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 ارلیح 

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم پ

                                      اقف اک ذوپ اش                                      ےریم

 ولبچ  ایجاز 

 

ار
م
  و یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک پ

ن

  و اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل پ
 
را ین  ی   ای 

ر

ن

 
ار رضورت ےہ۔ ارگ یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

م
  و ی آپ ہ

 
اول،   ی

ن

رپ اانپ پ

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

ٹ

اول

ن

ارع  ، پ

 

ا اچںیہ ، یش

ن

 رکواپ

ٹ

  رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل   لیپ

 ںیہ یھب  رکےت وہےئ ںیمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک

 
ن

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

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ   اورپ دےیئ ےئلیک  تالیصفت ی 

 ںیہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
را م    ین ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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رںی  اجچن ول، دوھکی یلھچپ وصتی 

ا ںیم  چس

ن

ااکہر یھت پ

 

 وہک، ش

   وخد اےس وتڑ رک رسفدہ ںیہن

ا ںیم 

ن

 آپ اک اابتعر یھت پ

ر  
م
اریکی ہ

ے

آامسن اکےل پ ادولں ےس ڈاکھ وہا ےہ ۔ زیت   رطف اھچئ وہئ ےہ ۔رات یک پ

وہا ےک ڑکھج لچ رےہ ںیہ ۔ آامسین یلجب وےفق وےفق ےس کمچ ریہ ےہ ۔ رگج ےک 

 زیخ 

ے

را یہ ایقم

ٹ

 وکئ رگج یک آواز ںیہن انسئ دی ۔ اموحل ی 

ے

ااکمن یھب ںیہ رگم ایھب ی

  گل راہ ےہ ۔

ا رک رھگوں وک   ومعمل ےس ےلہپ یہ  ےک ویتر دھکی رکتہب ےس ولگ اےسی وممس

ٹ

 

ن

اےنپ اکم ن

ولٹ اجےت ںیہ ۔ ااک داک ولگ ڑسوکں رپ داھکئ دے رےہ ںیہ ۔ رپدنے یھب اےنپ اےنپ 

آایشونں ںیم دےکب ےھٹیب ںیہ وہ یھبک وممس ےک ویتر دےتھکی ںیہ وت یھبک اےنپ آایشونں وک ۔ 

    اکنت اکنت رک ےکاںیھن وخف ےہ ہک ںیہک ااکن آایشہن ےسج

ے

م
ری اچہ

ٹ

 ےس انبپ ا اوھنں ےن ی 

 رھکب یہ ہن اج

 

  ۔ ۓےہ وطافن ےک پ اع
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رے ےس رھگ ےک 

ٹ

رگم ھچک اےسی یھب وفنس ںیہ وج اس وممس ےس ےب اینز ںیہ ۔ ہی ای  ی 

وں 

ن

 

ے

 نیت وفنس واحض وطر رپ رظن آ رےہ ںیہ ۔ ت

ے
ے

 روم اک رظنم ےہ اہجں اس وق

ن

ویلن

رات رظن

 

ای

ے

  آ رےہ ںیہ ۔ ےک رہچوں رپ فلتخم پ

 ےلہپ ہک ںیم ںیھمت الطق دے رک رھگ ےس اکنل دوں دور یلچ اجؤ ریمی ےس  اس

ر 
م
 ےس رھب وپر رمد ےن ہی زہ

ے

م
ر ےلہپ اس رمداہن واجہ رظنوں ےک اسےنم ےس ۔ ھچک دی 

دالی اھت ۔ 

ٹ ن

  اس ےک اکونں ںیم ای

  : اس ےن اانپ رس ااھٹپ ا اھت وفراً اور وھتک الگن

   ریہ یھت ۔ ینیقی وکلہرے اھک س یک آوھکنں ںیم ےب مت ہک رےہ وہ ااسی ۔ ا 

راس اھت ۔ اس ےن بک  ا ۔ وہ اس رپ آ رک ی 

ے

 ںیہن رکپ

ے
 

رداس ںیم اینپ زدنیگ ںیم وکئ داغ ی 

ری ۔ اہجں اکٹ 

ٹ

 اور اےنپ رمکے یک رطف م

 

ااسی روہی داھکی اھت وہ اینپ یگیھب ںیکلپ اکھج گ

  ںیم اس یک وصعمم یچب وس ریہ یھت ۔ 

 ںیہن     رپ اہمتری اسہیںیم اینپ یٹیب

ے
 

رداس ا اور یھب ی  رکوں اگ ۔ وہ وفراً اس یک رطف پل 

  پ ازو ےس دوباچ ۔
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ر رےھک وہ
م
 ےس  دردی  ےب   اک  اس  پ ازو   یھت  ۓوہ ای  دقم رمکے ےک ادنر اور دورسا پ اہ

ری   وہ  ۔   اھت   وہا  دوباچ

ن

ر   رک  چنیھک  اےس  اظمل  وہ  رگم  یھت  اچیتہ انیل  دھکی  وک  یٹیب   اینپ  پ ار آخ
م
 ےل   پ اہ

ر اکنل دپ ا ۔   الچ آ راہ اھت ۔ ووجد ےھچیپ اتٹیسھگاج راہ اھت۔ اس اک 
م
اس ےن ٹیگ وھکال اور اےس پ اہ

 دے رک ادنر اک رخ ایک ۔

ے

 
  وخد ٹیگ دنب ایک اور وچدیکار وک رضوری دہای

 

ایسہ ٹیگ اس ےن ےب دردی ےس دنب ایک اھت ۔ ہی وت ےط اھت وطافن اس یک زدنیگ ںیم آ رک 

ا آایشہن یھب رھکب ایگ اھت ۔ اس ےن اانپ دقم ڑسک رپ راھک یہ اھت زگر ایگ اھت اس اک وتبحمں رھب

 

 

یھت ۔ اےسی وممس ںیم وہ ہشیمہ   ہک زور دار رگج وہئ اسھت یہ پ ارش یھب رشوع وہ گ

یت یھت ۔ اےس پ ادولں یک رگج اور یلجب یک کمچ ےس ڈر اتگل اھت رگم آج وہ یمہس ڈر اجپ ا رک

دیھ یھت 

ٹ ن

 انپہ نیھچ ںیہن یھت ہن یہ ڈر رک انپہ ڈوھی

 

 ویکہکن انپہ دےنی واےل ےن اےس دی گ

ریہ یھت ۔ اس ےک یل یھت ۔ وہ ہتسکش دقومں اور اخیل ذنہ ےک اسھت ڑسک رپ یتلچ اج  

  : رصق رک راہ اھت ذنہ ںیم رصف ای  یہ ہلمج  

 "اچدن داغ دار ےہ"

 ڑسک رپ رگی یھت اہھت رہچے رپ رےھک اور رس وگد ںیم رھک رک و
 
وں ےک ب

ن ٹ

ہ وہ ھگ
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د وھپٹ وھپٹ ےک رو ڑپی یھت ۔ ادنریھے ںیم یلجب یکمچ وت وہ ڑسک ےک درایمن وگ

  ںیم رس رےھک وکلہرے یتیل رظن آئ۔

 اھت ۔   وطافن آ اکچ اھت اور اس اک آایشہن رھکب ایگ 

 

رامیہ ایک ایخل ےہ آج پ ار ولچ ےگ پ ا ںیہن ۔ اہرون ےن گنٹیم متخ وہےت یہ اس ےس  ای 

 

 

لگث
  وہ اےنپ 

 
  رری ٹیلف اجےن ےک ےیل لکن راہ اھت ۔وپاھچ ج

رامیہ ےن دنکےھ ااکچ   ۔ۓھچک ومڈ ںیہن ےہ ایھب . ای 

  پ ار وہ اورپ ا لک یھب ںیھمت پ اد رک ریہ یھت ۔ اہرون ےن رشارت ےس اہک ۔

ا اھت اےس رھگ ےل آپ ا وہں اجےتن وہ مت اور اب آدنئہ ایسی 

ے

ںیم سج یک وہج ےس پ ار اجپ

ا

ن

 رکپ

ے

رامیہ ےن اس ےک دنکےھ رپ وہگجں اک ذرک ھجم ےس م اں ۔ ای 

ن

 مت ھجمس رےہ وہ پ

  اہھت راھک ۔

رے ےتیل اور پ ار مت ےن یھب دح یہ رک

ن

ادی رک یل اس ےس اور وہ یھب ہیفخ ھچک دن م

 

 دی ش

رھپ وھچڑ دےتی مت ےن وت زدنیگ رھب اک ٹھجنھج پ ال ایل ےہ ۔ اہرون ےن دنلن یک ڑسوکں 

http://www.neweramagazine.com/
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  رپ اھبیتگ رٹکفی رپ رظن ڈایل ۔

 چنہپ آ ونں پ اوہ دو

ے

رامیہ یک ایسہ امچمچیت اگڑی ی  دوونں  ۔  ھت   ۓںیت رکےت رکےت ای 

ر  یہ  اسھت  اک   دوتس   ۔  ھت یھب  پ ارنٹ   رھپ   اور  ھت ۓامیہ یک اگڑی ںیم گنٹیم ںیم آ ای 

  اھت۔   درایمن  ےک  دوونں  یھب  رہتش

اری  

 

رامیہ الش یک تبحم آج ہی اافلظ اامعتسل ےیک ںیہ آدنئہ ںیہن اور وہ ریمی تبحم ےہ ای 

 رک اتکس وہں ےلہپ یک پ ات

ے
 

رداس رگم اور یھت    وت ںیم اےس اس دنگی وساسیٹئ ںیم ےسیک ی 

  اب ںیم ےن اےس ویبی انبپ ا ےہ ریمی زعت ےہ وہ ۔

  اس ےک ےجہل ےس رہشنی ےک ےیل تبحم رظن آ ریہ یھت ۔ 

رسن ےک لسلس 

ن

اری ی 

 

رامیہ الش  رہشنی ای  پ ار ڈارسن یھت رگم الب یک وخوصبرت یھت ۔ ای 

ا راتہ اھت اور اہرون ےک اسھت پ ار  

ے

ا اجپ

ے

ا یھب ومعمل    ٫ںیم دنلن آپ

ن

و امہ ےلہپ اھت رگم دبلک اجپ

اری اس رپ 

 

رامیہ الش اےس یلین آوھکنں وایل ڑلیک ای  بلک ںیم یلم یلہپ یہ گنٹیم ںیم ای 

ا اچاتہ اھت اےس اینپ زعت انب رک رھگ ےل آپ ا 

ن

اھت۔ دل اہر اھٹیب ۔ وہ اےس اامعتسل ںیہن رکپ

الم وہ یئگ 

 

ام ےک اسھت اس یک زدنیگ ںیم ش

ن

ای  پ ار ڈارسن اس ےس اکنح ےک دعب رہشنی پ

 یھت ۔ ان دوونں یک 

 

اری سلیپ ںیم ںیہن دی گ

 

یھت ۔رگم اس اکنح یک اافنرنشیم الش

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
8 

ادی وک نیت امہ وت وہ ےکچ ھت ۔ دوونں یہ تہب وخش ھت ۔ 

 

 ش

 

اری سلیپ ےہ اہجں زدنیگ یک روںیقن  

 

داھکئ دے ریہ ںیہ ۔ وسومار ےتفہ اک الہپ ہی الش

ا ےہ ) ومعامً س  یک وسچ ےہ( رگم ااسی 

ے

دن ےہ وج اوتار ےک دعب ڈریھ اسری رصموایفت الپ

ر یک رطح ےہ اور اوتار وک

ن

ا ںیہن سب ہی یھب ےتفہ ےک پ ایق ورگنک ڈی 

ے

آرام ےک دعب رھپ   وہپ

ا ےہ ۔

ے

ا ےہ وت ااسی لیف وہپ

ے

  ےس رونیٹ رپ ںیمہ ڈنمے الپ

 ںیم دالخ وہں وت رادہاری ںیم دالخ وہےت یہ نچک ںیم ےتنب آٹیلم ، دنا

ن

روین ڈلبن

   دورسی  اور  ۓ رپاےھٹ ، اچ

 

 اک   وھبک   یہ  ےتسھگ ںیم  ونھتنں  وخوبش  ازیگن ااہتش  یک زیچوں  ک

راھ  ااسحس

ٹ

  ےہ۔  دتی   ی 

ری مگیب ےن نچک ںیم آےت یہ رٹایل ںیم ر

ٹ

اں ۔ ی 

ن

 یھکاہں وت مت س  زیچںی ایتر رک یکچ وہ پ

رہ ایل س  ھچک لمکم اھت ۔ 

ن
 

  زیچوں اک اجی

ا امں وک س  روض وبا البےت ھت ۔ 

ن

ری مگیب س  ایتر ےہ ۔ اخن

ٹ

  یج ی 

 

ن

 

 

ر ڈائ
م
ری مگیب ےن رعتفی یک اور رھپ پ اہ

ٹ

روض وبا اہمترے اہھت ںیم تہب ذاہقئ ےہ ۔ ی 
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رے س  ےھٹیب ھت ۔ اوھنں ےن واسپ

ٹ

نچک ںیم   لبیٹ رپ ےھٹیب ولوگں رپ رظن ڈایل ےچب اور ی 

ر لکن 
م
ارہ دپ ا اور وخد پ اہ

 

ارے یک رظتنم یھت ۔ اوھنں ےن اش

 

داھکی اہجں روض وبا ان یک اش

ا اجس دپ ا ۔

ن

  ںیئگ ۔ روض وبا رٹایل ےل آںیئ اور لبیٹ رپ اھکپ

اری ےن ای  رظن زیم ےک ارطاف ےھٹیب امتم ولوگں رپ رظن دوڑائ ۔ ای  لمکم 

 

داؤد الش

ی یلمیف رگم وھچیٹ اھبیھب یک  
می پ ہ

ر یمج ںیھت ۔   
م
 رظنںی ایہن ہ

رامیہ بک ولںیٹ ےگ اس دہعف وت نیت امہ اگل دےی ںیہ اور رھپ ھجم ےس زپ ادہ  اھبئ اصج  ای 

 پ ات یھب ںیہن رکےت ۔ وھچیٹ اھبیھب ےن وکشہ یھب ےگل اہوھتں رک دپ ا اھت ۔ 

اس اک ۔   اہں ہک راہ اھت ہک اکم ھچک زپ ادہ وہ ایگ ےہ اس پ ار اور رھپ ھچک دل یھب گل ایگ وہاگ

اری ےن اہک۔ 

 

 داؤد الش

ا اچاہ۔ 

ن

 اہکں دل گل ایگ وہاگ ۔ وھچیٹ اھبیھب ےن افخ وہپ

اری یک ویبی ےن اہک ۔ 

 

ری مگیب ینعی داؤد الش

ٹ

 ارے اکم ںیم اور اہکں ۔ ی 

ا ےہ اور ہی ریمی درتخ یھب وت ںیہن رہ یتکس ان ےک ریغب۔آپ یک پ ات 

ے

دعلی تہب پ اد رکپ

ری مگیب ےن ےنس   وہ وت آپ ہک دےیجی اگ ںیم وت افخ

ٹ

ری اافلظ رصف ی 

ن

وہں ان ےس ۔ آخ
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  ھت۔

ا   مت  اب وہ  اگ  ۓ ارے ولٹ آ
ن

ری   ۔ۓاج   وہ  ڈنھٹا  ہک  ےلہپ  ےس اس اھکؤ  اھکپ
ٹ

 ان ینعی  امں  ی 

  اہک۔  ےن   اسس  یک  دوونں

ا اھکےت وہ

ن

 اور ںیھت  ریتہ  یہ ںیم   دوےٹپ  یفس   وج  داھکی  اںیھن   ۓوھچیٹ اھبیھب ےن اھکپ

ر رےتہ ھت ۔   ہک اھت ااسی  یھب   رع    اک  ان

 

ر ای اری یھب زی 

 

  داؤد الش

 

اری ےن ریھک یھت اور رپوان ان ےک 

 

رسن یک اینبد امکل الش

ن

اری ی 

 

اری سلیپ اور الش

 

الش

رسن اور وٹیبں وک ےتلھپ وھپےتل 

ن

اری ےن اےنپ ی 

 

دوونں وپسوتں ےن یک یھت ۔ امکل الش

دا ےن اںیھن ےتلچ رھپےت اےنپ پ اس الب ایل ۔ ا

ن

رے ن ےک دو  ںیہن داھکی اھت اور خ

ٹ

ےٹیب ھت ی 

اری  

 

رامیہ الش ان ھت ہکبج ای 

ن

اری ھت تعیبط ںیم دیجنسیگ یھت اور ذہم دار ان

 

داؤد الش

اری  

 

رسن ںیم یھب اےھچ ھت رگم نم ومیج تعیبط رےتھک ھت ۔ داؤد الش

ن

وھچےٹ ھت ی 

ا ےہ ۔ ان ےک دو یہ ےچب ںیہ

ے

ری مگیب اہک اجپ

ٹ

  :یک ویبی ریشںی مگیب ںیھت ںیھنج ی 

رے وجڑے ںیم اج  ر اعیل نمث او

ٹ

ہ مگیب ےس وہئ یھت ۔ ی 

ن

من
 
ی
ادی 

 

رامیہ یک ش ہ۔ہکبج ای 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
11 

ا اچےتہ ھت رگم رھگ واولں 

ن

ادی رکپ

 

رامیہ رمیض یک ش در ڈنیٹسگ یھت ہکبج ای 

ٹ ن

تبحم اور ای

یک وخیش ےک ےیل اوھنں ےن ینمی وک اینپ زدنیگ ںیم ہگج دے دی یھت ۔ اعدل اور افرہح 

ہ وک اےنپ ش 

ن

من
 
ی
ر ےس ےبان ےک ےچب ںیہ ۔ 

م
رسن ےک  ہ

ن

اری ی 

 

رامیہ الش  انپہ تبحم ےہ ۔ ای 

 

 

لسلس ںیم دنلن آےت اجےت رےتہ ھت اںیھن رہشنی ےس یلہپ یہ رظن ںیم تبحم وہ گ

الم رک ایل اھت ۔ 

 

  یھت اور اےس اینپ زدنیگ ںیم ہیفخ وطر رپ ش

 

اری ےن اگڑی وک پ ارک ایک اور اےنپ ٹیلف یک رطف اگنہ ااھٹئ۔ رہش

 

رامیہ الش  نی اکای 

ا اھت اور روز یہ تبحم یک 

ے

ازہ دم رک داتی اھت ۔ وہ اس ےس ےب انپہ تبحم رکپ

ے

ایخل یہ اےس پ

ا اھت ایھب یھب اس ےک اہوھتں ںیم رسخ الگب کہم رےہ ھت 

ے

این ینعی رسخ وھپل الپ

 
ن

ن

دروازے رپ ےتچنہپ   ۔  اھت   رپ  زنمل  دورسی ایک  رخ   اک ٹیلف  اےنپ  ۓ۔ اس ےن رکسماےت وہ

ری  

ٹ

 دروازہ اجبےن اک ارادہ ایک اھت رگم اس ےن اہھت ااھٹپ ا یہ اھت ہک دنھ ےسیہ اس ےن ی 

دروازہ لھک ایگ اور یٹ کنپ اسڑیھ ںیم زںیفل وھکےل رہشنی ومندار وہئ۔ یفس رتگن  

 اےس 

ٹ

رامیہ ی  ی  یھت ۔ ای 

ٹ

م
 تہب ےتلھک ھت اورپ ےس رنم وہوٹنں رپ رکسماہ

ن

رپ رن

  دھکی راہ اھت ۔ 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
12 

رامیہ وک اےنپ اکونں ںیم ارمت یسیج وسحمس وہیئ یھت یک آ ایک وہا اجن نم ؟؟ اس واز ای 

  ۔

ر درد یک افش ریھک  """""
م
دا ےن نم دنسپ وعرت ںیم یہ رمد ےک ےئل ہ

ن

چس ےتہک ںیہ خ

 """"""" ےہ

 الکن رکو رگم ںیھمت اےنپ ےیل ےب نیچ دھکی رک ےب 

ے

ر م
م
رہشنی ڈارگنل اےسی رھگ ےس پ اہ

اہھت ڈال رک ادنر ےل آپ ا اھت ۔ ان ےک ےھچیپ دروازہ دنب ںیم    دح وخیش وہیت ےہ۔ وہ ایکس رمک

  وہ اکچ اھت ۔

 ۔   وبیل   رک  دھکی  الگب  رسخ  ںیم  اہھت  ےک اس  وہ   ۔  وہ   ۓوھپل ال

رامیہ ےن وہ الگب اک وھپل اس یک  ںیہن ، اےنپ الگب ےک ےیل رسخ الگب الپ ا وہں ۔ ای 

 ۔ وک داھکیزوفلں ںیم اڑس دپ ا اور تبحم رھبی رظنوں ےس اینپ ویبی  

رامیہ وک ےھچیپ رکےن یک وکشش    ریمی رعتفی رکےت وہ ۔ اس ےن ای 
 
اےھچ ےتگل وہ ج

ااکم وکشش یھت ۔ 

ن

  یک وج اس ےک راسخر رپ کھج راہ اھت رگم وہ ای  پ
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ر روز ای  ئن ویبی لم اجیت یھت 
م
ادی ںیہن یک یھت دنلن ںیم اےس ہ

 

 ش

ے

اہرون ےن ایھب ی

ادی ےسیج  

 

ںیم پ ادناتھ ۔ ایھب یھب وہ پ ار ںیم اھٹیب اھت اور اس اک   دنبنھرھپ وہ ویکں وخد وک ش

اری اور رہشنی یک رطف اھت ۔

 

رامیہ الش   ذنہ ای 

رامیہ ےن اےس ویبی انب ایل ےہ ارگ ںیم ےلہپ لم اتیل  ااسی یھب ایک ےہ اس رہشنی ںیم ہک ای 

رون ااسی ںیہن وت اہرہشنی ےس وت ایک اضمہقئ اھت ۔ رگم ریخ وھچڑو اب وت اےنپ پ ار یک ویبی ےہ  

 وک ہنم ےس اگلپ ا۔

ے

  وسےتچ اہاہاہ۔ اس ےن ہہقہق اگلپ ا اور اسےنم ڑپی الحکل یک وبب

 رایلں انم 

ن

اس ےک ےھچیپ تہب ےس ولگ وموجد ھت تہب ےس ووجد رمکوں ںیم دنب رن

رےہ ھت وت ھچک رشاب یپ رک اانپ مغ طلغ رک رےہ ھت ھچک ولگ ویمزک رپ ڈاسن ںیم 

ر پ ار ںیم رظن آےت ںیہ۔    ںیہنگم ھت ۔ ہی
م
 دنلن ےک ای  پ ار ےک انمرظ وج مک وشیب ہ

 

اری اےنپ آسف آ

 

اےتش  ںیم  ذنہ  ےک ان  ۔   ھت ۓداؤد الش
ن

   ےک پ

ے
ے

  وگتفگ وایل  وہےن  وق

ر وہ  ۔  یھت
م
رامیہ یہ  آج  ںیم   احل   ہ ا پ ات  ےس  ای 

ن

 ےک  رکےن  اکل رگم  ۔ ھت  اچےتہ   رکپ

امئ  وت  ااھٹپ ا  ومپ الئ  ےس  ارادے

ٹ

   اس   ںیم   پ ااتسکن ۔  ی ڑپ  رظن   رپ پ

ے
ے

 ھت  رےہ  جب  دس وق

   اس  ںیم   دنلن  اور

ے
ے

 وک وساچ اور اکل الم یہ دی ھت  رےہ  جب  ھچ  وق
 
 ۔ اوھنں ےن ای  ب

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
14 

   یھت۔

 

رمیہ یک آھکن دلج یہ لھک یئگ یھت ۔ وہ رہشنی وک دھکی راہ اھت وج اس ےک پ ازو ہپ رس رےھک  ای 

رے ےس وس ریہ یھت ۔اس یک رظنںی رہشنی ےک وخوصب

ن

رت رہچے رپ رصق رکیت م

اسپ ہپ رک ںیئگ ۔ اس اک دل اچاہ ہک وھچ ےل 

ٹ

اےس وہںیئ اکن ںیم ڑپے وھچےٹ ےس پ

را رک وفن وک داھکی اور 

ٹ

ری 

ٹ

م
وج اس رپ جس راہ اھت رگم اسڈیئ لبیٹ رپ ڑپا وفن ےنجب اگل اھت ۔ اس ےن ہ

 یھت ۔ 

 

   رھپ رہشنی وک وج لیب ےس اھٹ گ

ن

لن

 

 رپ ویکں ہن وہ اتھچپپ ا ہک رات وک ومپ الئ اسئ

ٹ

ٹ

  : اگلپ ا اھت

 ۔ اس  

 

ےن وسری رہشنی ریمی وہج ےس رات یھب ںیہن وسیئ اور اب یھب اجگ گ

  ومپ الئ ےس دایھن اٹہپ ا اھت ۔

ازاں یھت 

ن

رامیہ اہمترے اھبئ یک اکل ےہ نس ول ۔ وہ اس دقر تبحم رپ پ وکئ پ ات ںیہن ای 

  ۔

م اک وجاب دے رک ےگل ومکیلع االسم! ںیم کیھٹ وہں ۔ آپ ےسیک ںیہ ؟ اس ےن الس
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   اہوھتں ان اک احل یھب وپھچ ایل۔

 مت  ہک  ںیہ  رصموایفت ایک   یھب  ایسی  ںیہ  ۓوہ گ   ںیم کیھٹ وہں اور مت ہی اتبؤ ہک نیت امہ 

۔ ایھب  ںیہن  ےٹلپ

ے

اری  داؤد  ی

 

  یک۔  ایبن  پ ات الص  ےک  دیہمت سک   ریغب  ےن  الش

 ہک اب ںیہی روہں اور  سب اھبئ اصج  اہیں دل گل ایگ ےہ اور رھپ ںیم وسچ راہ اھت

ل ولں اگ اور ںیم اہیں اہرون ےک اسھت اکم اھبنس  اہیں اکم اھبنسل ولں واہں آپ ںیہ

ادی یک ربخ اےسی وفن رپ دانی ںیہن اچاتہ اھت ۔

 

  ۔ اس ےن پ ات وگل ومل یک وہ اینپ ش

رتص ںیم پ ااتسکن اک رکچ اگلؤ ےچب یھب تہب پ اد  

ن

 رکو یلہپ یہ ف

ے

رک ونس ایھب وکئ ہلصیف م

ا ۔ اوھنں ےن اصف 

ن

رےہ ںیہ اور رھپ ےب کش اےنپ ےچب اور ویبی اسھت دنلن ےل اجپ

 ۔ پ ات ہک دی    اصف

 ہپ رس رکٹا 

ن

 اس  رپ پ ات  اس  یھت یتکس  نس  س    رہشنی ۓآواز اینت یھت ہک اس ہک یس 

رامیہ  رک ااھٹ  رس  ےن   ۔ اھت  داھکی وک   ای 

 ہپ آؤں اگ ۔ اور رھپ ےھجم آپ کیھٹ ےہ اھبئ پ ایق پ اںیت وںیہ آ رک وہں یگ ںیم وی  انی 

ا یھب ےہ

ن

ا اچیہ ۔  س  وک ھچک اتبپ

ن

رامیہ ےن پ ات متخ رکپ   ۔ ای 
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رامیہ   اہں  ےب کش ای 

 

دا احظف ۔ وفن دنب وہ اکچ اھت ۔ اور رہشنی اھٹ رک ھٹیب گ

ن

کیھٹ ےہ ۔ خ

ادی ےس وافق یھت۔

 

   یک یلہپ ش

ادی اک ۔ رہشنی

 

اری ش
م
رامیہ مت ےن اتبپ ا ویکں ںیہن اںیھن ہ    ےن وسال ایک  ای 

س رکوں اگ کیھٹ ےہ ۔ اس ےن رپ یلست دی ۔ 

سک

اں رھپ ڈ

ن

اں ںیم رھگ اج راہ وہں پ

ن

 اجپ

ہ وک اہیں الؤ ےگ ؟ اس ےن وہیل آواز ںیم اہک ۔ ایک

ن

من
 
ی
   مت 

ارے ںیہن ریمی اجن اہیں رصف مت اور ںیم رںیہ ےگ سک وک اسھت ںیہن الؤں اگ ۔ 

اری ےن رپاشین وہیت ویبی اک  

 

رامیہ الش   اماھت وچام ۔ای 

  ںیم تہب وخش وہں ںیھمت پ ا رک ۔ وہ اک ادا ےس رکسمایئ ۔

ے ااھچ آج ایتر رانہ مہ ڈ

ے

کلن

ن

ن
ر 
م
اری ےن رتسب ےس پ اہ

 

رامیہ الش ر رکںی ےگ کیھٹ ےہ ۔ ای 
م
رن پ اہ

  اہک۔  ۓوہ

ادی ےس ےلہپ ۔

 

ر روز یک آاسںیشئ اہکں دیھکی ںیھت اس ےس ش
م
  اہں چس ںیم ۔ اس ےن ہ

س ایگ ۔اہں اکپ ۔ وہ واش ر

ھ
گ

  وم ںیم 

  ہکبج وہ وںیہ یھٹیب اینپ تمسق رپ رکسما ریہ یھت ۔
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اچروں ےچب وکسل ےس آ ےئگ ھت ۔ اعدل اور نمث مہ رمع ھت ہکبج اعیل اجہ اور افرہح مہ 

اسل ےک ھت ہکبج اعدل اور نمث آھٹ اسل ےک ھت ۔   5اعیل اجہ اور افرہح    رمع ھت ۔ 

د  

ٹ ن

رشی وہےن ےک دعب رگاؤی

ن

  پ اون مگیب ان یک آپ ا افرہح س  ف
 
ںیم لیھک رےہ ھت ج

راب وہ ےک ےنہک رپ اس ےک ےیل وجس ال

ن

ںیئ وت افرہح ےس رکٹاےن رپ اعیل یک رشٹ خ

۔

 

   گ

 ال ۔ ےھجم اور ڑپکے ےننہپ ںیہ ۔ وہ تخس ےصغ ےس افرہح وک دھکی رک وب

وں   مگیب   پ اون  ۔ یگ  ۓ رگم اعیل پ اپ ا ہی آپ یک ویفرٹ رشٹ ےہ اور ایھب کشخ وہ اج

ن ٹ

 ھگ

   ےک
 
    ےک  اس   ب

 
ی ر

ے

  ںیئگ۔   ھٹیب  ف

ا 

ے

رگم اس ہپ داغ اگل ےہ اور ےھجم داغ دنسپ ںیہن ۔ وہ اینپ پ اوتں ےس ارثک س  وک ریحان رکپ

 اھت ۔ 

 

 

  ۔  نکیل آپ یک ویفرٹ رشٹ ےہ ہی وت۔ نمث یھب اس ےک پ اس آ گ

ا  وھچےٹ دقومں اور ادنر اجےن یک واےل راےتس رپ زیت رگم  اہں رگم دادغار ےہ ہی ۔ وہ الچپ 
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  ےس ےنلچ اگل ۔

ا ےہ ۔ پ اون مگیب یھب اس ےک ےھچیپ 

ے

اینت یس رمع ںیم اانت ہصغ ، یھبک یھبک وت ےھجم وخف آپ

  دوڑی ۔

رے ےس وھجےل ہپ یھٹیب وجس یپ ریہ یھت ۔ نمث اور اعدل دوپ ارہ لیھک ںیم 

ن

افرہح م

  نگم وہ ےئگ۔

 

اری اور رہشنی وک ڈرن  

 

رامیہ الش رامیہ دلج یہ آسف اہرون ےن آج ای   ایک اھت ۔ ای 

ٹ

 

 

رپ اونائ

  آےنیئ ایگ اھت اور کیلب ڈرن وس  ےس آ
 
ٹ ںیم وبلمس اینپ ایتری وک آےنیئ ںیم دھکی راہ اھت ۔ ج

را اور اہھت اھبری رپ پ ادنےنھ ےک دعب وغر ےس 

ٹ

ںیم اےس رہشنی اک سکع رظن آپ ا ۔ وہ ےھچیپ م

  نت یک یھت اےس دےنھکی اگل ۔ رہشنی ےن کیلب ااہتنئ الپمس 
 
 آیت یسکیم زی

ے

ریپوں ی

پ اولں اک وخوصبرت ااٹسلئ انب رک ای  دنکےھ رپ رھک   اور ےلگ ںیم ےچس ومویتں اک اہر اھت ۔ 

  ۔   ھت  ۓدی

   
 
ی ر

ے

اں ۔ وہ دم وخبد اس اتلچ وہا اس ےک ف

ن

راج شیپ ںیہن ایک اجپ

ن

آج وت اہمترے نسح وک خ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
19 

  آپ ا اور آیگتسہ ےس وبال ۔ 

رامیہ؟؟؟ وہ اس ےک اہ  اہں وت آج الگب اہکں ےہ  وھتں یک رطف دھکی ریہ یھت ۔ ای 

   ںیم اہھت ڈال رک ریہے اک آج الگب ںیہن آج ھچک
 

 اور ےہ ۔ اس ےن رکسما رک ج

 اجسےن ےک دعب اس 

ٹ

 سلٹ
ن
ر  اکنال اور اس اک داپ اں اہھت اھتام ۔ الکیئ ںیم ریہے اک ی 

ٹ

 سلٹ
ن
ر ی 

  یک آوھکنں ںیم اھجاکن وج ریحت ےس یٹھپ وہںیئ ںیھت ۔ 

رامیہ اس یک اح   ےب نیقی یھت ۔ اور ای 

ے

 ےہ ہی ۔ وہ۔ ایھب ی

ٹ

 سلٹ
ن
ر  ریہے اک ی 

ے

ل

  ۔   اھت راہ  رک   ۓاوجنا

 

اری ربخںی دھکی رےہ ھت اور

 

 اھکےن ےک دعب یھبس ولگ الؤجن ںیم عمج ھت ۔ داؤد الش

  

ے

  : یہ افرہح ےن اہک وخانیت آسپ ںیم پ اںیت رک ریہ ںیھت ی

  امم پ اپ ا بک آںیئ ےگ ؟ 

  ےن پ ات یک اھبئ ےس ایک اتہک ےہ ؟؟؟ ان یک وادلہ ےن وپاھچ ۔مت    داؤد

 وگتفگ   ایل  الم  ہصح  اانپ  یھب  ےن   اھبیھب  وھچیٹ ۔  ۓ اہں اھبئ اصج  آپ وھبل وت ںیہن گ
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  ۔  ںیم

 یلمیف اسھت ےل اینپ وت  اچےہ ےگ  رکںی  پ ات ےس  لیصفت  یھبت  اگ  ۓاہں اس وی  انی ہپ آ

  ۔   اہک  رک   اٹہ  رظنںی ےس  وی  یٹ   ےن  اوھنں  ۔ ےہ  راہ  داھک   دیپسچل  ںیم رےنہ  وںیہ  وہ   ۓاج

  پ اپ ا آےن واےل ںیہ پ اوہوووووو! اعدل ےن وخیش ےس رعنہ اگلپ ا ۔ 

ہ مگیب ےک دل وک یھب وکسن الم اھت ۔ 

ن

من
 
ی

 

 

 لبیٹ رپ اھٹیب ان اک 

 

ررو یک گ

ن

رک راہ اھت ۔ یھبت وہ ارٹنیسنی ےس آےت اےس  ااظتنر  وہ اینپ ری 

رامیہ نی یک رمک ںیم اہھت ڈال راھک اھت اور دوونں یہ سک پ ات رپ  ےن رہشداھکئ دےی ۔ ای 

  رکسما رےہ ھت ۔

رامیہ ااھچ ںیہن ایک ۔اہرون ےتلچ وہ     ےک  ان  ۓاانت نسح مت ےن اےلیک یہ ولٹ ایل ای 
 
ی ر

ے

 ف

  ۔   اھت ادناز  اانپ   اک   ومکلی  آپ ا

ایل ۔ 

ٹ

رامیہ ےن پ ات پ   اس یک وت اعدت ےہ ذماق یک ۔ ای 

رامیہ ۔ وہ اس ےک اکن یک رطف اکھج اور اس یک کہم  ریہ ںیہےب دح نیسح گل  زسم ای 
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ا اچاہ ۔

ن

ارپ

ے

  وک اےنپ ادنر اپ

اوگار زگری ۔

ن

رامیہ وک اس یک رحتک پ ا اھکںیئ ےھجم وت وھبک یگل ےہ ۔ ای 

ن

  اھکپ

 ےچنہپ ۔ 

ے

وں لبیٹ ی

ن

 

ے

 اہں ویکں ںیہن ۔ وہ ت

رامیہ ےن ای  رکیس یچنیھک اس رپ ےنھٹیب ےک ےیل رہشنی ا  ای 

 

رہ ایک ۔ وہ رس مخ رک ےک وک اش

 ۔ اہرون ان ےک ااظتنر ںیم ڑھکا اھت رگم ای  ای  رحتک رپ رظن رےھک وہ

 

 ۔  اھت   ۓھٹیب گ

رامیہ ا  ۔   ایگ   ھٹیب  یھب   وہ  دعب ےک  ےنھٹیب  ےک  ای 

ن

وں   وہ  اور ایگ  دپ ا   اگل  اھکپ

ن

 

ے

  ۔   ےگل  اھکےن ت

ادی ویکں ںیہن یک رٹسم اہرون ۔ وہ اہھت

 

 ش

ے

 ٹیلپ ںیم ڑکپا ہچمچ وےسی آپ ےن ایھب ی

ا وہ اےنپ ےصح اک اھک یہ یکچ یھت ۔ 

ن

  وگل وگل امھگ ریہ یھت ۔ اھکپ

سب آپ یسیج وکئ یلم ںیہن ورہن مہ یھب ای  دعد وحر وک ولہپ ںیم ےئل رھپ رےہ وہےت 

از ااھٹےت ۔ اس ےن رہگی رظنوں ےس اسےنم یھٹیب رہشنی  

ن

رامیہ یک رطح اس ےک پ اور ای 

رہ ایل ۔ 

ن
 

  اک اجی

رہی رح رامیہ ےن یہ لفحم   میہ یک اگنوہں ےس اولھج یہ یھتاتک ای  ر دعب ای  ۔ وھتڑی دی 

 یس آف رکےن آپ ا اھت ۔

ے

  متخ رک ےن اک اہک اور اہرون اںیھن پ ارگنک ی
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  ھچک  ںیم   اگڑی   ےن  اس  ؟؟؟؟  ھت   ۓمھ اینت دلجی ویکں آھٹ آ
 
 ےک  ےنھٹیب اخومش  ب

 ۔   وپاھچ  دعب

 اچاتہ مت اینت نیسح وج گل ریہ یھت سب ںیم ںیہنویکہکن واہں س  یک رظنںی مت رپ ںیھت  

ر ںیم اےس دھکی ےک رکسماپ ا ۔

ن

  ہک ںیھمت وکئ یھب دےھکی ریمے وسا ۔ وہ آخ

  وہ یھب رکسما دی ۔ 

 

رامیہ اہمترے ےئل پ الگ ، سب اہرون مت ےن یطلغ رک دی یلہپ پ ار ۔ رگم   اےسی یہ وت ںیہن ای 

ر پ ار ای  یہ صخش اک اسھت ںیہن د 
م
تی ۔ اب ےسیج اہمترے اسھت یلیھک ےہ اک تمسق ہ

ارگ ےھجم یطلغ دساھرےن اک ومعق الم وت رضور دساھروں اگ ۔ ان یک اگڑی اج   ۔بجع لیھک

 وںیہ پ ارگنک ںیم اینپ اگڑی ےک اسھت کیٹ اگل 

ے

  ۔ اھت  ڑھکا   ۓیکچ یھت اور وہ ایھب ی

 

 ٹنیپ رمکے ںیم کیلب 

ٹ

 

 

 بلب لج راہ اھت ۔ وائ

ٹ
 

ای

ن

ررچین اجس وہا اھت ۔ ڈیب رپ رمکے ںیم پ

ن

ف

ار اےسی داھکئ دے رےہ ھت   ای  ووجد دنین ںیم ڑپا اھت ۔ 

 

اس ےک رہچے رپ وخف ےک آپ
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ےسیج وہ وکئ وخانفک وخاب دھکی ریہ وہ ۔ وہ وایعق وخاب دھکی ریہ یھت اور ہی وخاب 

  ےس اس ےن وعشر یک زنمل ںیم دقم رےھک ھت ۔
 
ار آےت ھت ج

ے

  ےس اگلپ

ے

  اےس ی

ےس ولگ زگر د وک ای  رادہاری ںیم ڑھکا داھکی اھت اس ےک آس پ اس ےن وخ  آج اس

ا اچیتہ یھت 

ن

د وہ ںیہک اجپ ای 

 

رےہ ھت رگم وہ ای  یہ ہگج ڑھکی ادرھ ادرھ دھکی ریہ یھت ش

د وکئ  ای 

 

اا اچیتہ یھت واہں اک اموحل اےس نٹھگ زدہ گل راہ اھت ۔ ش

ن

کلن

ن

ن
اہں وہ واہں ےس 

راھاتپسہل اھت اس ےن واسپ اجےن ےک

ٹ

 یھت   دی  انسئ آواز  وکئ  اےس  رگم  ۓ ےیل دقم ی 

 البپ ا وہ اےس ۔ اس ےن رگدن ومڑی اور وج رمکہ اس ےک اسےنم اھت اک دروازہ ےن  سک  ےسیج

 یھت ۔  وھکل ےک ادنر دالخ وہئ۔

 

  گ

ن

  ادنر اک رظنم دھکی رک وہ اکی

 اےنت داھکی اھت   اس ےن ای  اخوتن وک رموضیں واےل ابلس ںیم ادھ ےلج ہنم ےک اسھت

  وت وہ وہب اس اک سکع یتگل یھت ۔    اس ادھ ےلج ہنم وایل ےن اس یک رطف ہنم ومڑا وہںیم

 رہچہ ےلہپ یھبک ںیہن داھکی اھت 

ن

راھ رک اےس الب ریہ یھت ۔ اس ےن اس دقر ایھبی

ٹ

وہ اہھت ی 

ا اچیتہ یھت ۔

ن

  ۔ اےس بیجع اس وخف آپ ا اھت ۔ وہ اھبگ

  اھٹ یھٹیب یھت ۔اجؤں یگ اس ےک پ اس ۔ وہ الچیت وہئ  ایم مگیب اچب ںیل ےھجم ، ںیم ںیہن  

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
24 

ر اج ایم مگیب 
م
 رمکے  ےک  اس  رک وھچڑ ہگج  اینپ رپ  اکپر یک اس ںیھت  یھٹیب  یہ   رپ امنز   ۓ پ اہ

 : آںیئ  ںیم

رھپ ےس وخاب دھکی ایل ہی وحنمس وخاب یھب اہمتری اجن ںیہن وھچڑےت    ایک وہا اچدن ؟؟؟

 ےس اگل

ن

  ۔  ںیھت ریہ  لہس   ۓ۔ وہ اےس اےنپ یس 

ر سج ںیم ےھجم اانپ آپ داھکئ داتی  

ن

ےہ ںیم وخزفدہ وہ اجیت وہں اےس وہ وکن ےہ آخ

دھکی رک ایم مگیب وہ ےھجم ویکں البیت ےہ ںیم ںیہن اجیتن اےس ںیہک ہک وھچڑ دے ریما اھچیپ 

دا وہ رک وھپٹ وھپٹ ےک رو دی ۔   ۔ وہ ان ےس خ 

 ۔ وہ اےس رھپ ےس اینپ آوغ 

ے

  ش ںیم اپھچ یکچ ںیھت ۔ اچدن ریما ہچب رو م

 

ہ مگیب ےب دح وخش ںیھت وہ اےنپ رمکے ںیم آںیئ اور ڈیب رپ ٹیل ںیئگ ۔ ای  رظن 

ن

من
 
ی

 

اےنپ ولہپ ںیم یٹیل یٹیب وک داھکی اور رھپ اسھت لبیٹ رپ ڑپے وفن وک ۔ ان ےس راہ ہن ایگ اھت ۔ 

  رکےن ںیگل

 

ای

ٹ

راھ رک وفن ااھٹپ ا اور جیسیم پ

ٹ

 نٹب رپسی  ےک دعب ڈنیس۔ اغیپم ےنھکل  اہھت ی 

  ایک ۔ رکسماںیئ اور آںیھکن ومدن ںیل ۔ 
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    رہشنی  ۔  ھت   ۓوہ دوونں اہرون ےک ڈرن ےک دعب دیساھ رھگ آ 

 

    ابلس   اک  وخایب س
 
 زی

رامیہ ہکبج  یھت   یکچ  رک  نت اور  ای 

 

رش ریھپےن ےک راہ  ےل  ش  اھت ۔ رہشنی اےنپ پ اولں ںیم ی 

اونخں  

ن

رامیہ ےک وفن یک جیسیم دعب ڈیب رپ آ یھٹیب ۔ وہ اےنپ پ   ای 
 
رہ ےل ریہ یھت ج

ن
 

اک اجی

ار نیت پ ار اس وٹن ےن اےس وچاکنپ ا اھت ۔ وٹن یجب ۔ ای  ےک دعب دورسی یھب یجب

ے

 اور اگلپ

رک رک ےک ایھٹ اور اھگنسر زیم

ے

  رپ ڑپے وفن وک ااھٹپ ا ۔  وہ اانپ اجری ہلغشم ی

  : رکسنی رپ زسم اھکل وہا آ راہ اھت

ہ ےن ےجیھب

ن

من
 
ی
ر اونپ ےیک ںیہ جیسیم ۔ اس  زسم ینعی 

ن

ز
 ج 
 سپ
می

 : ےن 

 اتسیت  ںیہن   پ اد  یک ویبی  اینپ  ایک   وہ  ۓاینت تبحم رکےن وایل ویبی ےس دور اج رک ھٹیب گ"

رامیہ۔  " ای 

 "، دنلن یھب مہ اسھت اجںیئ ےگ ۔  اب یک پ ار ںیھمت وخد ےس دور ںیہن اجےن دوں یگ"

رامیہ ریمی تبحم ںیھمت ھجم ےس پ ادنھ رک رےھک یگ "  ےھجم نیقی ےہ اس پ ات رپ ۔ ای 

اری تبحم
م
ارے ےچب ، ہ

م
 ےک دو وگاہ ںیہ وج ںیھمت تہب پ اد رکےت ںیہ اب ولٹ آؤ دلج ہ
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 " ۔

ر ڑپےنھ ےک دعب اس ےن وفراً اںیھن ڈٹیلی ایک اور رلیگی اونپ یک 

ن

ز
 ج 
 سپ
می

وج ان دوونں    ہی 

رںی ٹکیلس ںیک اور   روں ےس رھبی ڑپی یھت ۔ اس ےن اچر پ اچن وصتی  ڈنیس نٹب  یک وصتی 

  رپسی رک دپ ا ۔

 اہرٹ اےسی ویکں ڑھکی وہ ؟؟؟

ٹ

 

 

 اگؤن یک ڈوری پ ادنےتھ وہ  رہشنی وسئ

ٹ
 

ای

ن

 ۓوہ پ

ر
م
  ۔  آپ ا   پ اہ

ریھ رگم رکچا ےک رگےن یہ 

ٹ

 یگل ھچک ںیہن سب وسےن ےک ےیل اجےن یگل یھت ۔ وہ آےگ ی 

رھ رک اےس اھتام ۔ 

ٹ

  یھت ہک اس ےن آےگ ی 

 

ے دھکی رک  
س
ک

 یھت  وبیل   ۓوہآ ریہ وہں ؟؟؟ وہ وخیش ےس وھجےتم  ںیھمت اتپ ےہ ںیم آج 

  ۔

 
ع
ے دھکی ایل ہک وھجم ریہ وہ؟؟؟ 

س
ک

ہ وک دھکی رک اس ےن اہک اھت ۔ 

ن

 ن
  لی

 اک   ڑلویکں ۓ اعایلن داؤد وک دھکی رک آ ریہ وہں ، ایک رپانسیٹل ےہ ںیہک ڑھکا وہ اج
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ٹ

ا   گل  رھجم

ے

را ےن  اس ۔  ےہ  اجپ

ے

 اہک۔   رک   ای

 وت    ایسی یھب ایک اخص پ ات ےہ ؟؟؟

ٹ

اگل یہ راتہ ےہ ۔ اس ےن دنگ رپ ویھکمں اک رھجم

 ۔   ۓدنکےھ ااکچ 

ہ لمکم

ن

 ن
علی
   دصےم ںیم یھت اس یک پ ات نس رک ۔ ذوپ اش ! 

  ںیھمت ویکں اس اک دھک اتس راہ ۔ ذوپ اش ےک رہچے رپ الب یک وصعمتیم یھت ۔

ہ ےن ای  اور پ ا

ن

 ن
  ت یہک ۔ وہ ڑلویکں اک آڈیئلی ےہ ینتک ڑلایکں رمیت ںیہ اس رپ ۔ علی

 وہ ریہ یھت

ے

 
ای

 

   ۔ وت ںیم ایک رکوں رمیت ںیہ وت رمںی ریمی الب ےس ۔ وہ ےب رمح پ

ہ ےن وخش وہ رک ایک اھت ۔ 

ن

 ن
ا ۔ علی

ے

 رگم وہ سک وک ٹفل ںیہن رکاپ

رکش ےہ وکئ ایھچ پ ات یھب اتپ یلچ ۔ ذوپ اش ےن ادرھ ادرھ رظنںی دوڑاںیئ وہ دوونں 

د ںیم یھٹیب ںیھت ۔

ٹ ن

  ویین ےک رگاؤی

ان ںیم اہک۔ر  او

 

ہ ےن ای  اور ہلمج اس یک ش

ن

 ن
  وہ اہمتری رطح تہب وخوصبرت ےہ ۔ علی

 وہ اس وموضع ےس گنت وہ ریہ یھت ۔   رھپ ۔ 
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ہ ےن اس اک ردلمع دانھکی اچاہ ۔ 

ن

 ن
علی
 ںیھمت یھب اےس ای  دہعف دانھکی اچےیہ۔ 

ای  اور رچکیل ےنیل

ٹ

 ںیہن ےہ اس اعمےلم ںیم ۔ اب دنب رکو ہی پ

ٹ

 ںیلچ ۔ ےھجم وکئ ارٹنس

 ۔ 

 

  اس ےن اہک اور اھٹ گ

 

ااین رپ 

 

 س
رامیہ ےن اےس اےنپ پ ازوؤں ںیم وہش ےس اگیبہن پ اپ ا وت چس چم ڈر ایگ۔ ئ ی نیکمن   ای 

 ھت ۔ اس ےن رہشنی وک اےنپ پ ازوؤں ںیم ااھٹپ ا اور 

ے

پ این ےک رطقے وسحمس ےیک اج تکس

پ ا اھت ۔ ہکبج وخد اےس وہش ںیم الےن ڈیب رپ اٹلپ ا ۔ ڈارٹک وک االطع دی اور وفری وطر رپ رھگ الب

 

ے

 
ر اس ےن اذی ر دعب ڈارٹک آ ایگ اھت رگم وہ وھتڑی دی   یک وکشش رکےن اگل ۔ وھتڑی یہ دی 

ںیم زگاری یھت ۔ ڈارٹک ےن یلست ےس چ   اپ ایک اور رھپ اانپ اکم لمکم رکںے ےک دعب 

  : اس یک رطف رخ ایک

  رپاشیین یک وکئ پ ات ںیہن ےہ ۔

And I think she is expecting.  

 ںیہ

ے

ر دعب ہی وہش ںیم آ   آپ لک اج رک سک ڈیلی ڈارٹک ےس اپ اٹنمٹنئ ےل تکس وھتڑی دی 
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  ےن ہشیپ واراہن ادناز ںیم اہک اھت ۔ اجںیئ یگ ۔ ڈارٹک  

ںیم پ اپ ےننب واال وہں وہ وسچ رک رکسماپ ا ۔ ڈارٹک وک رتصخ رکےن ےک دعب اس ےک 

  پ اس آپ ا اھت ۔

وہش ںیم وہیت وت وگد ںیم ااھٹ رک وھجاتم اور وخیش ہ وخیش دی ےہ ارگ  مت ےن ےھجم ےب انپ

ا ۔ اینت وخیش وت ےلہپ دو وچبں یک دہعف یھب  

ے

اےس ںیہن وہئ یھت ۔ وہ اس ےک ولہپ ےس الچپ

 رپ رھک دپ ا ۔

ن

  ںیم یہ ٹیل ایگ اور اس اک اہھت اےنپ یس 

 

ہ وخیش وخیش ایھٹ یھت لبیٹ رپ راھک وفن ااھٹپ ا وت  

ن

من
 
ی

ر ےک ربمن ےس واسٹ
م
  رپ   اےنپ شہ

 
ای

رںی ںیھت نج ںیم وہ سک وخب وصرت ڑلیک ےک   جیسیم اک وننشیکفیٹ داھکی ۔ ھچک وصتی 

  اور وخش ڑھکے ھت ااسی اتگل اھت ای  
 
ی ر

ے

ر ںیم ےب دح ف ر وصتی 
م
اسھت اھت ۔ دوونں ہ

ہ مگیب ےک اہوھتں ےک وطےط یہ اڑ گ

ن

من
 
ی
 وہ   ۔  ھت   ۓدورسے ےس تہب آانش ںیہ ۔ 

  : ل ںیم ںیچنہپ اور آواز اگل رک س  وک البپ ااہ  دیساھ  رک لکن  ےس  رمکے  اےنپ

 اھبئ اصج  ، اھبیھب ، اہکں ںیہ س  ےچین آںیئ وفراً۔ 
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ے 

ے

کلن

ن

ن
ری مگیب ینعی اھبیھب مگیب ےن اےنپ رمکے ےس 

ٹ

اں ۔ ی 

ن

 وت ےہ پ

ے

 
ایک وہا س  ریخی

  ۔  وپاھچ  ۓوہ

 

ے

 
 ےہ اھبیھب مگیب ایک ریخی

 

رپ اد وہ گ    ۔ وبںیل   ۓوہ یگ ۔ وہ روےت وہ  ریمی داین ی 

اں ۔ اامں مگیب ینعی ان دوونں یک 

ن

 ےس ےہ پ

ے

 
رامیہ وت ریخی دا ہن رکے ریما اٹیب ای 

ن

ارے خ

 ںیھت اےنپ رمکے ےس ۔

 

ر آگ
م
  اسس یھب پ اہ

اری ےن اےس روےت دھکی رک وپاھچ ۔

 

ہ اتبؤ یھب ہک وہا ایک ےہ ؟؟؟ داؤد الش

ن

من
 
ی

   

 ےس سک وملکیہ ےک اسھتہی دںیھکی اامں مگیب آپ اک زہشادہ اٹیب 

ے

 
 رایلں  ریخ ریخی

ن

 رن

رںی داھکںیئ۔ ہ ےن اج رک اںیھن وہ وصتی 

ن

من
 
ی
ا رھپ راہ ےہ ۔ 

ے

  انمپ

ہ۔

ن

من
 
ی
اری ےن وفن ا  ایک ہک ریہ وہ مت 

 

  ن ےک اہھت ےس ای  ایل اھت ۔ داؤد الش

رامیہ ااسی   ےسیک رک اتکس وایعق وہ چس ہک ریہ یھت اںیھن اینپ آوھکنں رپ نیقی ںیہن آ راہ اھت ۔ ای 

رامیہ ر اےنپ ربمن رپ رٹارفسن رک یل ںیھت اور اب ای   ےس پ ات رکےن ےہ اوھنں ےن وہ اصتوی 

  اک ارادہ رےتھک ھت ۔ 

رامیہ ےس مت یلست ر لکن گ   ںیم وپاتھچ وہں ای 
م
  ۔  ھت   ۓروھک۔ اانت ہک رک وہ پ اہ
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ہ ےک پ اس یھٹیب

ن

من
 
ی
 اےس ایلستں اامں مگیب اخومیش ےس وصےف رپ ھٹیب ںیئگ ۔ اھبیھب مگیب 

  دے ریہ ںیھت ۔ 

  ۔  ھت ۓےچب اےنپ اےنپ رمکوں ںیم یہ دےکب وہ

 

رامیہ اےس دس ےجب یہ ایتر رکوا ےک اہلٹپس ےل آپ ا اھت وہ سب اگانئ اکولٹسج ےس  ای 

ی یک اور دصتقی وہےن ےک دعب اس ےک پ اؤں 

س

ن

ن ی

ن

ئ گی

ا اچاتہ اھت اس یک رپ

ن

دصتقی رکواپ

  ں اب اگڑی ںیم ھٹیب رک رھگ واسپ اج رےہ ھت ۔زنیم رپ ںیہن گل رےہ ھت ۔دوون

مت ےن ےھجم تہب وخش رک دپ ا ےہ ۔ وہ اگڑی ڈراویئ رک راہ اھت   ںیم تہب وخش وہں رہشنی ۔

  رظن ڈال اتیل اھت ۔  اور وےفق وےفق ےس اس رپ یھب

ری وخیش رپ ےفحت ںیم ایک دو ےگ ؟؟؟؟ وہ اس ےک 

ٹ

ںیم یھب ااسکیڈٹیئ وہں ہک مت ےھجم اینت ی 

رات وک اجچن ریہ یھت ۔ 

 

ای

ے

 رہچے رپ رظن آےت پ

ان ھچک ںیہن چس ںیم مت وخد اتبؤ ہک ایک اچےیہ ںیھمت ۔ 

 

اپ ان ش

 

ریمے پ اس وت اہمترے ش

رامیہ ےن اس یک یلین آوھکنں ںیم     اھجاکن۔ای 
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ر دےنھکی یگل ۔
م
  ےہ اہمترے پ اس ۔ وہ ڑھکیک ےس پ اہ

 ول ۔ اس ےن اگڑی پ ارک یک ۔ 

ن

ے امن

 

ن
 
ی
 
ہ
 وج اچ

رامیہ ےن اس اک اہھت اھتےنم ےک ےیل اانپ اہھت آےگ  اگڑی  دوونں یہ ر ےلکن ۔ ای 
م
ےس پ اہ

د آاسوشئں  دی  راھپ ا ۔ وہ ادرھ وتمہج ںیہن یھت وہ وت اےنپ اسےنم رظن آےت وخوصبرت ، خ 

ٹ

ی 

  ںیم داھکی ۔ 

ے

رامیہ ےن اس یک رظنوں ےک اعتق رنی ٹیلف وک دھکی ریہ یھت ۔ ای 

ن

  ےس م

رامیہ یک رطف داھکی ۔ ےھجم ہی دے دو ےفحت ںیم ۔ اس     ےن ای 

رامیہ اک  ہی وہ سٹیلف ھت یکنج امتیل رکوڑوں ںیم وہیت ےہ اور ان ںیم ےس ای  ای 

رامیہ ےن اس یک رطف داھکی اھت ۔ رہشنی یھب اےس یہ دھکی ریہ یھت اور وسچ یھب   اھت۔ای 

  : ریہ یھت

ا ام رک دے اگ پ 

ن

رنی ٹیلف اس ےک پ

ے

   ںیہن ۔ایک ےگنہم ےفحت دےنی واال ہی اگنہم ی

اری اکگنل ارکسنی رپ اگمگج راہ اھت ۔ 

 

رامیہ اک وفن اجب اھت اس ےن داھکی داؤد الش ایس دوران ای 

رامیہ ےن وفن اکٹ دپ ا اھت ۔ اب وہ سک اور اک ربمن الم  راہ اھت اس ےس ھچک دور اج رک اس ےن ای 

ا ۔ 

ٹ

  وفن رپ ھچک اہک اھت اور رھپ وفن دنب رک ےک اس یک رطف ولپ
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راھپ ا اور رہشنی ےن اھتم ایل ۔ دوونں اورپ چنہپ ےکچ ھت اےنپ ۔ اس ےن    ںیلچ اورپ

ٹ

اہھت ی 

رری ٹیلف ںیم ۔

 

لگث
  

 

ر یہ زگار رک آ
م
  یہ  آےت  اور  ھت ۓوہ اسرا دن ںیہک پ اہ

ن

 ھٹیب رپ  وصےف  ںیم روم  ویلن

  ۔   ۓگ

ہ مگیب ےن وپاھچ ۔

ن

من
 
ی
 ایک وہا اھبئ اصج  ھچک اتپ الچ ۔ 

  اوھنں ےن ےکھت اہرے ےجہل ںیم اہک ۔   ں رگم ااھٹ ںیہن راہ وہ ۔ںیم اےس وفن وت رک راہ وہ

ادمار ےک ےئل وجس اک الگس ےل آںیئ اور 

ن

ر پ
م
ااھٹ ےل اگ آپ رکف ہن رکںی ۔ وہ اےنپ شہ

اری ےن اینپ رشی  

 

 ایحت وک ونممن رظنوں ےس داھکی ۔ اےس دےتھکی شیپ ایک ۔ داؤد الش

ر اجپ ا رکیت یھت ۔ وہ ا

ے

  ںیھن تہب اےھچ ےس یتھجمس ںیھت ۔یہ ان یک اکھتوٹ ای

  ریما اٹیب وکئ طلغ اکم ںیہن رک اتکس وہ اےسی یہ اس ڑلیک ےک اسھت ںیہن وہاگ ۔ ۔۔۔۔۔۔ 

رامیہ رتیب ےہ وہ وت رظن آ راہ ےہ ہک ای 

ے

اری ھجم رپ وسنت ال اکچ اہں اامں یج یسیج آیکپ ی

 

 الش

ہ ےن ان یک پ ات اکےتٹ وہ

ن

من
 
ی
  ۔  اہک   ۓوہاگ ۔ 
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ادویں یک سب اےس پھچ رک ہی اکم  ںیہن ایک االسوت ھچک طلغ یھب

 

م ااجزت داتی ےہ اچر ش

رامیہ ےس ےب انپہ تبحم یھت رشوع ےس  ا اچےیہ ارگ رک اکچ ےہ وت ۔ اامں مگیب وک ای 

ن

ںیہن رکپ

ر یک وخاشہ ےک آےگ ج    یہ وہ اس یک دنسپ یک یہ
م
ا اچیتہ ںیھت رگم اےنپ شہ

ن

ادی رکپ

 

ش

رامیہ ےک ےیل اینپ  نہب یک یٹیب یہ الںیئ ےگ ویکہکن وہ نب امں پ اپ یک یچب رںیہ ہک وہ ای 

ا اچےتہ ھت وج اےنپ ےٹیب ےک اسھت وفحمظ ان ےک اہسرے یھت اور وہ ااکس لبقتسم

ن

 ونسارپ

 ۔

ے
ے

  رظن آ راہ اھت اںیھن اس وق

رامیہ اور اینپ زدنیگ ںیم ۔   ںیہن رکوں یگ ای 

ے
 

رداس رزگ سک اور اک ووجد ی 
م
اامں مگیب ںیم ہ

  و ریہ ںیھت ۔ وہ رھپ ر

ر ےہ ایک ؟؟؟ اھبیھب مگیب ےن اہک۔ 

ن

رامیہ ےس پ ات وت وہ ےنیل دںی ہک اچسیئ آخ  ےلہپ ای 

اری پ ار پ ار اےنپ اھبئ وک وفن الم رےہ ھت ۔ 

 

 ہکبج داؤد الش

 

ر دعب ان ےک ٹیلف یک لیب یجب یھت ۔   ھچک یہ دی 

 وکن آ ایگ ؟؟؟ رہشنی ےن وپاھچ

ے

 
   ۔ریخی
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رامیہ ےن ولیک یہ آپ ا وہاگ مت    مت ہی وجس متخ رکو اور  وہ ںیم ےن البپ ا اھت ۔ ای 

ے

رپاشین م

   وج  وفن اےنپ  ۓپ ار پ ار ےتجب وہ

ٹ

ٹ

ن

لن

 

   یہ  دوونں  ۔ اگلپ ا   رپ   اسئ

ن

 ۔   ھت ےھٹیب  ںیم  روم  ویلن

یف اک وک  یم   ےن  اس  ۔  اھت   الپ ا   یہ  اسھت  اےنپ  وک  ولیک   اہرون  اھت  وھکال دروازہ   رک  آھٹ   ےن  اس

س اکم یک رطف دایھن دپ ا ۔ ولیک م ےک ےیل البپ ا اھت اںیھن االےن اک اہک اور رھپ سج اک

ےن دوونں ےک اسنئ رپیپ رپ ےل ےیل ھت اب ان ےک ٹیلف یک امکل رہشنی نب یکچ یھت 

ری وخااشہت پ اد آںیئ ۔ وہ 

ٹ

ری ی 

ٹ

ادی ےس ےلہپ اانپ ادناز زدنیگ اور ی 

 

رامیہ ےس ش ۔ اےس ای 

 ۓ  ولیک اور اہرون ےلچ گدے ریہ یھت ۔ ای  ےٹنھگ ےک دعب ےب دح وخش داھکئ  

  ۔  ھت

رامیہ اب اسیک لیف وہ راہ ےہ ۔ وہ اس ےک اہھت اھتےتم وہ   ۔  وبال  ۓابمرک وہ زسم ای 

 رپ رس رےھک 

ن

رامیہ مت تہب اےھچ وہ ۔ وہ اس ےک یس  تہب ااھچ ، ںیم تہب وخش وہں ای 

  ڑھکی یھت ۔

ا وہں ۔ اانتں اکزل آ ریہ ںیھت ںیم ذرا وفااھچ اھبئ اصج  یک اتپ ںیہن ویک

ے

 ن رک ےک اتپ رکپ

اری یک اینت اکزل اور جیسیم دھکی رک اےس اینپ الرپوایہ 

 

ہک رک اس ےن اانپ وفن ااھٹپ ا ۔ داؤد الش

  رپ اےنپ جیسیم 
 
ر ںیھت ۔ واسٹ ای  وہیئ ۔ جیسیم اونپ ےیک وت دوونں یک اصتوی 

ے

رپ دنام
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اری

 

رامیہ  نیس دےنھکی ےک دعب داؤد الش   : ےن اکل اڈنیٹ یک یھت  ےن رھپ وفن المپ ا ۔ ای 

ادی  دورسی  ایک   وہ  ۓاالسم مکیلع! تہب رصموف وہ گ

 

 ۔  ےہ  یل  رک  ش

 ومکیلع االسم اھبیئ! ےسیک ںیہ آپ اور س  ولگ ۔ 

اےنل رپ ےصغ ںیم آ

ٹ

 ۓ ںیھمت سک یک ایک رپواہ مت ریمی پ ات اک وجاب دو ۔ وہ اس یک پ ات پ

  ۔  ھت

ادی رک اکچ وہ یہ واال اھت آپ وک ہک ںیم  اھبیئ ںیم اتبےن

 

ں اور نیت امہ رہشنی ےک اسھت ش

 ےننب پ اپ  ںیم  درالص  ھت  ۓ وہ ےکچ ںیہ اور آج اکزل ہن ااھٹےن یک وہج مہ اہلٹپس گ

رامیہ  وہ  ۔  وہں  واال  اک  یطلغ  اینپ  اےس یھت  ھٹیپ رطف یک  اس  کسج   یھت  ریہ   دھکی  یہ وک  ای 

س  ےن  اس   اھت   وہا  ااسحس

ئ ک

 ں یجیھب ںیھت ۔ویک یہ  

رھ  وت پ ات تہب  

ٹ

 ی 

ے

 ی  رکواؤ اور دلج از دلج پ ااتسکن آےگ ی

ٹ
 

 ےہ مت سب اینپ الفی

 

گ

ہ ےن تہب اگنہہم ڑھکا رک ایل ےہ ۔

ن

من
 
ی
  وچنہپ اہیں 

 یج اھبئ اصج  ںیم ھچک وساتچ وہں ۔ اس ےن اہک۔ 

را  وسانچ ںیہن لمع رک ےک داھکؤ ۔ اوھنں ےن وفن دنب رک دپ ا ۔

ٹ

  اھت ۔  وہ اس یک رطف م

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
37 

 

رامیہ ام اکپ  رہشنی ! ای 

ن

 را ۔ ےن اس اک پ

 ۔   وبیل   ۓاہں وہک ۔ وہ ڈرےت وہ

ہ

ن

من
 
ی
   ںیم اہھت ڈاےتل وہ  مت ےن 

 
ر ویکں یجیھب ںیھت؟؟؟ اس ےن ج  ۔   وپاھچ  ۓوک اصتوی 

  مہ اہرون ےک ڈرن ےک دعب رھگ آ 
 
رامیہ اس دن ج     ھت   ۓای 

ے

 ۓآ   جیسیم  ےک  اس ی

 ۔ وہئ  اخومش  وہ   ۔  ھت

  رنیم یہ یھت رگم وہ ڈر ریہ یھت۔  ایک اھت ان ںیم ؟ اس ےن وپاھچ ادناز ںیم

تہب تبحم ےہ اور وہ آاکپ تہب پ اد رکیت ےہ اور ےچب یھب وہ ہک ریہ یھت ہک ےھجم آپ ےس  

اب یک پ ار آپ پ ااتسکن اجںیئ ےگ وت وہ آپ وک آےن ںیہن دے یگ پ ا رھپ آےکپ اسھت 

رامیہ  ےن ۔اس   یگ   ۓدنلن آ اج  رات  داھکی  رطف   یک   ای 

 

ای

ے

  ۔  ےیل ےک  اجےنچن پ

  : وت

رامیہ ےھجم اگل آپ ےلچ ےئگ وت ںیم وھک دوں یگ  یھت ای 

 

اری ںیم ڈر گ
م
 اس ےیل ںیم ےن ہ

رامیہ ۔ اس ےن رس اکھج ایل ۔   یھت ای 

 

س یھب دںی ںیم ڈر گ

ئ ک
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ریمی اجن ںیم ںیھمت ویکں وھچڑےن اگل تبحم یک ےہ مت ےس رھپ اکنح یھب ایک ےہ وھچڑ 

۔  ا ڑپے ےھجم ھچک   اب دوھکی  ےک اجےن ےک ےیل ںیہن ایک ہی س 

ن

 دن ےک ےیل پ ااتسکن اجپ

 اک 

ٹ

 

 

ااھچ ایخل رانھک ۔ ںیم اہرون ےس ہک دواگن ہک اہمترا ایخل رےھک اگ رگم مت اینپ ڈائ

اں ۔ اس ےن رہشنی وک 

ن

ا کیھٹ ےہ پ

ے

 ہک ںیم آ ںیہن اجپ

ے

  ی
 
ںیھمت االیک ہن وھچڑے ج

  دنکوھں ےس اھتم رک اینپ پ ات لمکم یک یھت ۔ 

 ۔  وہ رصف رکسما رک رہ

 

  گ

 

  ایکااااااا ؟؟؟؟؟ وفن اس ےک اہوھتں ےس رگ ایگ اھت ۔ 

رک ای  رطف ڑلکھ ںیئگ ۔ربخ یہ ایسی  ں مگیب دل رپ اہھت رھکااسی ےسیک وہ اتکس ےہ ۔ اام

ر صخش رپاشین وہ ایگ اھت ۔ 
م
 آئ یھت ۔ ہک ہ

 

 رپ اہھت رھک رک اھٹ یھٹیب یھت ۔ اس اک بلطم ںیم وخاب دھکی ریہ یھت

ن

 ۔ سک دقر وہ یس 

 ہن رک

ٰ ٰ

 وخاب اھت ۔ اّلل

ن

ہ مگیب ےن ڈیب رکاؤن ےک ایھبی

ن

من
 
ی
رامیہ وک ھچک وہ ۔  ے ہک ای 
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 اسھت کیٹ اگل رک آںیھکن ومدن ںیل ۔ وہ وخاب رھپ ےس اںیھن پ اد آ راہ اھت ۔ 

اری رکسماےت وہ

 

رامیہ الش ر  یہ ھچک  ۔   اھت   اھٹیب  رک آ   ںیم  اہجز   ۓای   اڑان  ےن  اہجز   دعب دی 

 اھت۔ اےنت ںیم وفن لیب یجب ایگ  وہ  ڑکٹے  ڑکٹے  یہ ںیم اضف  اہجز ایک   ہی  رگم  ۔  یھت  رھبی

رامیہ ےک اہجز رکشی یک ربخ ینس یھت ےسج نس رک انم  یھت اور اھبیھب مگیب ےن وفن رپ ای 

 ںیھت ۔ 

 

  مگیب ڑلکھ گ

 آںیھکن وھکںیل

ٹ
 
ہ مگیب ےن ی

ن

من
 
ی

 : 

  دص رکش ےک ہی رصف ای  وخاب اھت ۔

 

  دعب اس وک آواز دےنی اگل ۔ اسامن کیپ رکےن ےکرہشنی ! وہ اانپ  

 ۔ 

 

را وہا ہنم ےل رک اس ےس ھچک دور ڑھکی وہ گ

ے

 اہں وہک ۔ وہ ای

آف ےہ ، اےسی اداس اداس ایھچ ںیہن گل ریہ وہ انس مت   ایک وہا ریمی ویبی اک ومڈ ویکں

ا ڑپ

ن

 یھت ۔ اےس یھب ڑھکیک ےک پ اس آپ

 

ا اھت ےن ۔ رہشنی ڑھکیک ےک پ اس اج رک ڑھکی وہ گ

 ۔
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رامیہ ےن  اں ۔ ای 

ن

پ ار اےسی رتصخ رکو یگ ےھجم اےسی ومڈ آف رک ےک ہی وت طلغ پ ات ےہ پ

 اےس دنکوھں ےس اھتام اھت ۔ 

ےسی االیک وھچڑ ےک وت ایک ںیم اداس یھب ہن وہں ، ومڈ آف ہن وہ ریما ، مت اج رےہ وہ ےھجم ا

 ہپ ولعمم ںیہن وہ ولگ ںیھمت آےن یھب دےگنی پ ا ںیہن ۔ رہشنی ےن  

ن

اانپ رس اس ےک یس 

اری وک ایپر آپ ا اھت ۔ 

 

رامیہ الش   اکٹ دپ ا اور اس ادا رپ ای 

 وہ اور ےھجم الھب ویکں ںیہن آےن دےگنی

ے

 ارگ ااسی ھچک وہا یھب وت اہیں رپ ااھچ پ ار مت اداس م

اں وہ ںیھمت پ ااتسکن ےل آ 

ن

 رک   یہ وحاےل  ےک  اس  ںیھمت ںیم رھپ اور  اگ  ۓاہرون ےہ پ

 ۔   ھت   رےہ  رک  پ اںیت ڑھکے  ںیم ڑھکیک  دوونں  وہ   ۔  وہں  اجراہ  ےک

ر یک تہب رضورت وہیت ےہ ۔ اور ریمے 
م
ںیھمت اتپ ےہ ان دونں ںیم ویبی وک اےنپ شہ

اں اور وت وکئ یھب ںیہن ےہ ۔ رھپ مت یہ ےھجم پ اس وت یلمیف  

ن

ام رپ یھب رصف مت یہ وہ پ

ن

ےک پ

 وھچڑ رک اج رےہ وہ ۔ وہ اداس گل ریہ یھت ۔ 

  وھچڑ رک  ںیم ںیھمت االیک

ے

  ی

ے

ںیہن اج راہ اور رھپ ھچک یہ دونں یک پ ات ےہ اہرون ی

ا ، ورہن داؤد اھبئ وکئ یھب رپاشیین وہ ، ہلئسم وہ مت ےھجم اک  اہمترا تہب ایخل رےھک اگ ۔

ن

ل رکپ

وک یھب رک یتکس وہ ان اک ربمن ںیم ےن اہمترے لیس ںیم ویس رک دپ ا اھت ۔ اس ےن رہشنی وک 
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ےک ےیل ایک ورگہن ایسی وچسنشی ںیم وہ وخد یھب اےس وھچڑ رک ںیہن   رپاشیین ےس اکنےنل 

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

 اجپ

 ۔   اہک  ۓاہں کیھٹ ےہ ۔ اس ےن رسکیلی وہےت وہ

ارے ےچب اک ایخل رانھک اب ریمی الف
م
ا وہاگ مت اانپ اور ہ

ن

  ےہ ےھجم اجپ
 
ی ر

ے

امئ ف

ٹ

 اک پ

ٹ
 

ی

رامیہ ےن اس ےک اہھت اھتم ےیل اور اںیھن اےنپ    وبلں ےس اگلپ ا اھت ۔ رپاسم ۔ ای 

ر لیب یجب یھت
م
  : اےنت ںیم پ اہ

 اتگل ےہ اہرون آ ایگ ےہ ۔اس ےن گیب ااھٹپ ا اور دروازہ وھکال ۔ 

ر ہن  دلجی رکو دی 

 

 

  اھت۔  اہک  یہ   ےتلھک  دروازہ ےن   اہرون  ۔  ۓ وہ اج  اہں ب

ؤں اہں اہں ےتلچ ںیہ مت اینپ اھبیھب اک تہب ایخل رانھک ھچک یہ دونں یک پ ات ےہ ںیم آ اج

ر لکن گ 
م
دا احظف ہک رک پ اہ

ن

 ھت۔   ۓاگ۔ وہ دوونں یہ خ

 

  ےس وہش یک آوغش ںیم انپہ ایل 
 
ر ریمے ان وخاوبں اک دصقم ایک ےہ ںیم ےن ج

ن

آخ

ےہ یہی وخاب ںیہ وج ریما اھچیپ رک رےہ ںیہ اور یہی اخوتن یہ ےھجم فلتخم وہگجں رپ ےسلھج 
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ریہ وہ ےھجم ویکں    ےسیج ےھجم اکپراور اےسی اتگل ےہ ںیہ  آیت  رظن  اسھت  ےک  رہچے  ۓوہ

ی یھت رھپ الھب ںیہن پ ایت 

ے

ھپ
ئ ک

  ہی وخاب د
 
  ج

 
ا ےہ رھپ اس اخوتن ےس ۔ وہ ج

ے

وخف آپ

 دن راہ رکیت یھت ۔

 

 ک

 

ر ک

 

ِ ای ر   یھت اور ایس وخاب ےک زی 

 

ریشںی وہب ! اہکں وہ اٹیب ادرھ آؤ ؟؟؟ اامں مگیب ےن اہھت ںیم ڑکپی حیبست ےک داےن 

 ۔   اگلئ  آواز  ۓرگاےت وہ

ر آئ ںیھت ۔
م
 یج اامں مگیب ۔ وہ نچک ےس وفراً پ اہ

رامیہ ےس قلعتم وپاھچ ۔  اچنہپ ےہ ؟؟؟ اوھنں ےن ای 

ے

 ھچک اتپ الچ ریما زہشادہ اٹیب اہکں ی

 چنہپ یہ آ

ے

ام ی

 

رامیہ  اگ  ۓ یج اامں مگیب سب ش  آےن   پ ااتسکن  ےس  دنلن  ےہ  اتپ  وت  وک  آپ  ای 

امئ  انتک  ںیم

ٹ

 ۔  اھت  دپ ا  وجاب  ےس لمحت  ےن   مگیب  ریشںی ۔   ےہ  اتگل پ

ا امں اہں ہی وت ےہ اتپ ںیہن ویکں اینت

ن

ا ےہ ۔ ااھچ مت اےھچ اےھچ اھکےن ونبا ول اخن

ے

 دور الچ اجپ

رے ےک اھکےن اھکےن 

ن

رے م

ن

ےس ۔ ریمے ےٹیب وک وت وےسی یھب تہب شق ےہ اےسی م

رامیہ ےک ےیل اھٹمس یھت ۔   اک ۔ان ےک ےجہل ںیم ای 
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  دوں ۔ اوھنں ےن وپاھچ ۔ آپ وک ھچک اچےیہ وت الیج ںیم ونبا ریہ وہں  

 ہی ریما زہشادہ اٹیب اعیل اجہ اہکں ایگ ےہ ؟؟؟اامں مگیب ےن وپاھچ۔   ارے ںیہن ، سب

ےچب وت ےتلیھک رےتہ ںیہ پ ا ڑپےتھ رےتہ ںیہ ایھب یھب ویپمکرٹ ےک اسےنم اھٹیب اھت ۔اوھنں ےن 

 رکسما رک اہک ۔ 

اں اےنت ےس

ن

 لیھک وہےت ںیہ اور یلجب ےک اسھت ان ےک  ارے آلکج ےک ےچب یھب پ

ے ھت اور وہ ںیمہ رشوع وہ اجےت ںیہ ۔ ا 

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

روں ےک پ اس آ 

ٹ

س رمع ںیم وت مہ اےنپ ی 

رتیب وہیت یھت وچبں یک اب وت زامہن یہ 

ے

ےصق اہکاینں اور رواںیتی انسےت ھت اےسی یہ وت ی

 اھٹ  ۓمگیب رکسماےت وہدبل ایگ ےہ ۔ اوھنں ےن اینپ آںیھکن ومدن یل ںیھت اور ریشںی 

  ۔ اھت   رطف   یک  نچک  ےس دوپ ارہ  رخ   اک ۔ان  ںیئگ

 

ہ مگیب اےنپ رمکے ںیم یہ یھٹیب ںیھت ۔ان یک اسری وخیش یہ امدن ڑپ یکچ یھت ۔اس 

ن

من
 
ی

ر یک وایسپ رپ 
م
ےیل سک رسرگیم ںیم ہصح ںیہن ےل ریہ ںیھت ورہن وہ الزامً اےنپ شہ

اگنپ ایک رکیت ںیھت اور این وجڑا ،

 

رامیہ ےک اسےنم آیت ںیھت   ش ویجرلی وریغہ اجس رک ای 
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ر ےک 
م
رامیہ ےن تبحم اک ۔اںیھن اےنپ شہ ا تہب دنسپ اھت ےلہپ یھب یھبک ای 

ن

ےیل انجس ونسرپ

رامیہ ےک پ اپ  ااہظر ںیہن ایک اھت رگم ااسحس یھب ںیہن دالپ ا اھت ہک وہ اس یک وخیش ںیہن ای 

رامیہ یک ادی رظنم اعم رپ آ یئگ یھت   یک وخیش ےہ رگم اب وت اصف اصف یہ ای 

 

دورسی ش

رامیہ ےن رہشنی ےس تبحم   ہ مگیب ےک ےیل اور رھپ ای 

ن

من
 
ی
اک دوعیٰ یھب رک دپ ا اھت ۔ ہی پ ات 

 وہئ یھت ۔

ے

 
ای

 

 وساہن روح پ

 

ایک وہا اینت اداس گل ریہ وہ زسم رہشنی ؟؟؟ اہرون اےس وھچڑ رک رہشنی ےک ٹیلف ںیم 

  روم ںیم اھت ۔ ایھب دوونں الؤجن ںیم یہ ھت ۔  یہ آ ایگ اھت اور اس اک ایقم ٹسیگ

رہ ےتیل وہ

ن
 

اونخں اک اجی

ن

رامیہ ےک اجےن یک وہج ےس اداس وہں ۔ اس ےن اےنپ پ  اہک۔   ۓ ای 

ا ۔ 

ے

ا اور رھپ اب واسپ ہن اجپ

ے

ا ںیہن اچےیہ اھت رھگ واولں وک اتب رک اکنح رکپ

ن

وےسی اےس اپھچپ

ر الرپوایہ ےس اہک ۔ 
م
 اہرون ےن اظبہ

 ئ یھت۔راً دیسیھ وہویکں؟؟؟ وہ وف

ا اور رھپ اب ہی یھب وت   ریما بلطم اھت آوکپ اسھت ےل

ے

ا وت اس اک سیک زپ ادہ وبضمط وہپ

ے

رک اجپ
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 یک۔   وکشش  یک  اھجمسےن   ےن  ۔اس ۓوہ اتکس ےہ ہک اےس آےن یہ ہن دپ ا اج

ا ےہ ھجم ےس اور ولٹ آ

ے

 اس   یگ   اجؤں  یلچ وخد   ںیم  ورہن  یہ   دلج  اگ ۓ ںیہن وہ تبحم رکپ

کٹھج رک ایھٹ یھت یلین  ےس  دنکےھ   وک  پ اولں  رہنسی  وہ   ۔  وہں  وایل  ےننب  امں  یک   ےچب  ےک

 اک ااسحس داھکی اج اتکس اھت ۔ 

ے

 

ن

 آوھکنں ںیم امطئ

راپ ا ۔ 

ٹ

ری 

ٹ

 اہں دےتھکی ںیہ ۔ وہ ی 

 

ہ رمکے ںیم ویکں یھٹیب وہ ؟؟؟ ریشںی مگیب اس ےک رمکے ںیم آئ ںیھت۔ 

ن

من
 
ی

 

ہ مگیب ےن ےب  

ن

من
 
ی
 یسب ےس اہک۔وت اھبیھب ایک رکوں ؟؟؟ 

 بک ےس ڈنیل رک یکچ ےہ ۔ وہ 

ٹ
 

رامیہ آےن یہ واال ےہ اس یک الفی ر ولکن ای 
م
ایتر وہ رک پ اہ

  ۔  رپوجش وہ رک اتب ریہ ںیھت

   اس ےس ایک وہاگ اھبیھب ؟؟؟

 مت ایتر وہ رک اس اک اابقتسل رکو اور ایک رکو یگ ۔ وہ ریحان وہئ ںیھت ۔ 

رق ںیہن

ن

 وہ ریمے ےیل ںیہن آ راہ ۔ اےس اب ف

 

ا ھجم ےس ۔ ںیم زدنہ وہں پ ا رم گ

ے

اس    ڑپپ
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 ےن اتپ ںیہن ایک ۔وہ دیھک رظن آ ریہ یھت ۔ 

رق ےہ دوونں ںیم مت 

ن

ر یک ےہ تہب ف
م
مت اس یک اخدناین ویبی وہ اور وہ اخدنان ےس پ اہ

راضئ ا

ن

ا ںیہن اچیتہ وت اےنپ ف

ن

ر وک ہشیمہ ےک ےیل وھکپ
م
اجنم دو ہی ہن وہ اہمترا ایھب اےنپ شہ

 ےس ویں دربتس

ے

 
ای

 

ا اہمترے قح ںیم اصقنن دہ پ

ن

 ںیھت۔دار وہپ

 

   وہ۔ وہ ہک رک یلچ گ

 

 

ہ مگیب رصف ہنم انب رک یہ رہ گ

ن

من
 
ی
 : ہکبج 

د اصقنن ایک وہاگ ےھجم ۔  ری 

ن

 اس ےس م

 

اری وک اریئ وپرٹ ےس ڈراویئر رویسی رکےن آپ ا اھت۔ اگڑی ںیم ےھٹیب ےھٹیب یہ 

 

رامیہ الش ای 

ر روش رپ رچرچا   رہشنی وک رھگ ےنچنہپ اک جیسیم

 

ای

ٹ

 وفراً   ۔وہ   ۓرک دپ ا اھت ۔ وجں یہ اگڑی ےک پ

ر   ےس  اگڑی
م
ں ےس دور رےہ ھت ۔ وہ اگڑی ام  اور  وچبں  اےنپ   وہ  ےس  امہ   نیت  ۔ ھت  ےلکن   پ اہ

رآدمے ںیم اامں مگیب یفس دوےٹپ ںیم ڑھکی رظن آںیئ ۔ وہ  ر ےلکن وت اسےنم ی 
م
ےس پ اہ

ر ںیہک اجےت ہشیمہ اےسی یہ ایس ہگج اس اک ااظتنر رکیت  
م
  یھب وہ رھگ ےس پ اہ

 
ںیھت ج

  ھت۔
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االسم مکیلع! ارے اامں مگیب آپ رھپ ڑھکے وہ رک ریما ااظتنر رک ریہ ںیہ ۔ وہ ان ےک 

 ۔ اھت   وبال  ۓ ےلگ ےتگل وہ

 ۔   وبںیل   ۓومکیلع االسلم! ےتیج روہ ریمے ےچب ، ہشیمہ وخش روہ ۔وہ اےس وچےتم وہ

دنر ڑھکی وہںیگن ۔ وہ اںیھن اےنپ اسھت ا  آاجںیئ ادنر ےتلچ ںیہ آپ اجنےن بک ےس

 ھت۔   ۓ ےل گ

 روم ںیم دالخ وہےت یہ اویچن آواز ںیم اہک ۔ 

ن

اری ےن ویلن

 

رامیہ الش  االسم مکیلع! ای 

 وہ  ۔   یھت  الچئ  یہ   دےتھکی  اںیھن   افرہح  ۔   ۓارےےےےےےےے پ اپ ا آگ 

 ۔   الڈیل  یک پ اپ  یہ  یھت

رامیہ ال رپ ا ، ریما ہچب اسیک ےہ ؟؟؟ ای 

ٹ

اری ےن دوونں وچبں وک اینپ وگد ںیم ارے ریمی گ

 

ش

  اھت اور ایپر رک رےہ ھت ۔نمث یھب آ رک اںیھن یکپچ یھت ۔ اھٹب راھک

ری مگیب ےن اچ 

ٹ

 یھب اجؤ وگد ےس ریما ہچب ےلہپ یہ اکھت اہرا آپ ا ےہ ۔ ی 

ٹ

م
 ۓارے وچب اب ہ

 ۔   اےس  یھت  ڑکپایئ

ارا اور اچیسیک ںیہ اھبیھب مگیب اور اعیل اجہ اہکں ےہ؟؟ اوھنں ےن وچبں  

ے

 ۓ وک وگد ےس اپ
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  ۔  یھت  رھبی  کسچ   یک

 ںیم کیھٹ وہں اور اعیل اجہ وس راہ ےہ ۔ وہ وںیہ ھٹیب ںیئگ ۔ 

 ےہ وسےن اک ؟؟؟ اامں مگیب ےن ریحت ےس اہک اھت ۔ 

ے
ے

ا وق

ن

 ہی وکن

ری مگیب ےن اہک ۔ 

ٹ

ا ےہ اامں ۔ ی 

ے

 آپ وک وت اتپ ےہ وہ اینپ یہ رمیض رکپ

اری ےن تبحم ےس اہک ۔ 

 

رامیہ الش ارا ۔ ای 
م
 ارے رپسن وج ےہ ہ

رشی وہ آؤ

ن

ر زیچ ونبایئ ےہ ۔   ااھچ اب ف
م
ا اھک ول اامں مگیب ےن اہمتری دنسپ یک ہ

ن

مت رھپ اھکپ

ری مگیب ےن اہک ۔ 

ٹ

 ی 

ام ںیم اھکںیئ ےگ س  

 

ا ش

ن

اسھت   یج کیھٹ ےہ ےلہپ ںیم دو نیت ےٹنھگ یک دنین ولاگن رھپ اھکپ

ہ مگیب ےک رتشمہک رمکے یک رطف اجےت وہ۔ وہ اےنپ اور  

ن

من
 
 ۔   وبےل  ۓ ی

ری وہب !اامں مگیب ےن اکپ

ٹ

 را ۔ ی 

 یج اامں ںیہک ںیم نس ریہ وہں ۔ وہ ان یک رطف وتمہج وہئ۔

اں ۔ اامں 

ن

ر ےس ےنلم اابقتسل ںیہن رگم آ رک السم وت رک یہ یتکس یھت پ
م
ہ آئ ںیہن اےنپ شہ

ن

من
 
ی

اراض وہےت وہ

ن

 ۔   وبںیل   ۓمگیب تخس پ
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اں اب اس یک رمیض۔ وہ ےلہپ یھب اینپ یہ سب اام

ن

 یھت پ

 

ں اجن ںیم وت اےس اھجمسےن گ

 یض رکیت ےہ ۔ اوھنں ےن اہک۔ رم

  ۔  ںیگل  رکےن ورد  ھچک  وہ   ۔ اب  ۓاہں کیھٹ ےہ ھجمس یہ اج

 

ار اکچ اھت ۔ 

ے

 االسم مکیلع! یسیک وہ ؟؟ وہ رمکے ںیم آےت یہ وکٹ اپ

 امرےن ںیم وکئ رسک ںیہن وھچڑی۔ وہ یجس ومکیلع االسلم! زدنہ وہں احالہکن آپ ےن

 ونسری آےنیئ ےک اسےنم ڑھکی ںیھت ۔ 

 دحمود روھک

ے

 اےنپ ی

ٹ

م
رواہ

ٹ

ا ولشار ںیم اکھت اہرا آپ ا وہں ایھب ہی ک

ے

ہ مگیب۔ وہ اانپ رکپ

ن

من
 
ی
 

س ایگ ۔ 

ھ
گ

 اکنل رک واش روم ںیم 

 ںیھت ۔ 

 

 وہ واش روم اک دنب دروازہ دھکی رک رہ گ

اری ںیم آوکپ

 

رامیہ الش  اس ڈانئ ےک پ اس واسپ ںیہن اجےن دویگن آپ ریمے یہ ای 

رزگ اعمف ںیہن رکویگن 
م
پ اس رںیہ ےگ اور رہشنی ںیھمت وت ںیم وھچڑوں یگ ںیہن ہ

  ۔  ںیھمت
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 وہ وسچ رک یہ وخش وہ ںیئگ ۔ 

اور ےنیل ےک دعب اےنپ ڈیب رپ دراز وہ گ

 

اری ش

 

رامیہ الش   ۔ ۓای 

 

 اگؤن ںیم رات ےک اس رہپ اس اک اہرون ! اہرون دروازہ وھکںیل زیلپ ۔ رہش

ٹ
 

ای

ن

نی پ

  دروازہ اجب ریہ یھت ۔

 ۔   اھت  راہ ہک ۓ ؟؟؟ وہ آںیھکن ےتلسم وہایک وہ ایگ رہشنی

اں آرکسئمی اھکےن اک دل اچہ راہ ےہ۔ وہ اس ےک دروازے ےس کیٹ اگل ےک ڑھکی 

ن

ےھجم پ

 یھت ۔

 آںیھکن وھکل رک اےس وغر ےس داھکی اھت اس یک وگری دیتکم

ٹ
 
 رتگن رپ یلین اہرون ےن ی

 رپ  رگدن  ۓوہآںیھکن وخب یتجس ںیھت ۔ اہرون یک رظنںی اس ےک رہچے ےس وہےت  

  ےک اس   وہ   ۔  اھت   داھکی  ںیہن ےلہپ  ےن   اس  نسح داغ  ےب  ،  وخوصبرت  ااسی  ۔   ںیئگ  رک   رک  آ

    اےنت
 
ی ر

ے

  ۔  یھت  دور  ےس درتسس  یک   اس  یھب  ۓوہ  وہےت  ف

 اےت وہےئ وبیل۔ ےھجم آرکسئمی اھکےن اک دل اچہ راہ ےہ۔ وہ رکسم

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
51 

 ۔ اس ےن ڑھگی رپ رظن ڈایل وج وسا دو اجب ریہ یھت ۔ 

ے
ے

 اس وق

ا ےہ یھبک ھچک اھکےن وک دل اچاتہ ےہ یھبک ھچک اور دن رات اک اہ

ے

ی ںیم ااسی وہپ

س

ن

ن ی

ن

ئ گی

ں رپ

ا ےہ ۔ اس ےن اہرون یک ریحت دور رکین اچیہ ۔ 

ے

رق یھب متخ وہ اجپ

ن

 ف

 ررسنئ ںیہن رگم اینت 
سن ث
ئ ک

 ااھچ ےھجم وت وکئ ا

ن

 رات وک ای  نیسح وعرت ھجم ےس ویفر امن

 اچیب یک اگڑی  ۓاتکس ۔ وہ ےب رشیم ےس ےتسنہ وہ ریہ ےہ وت ںیم رفکاِن تمعن ںیہن رک

 ۔   ایگ  الچ  ااھٹےن

 رات یھت ۔ اوھنں ےن آرکسئمی اھکئ یھت اور رھپ 

 

ہی ان دوونں یک یلہپ اسھت زگاری گ

 ڈراویئ ےک دعب رھگ ولےٹ ھت ۔ ڑھگی پ اچن

ن

 اجب ریہ یھت ۔ دوونں اےنپ اےنپ ڈیب الن

ر ںیم وسےن ےلچ گ

ن

  ھت۔   ۓروم

 

 ںیم واہں االیک وھچڑ رک آ گ 

ے

رامیہ اٹیب مت ےن تہب طلغ رک دپ ا ہک رہشنی وک اس احل  ۓای 

   اس   دوونں  وہ  ۔

ے
ے

  ۔  ھت رےہ  وہ  ادنوز  فطل ےس  ۓ اچ  ےھٹیب   ںیم  الن  وق

یھب دو اچر دونں ںیم ولٹ اجؤں اگ ۔ ں اجن ںیم وت سب دنچ دونں ےک ےیل آپ ا وہں ااام
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 اہک۔   ۓاس ےن رکسماےت وہ 

تہب وخوصبرت ےہ وےسی وہ ڑلیک مت اےنپ اسھت یہ ےل آےت ںیم اس اک دایھن ریتھک 

ا ۔

ے

ا آےن اک الم  اور رھپ مت دےتھکی اہمترا ہچب انتک تحص دنم دیپا وہپ

ن

ل اںیھن ےسیج رہشنی ےک پ

  وہا اھت ۔ 

اہں ھچک دونں ےک ےیل اہرون وک وھچڑ رک آپ ا وہں وہ دایھن اامں وہ ایلیک ںیہن ےہ وہ و

اری ےن اہک۔

 

رامیہ الش   رےھک اگ اس اک ۔ ای 

 رکے اکشری اھگت ہن اگل

ٰ ٰ

ری  ۔ وہ  اھٹیب  ۓاہں وہ اس اک دایھن رےھک اّلل

ن

 اوھنں پ ات  آخ

  ۔  یھت  وسیچ  ےن

  لم ولں ۔   ااھچ اامں ںیم ذرا رہشنی ےس

 

رامیہ وک اےلیک ںیہن ہ ای 

ن

من
 
ی

ا    وہےن دتی یھت یھبک وخد چنہپ اجیت ھچک اھکےن ےنیپ وک ےل رک پ 

اری اےنپ اسھت آسف ےل اجےت ھت اےسی ںیم 

 

دوونں وچبں وک یھب دتی ۔ یھبک داؤد الش

 یہ اہکں اتلم

ے
ے

ا    اھت ہک رہشنی ےس پ ات رکںی ۔اںیھن وق ایھب یھب ای  ہتفہ وہےن وک آپ 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
53 

  ۔  یھت  یکس  وہ  پ ات  ےس  رہشنی  یہ   پ ار  راچ   نیت   رصف  اور  ۔   ۓوہ   ۓاھت اںیھن اہیں آ 

 

ا ںیہن اور اکل یھب اہکں یک ےہ رصف اچر رمہبت  

ٹ

رامیہ ولپ ای  ہتفہ وہےن وک آپ ا ےہ اور ای 

ہی یھب وکئ پ ات وہیت ےہ یہی تبحم یھت اس یک مک از مک اےنپ ےچب اک یہ وپھچ اتیل ۔ ںیہک وہ 

  ۔ےس اھٹ یھٹیب یھت  ےھجم وھچڑ وت ںیہن ایگ ۔ وہ ڈیب

 وھچڑ ایگ وت ںیم ایک رکوں یگ واسپ اس ددلل ںیم ںیہن ںیہن ااسی ںیہن وہ اتکس ارگ وہ ےھجم

گلن ااں 

ن

ن
ںیہن اج یتکس وہ یھب ےچب ےک اسھت ۔ ںیم ایک رکوں اب ؟؟؟؟ وہ پ اولں ںیم ا

ساا

ن

مھی

ہ

 ۔   یھت  یھٹیب  ۓ

ا ےہ ںیم

ن

ا اچےیہ ، ےھجم اےس واسپ البپ

ن

 کیلب لیم رکپ

ن  

 اےس ےھجم اےس وفن رک ےک اومش

 

ن
 

رامیہ ریما ےہ اور وھچڑ ںیہن یتکس ۔ ےھجم ارگ اینپ الئ ا وہاگ ۔ ای 

ن

 ویس رکین ےہ وت ھچک رکپ

ہ ےک پ اس ںیہن رےنہ دوں یگ ارگ وہ ہن أاکس وت ۔۔۔۔۔ 

ن

من
 
ی
 یھب ںیم اےس 

ے

اس یک دول

 رھبی زدنیگ ریما دقمر ںیہن نب یتکس ۔ اانت وسےتچ یہ اس ےک 

ے

ںیہن ںیہن رھپ ذل

  وہ ےئگ ھت۔روےٹگن ڑھکے  
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 اور اہ

 

 رون اک ااظتنر رکےن یگل ۔ وہ رتسب ںیم یہ ٹیل گ

 

اری سلیپ ںیم اھکےن ےک دعب اچ

 

 دھکی   اکروٹن  ےچب اچروں ۔  اھت   راہ  لچ  دور  اک  ۓ الش

 ہکبج  ۔   ھت  رےھک  اھتم یھب  الگس  ےک  کلم ویلفرڈ  اچیلک   ںیم اہوھتں  ہکبج  ھت  رےہ

رے

ٹ

رے   ےک  ۓاچ اور  ھت   رےہ  رک  وگتفگ ںیم آسپ  ولگ  ی 

ٹ

 ںیم   اہوھتں   ےک  س   گم  ی 

  ۔  ھت

ر اچدن رپ ڑپی وت الچ 
م
اں ۔ نمث یک رظن ڑھکیک ےس پ اہ

ن

را اچدن الکن ےہ پ

ٹ

ارے دوھکی آج انتک ی 

  ایھٹ ۔

ل ، افرہح ےن اہک ۔
ن ف

ٹ

ٹ

  واؤ ویب

ا اچہ ریہ یھت ۔ 

ن

 دوھکی اعیل اجہ۔ وہ اب اےس یھب اچدن داھکپ

اوگار ےس ےجہل ںیم

ن

   اہک ایگ ہلمج س  وک ریحان رک ایگ اھت ۔ ےھجم اچدن دنسپ ںیہن ۔ پ

اری وخد وک القلعت ہن رھک ےکس ھت س  یک رظنںی اب اس 

 

نکیل ویکں اٹیب ؟؟؟ داؤد الش

  : رپ یمج ںیھت
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ا اھت ۔ 

ے

ری پ اںیت رکپ

ٹ

 ویکہکن اچدن رپ داغ ےہ اور ےھجم داغ دنسپ ںیہن ۔ وہ اینپ رمع ےس ی 

اری اک وفن جب ااھٹ 

 

رامیہ الش اھت ۔ اور ای  پ ار رھپ س  ولگ ہی وہج اجےنن ےس   اےنت ںیم ای 

رامیہ س    ۔   ںیہن  دنسپ داغ  وک  اجہ   اعیل  ویکں  ہک ھت   ۓاقرص رہ گ   یک وگتفگ  یک  ای 

  : ھت  وتمہج  رطف

اں ۔ ںیم ںیھمت واہں سک ےیل وھچڑ رک آپ ا اھت 

ن

 ایک؟؟؟؟ ایک وہا اےس ؟؟؟ وہ کیھٹ وت ےہ پ

ا وہں ۔ اانت ہک رک وفن دنب رک دپ ا اھت ۔رہچے مت اےس اہلٹپس ےل اجؤ ںیم سب گنکب رکوا 

ے

پ

 رپ رکفت واحض اھت ۔ 

اری ےن وسال دااغ ۔ 

 

 ایک وہا؟؟؟ داؤد الش

 رہشنی کیھٹ وت ےہ !؟؟ اامں مگیب ےن وپاھچ ۔ 

 رفنکم رکوا اکچ اھت ۔

ٹ

 ںیم اینپ س 

ٹ
 

ہ مگیب ےک   رگم وہ ای  اور ربمن الم رک یلہپ یہ الفی

ن

من
 
ی

 لھگ ریہ یھت

ٹ

م
رواہ

ٹ

  ۔ ہنم ںیم ک

 ےہ اور ایسی 

ٹ

ٹ

ن

 ن
ی

ن

 گن
ئ
ںیم اج راہ وہں اھبئ اس یک تعیبط کیھٹ ںیہن آپ اجیتن اامں وہ رپ

ا اچےیہ اور ںیم ںیہن وہں ںیم اج راہ وہں زپ ادہ 

ن

 اس ےک پ اس وہپ
 
ر ب
م
وچسنشی ںیم ےھجم ہ
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 ںیہن ےہ اور داع ےیجیک اگ واہں س  کیھٹ وہ ۔ وہ اھٹ 

ے
ے

 رک اےنپ رمکے یک رطف وق

اہک نکیپ 

ے

  رک ںیکس ۔   اھبےگ پ

 

 ایک؟؟؟؟ وہ ڑھکے دق ےس رگی یھت ۔

 نب رک 

ے

اہرون ےن اےس اھبنسال اور وفراً اوبمیسنیل وک البپ ا اھت ۔ربخ یہ ایسی یھت ہک ایقم

  وٹیٹ یھت۔

اری سج اہجز ںیم رفس رک راہ اھت وہ اہجز رکشی وہ ایگ اھت ۔

 

رامیہ الش   ای 

 

 ۔  ۓ گ  وہ  میتی ےچب ریمے  ۓ اہ  ،  ایگ وھچڑ   ےھجم   ںیم وجاین  رھبی  ،  اٹیب   وجان  ریما   ۓاہ

  یت ںیھت ۔اج  وہ  وہش  ےب   پ ار  پ ار   وت  مگیب  اامں

اری یک الش یھب اںیھن وموصل ںیہن وہئ یھت ۔ اس یک اغابئہن امنز انجزہ ادا 

 

رامیہ الش ای 

اری اھبئ ےک ریغب اہنت وسحمس رک رےہ ھت چس یہ وت اہک ایگ ےہ ہک 

 

 یک یئگ یھت۔ داؤد الش

ا ےہاھبئ زو"

ے

 " ر رمک وہپ
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راہ ویہ ھت اور س  وک  اوھنں ےن یہ اھبنسانل اھت وہ اانپ مغ اپھچ رےہ ھت ویکہکن اب رسی 

اہیں اامں اور وھچیٹ اھبیھب وخد وک اھبنسل ںیہن ریہ ںیھت اور ادرھ رہشنی وت اہنت یھت  

رک ای  آےن واےل ےچب یک ادیم ےیل وہ پ ار پ ار اہرون ےک زرےعی اس یک ربخ ریگی یھب  

  رےہ ھت وج یھب اھت وہ ان ےک اھبئ یک ویبی اور تبحم یھت۔

انگ یک وہج ےس وہا ےہ اس ےن ریمی تمسق وک یہ ڈس ہی س  رصف اور  

ن

رصف اس پ

اری وک وت ےھجم آج ویبیگ یک اچدر وت ہن اوڑانھ ڑپیت ۔ اہ

 

رامیہ الش  ریمے ۓایل وہ ہن البیت ای 

رامیہ  ریمے  ےئگ۔   وہ  میتی  ےچب اں ںیہ  ریہ  نس  اھبیھب  وہ  ےہ   دار  ہمز  یک  ومت  یک   ای 

ن

 پ

  وکشش رک ریہ ںیھت ۔   یک اھبنسےنل  پ اراہ  اےس  مگیب   ریشںی  ۔  آپ

ہ ومت اک دن وت رقمر ےہ رھپ ویکں ایسی اجالہہن پ اںیت رک ریہ وہ رہشنی ویکرکن اس یک 

ن

من
 
ی

رامیہ یک ومت یہ اےسی یھکل یھت اب دوھکی مہ ںیہ اہمترے  ومت یک زہم دار وہ یگ ای 

 اسھت  ےک  مح   رھپ اور  ےہ  ایلیک   ںیم  دسی  ۓںیھمت اھبنسےنل واےل رہشنی وت رپا پ اس  

 

ٰ ٰ

 وکوس ۔ مت اجیتن ںیہناّلل

ے

  :  اےس یھب وحہلص دے ۔ اےس م

ر ذی روح ےن انھکچ ےہ"
م
رہ ہ

ن

 " ومت اک م

   وج  ولں دھکی  وک   امہمونں  ذرا  ںیم ۔  ںیہ   ۓوچبں وک اھبنسول دوھکی ےسیک مہس گ

ے

 
 ےک  زعتی
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  اھٹ  ےس  پ اس   ےک  اس   وہ  ۔   ںیہ  ۓ وہ  ۓآ  ےیل
 

  ۔  ںیھت  گ

 اےسی یھٹیب رںیہ یگ آپ

ے

اب اےنپ رمکے ںیم اج رک آرام رکںی ورہن    اامں مگیب بک ی

 ۔  ںیھت  اخمبط  ےس  اسس  مگیب  ریشںی ۔  یک  آپ  یگ   ۓ تعیبط ڑگب اج

ا   اک   اس   اب  ےہ  یسیک رہشنی  ،   ہچب  ریما   ۓاہ

ے

 زدہ   رھجویں  ےن مگیب ۔اامں  ںیہن  ہک   ایک  اتپ  اپ

 اینپ  اںیھن   اھت دپ ا  رک وبڑاھ  تہب  ےن  ومت یک ےٹیب  وجان  اہک  وہےئ ریھپےت  اہھت   رپ  رہچے

ری ےنگل یگل ںیھت ۔

ٹ

 رمع ےس ی 

 ےہ اور 

 

یج اامں داؤد اتپ رک رےہ ںیہ اس اک پ ار پ ار اہرون ےس سب اب اہلٹپس ےس رھگ آگ

  ہچب یھب کیھٹ ےہ وکئ رپاشیین ںیہن ےہ ۔ آپ ادنر ںیلچ ۔

 ےہ رکش ےہ ہک رہشنی کیھٹ ےہ سب اب پ ات وہ اہں کیھٹ ےہ ریمی  

 

رمک یھب ہتخت وہ گ

ا

ن

ادیک یک وہب   وت ھجم ےس ولماپ

ے

 وک ۔ اےس۔ اوھنں ےن پ

ا الھک رک اںیھن 

ن

یج رضور اور پ اون مگیب ادرھ آؤ اامں وک ان ےک رمکے ںیم وھچڑ آؤ اور اھکپ

 ںیگل ۔  وکسن یک دوا دے دانی ۔ پ اون مگیب اامں مگیب وک اہسرا دے رک ااھٹےن
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رامیہ یک ومت اک نیقی ںیہن وہ  رہشنی ڈیب رکاؤن ےک اسھت کیٹ اگل رک یھٹیب یھت ۔ اےس ای 

 اٹلپ اھکپ ا اھت اور اس یک تمسق ںیم وخویشں اک اانت رصتخم راہ اھت ۔ ایھب وت اس یک تمسق ےن

  رعہص اھکل اھت ۔ وہ اب لبقتسم ےک پ ارے ںیم رپاشین یھت ۔

رامیہ مت ےن ااھچ ںیہن ایک ےھجم وھچڑ رک ےلچ گ اب ےسیک ںیم ےچب وک پ ا  ۓولں یگ ؟؟؟ ای 

ےک ودعے ےیک   اھبنےن  اسھت  مت  ےلکن   وھجےٹ  ےنتک  رھپ  ےس  ھجم ہن  یھت  تبحم   وت  ںیھمت  ۔

رگم واف ہن رک ےکس ۔ ںیم اس ےچب وک ںیہن رھک یتکس ہی ریمے پ اؤں یک زریجن ںیہن نب اتکس ۔ 

ر ہن اگلئ ۔ںیم اپ ارنش رکواؤں یگ ۔اس ےن یمتح ہلصیف   رکےن ںیم ذرا دی 

 

افرہح ویکں رو ریہ وہ مت ؟؟؟؟ اعیل اجہ ےن اےس ڑیسویھں رپ اےلیک ھٹیب رک روےت داھکی وت 

 وپاھچ ۔

 House of Allah ایک ںیھمت ولعمم ںیہن ےہ امم یتہک ںیہ اہمترے پ اپ ا اب

 اگ   ۓےھجم ااھٹ  ںیہن آںیئ ےگ ےھجم وکن ایپر رکے اگ  واسپ  یھبک وہ   اب  ںیہ  ۓ ےلچ گ

 پ اپ ا ںیھت  ریہ  ہک   امم ےہ  وہا  ےس  وہج  یک   آیٹن  دنگی   اس   س    ہی  ےہ اتپ  ںیھمت  ؟؟؟  وکن

ادی ےس  وعرت  سج  ےن

 

 وھچڑ   پ اپ ا   ےھجم   ۔  ےہ  ایل نیھچ  ےس  مہ  وک   پ اپ ا  ےن اوھنں  یھت  یک  ش
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  ۔   ۓگ   ےلچ  رک

I love you Baba , your princess is missing you 

so much come back to me please . 

 وہ روےت وہےئ ہک ریہ یھت ۔

Don't be sad Fariha, I am here for u .  

 اعیل اجہ ےن اےس دالاس دپ ا اھت ۔ 

ریحان وہےن یک رضورت ںیہن ہک وھچےٹ وھچےٹ ےچب ےسیک اشلگن وبل رےہ ںیہ ہی )

ھ رےہ ںیہ ںیھنج اردو وج ہک تقیقح ےہ ہک اشلگن یممی وکسل ںیم آج ےک ےچب ڑپ

ری آیت ےہامدری زپ ا

ن

 ( ن ےہ ےس زپ ادہ ارگنی 

س ال دو ےگ ؟؟؟ ریمے اسھت ولیھک ےگ ؟؟؟ اب وہ 

ٹ

ن ی
کل

مت ےھجم ایپر رکو ےگ ؟؟؟ ےھجم اچ

  آوسن اصف ےیک اس یک رطف دھکی ریہ یھت ۔

Yes, I I'll. 

 اعیل اجہ ےن اہک۔ 
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Ok , then promise me .  

راھپ ا اھت ۔ افرہح ےن اانپ وھچ

ٹ

ا اس اہھت آےگ ی 

ٹ

  پ

Promise.  

  ےسج اعیل اجہ ےن اھتم ایل ۔

اں ۔ وہ رکسما راہ اھت ۔ 

ن

 اب مت روؤ یگ ںیہن کیھٹ ےہ پ

 ےک  رھب  زدنیگ پ اںیت   ھچک ،  ودعے  ھچک ۓمہ س  اجےتن ںیہ ہک ااجنےن ںیم ےیک گ 

گ ول  اہسرے  ےک نج  ںیہ  وہےت  یھب  ودعے  اےسی  ھچک   اور  ۔  ںیہ اجےت نب  روگ  ےیل

  اینپ زدنیگ زگار ےتیل ںیہ ۔

 

ایت ومت وک ای  امہ زگر ایگ اھت ۔ اس ای  امہ ںیم اہرون ےن اس اک ا

 

اری یک احدپ

 

رامیہ الش ی 

لمکم ایخل راھک اھت احالہکن وہ دعت ںیم یھت اور اےس ریغ رحمم ےس رپدے ںیم رانہ 

  ےک اچےیہ اھت رگم وہ رصف ہملک ڑپھ رک املسمن وہئ یھت اور اہرون رص 
م
ف ذمہ

  اخےن ںیم االسم اتھکل اھت ۔ 
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رہشنی ںیم آج مت ےس تہب رضوری پ ات رکےن آپ ا وہں ؟؟؟اہرون اس ےک پ اس 

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

 ۔   وبال ۓوصےف رپ 

 اہں وہک ۔ وہ وتمہج وہیئ یھت۔

مت ےن ایک وساچ ےہ اینپ زدنیگ ےک پ ارے ںیم ؟؟؟ دوھکی مت وجان وہ ، وخب وصرت وہ  

ادی رکےن اک قح

 

ا  دورسی ش

ن

ادی رکپ

 

 اچاتہ وہں رگم ..... ریتھک وہ اور رھپ ںیم یھب اب ش

 اس ےن پ ات ُادوھری وھچڑ رک اس یک رطف داھکی ۔ 

 رگم ایک ؟؟؟؟ وہ ےب نیچ وہئ یھت۔

اری ےک ےچب وک وبقل ںیہن رک اتکس مت اپ ارنش رکوا ول ۔ اہرون ےن پ ات 

 

رامیہ الش رگم ںیم ای 

  لمکم رک ےک اس اک ری انشکی دانھکی اچاہ۔ 

اری ےس پ ات رکےن ےک دعب 

 

رامیہ   ںیم داؤد الش یہ وکئ ہلصیف رکوں یگ وہ ولگ ای 

 راہ ےہ ارگ
 
س ںیہ وج ریمی وکھک ںیم ب

 

س

ن

ن

اری ےک ےچب ےک ےیل اک

 

ںیم ےن اںیھن   الش

 یک   امہ  یہ   ھچک   رھپ  اور  اجںیئ  وہ  ہن  دنمش  ریمے  وہ   ہک  ےہ  ڈر  ےھجم  وت ااھٹپ ا   دقم  ہی  ریغب  ۓاتب

  ۔ یھت   یک  پ ات رک  ھجمس  وسچ  ےن  اس   ۔  ےہ  پ ات
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اں ۔ اہرون ےن اس ےک اہھت رپ اانپ  رگم مت اس ےچب ےس

ن

 پ ال انیل ھجمس ریہ وہ پ

ے

 اتیسن م

 یھت۔   اہھت راھک اھت ۔ وہ رصف رس الہ رک

 

 رہ گ

 

این 

 
ن

رامیہ یک ن راب وہ ایگ ےہ ایک اےسی ےسیک وہ اپ ارنش رکوا ےل یگ ریمے ای 

ن

اس اک دامغ خ

اری ےک ہنم ےس رہشنی ےک

 

اک اغیپم نس رک ےھتہ ےس اپ ارنش    ےہ وہ ۔ اامں مگیب وت داؤد الش

 ںیھت ۔ 

 

  یہ اڑھک گ

رامیہ ارے اہں ہی رواج ںیہن ےہ ای 
م
اک ہچب ںیمہ   اامں مگیب ںیم ےن عنم رک دپ ا اھت اےس ہک ہ

ا اچاہ ۔ 

ن

اری ےن اںیھن ڈنھٹا رکپ

 

ر احل ںیم اچےیہ ۔ داؤد الش
م
 ہ

ا ا

ے

 ہک ہچب ںیہن وہ اجپ

ے

  ی
 
رگ وہ ںیہک ارے ںیم وت یتہک وہں اےس اہیں پ ااتسکن الب ول ج

ا یھب اچیتہ ےہ وت ےب کش ہچب ےننج ےک دعب رک ےل رگم ںیم وت اس ےک یھب 

ن

اور ایبہ رکپ

ارا ہچب پ اےل  
م
ا ےہ الھب زامےن ںیم ۔ الخف وہں ہ

ے

درد وہپ
م
اگ وکن امں ےس زپ ادہ وکن ہ

 اامں مگیب تہب آےگ اک وسچ ریہ ںیھت ۔ 

 ںیہن

ے
 

رداس  رکے یگ ارگ وہ اہیں رہ رک اامں اجن وہ آزاد کلم یک ڑلیک ےہ پ ادنبپ اں ی 
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ےچب وک پ اےل یگ وت ااھچ ےہ ارے سک ےن رواک ےہ اہں دورسا ایبہ رکےن ےس مہ اےس 

 

ے

رامیہ سک ہچب وت لم اجےئ   روک ںیہن تکس ارے ای 
م
ںیہ لکشم ڑھکی رک دے یگ ںیمہ ہ

ری مگیب ےن اہک۔

ٹ

اں ۔ ی 

ن

 اگ پ

ہہ، یھبک اامں اجن ےن اینت رکف ریمی اور ریمے وچبں یک یھب

ن

ہ مگیب ہمپ

ن

من
 
ی
 رک یل وہیت ۔ 

  ےن دروازے یک اوٹ ےس اسری پ ات نس یل یھت ۔

 

اعیل اجہ اےنپ ودعے ےک اطمقب افرہح ےک اسھت اتلیھک اھت ۔ اچروں ےچب ای  یہ اوکسل 

ر زیچ وک   ںیم ڑپےتھ ھت ۔ ویپمکرٹ
م
ارپ اھت ۔ ہ

 

زمیگ انلیھک اس اک شق اھت ۔ اس اک دامغ تہب ش

  وبےنل یک رمع ںیم آپ ا اھت وت ولوگں ےک ےہک گوفراً ی  رک اتیل اھت 
 
 ےک  ان  لمج   ۓ ۔ ج

ر  اسےنم
م
ا اھت ۔ دورسے وچبں یک دہ

ے

ا اتیل اھت ۔ اےسی اےسی لمج وباتل اھت ہک س  وک ریحان رکپ

  تبسن وہ زیت اھت اور رھپ الڈال یھب اھت ۔

 

ر تمیق رپ اچےیہ اور وہ ولگ اچےتہ ںیہ ہک 
م
 ںیم ےچب یک دیپاشئ اہرون اںیھن ان اک ہچب ہ
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 پ ااتسکن ںیم روہں اور ےھجم ان یک امینن یہ ڑپے یگ ۔ وہ اس ےک پ اس یھٹیب اتب ریہ 

ے

ی

 یھت ۔

 ھچک وسےتچ وہےئ امہ رےتہ ںیہ ؟؟؟ اس ےن   اہں وت وکئ پ ات ںیہن دیپاشئ ںیم ےنتک

   وپاھچ ۔

  ۔  اہک  ۓاب پ اوچناں اگل ےہ ۔ اس ےن اویلگنں رپ ےتنگ وہ

ا ، رگم پ اد رانھک ہک   اہں کیھٹ ےہ مت 

ن

  یلچ اجپ

Haroon is just waiting for you. 

ا ےچب اک اب مہ

ے

 اور اینپ وخوصبریت اک یھب ایخل رانھک ۔ اکش ہک ہی ٹھجنھج یہ ہن ڑپا وہپ

easily  ارے ےصح ںیم یھب ایھب تمسق یک دویی ےن ااظتنر
م
 ھت ریخ ہ

ے

ای  وت وہ تکس

 ھکل راھک ےہ۔ وہ رسحت ےس ہک راہ اھت۔ 

ادی رک ےگنیل don't worry اہرون

 

 ۔ ںیم اہمترے ےیل آؤں یگ واسپ رھپ مہ ش

 نکیل ریما دل اہمترے ریغب ںیہن ےگل اگ ۔ اس ےن اہرون ےک دنکےھ رپ رس راھک ۔ 

  یہ 

ے

ںیم یھب ںیھمت سم رکوں اگ ڈارگنل ۔ مت روز ھجم ےس پ ات رکو یگ واہں اج رک ی
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ادیئ اچیہ ۔ 

ے

 اجےن دواگن اوےک ؟؟؟ اس ےن پ

 اوےک ۔ اس ےن احیم رھب یل ۔ 

 ےک وخاب اجسےت رےتہ ھت ۔ اہرون وک وہ دوونں اےسی یہ اسھت ےھٹیب اےنپ لبقتسم 

ا اھت ہکبج رہشنی وج آاسوشئں رھبی  

ن

اج وک اےنپ رس رپ اجسپ

ے

رصف اس وخوصبریت ےک پ

رامیہ ےک اسھت وہ پ ا اس ےک دعب اہرون ےک اسھت ۔ اےس  زدنیگ یک اچہ یھت اور رھپ وہ ای 

ا اھت ۔ 

ے

ا آپ

ن

 اینپ وخوصبریت وک شیک رکواپ

 

انگ ںیہن آ

ن

 رھزگ  اہیں  اےس  ںیم   یگ   ۓںیم ہک ریہ وہں اامں مگیب اس رھگ ںیم وہ پ

ہ مگیب وک ےسیج یہ رہشنی یک اس رھگ ںیم آدم اک اتپ الچ اھت اس ےن ںیہن

ن

من
 
ی
 رےنہ دوں یگ ۔ 

 واوالی اچم دپ ا اھت ۔ 

 اامں  ۔   یگ ۓاج  یلچ وت  اگ  ۓ یہ آ ریہ ےہ ہچب وہ اج ارے وہ ایک ےہک یگ ےھجت اچر امہ ےک ےیل 

 اہک۔   ےن  مگیب

رامیہ اک ہچب ےہ یھب ہک ںیہن اور آپ اےس   رس ہپ اھٹب ریہ ںیہ ںیم اس اک ولعمم ںیہن وہ ای 
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 ںیہن رکوں یگ ۔ اس رھگ ںیم وہ رےہ یگ پ ا ںیم ۔ وہ ہک رک یلچ گ

ے
 

رداس رزگ ی 
م
ووجد ہ

 ںیھت اےنپ رمکے ںیم ۔

ہ آپ ےس آرک ںیہی لم ےل یگ اےس مہ دورسے رھگ ںیم یہ رںیھک ےگ ہی اامں اجن و

ہ ےچب وک وکئ اصقنن یہ ہن اچنہپ دے ۔ دنملقعی  

ن

من
 
ی
ایس ںیم ےہ ہک دوونں وک ای  ہن وہ ہک 

ری  ۔   ۓدورسے ےس دور راھک اج
ٹ

  ۔   اھت  اہک ےن   مگیب ی 

  ں مگیب ےن اہک۔ اہں رگم ںیم اےس االیک ںیہن وھچڑوں یگ اس ےک اسھت یہ روہں یگ ۔ اام

  یج کیھٹ ےہ ےسیج آاکپ دل اچےہ ۔ 

 

ے وہ

ے

کلن

ن

ن
ہ ےن الکس ےس 

ن

 ن
ی ۔ علی

ٹ

 سپ
ئ ی

 اہک۔   ۓذوپ اش پ ات ونس 

 پ ات وت ۔ ذوپ اش   ںیم ٹیپ  ارگ ۓاہں اہں دلجی وبول ںیہک ںیھمت دبیمضہ ہن وہ اج

 

رہ گ

ر پ ات اےس اتبیت یھت
م
یتحٰ ہک اس ےک   ےن اس یک اس اعدت رپ اھٹیم اس زنط ایک اھت ویکہکن وہ ہ

اسمہویئں ںیم لک رات ایک انب ےک اھکپ ا وہ یھب ۔ اتپ ںیہن اینت ولعمامت وہ اہکں ےس ایھٹک 

  رک ایل رکیت یھت ۔
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 روہں یگ ۔ وہ یسنہ یھت ۔ اہاہاہ ںیہن وہیگ یب اکز پ ات وت ںیھمت انس رک  

اکشںیتی اہں اتبؤ لک اہمترے ڑپوس وایل آیٹن یک یٹیب ےن اےنپ رسسال واولں یک ایک  

ا اھت اےس وت ھچک ںیہن وہا ارے 

ن

اگلںیئ ، اور اہمترے وگاےل ےک اہں سنیھب اک ہچب دیپا وہپ

 انتک آپ ا اور اہمتری اکولین ںیم وکئ ڈھکا وت 
 
ر آیٹن اک یلجب اک ب

 

ںیہن وہ ایگ ؟؟؟؟  اہں وکی

  ذوپ اش ےن دل ےک اقمم رپ اہھت رھک رک دل دالہ دےنی واےل ادناز ںیم وپاھچ اھت ۔

ہ ےن اینپ  

ن

 ن
 ۔   اہک  ۓربمن الگزس ےس اھجےتکن وہ 0مت ریما ذماق اڑا ریہ وہ ؟؟؟ علی

 گنتپ یھب ںیہن اڑائ اجک ہک ذماق اور وہ یھب

ے

اک  BBC Alina ںیم ےن وت آج ی

 اہک۔   ۓوھچےت وہ  ۔ اس ےن اکونں وک

ہ اس اک اہھت ڑکپ رک ےتلچ

ن

 ن
ارا رٹپ اج راہ ےہ ۔ علی

م
 ۓوہ  ااھچ آج ریمے پ اس ئن ربخ ےہ ہ

 ۔   وبیل

BBC Alizay !  

 ےہ ویکہکن ںیم آےکپ اسےنم یہ نس یکچ وہں وس وکئ ئن ربخ رشن یک 

 

آیکپ ہی ربخ رپاین وہ گ

 ۔   یھت  ںیم  ومڈ  ےک  رشارت  لمکم وہ  ۔   ۓاج
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اری الکس اک رٹپ اج راہ ےہ اتلمن ےس اہبووپلر وت ریما ںیہن ایخل یج وت پ ات ہی ےہ  
م
ہک ہ

ا اچےیہ اہبووپلر وت  

ن

ا ہک اجپ

ن

 پ ار یلمیف ےک اسھت دھکی ےکچ ںیہ اب آپ اس رپ ایک زجتہی رکپ

 

ک

 انب رک اس ےک ہنم ےک اسےنم ایک ۔

 

ہ ےن اہھت اک امی

ن

 ن
علی
 اچںیہ یگ ۔ 

I think family and friends are not equal , 

feelings attached to both of them are totally 

different, we enjoy more with friends than 

family and other main point is that the place 

we saw with family is not worthable the fun is 

important we do and enjoy with friends. So we 

have to go to bless our memory .  

  اس ےن یھب رھپ اشلگن زجتہی اکر اننب دنسپ ایک اھت ۔

ری رپ ول نہب ںیھمت سک ےن ہک دپ ا ہک ےھجم

ن

ہ ےن اس یک ارگنی 

ن

 ن
 اردو ھجمس ںیہن آیت ۔ علی

 وچٹ یک یھت ۔ 

اں اردو وت وہ دس پ ارہ اسل اشلگن 

ن

اہاہاہ درالص اشلگن یممی ےچب رھپ اعدی وہےت ںیہ پ
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اس ےن اشلگن یممی ںیم ڑپےنھ     ےک دعب وھبل اجےت ںیہ۔یممی وکسزل ںیم ڑپےنھ

  ےک پ اووجد ایس مٹسس رپ رہگا زنط ایک اھت ۔ 

را اہیمل ےہ ہک وقیم زپ ان اردو ےہ رگم یمیلعت اظنم ںیم مہ اشلگن 

ٹ

پ ااتسکن اک س  ےس ی 

یممی وکسل ںیم وچبں وک میلعت ےک ےیل ےتجیھب ںیہ اور رھپ رپائ زپ ان ےتھکیس ےتھکیس 

ا
م
اہیں اخصل اردو وبےنل واےل یک وکئ  رے ےچب وقیم زپ ان وک یہ وھبل اجےت ںیہ ہ

ہکلب اےس وت ڑپاھ وہا یھب ںیہن ںیھجمس ےگ رگم اہجں وکئ ای    زعت پ ا دقر ںیہن ےلم یگ

ہ یھب دیجنسہ 

ن

 ن
ظفل اشلگن ںیم وبل دے اگ اس ےک اسےنم رموعب وہ اجںیئ ےگ ۔علی

 وہئ یھت ۔

ر 

ے

ا   ہپ  وموضع  الص  اب  ھت   ۓگااھچ وت مہ رٹپی ےس ای

ن

 رےہ  اج رپ  رٹپ  مہ ۔   اچےیہ  آپ

ے وہڑیس good  ذوپ اش  ۔   ےگ  رکںی  یتسم  وخب  اور  ںیہ

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

 یک   ان اہک۔  ۓویھں رپ 

امئ اک  یٹھچ

ٹ

 ٓا   پ
 ۔   اھت اکچ  وہ  رقتی 

ہ ےن یھب پ اس انھٹیب رضوری  

ن

 ن
اہں مت ےن ےھجم اقلئ رک ایل ےہ اور ںیم ایتر وہں ۔ علی

  اھجمس۔

ر آ رک ان وک اکل رک وہ دوونں اب ا
م
رد رگد دھکی ریہ ںیھت ۔ ان ےک ڈراویئر ٹیگ ےک پ اہ
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رظتنم ںیھت ۔ ہی رطہقی ذوپ اش ےن اکنال اھت اور دوونں ےن ےک البےت ھت اور دوونں اب  

 االپئ ایک اھت ۔ 

 

رہشنی ےن اینپ اسری ویجرلی اور ٹیلف ےک اکذغات کنیب ںیم روھکا دےی ھت ۔ اانپ 

ام

 

 یھت ۔ وہ رپاشین یھب یھت ہک   اسرا اسامن وہ کیپ رک یکچ یھت ۔ آج ش

ٹ
 

یک اس یک الفی

د

ٹ

رامیہ یک یلہپ ویبی ےک س  ےک اسھت ےئن اموحل ںیم ای  ٹسج ےسیک رکے یگ اور رھپ ای 

اسھت۔ اس ےن ہی رےتش الھب اہکں دےھکی ھت ۔امں وت یھت ںیہن اس ےک پ اس ہن پ اپ 

  ومیس ےن پ اال اھت اےس اور اینپ یٹیب وک ۔ 

 ۓ؟؟ اہرون ےن اس یک زوفلں ےک اسھت ڑیھچ اھچڑ رکےت وہرہشنی ایک وسچ ریہ وہ ؟

 ۔  وپاھچ

 ںیلم ےگ اہرون ؟؟؟ مت اہیں ریما انتک ایخل رےتھک وہ واہں س  ےسیک مہ دوپ ارہ بک

  وہں ےگ ؟؟؟ رہشنی ےن اس ےک اکدنےھ رپ اانپ رس راھک ۔ 

اری داین
م
 وسوچ سب وصتر رکو اس ےک دعب یک داین اہمتری ریمی داین ہ

ے

 ، ینتک زپ ادہ م
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 ںیہک اہمتری اتمم ہن نیسح وہیگ سب مت ودعہ رکو ےچب وک منج دےتی یہ دوھکی یگ یھب ںیہن

ر سب  ۓاجگ اج  ر   ےہ  رظتنم  اہمترا  اہرون  ہک  وسانچ  ہی ب   ہم
م
 اہھت  اےنپ  اہھت   اک  اس  وہ   ۔  دم  ہ

 وہ  ےسج   اھت  درھا  اسامن  دورسا  اور  گیب  اک  رہشنی  پ اس  ےک  دروازے  ہکبج  اھت   اھٹیب   ےیل  ںیم

  رفس ںیم اسھت ےل اجےن وایل یھت ۔

 رصق رک ریہ

ٹ

م
 یھت وج اہرون وک پ الگ رک دےنی ےک ےیل رہشنی ےک وہوٹنں رپ رکسماہ

رمی ںیم یتکٹل داھکئ دے ریہ یھت 

ن

ر ف اری یک وصتی 

 

رامیہ الش اکیف یھت ہکبج ےھچیپ دویار رپ ای 

 یھت ۔ 

 

 وج ںیہک سپ رظنم ںیم یلچ گ

 

رامیہ؟؟؟ ںیہن ہکلب مہ یہ دب بیصن ںیہ ہک ریتی تیم یھب  انتک دببیصن ےہ ریما اٹیب ای 

یک یھب ہن الم ہک ہی دقمر وھکل الپ ا اھت ہک لج ےک رم ایگ ںیمہ ریتا دسج اخ   ہن دانف ےکس اسیک

رآن اک دل ااھٹ 

ے

ری پ ار رپوکسن رہچہ وت دھکی یہ یتیل ۔ اامں مگیب اہھت ںیم ف

ن

 ۓاچیبری امں أخ

 یھب  یہ   وثاب  وک روح  یک   ےٹیب ہک  اھت   ااھٹپ ا  ےیل  ےک  رکےن  التوت  ایھب  ےسج  ںیھت  یھٹیب

 ۔  دںی

 ولگ لج رک رم گوہ سج اہجز ںیم 

 

ھت   ۓ رفس رک راہ اھت اس ےک احدےث ںیم ک
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 اضف ںیم یہ اہجز

 

رایب ےک پ اع

ن

وک آگ یگل یھت اور وہ رکشی وہا اھت ۔   ویکہکن انجن ںیم خ

 ان   اور  ھت   ولگ  لیلق ہی  رگم  ۓگ  چب  ےس رمےن   رپ  وطر  زجعمایت وہ   ھت ۓوج چب گ

  ۔   اھت ایگ  رک   دے  رپ روط  ےک  پ اد یک  ہشیمہ  زمخ وکئ  ہن  وکئ  احدہث  ہی  وک

 

وہ تہب یبمل اسمتف ےک دعب اتلمن اریئ وپرٹ رپ ڑھکی یھت س  ےس ےلہپ اس ےن 

اری 

 

اری وک اکل یک یھت ۔داؤد الش

 

اہرون وک االطع دی یھت اےنپ آےن یک اور رھپ داؤد الش

  ۔ ھت ۓاےس ےنیل وخد آ

 وت ںیہن وہئ ۔ وہ  

ے
ے

ر ےس یھب زپ ادہ اںیھن اصتواالسم مکیلع! رفس ںیم وکئ دق ی 

ا ۔ 

ے

 وخوصبرت داھکئ دے ریہ یھت ۔ ایسی وخوصبریت رپ ااکن اھبئ ویکں ہن دل اہرپ

رہ 

ن
 

اری یک رع  دار رپانسیٹل اک اجی

 

 ےہ ۔ اس ےن داؤد الش

 

یج سب اکھتوٹ تہب وہ گ

 ےک رکےت ولشار ںیم اےھچ گل رےہ ھت ۔

ن

  ایل۔ وہ رسئم رن

ےن اک ومعق ےلم اگ آوکپ۔ اوھنں ےن ڈراویئر وک  آرام رکاہں اب مہ ےتلچ ںیہ رھگ ںیم لمکم 

ارہ دپ ا۔ وہ دوونں یھب اگڑی یک رطف ےنلچ ےگل۔

 

 زگیب اگڑی ںیم رےنھک اک اش
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وہ وسچ ریہ یھت ہک اب ٹسکین رپاسس اسیک وہاگ ؟؟ وپےن ےٹنھگ اک رفس لمکم اخومیش 

 ےس زگرا اھت ۔ 

 

ارا رٹپ نیت دونں ےک ےیل اہبووپلر اج
م
اؤسن رک مت اجیتن وہ ہ

ن

 راہ ےہ اور ںیہگج یھب اپ

رے وجش ےس اےس اتبپ ا اھت ویکہکن ےلہپ رچکیل ںیم وہ ںیہن آئ 

ٹ

ہ ےن ی 

ن

 ن
علی
 ںیہ۔ 

 

دی گ

 وہئ یھت ۔

ٹ

ٹ

ن

من
س

ن

ن

اؤ

ن

  یھت اور اس یک ریغ وموجدیگ ںیم رٹپ ےس قلعتم اپ

Wow , it's amazing tell me name ??  

روش داھکپ ا اھت ۔

ن

  ذوپ اش ےن یھب وجش و خ

ونر لحم، درپ ار لحم ، دراوڑ وفرٹ ، ڈیہ دنجنپ اور یب یب    ےگ ان نیت دونں ںیممہ اجںیئ

 اجودنی ےک درپ ار رپ ۔ اس ےن پ ااقدعہ اویلگنں رپ نگ رک اتبپ ا اھت ۔ 

 ابعیس اخدنان ےن وکح

ے

 یک ںیھمت اتپ ےہ اہبووپلر رپ دو وس اسل ےس زپ ادہ رعہص ی

ے

م

 اور اس اک وبثت درپ ار لحم اور ونر لحم ںیہ یھت ۔اوھنں ےن نف ریمعت ںیم رہگی دیپسچل یل

 1904۔ درپ ار لحم یک ریمعت وناب اہبول اخن مجنپ ےن 
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رھ اہک اجےن اگل ۔ ہی لحم وناب یک 

ٹ

  رشوع ںیم اےس اہبول گ

ے

ںیم رکوایئ یھت اور ی

ا ےہ ۔ںیھمت اتپ ےہ ہی رسخ اور امگیبت ںیم ےس ای  ےک اسھت وسنمب یھب ایک اج

ے

پ

ااکہر ےہ اس ےک ےیل رسخ اوٹنیں وک اامعتسل ایک ایگ ۔ یفس ازتماج ےس انب 

 

 ای  ش

رراس رک ےک اجس

ٹ
ن

ر یک رسخ دویاروں ےک اسھت ک
م
 ۓریمون وولیٹ ےک رپدے پ اہ

ررچین  العٰ   ۓگ

ن

ر   اور  ف

ن

ز
گ

ٹ

ن

ن

ی  ن 
ٹ

ان یک   وہگجں   ایسی  وت  

 

 اینپ  یہ   ںیم   چس  ےن اس   ۔  ںیہ  وہیت  ش

ہ وک ریس رکوا دی یھت۔پ اوت

ن

 ن
  ں ےس علی

Wow , So beautiful I have lost myself in 

imagination after listening you .  

ہ ےن وصتر ںیم ڈوےب وہ

ن

 ن
 اھت۔  اہک  ۓعلی

اور ںیھمت اتپ ےہ ونر لحم ےک پ ارے ںیم ای  ریحان نک پ ات ینس یھت ںیم ےن ۔ 

 ایک ۔ 

ٹ

 
س رکی ای

ن

ن ی
س
س

 ذوپ اش ےن 

ہ ےن وفراً وپاھچ ۔ااھچ ایک؟؟؟

ن

 ن
  ؟ علی

اب ےن ہی لحم سج مگیب اصہبح ےک ےیل ونباپ ا اھت رتحمہم ےن وہ ہی ہک ونر لحم ےک ون
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دےنھکی ےک دعب واہں رےنہ ےس یہ ااکنر رک دپ ا ۔ ذوپ اش ےن ہنم انبپ ا اکش ہک وہ وناب اس 

ر  اےس  ۓمگیب یک اجب
ن

 ۔   داتی  رک آف

می ںںںںںںںں ویکں وکئ پ الگ وعرت یھت پ ا رخن  اانت   ۓے اےنت ھت ؟؟؟ اہہ

را

ٹ

ہ  پ اد وھچڑ   ےسیک  اےسی   لحم  ی 

ن

 ن
علی
رس   رپ  اصج    وناب  وک  ۔

ے

 ۔   اھت آپ ا  ی

اس اخوتن ےن ہی ہک رک ےک لحم ےک ےھچیپ ربقاتسن ےہ لحم وک رکھٹا دپ ا ۔ ذوپ اش ےن 

 ااشکنف ایک اھت ۔ 

ہ ےن پ اریٹ یہ دبل یل ۔   ایکااااااا رھپ 

ن

 ن
 ایک ۔ علی

ے

  وت درس

۔ ذوپ اش وک رچکیل ٹیل یھت دورسا اہمتری پ اوتں ںیم سم رک دپ ا   اب ولچ ےلہپ یہ ای  

ہ ےک پ اریٹ دبےنل رپ ۔ 

ن

 ن
  اجنےن رچکیل سم وہےن اک ہصغ اھت پ ا علی

 دوونں زگیب اور افلنئ ااھٹ رک الکس یک رطف دوڑںی ۔

 

اری یک رطف آ رک دروازہ وھکال ۔ 

 

اگڑی روش رپ آ رک ریک یھت ۔ ڈراویئر ےن ےلہپ داؤد الش

ر لکن گ 
م
ری  ےیل  ےک  اابقتسل  مگیب اامں  ۔ الوھک  دروازہ  اک   رہشنی  یھٹیب  ےھچیپ وت  ۓوہ پ اہ

ٹ

 ی 
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ر  ےن  رہشنی  ۔  ںیھت وموجد  اسھت  ےک  مگیب
م
راھ  الگزس  نس رپ   آوھکنں   ۔  راھک  دقم پ اہ

ٹ
 
 ۓخ

ر اتلمن رہش یک رکںین اس رپ ڑپ ریہ ںیھت ۔ یھت  زیت  تہب  دوھپ

ن

اس ےن الھک رٹاؤزر    آخ

رامیہ اپ نہپ راھک اھت ہکبج اٹسرل ےلگ ںیم وھجل راہ اھت ۔ دق یھب ای 

ٹ

 یک رطح دراز اھت اور پ

ا 

ے

  وہ اجپ

 

ا اھت وج لیہ ےک دعب اغی

ے

رق آپ

ن

اس ےک اسھت ڑھکی وہیت یھت وت اچر پ اچن اچن اک ف

ادی یک اھت ۔ ےلہپ یک تبسن اب مسج

 

 یھت ۔ رگم ش

ٹ

ٹ

ن

 ن
ی

ن

 گن
ئ
ر رپ

ن

 ھچک اھبری گل راہ اھت آخ

س 

 

س

ن

ن

ادئ اینپ امسرسنٹ ےک ےیل اک

 

روں ںیم اور مح ےس ےلہپ ااہتنئ امسرٹ یھت ش وصتی 

  ریہ یھت دنچ وحملں ںیم ۔ر

ے

  یتہ یھت ۔ وگری رتگن ےسیج دوھپ ںیم ی

اری ےن اےس آےن اک اہک۔

 

  آےیئ رہشنی ۔ داؤد الش

رآدمے  ۔ یگل  ےنلچ  ےھچیپ   ےھچیپ  ےک ان ۓوہ اانپ رپس ااھٹ اری  داؤد رک   چنہپ  ںیم ی 

 

 یک  الش

 مگیب  ںی ریش  ۔  ھت ااکٹےئ ںیم  پ اولں   الگزس  ۔   ایک  السم  یھب  ےن اس  ۓوہ  رکےت  دیلقت

   وک  رھب  ےحمل رک   دھکی  آںیھکن  یلین رپ   رتگن  وگری  یک   اس

ٹ

ھپ

ٹ

ی

راؤن پ ال ، یلین  ی ںیھت ۔ی 

ھک

 آںیھکن اور وگری رتگن۔

رامیہ  ،   یچب ریمی  ۓاہ  اگلےت  ےلگ   اےس  مگیب اامں  ۔ ایگ  الچ  دلج  تہب ایک  ںیہن   کیھٹ  ےن ای 

 ۔  دے  راپسسن  ایک  ہک   آئ  ںیہن  ھجمس ۔اےس  ںیھت  ڑپی   رو  یہ
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   اامں اجن سب

ے

رکںی یچب رپاشین وہ ریہ ےہ اور یکھت اہری آئ ےہ رھپ اس یک احل

ری مگیب ےن یہ اامں مگیب وک اھبنسال اھت اور رہشنی ےن 

ٹ

۔۔۔ مح ےک اسھت ےہ وہ ۔ ی 

 اںیھن ونممن رظنوں ےس داھکی ۔ 

اری  رظنںی  یک   اس  ۔  ھت   ۓوہ ولگ ادنر دالخ وہ 

 

ان  یک  سلیپ  الش

 

 دھکی  وک   شتک  و  ش

  ۔ یھت  اتسشئ  ںیم   آوھکنں  یک اس  ۔   ںیھت  ریہ

رشی وہ

ن

ا اھکؤ روض وبا وجس الںیئ ۔ وجس یپ ےک ف

ن

ا اچوہ پ ا اھکپ

ن

ا اور رھپ رٹسی رکپ

ن

 اجپ

 اہمتری رمیض ےہ ۔ ریشںی مگیب ےن اہک۔ 

  ںیم رٹسی رکوں یگ ۔ ایس اہبےن اہرون ےس پ ات یھب رک ولں یگ ۔ اس ےن وساچ ۔

ارا اعترف وت وہاگ مت ےس رھپ یھب ںیم اتب  
م
اری یک ویبی وہں ریشںی ہ

 

دوں ںیم داؤد الش

ام ےہ ریما اور سلیپ ےک  

ن

ری وہب وہں اس رھگ یک ۔ پ ایق پ

ٹ

ری مگیب ےتہک ںیہ ی 

ٹ

ولگ ےھجم ی 

ولوگں ےس اہمترا اعترف رات ےک اھکےن رپ وہ اجےئ اگ ویکہکن چنل وت س  ےن رک ایل 

رھ ےجب یہ۔ روض وبا وجس ےل آئ ںیھت ۔ 

ٹ

 ڈی 

رامیہ را دھک وہا یج ۔ روض وبا ےن اہک ۔ السم وھچیٹ اھبیھب ای 

ٹ

  اصج  یک ومت اک ی 
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ار
م
ری مگیب ےن اےکس اجےن ےک دعب اتبپ ا ۔ وہ وجس ےتیپ وہہی ںیہ ہ

ٹ

 ۓ ی فیش روض وبا ۔ ی 

 ۔   یھت  ریہ  نس

رپ ان وہ

ے

  ۔   ںیھت  ریہ  اج   ۓاامں اجن پ اس ںیھٹیب اس ہپ ف

 

ہ مگیب رہشنی یک آدم ےس ےب ربخ ںیھت اور اےس ےب ربخ یہ ر

ن

من
 
ی

اھک ایگ اھت ۔ اامں مگیب 

 ہک ہچب دیپا وہ اج 

ے

  ی
 
  ایھب  ےیل   اس  ۔   ۓرہشنی ےک اسھت یہ رانہ اچیتہ ںیھت ج

ے

 ی

    ہک  یھت ریہ  رک  رپاشین  پ ات ہی  رگم   اھت وکسن  ںیم  رھگ
 
اسانم رکے یگ   اک  اس رپ  ڈرن  وہ   ج

  وت وصراحتل یسیک وہیگ ۔

اری اگسر ہنم ںیم ڈاےل وسچ رےہ ھت ۔

 

  داؤد الش

 ےیل تہب ھچک اھت رگم وہ اےلیک یھب ایک ایک وسےتچ ۔ ےچب یھب ایھب وھچےٹ ھت وسےنچ ےک

ا ےہ ۔ 

ے
ن

 
 اور اھبئ ےک دعب اٹیب پ اپ اک زور پ ازو ن

رق اھت ۔وج یھب 

ن

اعیل اجہ اور اعدل ایھب وھچےٹ ھت اور دوونں یک رمعوں ںیم یھب واحض ف

ا وہاگ ۔

ن

ا ےہ اںیھن یہ رکپ

ن

 رکپ
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یل وادح ڑھکیک ںیم ڑھکی اقف رپ آاتفب ےس رمکے ںیم ےنلھک وا وہ اداس رہچہ ےیل اےنپ

روینش اعتسمر ےیل رمق وک ےنکت ںیم اس دقر وحم یھت ہک اےنپ ےھچیپ اس ےک دقومں یک 

  اچپ وک یھب وسحمس ہن رک یکس یھت۔

  ےس آئ وہ ایس رمکے ںیم اخومش 
 
مت ےن اینپ زدنیگ وخد رپ ویکں گنت رک یل ےہ ج

اس ےن رہچہ ومڑ رک ای  رظن اےس داھکی اور رھپ اانپ   رپ   پ ات یک  اس  ۔   وہ  یھٹیب   ۓداین اسب

 ہلغشم اجری رک ایل ۔ 

ر رک وپاھچ ۔

ٹ
 
 مت ھچک وبیتل ویکں ںیہن وہ ؟ ایک وہا اھت اس رات ؟؟؟ ینیع ےن خ

ا ، 

ے

یھبک داھکی ےہ مت ےن سک اےنپ یک ایپر رھبی رظنوں وک وخد ےک ےیل ےب نیقی وہپ

اگ وکرصق رکےت  آوھکنں ںیم وبحمب یک اکچن یسیج  

ن

 پ اوتں یک   کش ےک پ

 

سک یک یہک گ

 

ن
 

یتجب نیب رپ سک وکےھٹ رپ ریپوں ںیم پ ادنےھ رھگنھگوؤں ےک اسھت رصق رکیت وطائ

یک رطح وھجےتم اور رہلاےت، مت ےن وسحمس ایک اےنپ وہوٹنں وک سفق ںیم ڑھپڑھپاےت 

  اہمترے پ اس ےنہک وک اافلظ زپ ا
 
 ۓ اگلن یک ونک رپ اطقر  ےبسب یھچنپ یک امدنن ج

   مت  رگم  وہں،  ڑھکے

ے

 ںیم  رمدوں  ہن  اور  وکس   وہ  امشر  ںیم  زدنوں ہن  وہ،  ںیم   ہتکس  احل
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ا  ںیھمت

ن

   اور  ، ۓاج گ
ے

 وک   ینیع  ےن   ۔اس  ےگل وہےن  امگن  اک"  الش زدنہ"  رصف  رپ   مت  ی

  ۔  اھت   ڈاال  وھجنھجڑ   ےس  دردی  ےب  رک   ڑکپ  ےس  پ ازو

رمکے ںیم ےھچب رسخ اقنیل   ر رک ریہ یھت ۔ وہینیع ریحان یس ڑھکی اس ےک اافلظ رپ وغ

ری رطح ےس رو ریہ یھت ۔   یھت اور اب ہنم رپ اہھت رےھک تہب ی 

 

 رپ ڈےھ یس گ

 وہں ، انس مت ےن """

 

  ںیم وٹٹ گ

 ںیہ ، انس مت ےن 

 

  ریمی وخایشں یھب اب روھٹ گ

رہ وہ گ

ن

رہ ری 

ن

   ےن مت   انس  ،   ںیہ  ۓ ریمے وخاب ری 

 """ ےن  مت  انس ،  ںیہ   ۓگ  ریمی ادیم ےک داھےگ یھب وٹٹ

    ےک  اس ینیع  ۔  یھت ریہ  ہک   ۓوہ ےتکسس وہ
 
ی ر

ے

   ھٹیب   یہ  ف

 

 اگل  ےس  ےلگ   اےس  رھپ اور   یھت  گ

رہ   اےس  وہ  یھت۔  یگل   لہسےن  رمک  رک

ن

رہ  ری 

ن

 ںیم  اجےنن   دھک   اک  اس رگم  یھت  ریہ  دھکی  وہےت  ری 

ر   ۔ یھت  دی  رک  دی 

  : اس ےن ھجم ےس اہک

 " اچدن دادغار ےہ"
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 یھت ۔ ینیع رصف رہگا اس

 

 سن ےلرک رہ گ

 

ان یک الکس اک رٹپ نیت دونں ےک ےیل اہبووپلر اج راہ اھت ۔ س  اوٹسڈسٹن تہب وجش 

  ایگ اھت ۔   ےس ایترپ اں رک رےہ ھت ۔ ای  ہتفہ اںیھن ایترویں ےک ےیل دپ ا

ا اھت اس ہگج ےک قلعتم اافنرنشیم اوھنں ےن س  ےک 

ن

 رپ یھب اوھنں ےن اجپ

ٹ
 

سج اسی

ر رک  

  

اریخی وحاےل ےس یھب وہ اجن ںیکس ۔ اس رطح اسھت ش

ے

اہک ان وہگجں وک پ

ے

ین یھت پ

  وہےن اج راہ اھت ۔" Activity Trip" ہی رٹپ وکئ اعم رٹپ ںیہن اھت ہکلب

اجل ےک ےیل وہ رٹسہی اگنھکل ریہ یھت ۔ وہ اہجں 

ن

ذوپ اش وت ےب دح وخش یھت اور اےنپ پ

اجےنن اک شق ریتھک یھت ۔ ایھب یھب وہ یھب وکئ ہگج وھگےنم اجیت یھت ےلہپ اس یک رٹسہی  

ہ اس ےک پ اس آئ یھت

ن

 ن
  علی
 
 رک ریہ یھت ۔ ج

ن

 
اپ رپ ھچک رسچ

ٹ

  ۔  اےنپ پیل پ

اگنپ رکےن اوےک ورہن وگل ےپگ وت رضور 

 

د ٹیگ رضور اجںیئ ےگ ش ری 

ن

ونس ذوپ اش مہ ف

اھکںیئ ےگ ۔ اس ےن ذوپ اش ےک ےلگ ںیم ےھچیپ ےس آ رک الڈ ےس پ اںیہن ڈاےتل وہےئ 

 اہک۔
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You know what Bhawal pur is the 13th most 

populous city of Pakistan.  

ت اور وہ تہب ریحان یھت ہک ےلہپ وہ اس رہش یک اتیمہ ےس اےس یلہپ پ ار اتپ یلچ یھت ہی پ ا

  وافق ویکں ںیہن وہئ ویکں اےس ومعمیل یتھجمس ریہ یھت ۔

 ۔ 

 

ہ اس ےک اسھت یہ ھٹیب گ

ن

 ن
علی
می ںںںںںںں یچس ۔   ہ

ا ےہ  اہں

ے

 : اور ںیھمت اتپ ےہ اس رہش ےک پ ارے ںیم ایک اہک اجپ

"People come to stay here , Not to run away " 

 نج  ھت   ۓگ ۓ ںیھمت اتپ ےہ اہبووپلر ںیم دالخ وہےن ےک ےیل است ٹیگ انب

د  ےسیج  ںیہ  وموجد یھب  آج  ھچک   ےس  ںیم ری 

ن

اپ  پیل   ےن   اس  ۔  ٹیگ ف

ٹ

  ۔   ایک  دنب  پ

 س وہ ریہ یھت ۔ ان اک ارادہ نیٹنیک اجےن اک اھت ۔ دوونں وک اب وھبک وسحم

اےتچ وچوہں یک آہ و  

ن

 یچنہپ ۔ رکش ےہ ریمے ٹیپ وھبک یک رسوں رپ پ

ے

اکپر یھب مت ی

ہ ےن رشارت ےس اہک اھت ۔

ن

 ن
 اےس ااتھٹ دھکی رک علی

 ۔   اہک  ۓاہاہاہ۔ ںیم تہب ااسکیڈٹئ وہں ایک اتبؤں ۔ ذوپ اش ےن رکسماےت وہ 
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رشی  

ن

  اگلئ یھت اور اس ےک رہشنی ےن ف

 

وہےن ےک دعب ای  ہٹنھگ اہرون ےس گ  س

 یھت 

 

۔ پ اون مگیب اےس ڈرن ےک ےیل ااھٹےن آئ دعب دنین اس رپ احوی وہےن یگل وت وس گ

 ںیھت۔ وہ ہنم اہھت دوھ رک ڈرن ےک ےیل آئ یھت ۔

Hi ! How are you every body ?? 

  اخوتن وک داھکی اھت ۔ڈرن لبیٹ رپ ےھٹیب وچبں ےن شق ےس اس وخب وصرت  

ںیہ وھنجں ےن ریمے پ اپ ا نیھچ ےیل ۔ افرہح اےس اچہپےتن  bad aunty ہی وت ویہ

 ئ یھت ۔ یہ الچ

What are you saying Fariha???  

 نمث ےن اےس وٹاک اھت ۔ 

I am right Suman API.  

 افرہح ےن اہک۔ 

ری پ ات ےہ، وھچیٹ وہب یہی زیمت اھکسےئ ےہ یچب وک مت ےن ۔ اامں مگیب ےن   افرہح ینتک ی 
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ارایگض ےس اہک ۔

ن

  پ

ہ مگیب ےن وخنت

ن

من
 
ی
 ےس اہک ۔  وت اامں اجن اس ےن وج اہک طلغ وت ںیہن ےہ۔ 

مت دوونں امں یٹیب زیمت یہ الھب یھٹیب وہ امہمونں ےک ادب و آداب یھب ںیہن پ اد اور ہی رھگ 

 ےہ اس اک یھب ۔ اامں مگیب ےن اےھچ ےس الکس یل یھت ۔ 

ہ مگیب اھٹ رک اجےن یگل ںیھت ۔  رہشنی اس پ ات

ن

من
 
ی
 ہکبج 

 

  رپ رکیس چنیھک رک ھٹیب گ

اری یک آواز رپ وہ ھٹیب ںیھمت ںیہن ولعمم ہک اھکےن یک ےب ادیب ںیہن رک

 

ےت ۔ داؤد الش

 ںیھت ۔ 

 

 گ

ری مگیب ےس 

ٹ

ہ مگیب ےن ی 

ن

من
 
ی
ہی وعرت اہیں ویکں آئ ےہ اھبیھب ؟؟؟ اھکےن ےک دعب 

 ااسفتسر ایک ۔ 

ےہ اس ےک ےچب یک دیپاشئ وہےن دو اور وےسی یھب وہ لقتسم یھب اہیں   ھچک امہ یک پ ات

  ۔ اوھنں ےن اہک ۔ رںیہ وت ںیھمت ویکں رپاملب ےہ وہ ےبرضر یس وت ےہ

وسنت وسنت وہیت ےہ رقیف وہیت ےہ اور وہ یھب اس ںیم ہصح دار نب اجیت ےہ سج رپ 

ا ےہ اور داین ںیم وعرت اک قح ، اس اک وار

ے

ادی ےک دعب س  ھچک رصف آاکپ قح وہپ

 

ث ، ش
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ا ڑپ اج

ن
ٹ ن

  پ ان
 
ا ےہ اور اےس یہ ج

ے

ر یہ وت وہپ
م
 رک   اھٹ   وہ  ۔   یتیب  ںیہن رپ آپ  ریخ  ۓ اس اک شہ

 ںیھت ۔ 

 

 یلچ گ

 ںیھت ۔ 

 

 اب وت وہ یھب ںیہن راہ سج ےن رہشنی وک ہصح دار۔ انبپ ا اھت ۔وہ وسچ رک رہ گ

 

ہ اور ذوپ اش اتلمن یک العٰ ویینریٹس ںیم رٹلرچی

ن

 ن
 ڑپھ ریہ ںیھت دوونں یب اسی اشلگن علی

 ۔ ےک وچھت اسل ںیم ںیھت ۔ ان یک رٹپ ےک وحاےل ےس اسری ایتری لمکم یھت

ر آج ااکن رٹپ اج راہ اھت ۔ ان یک الکس ںیم ڑلایکں زپ ادہ ںیھت اور لک دعتاد سیت 

ن

پ اآلخ

  یھت اورپ ےس نشکیس یھب ای  یہ اھت ۔ وہ دوونں اینپ یہ داین ںیم نگم
 
ی ر

ے

ریتہ   ےک ف

  ںیھت ۔

ان یک آج یک زنمل ونر لحم یھت ۔ اوھنں ےن واہں یک ریس رکین یھت ۔ امتم ڑلےک  

  یمم امرہی ےن اںیھن اخمبط ایکڑلایکں وحم  
 
  : وگتفگ ںیھت ج

Excuse me every one! 

 ےہ آپ ںیم ہک مہ س  وک اہبووپلر یک رٹسہی اتب ےکس ؟؟؟؟ 

ٹ
ن

 ایک وکئ اوٹسڈی
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Yes mam , I want to say .  

ہ ےن رکسماےت وہ

ن

 ن
  اور  داھکی  وک  ذوپ اش  یھٹیب   اسھت  اےنپ  ۓعلی

ٹ

 ۔  وہئ  ڑھکی  ےس س 

 رہش ںیم دالخ وہ یکچ یھت ۔ ایس تبسن ےس وسال ایک ایگ اھت ۔   اہبووپلر   سب  یک  ان

اایلں اجبںیئ اور

ے

  وہگنٹ یک یھت۔   س  ےن پ

ا ےہ ںیہک اےس اہبووپلر پ ااتسکن اک ای  دقیمی رہش ےہ اےس "وناوبں اک رہش " یھب  

ے

اہک اجپ

را رہش اتبپ ا ایگ ےہ ۔ ہی رہش درپ ا 

ٹ

ےک پ اںیئ   جلتس  ۓپ ااتسکن اک ریتوہاں اور ںیہک پ اروہاں ی 

ا   انکرے رپ

ے

اشپور رکایچ رولیے النئ رپ واعق ےہ اس رہش یک اینبد دنسھ ےک داؤد وپپ

اخدنان ےک دورسے رمکحان دمحم اہبول اخن ےن ریھک یھت ۔ایس وہج ےس اےس 

ا ےہ ۔ اس اہبووپل

ے

ا ےہ۔ہی رمکحان اخدنان ابعیس اخدنان یھب الہکپ

ے

ام ےس اکپرا اجپ

ن

ر ےک پ

 ےن اینپ پ ات متخ یک ۔ 

Brilliant, superb information . 

 یمم امرہی ےن اےس داد دی ۔ 

اب مہ ولگ ونر لحم چنہپ ےکچ ںیہ س  ولگ ڈنلپس اک اخص ایخل رےیھک اگ ویکہکن ہی 
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د یکچ  ری 

ن

 ےہ اور وفیج ڈنلپس اک تہب ایخل رےتھک ںیہ ۔ ان ےک ای  ہگج پ ااتسکن یک وفج خ

 رپورسیف ےن اہک اھت ۔ 

    ۔۔۔۔۔  وفیج پ ار  ۓاہ
ر اھجےتکن وہعلی

م
ہ ےن پ اہ

ن

 ۔   اھت اہک  ۓن

ر رک ادنر اجےن ےک ااظتنر ںیم ھت ۔

ے

  وہ س  سب ےس ای

   ںیم ریمعت رکواپ ا ایگ اھت   1872ونر لحم  

ے

ایہ رپ اس

 

راطونی راج ےک دوران ش  ہی لحم ی 

ےک وناب اصدق اخن ےن اینپ اہیلہ ےک یل ریمعت رکواپ ا اھت ۔ دپسچل پ ات ہی ےہ ہک ہی 

ول یک آزیمش واےل اگرے ےس انبپ ا ایگ ۔ اس پ اداگر ونر لحم وک وفج دال امش اور اچ  لحم

رے یک پ ات ہی ےہ ہک 

ن

د یکچ ےہ اور اس ےک یفس وایسہ یک امکل ےہ ۔ اور م ری 

ن

پ ااتسکن خ

ےیل ونباپ ا اھت اس ےن ای  رات لحم ںیم زگاری اور پ اینکل ںیم ےس  ہی لحم سج اہیلہ ےک

 ۔یمم وفزہی ےن اتبپ ا ۔ رظن آےت ربقاتسن یک وہج ےس رکھٹا رک یلچ

 

  گ

 یل ےہ ادنر اجےن یک۔ ان ےک رپورسیفز ےن آ رک اہک اھت ۔

ن

  آ اجںیئ مہ ےن رپنشیم امن

ہ

ن

 ن
اں ۔ علی

ن

ا ےہ پ

ے

  ۔  اھت   اہک  ۓےن ونر لحم وک دےتھکی وہ  ونر لحم یک ہگج ہی یفس لحم ولہکاپ

 وشمرہ دے دتی ۔ ذوپ اش اہں وت وھتڑا ےلہپ آ اجیت مت داین ںیم اور رھپ اصدق اخن اہچرم وک
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  ےن اس رپ وچٹ یک ۔ 

وہ س  دوونں رطف ےلیھپ زبسے ےک دیماونں ےک درایمن ینب روش رپ لچ رک اب 

  ۔  ھت ۓ لحم ںیم ارٹن وہ

اں ہک اس دور ںیم وھتڑا اس   ونر لحم ادنر ےس تہب وخب

ن

وصرت ےہ پ ارا دل اچاتہ ےہ پ

س انبئ ںیھت ۔

ئ ک

  یج ںیل ۔ س  ےن اینپ اینپ 

 یھب  روم  ڈیب   ای    ںیم ان   ۔   ھت  ۓوہ  ےلھک وج  ۓوہ ولگ ان رمکوں ںیم دالخ وہاب  

 داھکےن   وک  ولوگں یھب   ابلس  فلتخم   ۔  ںیم دور  اس ےسیج  اھت  وہا  اجس یہ   وےسی  یھب   آج  وج  اھت

ر  اور  رٹسہی  یک   وناوبں   ۔  ھت ۓوہ  رےھک   ںیم  ااملرویں  یک ےشیش  ےیل  ےک  ےس  یغص   ی 

ر  قلعتم فلتخم زویرات اور ایھتہر یھب ےجس ڑپے ھت امنشئ   ۔  ںیھت یئگ  اگلئ  اصتوی 

ر ےلکن ھت اب 
م
س انبےن ےک دعب پ اہ

ئ ک

ےک ےیل ۔ وہ یلست ےس ای  ای  زیچ دےنھکی اور 

 ںیم ڈنیسوزچ اور وجس دےی  الن ںیم ےھٹیب ڈنشکس رک رےہ ھت ۔ اںیھن

ٹ

ٹ

ن

من

 

ن س

ر

ن

 ف

  ۔  ھت   ۓگ

اؤسن ںیہن ایک اھت ۔

ن

 االگ اپسٹ ایھب اٹسف ےن اپ
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ا ےہ اہمترا اور رھپ مت 

ن

رہشنی اٹیب دلجی ےس ایتر وہ اجؤ آج اہلٹپس اج رک چ   اپ رکواپ

 امں اجن ےن اہک ۔ ھچک اھکیت یتیپ یھب ںیہن وہ ۔ ا

ا اور

ن

ھچک اھکےن وک دل ںیہن اچاتہ ریما ۔ رہشنی ےن ڈیب   اامں اجن ےھجم ںیہک ںیہن اجپ

  رکاؤن ےس کیٹ اگلپ ا ۔

ری ۔  یگ   ےلچ  ںیہن   الرپوایہ  وکئ  اگ   ۓاےسی ےسیک اہمترا ہچب ےسیک ومن پ ا

ٹ

 یک  اس   ےن   مگیب  ی 

 ۔   اھت اہک   ںیم  وجاب  ےک  پ ات

 دںیھکی آپ ۔ وہ رواہیسن وہئ یھت ۔ںیم ومیٹ وہ اجؤں یگ ےلہپ یھب  

ے

 ریمی اسجم

ا راتہ ےہ دعب ںیم وزن مک وہ اجاہاہ  

ے

   رکف اگ  ۓہی س  وت وہپ
ے

 ۔ رکو  دلجی  اب  اور  ۔   رکو  م

 ۔   اہک  ےن   مگیب  اامں

ری مگیب ایتر وہ رک ےچین آںیئ ۔ 

ٹ

  وہ اور ی 

ے دھکی

ے

کلن

ن

ن
ر 
م
ہ مگیب ےن دوونں وک پ اہ

ن

من
 
ی
  رک وپاھچ ۔ اہکں اج ریہ ںیہ آپ اھبیھب مگیب ؟؟ 

  اہلٹپس اور اہکں ۔ 
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ہ ؟؟؟

ن

من
 
ی
 اس ےن وخدشیل ےس وپاھچ ۔  یسیک ںیہ 

ری ۔ وہ اےس اھکےن وک دوڑی ۔   تہب ی 

ہ زیمت وھبل

ن

من
 
ی

 وہ مت ۔ اامں مگیب ےن ےصغ ےس اہک ۔   

 

 گ

ر یتگل وہں ۔ وہ روےت وہ
م
 یک  رمکے  اےنپ  ۓسب اامں آوکپ وت ںیم رشوع ےس یہ زہ

   یلچ  رطف

 

  ۔   گ

ی رںیہ ۔اامں مگیب رص

ے

ھپ
ئ ک

  ف اخومش اےس اجےت د

 

د ٹیگ آونر لحم دےنھکی ری 

ن

ہ  ۔  ھت ۓ  ےک دعب وہ ولگ ف
ن

 ن
ردتس  اےس  علی  یھت  الئ  اہیں   زی 

   ےس احلظ  ےک  دعتاد  اینپ  ےن اوھنں  ںیم   وپر  اہبول  ۔

ٹ

ھت   ۓرکوا   ی   رمکے   ںیم  وہب

ر رمکے ںیم اچر اچر ڑلایکں ںیھت ۔ نیت 
م
ا اھت  ۔ ہ

ن

ری  ےک دعب اےلگ اپسٹ رپ اجپ ےٹنھگ یک ی 

  ۔

اگنپ رک ریہ ںیھت 

 

دے ھت ہکبج وہ دوونں بک ےس ش ری 

ن

ہ ےن ڈرزسی خ

ن

 ن
 ؟؟؟ علی

ا اچیتہ 

ن

دی یھت ۔ اب دوونں وگل ےپگ اھکپ ری 

ن

راک خ

ن

سہ اور ف
ھ
ک

ذوپ اش ےن رصف ای  
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دےن  

ٹ ن

اپ ڈوھی

 

 وہ ریہ یھت ۔ ںیھت رگم اںیھن ش

ے
ے

 ںیم دق

ری یھت اور 

ٹ

 ےھچیپ م

ن

دھ رےہ ںیہ ۔وہ ااچی

ٹ ن

اپ اور مہ اس رطف ڈوھی

 

ارے وہ ریہ ش

 ریپ رپ یطلغ ےس آپ ا اھت ۔ اس اک ریپ ےھچیپ ڑھکے صخش ےک  

Are you blind? None sense . 

 وہ الچپ ا اھت اس ےک ےھچیپ دےنھکی رپ ۔ 

ہ ےن وپاھچ ۔

ن

 ن
 ایک وہا؟؟؟ علی

ا مت ےن دنگ

ے

ہ  ریما وجپ

ن

 ن
رو ااکچ ےک علی ا رک دپ ا ےہ اےس اصف وکن رکے اگ ؟؟؟ اس ےن ای 

 ےس وپاھچ ۔

ہ ےن اس ےک ایسہ وبٹ وک دنگا رک دپ ا اھت اینت 

ن

 ن
ایھچ پ اشل وہ ااجنےن ںیم دنگی رک یکچ علی

  یھت ۔

So sorry please .  

ہ ےن ذعمرت یک یھت ۔

ن

 ن
 علی

  اےس اصف رکو ۔ اس ےن مکح دپ ا ۔ 
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 ؟؟؟ اس ےن ادرھ ادرھ داھکی ۔ ذوپ اش اتپ ںیہن اہکں یھت ۔ نم ںیم۔ ےسیک رکوں 

 ۔   اےنپ دوےٹپ ےس ۔ اس ےن وشمرہ دپ ا 

وک دھکی ریہ یھت ۔ وہ اینپ اگڑی ےک اسھت   ایکااا؟؟؟ وہ اس ےک وخب وصرت رساےپ

   ھچک  ےک  اس  اور   اھت ڑھکا  ۓ کیٹ اگل

ے

 لفحم  رھبی  وہ   ۔  ھت ڑھکے   یہ  اسھت  یھب دوس

 یہ   ےنھٹیب   ےچین  اور  ںیچیم  آںیھکن   ےن  اس یھت  اہکں  ذوپ اش  ہی  رگم یھت  وایل  ےننب   ذماق   ںیم

    یھت  یگل
 
 و ڑکپ رک ای  رطف دالیکھ ۔ پ از اک  اس  ےن   سک  ج

ہ  ذوپ اش ا

ن

 ن
س ےس دنچ دقومں ےک افےلص رپ س  دھکی یکچ یھت ۔ اس ےن پ ازو ڑکپ رک علی

وک اٹہپ ا اور وخد اس ڈنمھگی صخش ےک دقومں ۔ںی یھٹیب اور اہھت ںیم ڑکپے روامل ےس  

 وبٹ رپ ےس یٹم اصف یک ۔ وکئ یھب ذینہ وطر رپ ایھب ایتر ںیہن اھت وچسنشی ےنھجمس ےک

 ےیل س  ھچک اانت دلجی وہا اھت ۔ 

Who are you ?  

را
م
اہک آدنئہ ایسی یطلغ ہن دہ

ے

ا اچےیہ اھت پ

ن

 ےن  اس   ۔ ۓسج یک یطلغ ےہ اےس اصف رکپ

  اہک۔  ۓوہ وھچڑےت   کیٹ   یک  اگڑی
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ا 

 

 وہں اس یک اور اہمترے دووتسں یک رطح ںیہن ہک ڑھکے وہ رک امتش

ے

دوس

 اہمت

ے

ا اصف رک ےکچ وہےت ۔ وہ ادوھکیں ارگ ہی صلخم وہےت مت ےس وت اب ی

ے

یھٹ را وجپ

اور اس ےک اسےنم ڑھکی وہئ یھت ۔ یلین آوھکنں ےن وھبری آوھکنں ںیم داھکی اھت 

رے اامتعد ےس اور الگیب ل  رکسما

ٹ

رو  داپ اں  ھت   ۓ ی    ۔  اھت   ااھٹ   ای 

 دےتھکی یہ دےتھکی وہ دوونں ےسیج آئ ںیھت وےسی یہ ان یک رظنوں ےس اولھج وہںیئ ۔ 

 انیل اس یک پ اوتں وک ۔ اس ےک دومت ریسسی  

ے

  وتسں ںیم ےس ای  آےگ آپ ا ۔م

  اس ےن پ اںیئ اہھت ےس اےس ھچک ےنہک ےس پ از راھک۔

 

ر لکن آںیئ ریغب وگل ےپگ 
م
د ٹیگ ےس پ اہ ری 

ن

ہ ؟؟؟ وہ ولگ ف

ن

 ن
اب مت اخومش ویکں وہ علی

 ۔   ۓاھک

ہ رواہیسن    دھکی ےک ۔ وہ ااسی ےسیک رک اتکس ےہ attitude ےھجم تہب دھک وہا اس اک 

ن

 ن
۔ علی

 وہئ ۔

اس ےس رہتش وہےن واال وہ ۔   ےسی ریہ وہ ےسیج اہمترے امومں اک اٹیب اھت ۔ اور اہمترارو وت ا
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 ذوپ اش ےن اےس اسنہےن ےک ےیل اہک ۔ 

You know who was he ??  

 ںیہن ۔اس ےن ی  یظفل وجاب دپ ا ۔ 

  اعایلن داؤد۔ وہ دھک ےس وبیل ۔ 

 گنٹیم یھتوہ اہمترا رکش اعایلن داؤد ا

ٹ

رس

ن

 اہاہاہاہ وہ ٹیپ رپ اہھت فف پ ار ہی اہمتری ف

ہ ےن اےس ےتسنہ وہ

ن

 ن
 ۔   داھکی  ۓ رھک ےک یکھج ۔ علی

اگنپ زگیب ذوپ اش وک امرے ۔ 

 

 مت ویکں اینت وخش وہ ریہ ؟؟؟ اس ےن ش

ام ںیہن ول  " Aaliyan Dawood , The Great "اب وت یھبک

ن

اک پ

  ےن ذماق اڑاپ ا ۔  اس. so sad یگ ہکلب پ اد یھب ںیہن رکو یگ

ہہ
ہ

ن

ی
وہ رھپ ےس دھک ںیم  " Aaliyan Dawood, The Great "وہ

 ۔

 

 یلچ گ

 انچنہپ  ذوپ اش ےن رس الہپ ا یفن ںیم اےس دھکی ےک اور

ٹ

رھپ رےشک واےل وک البپ ا ۔ اںیھن وہب

  اھت ۔ 
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ایب ےس ان اک ااظتنر رک ریہ 

ے

وہ دوونں ایھب ایھب اہلٹپس ےس ولیٹ ںیھت ۔ اامں اجن ےب پ

 ںیھت ۔ 

 

 ںیھت ۔ وہ دوونں آےت یہ السم رک ےک وصےف رپ ھٹیب گ

  روض وبا وجس الؤ ۔ اامں مگیب ےن آواز اگلیئ ۔ 

 ایک اہک ڈارٹک ےن وہب ؟؟ اامں اجن ےن وپاھچ ۔ 

 اچرٹ انب رک دپ ا ےہ اور روگیرل چ   اپ اک اہک ےہ ڈارٹک ےن اور ہی یھب اہک ےہ ےک 

ٹ

 

 

ڈائ

 رےہ ۔ وہ رکسما رک 

ے

اہک ہچب تحص دنم اور دنترس

ے

ںیمہ اس اک تہب ایخل رانھک وہاگ پ

 وبںیل ۔ 

ٹفش رک دو ںیم ںیہی روہں یگ   سب آج ےس ےھجم ریمی رہشنی یٹیب ےک رمکے ںیم یہ 

  ۔  وبںیل   ۓاس ےک اسھت اور تہب ایخل روھکں یگ اینپ یٹیب اک ۔ وہ اےس ایپر رکےت وہ

  ارے ںیہن اامں ) اہرون ےس ںیم پ ات ےسیک رکوں یگ (۔ اس ےن وسےتچ وہےئ اہک ۔

ری مگیب دوونں یک پ اوتں ےس فطل 

ٹ

ویکں ؟؟؟ اامں اجن ےن وپاھچ ریحت ےس ہکبج ی 

ادنوز وہ ریہ ںیھت ۔ اامں اجن ےن یلہپ دوونں وہبؤں وک یھبک ہنم ےس یٹیب ںیہن اہک اھت 
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اؤ ویٹیبں واال یہ ایک اھت ۔ اور آج رہشنی وک اوھنں ےن یٹیب اکپرا اھت ۔ 

ے

رپ   رگم ی 

اں اور آپ وک اس رپ رمع ںیم آرام یک رضورت    ویکہکن آپ ریمی وہج ےس گنت

ن

وہں یگ پ

 ےہ ۔ اس ےن ان ےک اہھت اھتےتم وہےئ اہک ۔ 

اں وہب ریمی وخیش ےہ اس ںیم ۔ اامں مگیب ےن اہک۔ 

ن

 پ

  ۔  اہک ۓےسیج آپ یک رمیض ۔ اس ےن اہر امےتن وہ

  وگتفگ ےک دوران وہ وجس متخ رک یکچ ںیھت ۔

 ۔ اب ںیم آرام رک ولں ذرا ۔ وہ اھٹ  

 

 رک اےنپ رمکے ) وج دورسی زنمل رپ اھت (ںیم یلچ گ

 رکواےن یلچ ںیئگ ۔

ٹ

ری مگیب اامں اجن اک رتسب رہشنی ےک رمکے ںیم س 

ٹ

  ہکبج ی 

 

 1905  ےن  مجنپ  اخن  اہبول  ےسج  ھت   ۓونر لحم دےنھکی ےک دعب وہ ولگ درپ ار لحم گ 

ام اک  لحم  ابمرک  اےس ںیم  ادتبا  اھت  ونباپ ا   ںیم

ن

۔   ےہ  آپ  اثمل اینپ  یھب   لحم  ۔ہی  ایگ  دپ ا پ

امئ

ٹ

 ںیہن اگلپ ا اھت ونر لحم اس ےک اقمےلب ںیم اںیھن زپ ادہ دنسپ رگم واہں اوھنں ےن زپ ادہ پ

 آ

ٹ

 س    دعب   ےک  اھکےن اب  اور   ھت  ۓ آپ ا اھت ۔ وفوٹ رگایف ےک دعب وہ ولگ واسپ وہب
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  ۔  ھت   ےھٹیب  ںیم  اگرڈن

ارعی وہ اج 

 

ا ، وکئ ش

ن

رامشئ  ےن  ڑلویکں   س  .   ۓایک ایخل ےہ وکئ اگپ

ن

 ۔   یک  ف

 ذوپ اش یہ رکے یگ اس یک آواز تہب ایھچ ےہ ۔ اہں اہں رضور اور اتپ ےہ رشواعت وت

ہ ےن اہک اھت ۔ 

ن

 ن
 علی

 ذوپ اش ےن اےس وھگری ڈایل ۔ 

 زیلپزززززززز س  ےن وکرس ںیم اہک۔ 

رہ انب ایل ۔ 

 

 اوےک ۔ س  ےن اس ےک رگد دای

 

 وہ س  اس یک

ے
ے

ین امڈل رپاڈو ںیم  وہ اےنپ دووتسں تیمس اہبووپلر آپ ا وہا اھت ۔ اس وق

  ےھٹیب ھت ۔ 

رہ ےتیل وہےئ اہک ۔

ن
 

 ںیم گنکب رکوایئ یھت ؟؟ اس ےن رٹکفی اک اجی

ٹ

  سک وہب

 ےن اہک ۔

ے

  وںیہ اہجں مہ آےت اجےت رےتہ ںیہ ہشیمہ ۔ اسھت ےھٹیب دوس
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 ںیم ۔ اس ےن 

ٹ

ام ایل اھت ۔ ینعی امین ےک وہب

ن

 اک پ

ے

  اےنپ ای  اور دوس

ادیئ یک ۔ 

ے

  اہں اہں وںیہ ۔ اس ےن پ

 آےگ آےگ 

ے

ر دعب وہ اگڑی پ ارگنک ںیم ڑھکی رک ےک ےلکن ھت ۔ اس ےک دوس ھچک دی 

 اور  اھت راھک  ڈال  ںیم ج     اہھت  ای    ےن  اس  ۓ لچ رےہ ھت اور وہ ےھچیپ اھت ۔ ےتلچ وہ

 ےک دوونں    ںیم   ولہپ  وج   اھت  لیس ںیم  اہھت  دورسے

ٹ

رگا وہا اھت ۔ اس یک رظنںی وہب

 اس یک رظن 

ن

رہ ےل ریہ ںیھت ۔ ااچی

ن
 

ارطاف ںیم ےلیھپ زبسہ زار ںیم ےھٹیب ولوگں اک اجی

رہ انب راھک اھت وہ   ای  وکےن ںیم ڑپی اہجں ھچک ڑلےک ڑلویکں ےک رگوپ 

 

ےن دای

ےلیپ بلب یک دقرے ادنریھے ںیم ھت ہکبج وہ رپی رکیپ درایمن ںیم یھٹیب یھت اس رپ  

    وھتڑا  ےک  ان  ۓروینش ڑپ ریہ یھت ۔ وہ ےتلچ وہ
 
ی ر

ے

  ۔  اھت   وہا  ف

  اےس ای  ےحمل وک یلین آںیھکن پ اد آئ ںیھت ۔

 

اایلں اجبںیئ ۔

ے

  ولچ اب دلجی ےس رشوع وہ اجؤ ۔ س  ےن پ

ااؤں یگ اوےک ۔ ذوپ اش یک آواز اس ےک اکن ںیم ڑپی یھت ۔

ن

گن

ن

گن
 ںیم زغل 
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 اوےک اوےک ۔ اوھنں ےن وکرس ںیم اہک ۔ 

 : اس ےن ہلگ اھکنھکرےن ےک دعب زغل رشوع یک

 قشع وت ای  رکہمش ےہ ، وسفں ےہ، ویں ےہ

 ویں وت ےنہک وک یھبس ےتہک ںیہ، ویں ےہ، ویں ےہ 

 ےسیج وکیئ دِردل رپ وہ اتسدہ بک ےس

روں ےہ، ویں ےہ  ای  اسہی ہن دروں ےہ، ہن ی 

 مت تبحم ںیم اہکں وسد و زپ اں ےل آےئ

وں ےہ، ویں ےہ

ن

َ
 

رد ےہ ہن ج
ِ

ن

ام خ

ن

 قشع اک پ

ا رکےن اب مت آےئ وہ ریمی اجن امت

 

 ش

 اب وت درپ ا ںیم التمط ہن وکسں ےہ، ویں ےہ

ر  َ واف یک وصتی 

ے
 

 وت ےن دیھکی یہ ںیہن دس

 وخں ےہ، ویں ےہ

 

ر اخر ےپ اک رطقئ
م
 ونِک ہ
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ااحص ھجت وک ربخ ایک ہک تبحم ایک ےہ

ن

 پ

ا ےہ ہک ویں ےہ، ویں ےہ

ے

ا ےہ اھجمسپ

ے

 روز آ اجپ

راز 

ن

ازہ زامونں یک ےہ امعمر ف

ے

ارعی پ

 

 ش

 
ِ
ووں ےہ، ویں ےہ  ہی یھب اک ہلسلسء

ن ک
ف

 نک 

اایئ یھت ۔ رسدی اک وممس اھت ۔ اموحل ںیم یکنخ اھچئ وہئ یھت  

ن

گن

ن

گن
وہ اینپ یھٹیم آواز ںیم 

ےن اکیل اچدر اوڑھ یل یھت ۔ امتم ولوگں رپ بیجع یس تیفیک اطری    ےجب یہ آامسن  7۔  

ر اھت پ ا اس یک آواز  

 

 یھب ھچک ایسی یہ یھت اجنےن اموحل اک ای

ے

ںیم یہ رحس یھت ۔ اس یک احل

  اھت ۔ 

  ۔   اھت وبال  ۓوہ  اگلےت ےلگ  وک   اس  امین ۔   ۓارے مت اہیں ایک رک رےہ وہ ڑھکے وہ

  ھچک ںیہن ولچ ادنر ںیلچ ۔ دوونں ادنر یک رطف ےنلچ ےگل ۔

 ااھچ اتبؤ دن اسیک راہ ؟؟؟ امین ےن وپاھچ ۔ 

ی وہئ وسحمس وہ

ے

ھپ
ئ ک

 ںیئ ۔ بیجع اھت ۔ اےس ویہ یلین آںیھکن وھبری آوھکنں ںیم د

  ایک اھکؤ ےگ ؟؟؟ امین ےن وپاھچ ۔
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ا  ایھب رصف آرام رکوں اگ ریمے روم یک اچیب دو ۔ وہ اچیب ےل رک اےنپ رمکے ںیم آپ 

 اھت سج دورسی زنمل رپ اھت ۔ 

 ڈرسی انہپ ۔ اب اعدت 

ٹ
 

ای

ن

رمکے ںیم آ رک اس ےن س  ےس ےلہپ ڈور الک ایک اور پ

  ےک اطمقب ڑھکیک ںیم آن ڑھکا وہا اھت ۔ 

ا آپ ا اھت ۔ وہ اہھت پ ادنےھ اس رظنم وک دےنھکی اگل ۔ اس یک 

ن

   رظنوں ںیم ویہ وکپ

 

رامشئ یک ۔ 

ن

 ااھچ زیلپ ای  اور ۔س  ےن دوپ ارہ ف

  پ الکل ںیہن ۔ اس ےن اصف عنم ایک ۔ 

 ااھچ امن اجؤ وچبں یک پ ات ۔ یمم امرہی ےن اہک ۔ 

  میم۔ ذوپ اش رکسمایئ وھٹڑی رپ ڈلپم یھب ےسیج لھک ااھٹ اھت ۔  رصف آپ ےک ےنہک رپ

ا رشوع وہئ

ن

ااپ

ن

گن

ن

گن
 : وہ رھپ ےس 

ا 

ن

 اہک اھت پ
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ا

ن

 اجپ

ے

  زپ ادہ دور م

  زپ ادہ دور اجےن ےس رواطب وٹٹ اجےت ںیہ

  رواطب وٹٹ اجںیئ وت قلعت وھچٹ اجےت ںیہ

  قلعت وھچٹ اجںیئ وت تہب فیلکت وہیت ےہ

  تہب فیلکت وہیت ےہ وت آںیھکن گیھب اجیت ںیہ

ی آںیھکن تہب فیلکت دتی ںیھت

ے

ن گپ
 ھ
ی

  ںیہمت وت 

   رگم اب ویکں رمے آوسن ںیہمت پ الگ ںیہن رکےت

ا؟؟؟

ن

 اہک اھت پ

ا

ن

 اجپ

ے

  دور م

ا   ںیہن  وت  رٙ  زپ ادہ دور اجےن ےس وکیئ م
ے

  اجپ

 رگم آہتسہ آہتسہ 

ا ےہ

ے

  وکیئ ےتہب وہےئ آوسن یھب انیپ ھکیس اجپ
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ا ےہ

ے

  االیک آدیم اک روز انیج ھکیس اجپ

ا

ن

 .اہک اھت پ

ا رھ رک اےس ےلگ اگلپ 

ٹ

ہ ےن آےگ ی 

ن

 ن
علی

 اعایلن داؤد وک دورہپ وایل پ ات پ اد آئ 
 
 اھت ۔ اس ب

 : یھت

 وہں اس یک ۔ 

ے

  دوس

 یھت ۔

 

ر ںیم دنین اس رپ احوی وہ گ ا اھت ۔ وھتڑی یہ دی 

ٹ

  وہ ڑھکیک ےس اٹہ اھت اور ڈیب رپ آ رک ل 

 

اےتش ےک ےیل وہ س  ےچین آ

ن

 اک   اھکےن  اسھت  ےک ااٹسف   اک   س   ان  رطف ای   ھت  ۓ پ

اےتش  ےھٹیب رپ  ولبیٹں   اینپ  اینپ  ولگ  امتم  ۔   اھت ایگ  ایک  ااظتنم

ن

اہتش ۔  ھت  رےہ  رک   ااظتنر  اک پ

ن

 پ

دے اور ومیل ےک رپاوھٹں ےک اسھت رگم رگم اچ  آول   اھت   الم  ویہی  اںیھن

ٹ ن

 اور  یھت  ۓ، ای

  ۔   اھت ااظتنم  یھب   اک  وپری  ولحہ

ہ ےن اچ

ن

 ن
رہ یہ آ ایگ۔علی

ن

د رپاےھٹ ںیہ ، م

ن

ری  یک   ۓ پ ار ےنتک ذلی 

ن

  ۔  رھبی  کسچ آخ

ر سک ےک پ اس ںیہن وہیت ۔ ذوپ اش ےن یمم امرہی یک پ ات نس رک 
م
ذاہقئ وہ تمعن ےہ وج ہ
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 رس الہپ ا ۔ 

 یک رضورت ےہ آپ وک وت اتب دںی ںیم وگنما دوں ۔ یمم ونر ےن ان یک لبیٹ رپ آ سک زیچ

  رک وپاھچ ۔

  ۔ ۓ ںیہن میم رکشہی ۔ س  ےن اہک اور اےتھٹ گ

اا اھت ۔ 

ن

کلن

ن

ن
ر ںیم   اب اںیھن وھتڑی دی 

 

اہتش اورپ آ 

ن

اےتش ےک ےیل ےچین آںیئ ےگ آپ پ ا پ

ن

 امین  ۔   پ اس  ےک  آپ  ۓاعایلن داؤد ! پ

 ۔   اجبپ ا  دروازہ  ۓوہ  رکسماےت  ےن

ر الکن اھت ۔ اس اک رخ ےچین اہل یک رطف اھت 
م
ںیہن ںیم ےچین لچ راہ وہں ۔ وہ ایتر وہ رک پ اہ

  اہجں اھکےن ےک زلبیٹ ےگل ھت ۔ 

 وہ راک اھت 

ن

 اس ےک ےھچیپ لچ رےہ ھت ۔ ااچی

ے

وہ آےگ آےگ لچ راہ اھت ہکبج پ ایق دوس

  اور دو دقم ےھچیپ وہا ۔ 

 ۔ ریہظ ےن وپاھچ اھت ۔ 

ے

 
  ریخی
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رش ےہ لک ےس اگل وہا ےہ وکن ولگ ںیہ ؟؟؟ اس ےن یکلہ یس رگدن ومڑ رک ہی ایک  

   وپاھچ ۔

ہی اتلمن ویین وریٹس اک رٹپ آپ ا وہا ےہ نیت اچر دونں ےک ےیل رھپ ںیہی ہپ ےٹس ایک وہا ےہ 

  ۔ امین ےن وجاب دپ ا ۔ 

Excuse me ! Side please . 

د ھچک  ای 

 

   دلجی ںیم ںیھت ۔اعایلن وک ای  وسناین آواز انسئ دی یھت ۔ وہ ش

ر   ۓآہتسہ پ ارا ۔ ذوپ اش ان وک ریغب دےھکی زیتی ےس دےتلیکھ وہ ہ  رپ   اس   ۔  یھت لکن   پ اہم
ن

 ن
  علی

 ۔   وٹاک   اےس  ےن

 اعایلن اےنپ دےلیکھ اجےن رپ دششر اھت ۔ 

 اہکں اجرےہ ںیہ ہی ولگ ؟؟ ریہظ ےن وپاھچ ۔

ر

ٹ

 ںیم آپ ا ےہ ۔ ریخ ولچ ۔ امین آےگ ی 

ن
ن

  اجودنی ےک درپ ار یس
 
 

  ھ ایگ ۔ب

   ںیم ڈاےل 
 

ہہ ۔ اس ےن دوونں اہھت ٹنیپ یک ج
ہ

ن

ی
یب یب اجودنی ےک درپ ار ۔۔۔۔۔ وہ

دہ لبیٹ رپ چنہپ ایگ ۔   اور اینپ دنسپی 
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 ںیھت وہ اب اہرون ےس پ ات ںیہن رک یتکس 

 

رہشنی ےک رمکے ںیم اامں اجن ٹفش وہ گ

  یھت ےسیج ےلہپ آزادی ےک اسھت رک ریہ یھت ۔

اراض اھت ۔ اس 

ن

دو اچر دونں ےس اس یک پ ات ںیہن وہ ریہ یھت ۔ اب اہرون اس پ ات رپ پ

  اھت ہکےن اصف اصف رہشنی وک ہک دپ ا  

You are avoiding me . 

  ںیم ےن یطلغ رک دی ےہ ںیھمت پ ااتسکن یھب رک ۔

  ےس وہ ریٹس ںیم لہٹ ریہ یھت اور پ ار پ ار اس اک 

ے

اانت ہک رک اس ےن وفن دنب رک دپ ا اھت ۔ ی

 ربمن الم ریہ یھت ۔ 

 ریٹس رہشنی اٹیب ایک رک ریہ وہ کھت اجؤ یگ اانت لچ لچ ےک ولچ ھٹیب اجؤ ۔ اامں اجن ےن 

 ںیم آ رک اہک اھت ۔ 

 : اامں اجن ۔۔۔۔۔۔ وہ ااہتنئ ےصغ ںیم یٹلپ یھت 

ریمی اینت رکف ہن ایک رکںی اور اسرا دن کھت اجیت وہں ٹیل ٹیل ےک ۔ ایھب ای  
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ر ںیم ۔ اس ےن آواز ںیم رشینی   ےس پ ات رکین ےہ ۔ آ اجؤں یگ وھتڑی دی 

ے

دوس

 اہک۔   ۓوھگےتل وہ

ا ۔ وہ اس ےک رس رپ اہھت ریھپےت وہکیھٹ ےہ ےھجم وت دنین آئ ےہ  

ن

امئ رپ وس اجپ

ٹ

 یلچ  ۓپ

 ۔   ںیئگ

 

 الپ ا اھت ۔ وفن اک پ ار پ ار انجب رہشنی یک ڑتپ 

ن

اہرون اک وفن پ ار پ ار جب راہ اھت ۔ اس اک وکشہ رن

  وک واحض رک راہ اھت ۔

  : دوسںی لیب رپ اس ےن اکل اڈنیٹ یک

 یھت ۔ اس ےن وھچےتٹ یہ اہک 

 

ا ےہ ایک ؟؟؟ ںیم رپاشین وہ گ

ے

اہارون! اےسی یھب وکئ رکپ

 ۔

ر ااظتنر رکواپ ا رگم مت اےنت دونں ےس ایک رکیت ااھچ ایک ایک ںیم ےن ؟؟؟  رصف وھتڑی دی 

  رھپیت وہ ؟؟؟ اہرون ےن اسحب انیل اچاہ۔

 اوہ اہارون اصج  اب اعمف رک دںی ےھجم آدنئہ ااسی ںیہن وہاگ ۔ اس ےن یسنہ دپ ائ۔ 
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اں مت ۔ اہرون ےن اہک ۔ 

ن

 سنہ ریہ وہ پ

  ںیھمت ےسیک اتپ الچ ۔ وہ ریحان وہئ یھت ۔

اں ۔ 

ن

  وہ رکسماپ ا ۔   سب دھکی ول اہرون یک تبحم ےہ پ

 ااھچاااااا۔ اس ےن ااھچ وک اچنیھک ۔ 

اگنپ رشوع رک راہ وہں تہب ااسکیڈٹئ وہں ںیم ۔ اہرون ےن ڈیب 

 

ادی یک ش

 

ااھچ ںیم وت ش

 رکاؤن ےس کیٹ اگلپ ا ۔ 

  اگل ےہ ۔ دن ےسیج رپ اگل ےک رس رےہ ھت ۔  اینت دلجی ایھب وت ےھجم اسوتاں امہ

 وہین اچےیہ ۔ 

ے

ردس ر زیچ زی 
م
ادی ےہ ہ

 

  اہں وت اہرون یک یلہپ ش

  ۓدوونں رات گ
ے

  ۔  ھت رےہ  رکےت   پ ات  ی

 

ر  وکئ   ۔  ھت ۓان یک سب ای  رطف ڑھکی یھت ۔ امتم ولگ ادرھ ادرھ ےلیھپ وہ  اصتوی 

  ۔   اھت رصموف  ںیم  امےنگن  داع  وکئ  وت  ںیھت  ریہ  انب
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  ۔   یھت  ریک   آن  ۓاےنت ںیم رپاڈو این امڈل اگڑی دوھل اڑاےت وہ 

س انبین رشوع رک دی ۔ 

ئ ک

ہ سب رکو پ ارا آےت یہ داع امےتگن ںیہ رگم مت ےن 

ن

 ن
 علی

اں ںیھمت اتپ ےہ ںیم ےنااھچ

ن

ا ۔ آلکج ےک ڑلےک ڑلویکں اک اونیل  status  پ

ے

ا وہپ

ن

اگلپ

  اکم ۔

 اوہ ۔ ںیم اج ریہ وہں داع امےنگن ۔ اس ےن اہک ۔ 

ہ ےن وپاھچ ۔

ن

 ن
 ویکں روز امنز ںیم ںیہن امیتگن ؟؟؟ علی

رے ےتپ یک پ ات یک یھت

ٹ

 رسیم ںیہن آےت ۔ اس ےن ی 

ے
ے

ر وق
م
  ۔  امیتگن وہں رگم ہی وےلیس وت ہ

  اعایلن یک ان یک رطف رمک یھت رگم پ اںیت س  نس راہ اھت ۔ 

رے آدیم ےک پ اس سک اکم ےک ےیل اجےت ںیہ "

ٹ

  سک ی 
 
ںیھمت اتپ ےہ مہ داین واےل ج

ااگہر ہنم ااھٹ رک ےلچ 

ن

دا ےک پ اس ویہ گ

ن

دےت ںیہ رگم خ

ٹ ن

وت وھچےٹ وھچےٹ وےلیس ڈوھی

 

ے

  مہ رپورداگر ےک پ اس اینپ دروخاس
 
ےک وبحمب دنبے وک وہلیس انب اس    اجےت ںیہ ج

دا یھب اےنپ دنبوں یک   رک ےتجیھب

ن

ایل ںیہن اجیت اتپ ےہ ویکں ویکہکن خ

ٹ

اری پ ات پ
م
ںیہ وت ہ

ا رطح اےنپ الڈولں

ے

ر ںیہن رکپ

ن

 " یک پ اوتں رپ نک ےنہک ےس رگی 
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 یھت ۔  اینت

 

  یس رمع ںیم وہ ینتک رہگی پ ات ہک گ

وہ رکسمایئ یھت وھٹڑی اک ڈلپم واحض ںیم اج ریہ وہں رسیم وےلیس ےس اافتسدہ رکےن ۔  

  وہا اھت ۔ 

ہ ےن اس اک اہھت اھتام ۔

ن

 ن
علی
  اہں ںیم یھب ۔ 

 

دےتھ وہ

ٹ ن

ر  ۔ ھت   ۓآ   ۓریہظ اور امین اےس ڈوھی  ۔   ھت  رےہ  رک  شٹ  وفوٹ   اعرم اور  اطہم

  ۔ اھت ڑھکا  ۓ اگل  کیٹ  ےس دروازے  واےل  وہےن دالخ  ادنر  ےک  درپ ار  وہ

  ۔   یھت  ریہ  دے  داھکئ   ۓاسےنم اےس ذوپ اش آںیھکن دنب ےیک داع امےتگن وہ

م مت یھب

م
م
م
م
مم
ہ

 ول ۔ ریہظ ےن اہک ۔  آ

ن

  امن

 ےک دیساھ وہا ںیہک وچری وت ںیہن ڑکپ یل ۔ 

ن

 ایک ؟؟ وہ وچی

 داعااا پ ار ۔ امین ےن یسنہ دپ ائ۔

  ۔   ۓاور داع ںیم ایک اموگنں ؟؟؟ اس ےن دنکےھ ااکچ
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ںیم وت اتہک وہں مت اےنپ دقمر ںیم اس اگمگجےت اچدن وک وجسا ول اس وےلیس ےس ۔ ریہظ ےن 

ارہ رکےت وہ 

 

  ۔   اہک  ۓاسےنم اش

Are you serious silly boy???  

 اس ےن اہھت اکٹھج اور در ےس یہ ریغب ھچک امےگن اینپ اگڑی یک رطف اجےن اگل ۔ 

ے دھکی رک ریہظ ےس اہک ۔ایک ااا پ ار ومعق ااھچ اھتا۔ امین ےن اس وک اگ

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

  ڑی ںیم 

  اب وہ اگڑی ںیم ھٹیب رک اہرن ہپ اہھت رھک اکچ اھت ۔

ر   اور  اعرم  ۔   ۓآ   رطف یک اگڑی  ۓریہظ اور امین دوڑےت وہ  ارہ یھب  اطہم
 

 اگل   دوڑ  رک   پ ا  اش

  ۔   ھت  ےکچ

 وک ںیتلم اور وہ رس رھپا وھچ 

ن
ن

ڑ ارگ وہ یتسس رکےت وت آس پ اس ےک ولوگں ےس اگایلں یس

  رک یھب اج اتکس اھت ۔

ے یہ اس ےن اہرن ےس اہھت ااھٹپ ا ۔

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

 ان ےک 

 أںیھکن وھکںیل ۔

ٹ
 
  وکن پ الگ ےہ ؟؟؟ ذوپ اش ےن ی

ہ ےن دنکےھ ااکچ 

ن

 ن
 ۔   ۓاس یک پ ات رپ علی
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 رک یھب اخیل اہھت "

ن

بیصن یک پ ات ےہ ھچک ولگ نب امےگن رماد پ ا اجےت ںیہ وت ھچک امن

 "رہ اجےت ںیہ ہی میسقت ےہ اس یک ۔

ری ڑیسیھ رپ یھٹیب ےلیم یلح  ںیم رس 

ن

  اےس آخ
 
رھ ریہ یھت ج

ٹ
 
وہ درپ ار یک ڑیسایھں خ

  ۔   یھت  وبیل ۓ پ ات اک ورد رکےت وہ  اس  وعرت  ای    ریھکبے  زںیفل  ،ۓاکھج

  ۔ ھت   ےیل   ڑکج  ےن  لمج ۓ اس ےک ریپ ےسیج اس اخوتن ےک ےہک گ

 وہ ؟؟؟ ولچ یھب ۔ اس ےن ےصغ ںیم اہک ۔ 

 

 مت اہیں ویکں مج گ

ی۔ وہ رکچا ےک رگیت ینیع ےن ٹھج ےس اےس اھبنسال اھت ۔   
ن ی پ

ن

ی

 عی 

یھبک رممہ    بیجع وہےت ںیہوہش رکو ریمی اجن ، بک اھبنسول یگ وخد وک ۔ ہی اافلظ یھب

لا 
 ئ لن 

ے

ر رکےت ںیہ وت یھبک اچی  نب رک اکونں ںیم ڑپےت ںیہ ہک روح ی

 

نب رک روح رپ ای

  ایتھٹ ےہ ۔

 

 ےسیج رپ اگل رک اڑ راہ ےہ دو امہ وت اےسی تیب گ

ے
ے

 مگیب اامں  ۔  الچ  ںیہن یہ   اتپ  ہک ںیہ  ۓوق
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 ںیھت  آئ  ےک  رکوا  اپ  چ     اانپ  ےس  اہلٹپس  ایھب   وج  داھکی  وک  رہشنی ۓوہ  رکسماےت  ےن

 ۔

ری مگیب ےن اہں ںیم اہں المیئ ۔ 

ٹ

 یج ہی پ ات وت ےہ ۔ ی 

ہہ وکئ ھجم ےس وپےھچ ہی دو امہ ںیم ےن ےسیک

ن

 زگارے ںیہ ۔ رہشنی ےن اںیھن امسلئ  ہمپ

 ۔ وساچ  ۓ پ اس رکےت وہ

ا ۔ اامں مگیب   تہب  ںیہ  ۓ اب اہمترا وناں ہنیہم ےنگل یہ واال ےہ ھچک دن رہ گ

ن

اایتحط رکپ

 ےن پ اد داہین رکوایئ ۔ 

 وہں ۔ اس ےن اےنپ وفن رپ اہرون یک 

 

یج اب ںیم اےنپ رمکے ںیم یتلچ وہں کھت گ

 ۔  اہک  ۓاکل دےتھکی وہ

ا ےہ وت وجھبا دوں ۔ اامں مگیب ےن ااجزت دےتی وہ  اہں

ن

 ۔   وپاھچ  ۓکیھٹ ےہ اجؤ ھچک اھکپ

رھ ایگ ےہ ۔ وہ عنم رکےت وہ

ٹ

رھ  ڑیسایھں  ۓ ںیہن ںیہن ےلہپ یہ ریما وزن اانت ی 

ٹ
 
   خ

 

 ۔   گ

ہ مگیب ےن اےس 

ن

من
 
ی
ہہ اب دانھکی ایک رکیت وہں ںیم اہمترے اسھت ۔ 

ن

وناں ہنیہم ہمپ

  وساچ ۔  ڑیسویھں ےس اورپ آےت دھکی رک

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
115 

 یھت ۔

 

  رہشنی اےس لمکم رظن ادناز رک ےک گ

ری مگیب ےن اہک ۔ 

ٹ

 اب اخقل ےب بیع ، دنمتحص ہچب اطع رک دے ۔ ی 

 ۔   اہک  ۓآنیم ۔ اامں مگیب ےن حیبست ےک داےن امھگےت وہ

 

ہ 

ن

من
 
ی
  
 
ر یھت ج ایھب رات اک ادنریھا متخ ںیہن وہا اھت اور حبص یک یفسی ےنلیھپ ںیم ھچک دی 

مگیب دلجی دلجی اہھت ںیم لیت یک یشیش ےیل ڑیسویھں رپ ںیچنہپ ۔ رشوع یک دو نیت 

رںی۔  ےچین   ۓڑیسویھں ہپ لیت ڈاال اور رکسماےت وہ

ے

   ای

یلہپ یہ ڑیسیھ ےس لسھپ رک اینپ امرگنن واک رکےن اور    اب آںیئ یگ رہشنی یمم

 اجںیئ ۔ آج پ ا وت ہچب ںیہن ےچب اگ پ ا وہ وخد ۔ وہ وسےتچ وہ

ے

ےٹیب ےک   ےچین  ۓاجنےن اہکں ی

  رمکے ںیم یلچ ںیئگ ۔

 

 یمم امرہی ان ےک پ اس آںیئ ۔ 

ن

  ااچی
 
وہ س  ڈیہ دنجنپ اجےن یک ایتری ںیم ھت ج

 س  ولگ اگڑی ےک پ اس ڑھکے ھت ااٹسف ےک ااظتنر ںیم ۔ 
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ا ڑپ راہ ےہ 

ن

رے اوسفس ےک اسھت ےنہک اج ریہ وہں ہک آاکپ رٹپ لسنیک رکپ

ٹ

االسم مکیلع! ی 

 ںیمہ ۔ ۔۔۔۔ 

 ۔   اہک   اسھت  ای    ےن   ڑلویکں  ۔  ھت رےہ  رک   ۓ میم ویکں ؟؟ مہ اانت اوجنا اہہ ! نکیل

 نس وت ںیل وپری پ ات ۔ یمم ونر ےن وٹاک ۔ 

  یج یج ںیہک ۔

اری ویین ںیم وج ویمزک رسنکٹ وہےن واال اھت اس یک وہج ےس وی۔یس اک مکح ےہ ہک 
م
ہ

س  وک اس ںیم رضور رشتک رکین ےہ وس، رٹپ رھپ یھبک یہس اور ویمزک رسنکٹ وت 

رامشئ یھت ۔ یمم ےن اہک ۔ 

ن

 آپ س  یک ف

 ےہ ایک ویمزک ؟؟؟؟ واؤ وےسی یھب مہ ےن رھتی وپاسٹنئ وت دھکی ےیل ںیہ ۔ اانت اکیف

 ھت۔ ۓ۔س  قفتم وہ گ 

 ویں ااکن ہی رٹپ ااتتخم وک اچنہپ اھت ۔ 

 

  اس اک االرم اجب اھت ۔ آج اس رپ ھچک زپ ادہ یہ یتسس اھچئ وہئ یھت ۔

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
117 

ا رہشنی اٹیب ۔ اامں مگیب ےن وپاھچ ۔واک رکےن ںیہن 

ن

  اجپ

ںیہن اامں سب ذرا تعیبط کیھٹ ںیہن گل ریہ ۔ اس ےن وجاب دپ ا اھت رکوٹ دبل 

  ےک۔۔۔۔۔۔۔۔ اور وھبک یس وسحمس وہ ریہ ےہ ۔ 

ااھچ کیھٹ ےہ ںیم اجیت وہں ےچین اور یتجیھب وہں روض وک اورپ اھکےن ےک اسھت ۔ وہ اانپ 

ر ےس  رمکے  ۓےت وہیفس دوہٹپ رس رپ مج 
م
  ۔   ںیلکن  پ اہ

رار ہن رھک اکس ۔ ان ےک ہنم 

ے

رف یلہپ ڑیسیھ رپ ان اک ریپ السھپ اھت اور وہ وبڑاھ ووجد وتازن ی 

رش رپ آ رگںی ۔

ن

ری ڑیسیھ ےس وہیت وہںیئ ف

ن

  ےس خیچ لکن یھت اور وہ آخ

 

ر 
م
ا دےنھکی ےک ااظتنر ںیم ںیھت وفراً رمکے ےس پ اہ

 

ہ مگیب وج امتش

ن

من
 
ی
ہی سک یک آواز یھت ؟؟ 

  آںیئ ۔

   مگیب اےنپ رمکے ےس لکن ںیھت ۔اامں مگیب آپ ۔ ریشںی

ر آںیئ ۔ ریشںی مگیب ےن اامں ےک رس ےس ےتہب وخن اور ےب وہش 
م
داؤد اصج  دلجی پ اہ

  ووجد وک دھکی رک آواز اگلئ ۔
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ریھ یھت ۔

ٹ

ر آئ یھت اور اب ڑیسویھں یک رطف ی 
م
  رہشنی شر نس رک پ اہ

اہک 

ے

اہلٹپس ےل اجںیئ ۔ داؤد   روض دلجی ےس ڑپکا الؤ یٹپ رکںی اور رھپ اگڑی ںیم ڈاںیل پ

اری ےن اہک ۔ 

 

 الش

 روض یٹپ ےل آئ یھت اور اامں مگیب ےک رس رپ ریشںی مگیب ےن پ ادنیھ یھت ۔

ر ؟؟ رہشنی ےن پ اؤں ڑیسیھ رپ رانھک اچاہ اور رھپ ھچک دھکی رک ریک ۔ 

ن

 اامں رگںی ےسیک آخ

ر اگڑی ںیم ڈاےنل اج رےہ ھت ۔ 
م
  اتپ ںیہن مت دایھن رانھک ۔ وہ س  اامں وک ااھٹ ےک پ اہ

 ہی ڑیسیھ رپ آلئ ےسیک آپ ا ؟؟؟ وہ الچئ ۔ 

ہ مگیب ےن اہک۔ 

ن

من
 
ی
 دعب ںیم دےتھکی ںیہ مت واوالی ویکں اچم ریہ وہ ؟؟؟ 

دا 

ن

وخناہتس ےھجم ھچک وہ ارگ ںیم اامں یک ہگج آ اجیت ےسیج امرگنن واک رپ وت ںیم رگ اجیت اور خ

ا وت ۔ اس ےن اینپ اوالد اک ایھب یھب ںیہن وساچ اھت ۔ 

ے

 اجپ

 

وچںیٹ ائ ںیھت۔ وکےہل یک ڈہی   اامں مگیب یک وبڑیھ ڈہپ اں ںیھت اںیھن ایھچ اخیص

 یھت ۔ ڈارٹکز ےن آرپنشی ایک اھت اور رھپ اںیھن ھچک دونں دعب رھگ ٹفش رک

 

 دپ ا اھت وٹٹ گ
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  ۔

اامں یک تحص اور رھپ رہشنی   ہکلب  ھت   ۓس  اس آلئ واےل واےعق رپ اخومش وہ گ 

ا ڑپ ایگ اھت ۔ 

ن

 وک یھب ےچب یک دیپاشئ ےک ےیل اہلٹپس ٹفش وہپ

ہ مگیب ںیھت اور وچبں یک دھکی اھبل وت پ اون مگیب ےک زہم یھت ۔ اہلٹپس 

ن

من
 
ی
اامں مگیب ےک پ اس 

اری وم

 

  وجد ھت ۔ںیم ریشںی اور داؤد الش

ا ڑپا اھت ۔ یتحٰ ہک امں اور ےچب 

ن

ر اک ااہظر ایک اھت اںیھن آرپنشی رکپ

ن

ر

ن

ث

 

 س
ن کی
ن ل
م
ک

ر ےن اکیف 

ٹ
ٹ

ڈاک

د یھکل  ری 

ن

دا ےن دوونں یک زدنیگ م

ن

 آئ یھت ۔ رگم خ

ے

 
ںیم ےس سک ای  وک اچبےن یک ونی

 ےل آئ ںیھت ۔ تہب لکشم دن زگرا اھت ۔ 

ن

 یھت ۔ ان یک داعںیئ رن

 

اری 

 

دا ےن رتمح یجیھب ےہ ۔ ریشںی مگیب وخوصبرت یچب وک ااھٹ رک داؤد الش

ن

ابمرک وہ خ

 ےک پ اس آںیئ ۔وج ایھب رنس ےن اںیھن امھتیئ یھت ۔ 

اءاہلل ہی وت اچدن اک ڑکٹا ےہ ۔ اوھنں ےن اےنپ اھبئ یک

 

این دل ےس اگلئ ۔   ارے امش

 
ن

  ن

وہ اےنپ امں پ اپ دوونں اک نسح رچا رک الئ یھت ۔ اس دقر وخوصبرت یھت ہک دےتھکی یہ 
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ا اھت ۔

ے

  ایپر آپ

ام ایک رںیھک ےگ ؟ ریشںی مگیب ےن وپاھچ۔

ن

 اس اک پ

ااین وچیم ۔ 

 

 س
ارے ےیل وت ہی اچدن ےہ ۔ اوھنں ےن یچب یک ئ ی

م
ام وج یھب وہ ہ

ن

 پ

 ںیہ ۔ رنس ےن آ رک اںیھن آیکپ ٹنشیپ وک وہش آ اکچ ےہ

ے

 اب آپ ولگ ان ےس لم تکس

 اہک اھت ۔ 

رکشہی اور ہی اھٹمئ وپرے ااٹسف ںیم وٹنبا دںی زیلپ ۔ ریشںی مگیب ےن اھٹمئ ےک ڈوبں 

ارہ ایک وج ایھب ڈراویئر رھک رک ایگ اھت ۔ 

 

 یک رطف اش

 دوھکی وت رہشنی اہمتری یٹیب ینتک وخب وصرت ےہ ۔ ریشںی مگیب ےن اہک ۔ 

ر
م
زگ ںیہن اھبیھب اور اےس دور رںیھک ھجم ےس زیلپ کسج وہج ےس ریمی زدنیگ داؤ رپ یگل ہ

ا اس وک پ اانل ےہ اور اہیں رانہ ےہ ںیم وت سب اس 

ن

یھت ۔ اور وےسی یھب اھبیھب ںیم ےن وکن

 ریک وہئ یھت ۔ اس ےن اہھت ااھٹ رک یٹیب وک وگد ںیم ےنیل 

ے

یک دیپاشئ ےک ےیل اہیں ی

  اھت ۔ےس ااکنر ایک  

۔۔ مت اےس ںیہن پ اول یگ ۔۔اینپ یٹیب وک دھکی وت ول ہی 

ے
ے

کک۔۔۔ ایک ااا ہک ریہ وہ ۔۔۔ ی
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این ےہ ۔ مت دوونں یک تبحم یٹیب اک 

 
ن

رامیہ یک ن اہمترے ووجد اک ہصح ےہ۔ اہمترے ای 

راھےن آئ ےہ ۔ ریشںی مگیب رپ وت ریحوتں ےک اہپڑ 

ٹ

ووجد ےل رک اہمتری زدنیگ یک روقن ی 

 وٹےٹ ھت ۔ 

ادی رک ولں یگ ھچک دونں ںیم واسپ ولٹ اجؤں یگ اور وےسی 

 

ںیم وجان وہں دورسی ش

 اضعئ وہ ایگ ریما اس یچب یک وہج ےس ۔ آپ اےس ھجم ےس دور یہ رںیھک ۔ 

ے
ے

یھب تہب وق

 ۔

 

 ہی ریما یمتح ہلصیف ےہ ۔ وہ اانت ہک رک آںیھکن ومدن گ

وہ یتکس ۔۔۔۔ امں وت   ںیہن  وہ امں اک اک این روپ دھکی ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔ںیہن ہی امں

تبحم اک رکیپ وہیت ےہ ۔۔۔۔اور اہیں وت اس وعرت ےن اےنپ ووجد وک دےنھکی ےس یہ 

 ےہ ۔ 

 

 ااکنری وہ گ

ری مگیب یک آھکن ےس آوسن الکن وج

ٹ

اکٹ ںیم وسیئ یچب رپ رگا اھت وہ   یسیک دبتمسق وہ مت ۔ ی 

 ۔ 

 

ساا رک رہ گ
م
کس

 

 

 رھگ  اسھت  ےک  یچب ےن  رہشنی  رگم  ھت   ۓای  ےتفہ ےک دعب وہ ولگ اہلٹپس ےس واسپ آ 
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ا

ن

 یھت۔  یئگ  یلچ وپرٹ  اریئ  دیساھ  رک وگنما  اسامن  رضوری  اانپ  وہ   ۔  اھت   ایک  ںیہن   دنسپ  آپ

 

ہ مگیب ےن وسال ایک اھت ایس ہگج 

ن

من
 
ی
اری سلیپ ویکں آںیئ ؟؟ 

 

آپ اس یچب وک ےل رک الش

اری اک ااظتنر ایک رکیت ںیھت ۔ 

 

رامیہ الش رآدمے ںیم اہجں اامں مگیب ای   ی 

ہ ایک وہ ایگ ےہ ںیھمت؟ اس ےک پ اپ اک رھگ ےہ اور اہکں اجںیئ ؟؟؟ وہ ریحت ےس 

ن

من
 
ی

 ۔ وبںیل

وت کیھٹ ےہ رھپ ارگ ہی اہیں رےہ یگ وت ںیم اج ریہ وہں اےنپ ےچب ےک رک اہیں ےس ۔ وہ 

  ےصغ ںیم وبیل ںیھت ۔

اری ےن وصرت احل دےتھکی وہ

 

ر اہکں اجؤ یگ مت؟؟؟ داؤد الش

ن

 ۔  وپاھچ ۓآخ

 وت ۔ اس ےک رس رپ 

 

ںیم وخدیشک رک ولں یگ اےنپ وچبں تیمس ارگ ہی یچب رھگ ےک ادنر گ

 وھبت وسار اھت ۔ 

اانل اچاہ ۔ 

ٹ

ری مگیب ےن پ

ٹ

را وت وہےن دو۔ رھپ وسںیچ ےگ ۔ ی 

ٹ

 ااھچ یچب وک وھتڑا ی 

 ںیہن رک یتکس ایھب ےک ایھب 

ے
 

رداس رزگ ںیہن ای  دن یھب ںیم اےس ی 
م
رزگ ںیہن ، ہ

م
ہ
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 یمتح ادناز ںیم اہک ۔    رکںی ۔ اس ےن اےس رھگ ےس دعف

ہ اینپ  

ن

من
 
ی
کیھٹ ےہ پ اون مگیب وک البؤ ۔ وہ اینپ حلص وج تعیبط ےس وبجمر وہ رک وبےل ھت ورہن 

 ںیہن یتکس یھت ۔ 

ٹ

م
  یہک یئگ پ ات ےس ےھچیپ ہ

اوھنں ےن پ اون مگیب ےک وحاےل وہ است دن یک یچب یک یھت اور اںیھن اےنپ دورسے رھگ  

  ٹفش ایک اھت ۔

 

ر ےن ادرھ ادرھ اگنںیہ  
م
 ےہ آج ؟؟ اطہ

 

ونس ، آج رش ںیہن ےہ وہ اسری وعام اہکں گ

 دوڑاںیئ۔

داتھ راہ اھت ۔رگم وہ ڈلپم رگل اےس  

ٹ ن

ر اںیھن ڈوھی اعایلن داؤد یھب اےنھٹ ےک دعب اکیف دی 

د وہ اےس دےھکی ریغب ےبنیچ یھب اھت  ای 

 

   ۔ںیہک رظن ںیہن آئ یھت ۔ ش

 اس ےن  امین   ۔  ھت ۓ اہں ااکن نیت دن اک اےٹس اھت اب اسری زدنیگ اہیں رےنہ وھتڑی آ

 ۔   ایک   اممت  رپ لقع  یک

 انیل اچےیہ اھت ؟؟؟ اعایلن داؤد وسچ راہ

ن

 اھت ۔   ایک ےھجم اےس امن
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   نکیل ںیم اےس ویکں اماتگن؟؟؟؟ اس ےن رس اکٹھج۔

 

ری رہپ لچ راہ اھت ، اقف اک اچدن

ن

 اےنپ وحمر ےک رگد وھگم راہ اھت وہ ا  رات اک آخ

ٹ

ےنپ ڈیب ہپ یل 

ا نس راہ اھت

ن

 ھگنس اک اگپ

ے

 
 

  : دیمیھ آواز ںیم ارج

ام ےہ،

ن

 ریمی اہنتویئں ںیم اہمترا یہ پ

 مت ےن انس ایک ؟؟ 

ا اصف رکےن ےک 

ے

اس یک اگنوہں ےک اسےنم ذوپ اش اک رہچہ وھگام اھت وج کھج رک اس اک وجپ

 ریہ یھت ۔ 

ن

 دعب اس یک آوھکنں ںیم اھجی

 دنسپ ےہ،سب مت وک دانھکی ھجم وک 

 مت وک ےہ اتپ ایک ؟؟؟ 

اب اس ےک وصتر ںیم اب دورسے رظنم ےن ہگج یل یھت ۔ وہ روش رپ ڑھکا اس ےک 

 رہچے ںیم وھکپ ا وہا اھت وج یلیپ روینش ےک اہےل ںیم رونش داھکیئ دے راہ اھت ۔ 

اری اچوتہں ےس ، 
م
 ہی ےحمل پ اربخ ںیہ ہ
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دار اک ،  وو امخر ےہ سب اہمترے دی 
ھک
 
ج
م

 اور 

دار اک ، اہمترے د دار اک ، اہمترے دی   ی 

 ےک رمکے یک ڑھکیک """

ٹ

 ایگ اھت اور رھپ اےس اانپ ووجد وہب

ٹ

اری اچوتہں "" وہ ای
م
ہ

 ںیم اس اچدن رہچہ وک ےتکت داھکئ دپ ا ۔ 

 آ ویلتتں ےس ہی ےحمل ونسارںی ،

ارںی،

ے

 پ ادوں یک ڈہیب ںیم ان وک اپ

ر رظنم وت اس ےک ذنہ رپ شقن اھت اتپ ںیہن اس ےک دل و دامغ ںیم یھب ای  رس رھپا
م
 ہ

 صخش ہضبق مج اکس ےہ پ ا ںیہن ۔

اعایلن داؤد مت ای  ڑلیک وک پ اد رک رےہ وہ اہاہاہ ڑلایکں ںیھمت پ اد رکیت ںیہ مت ڑلویکں وک 

ر )ایھب ےک ایھب وھبل اجؤ اےس (۔
م
 ںیہن ٹسج افر ٹیگ ہ

  ویمزک آف ایک اور ریٹس ںیم آن ڑھکا وہا ۔ اس ےن وفراً  

 

اں ریمی اجن ۔ ینیع اس ےک پ اس آ یھٹیب وج ڈیب رپ یٹیل وہیئ یھت اور 

ن

تبحم درد دتی ےہ پ
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 ۔ پ ال ڈیب ےس ےچین رہلا رےہ ھت  

ںیہن ینیع ۔۔۔۔۔۔۔ وہ اھٹ یھٹیب یھت ۔۔۔۔۔۔۔ آوھکنں ںیم آوسن ھت وج ےنہب وک 

 ےس وبیل

ے

 
ری اذی

ٹ

اب ھت ۔۔۔۔۔۔وہ ی 

ے

 : ےب پ

  تبحم ومت دتی ےہ اور روز دتی ےہ ۔

 رکو یگ ۔ وہ اس ےک رھکبے پ ال ونسارےت 

ے
 

رداس  ی 

ے

 
 اذی

ے

ریمی اجن مت بک ی

 ۔   وبیل  ۓوہ

 وہ ریمے رکدار یک یفس  

ے

  ی
 
 دوھ  وک   ڑچیک  ۓاچدر رپ اےنپ اہوھتں ےس ےکنیھپ گ ج

   اس  ںیم   ۔  داتی  ںیہن

ے
ے

   وق

ے

   ی

ے

 
 ۔   ایل   اسسن  رہگا  ےن اس   ۔   یگ  روہں  یتکٹل   رپ وسیل  یک   اذی

 دلجی آ

ے
ے

اہک   ۓ ںیم داع رکوں یگ ہک وہ وق
ے

   اس   روز  مت پ

ے

 
   رپ   وسیل  یک   اذی

ٹ

ی  ٹل

ے

پ

ٹ

کی

 ہن   

ر  روہ
م
   ہ
 
ر ،  ب
م
 ۔   وبیل  رک   اھتم  اہھت  ےک  اس  وہ   ۔  حمل   ہ

 ۔   داھکی وک  ینیع  ےس  اگنوہں  زیمخ ےن  اس   ؟؟؟  اگ  ۓایگ زمخ رھب پ ا   اس اک دپ ا ایک

اےکن رھب دتی ےہ ہک رھپ وکئ یھب زمخ """

ٹ

ر زمخ ںیم اےسی پ
م
اں ہ

ن

ہی وج تبحم وہیت ےہ پ

ا ۔

ے

 """"وتعق ںیہن رھک
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ر دانی اچیتہ یھت ۔ اس ےیل 

ن
 

رہشنی ےن اہرون وک اےنپ آےن اک ںیہن اتبپ ا اھت وہ اےس رسرپای

اےنپ ٹیلف آئ یھت ۔ رات وہےن ںیم ایھب نیت اچر ےٹنھگ وموجد ھت ۔ اس ےن وخب  

رشی وہےن ےک  

ن

رری ٹیلف وک رسخ وھپولں ےس اجسپ ا اھت ۔دنین یک یھت ۔ ف

 

لگث
  دعب وپرے 

اہک 

ے

رہ ےنیل ےک ےیل اہک اھت پ

ن
 

ایس اجسوٹ ےک دوران یہ اس ےن اہرون وک اےنپ ٹیلف اک اجی

 وہ ۔ اس رطح اس ےن اہرون وک ٹیلف 

ٹ

ن کٹ
ف
ر زیچ رپ
م
ر( ہ

ن
 

اس ےک آےن ےس ےلہپ )رسرپای

 رکےن وایل یھت ۔  ںیم الب ایل اھت اور رھپ اس ےک اسےنم اج رک اےس ریحان

رامیہ اور اس ےک اکنح  ری وت اےس ڈیب یک اسڈیئ لبیٹ رپ ڑپی ای 

ٹ

وہ اینپ لمکم ایتری ےک دعب م

ر رظن آئ ۔ وہ ےتلچ وہ     ےک  اس  ۓیک وصتی 
 
ی ر

ے

ر  اور  آئ  ف  وگپ ا  ےک  ااھٹ   ںیم اہھت  وصتی 

  :وہئ

  ےس آ
 
رامیہ ںیم رکش زگار وہں اہمتری مت ج اےل   ےگل  ہپ تمسق   ریمی  ۓآہ! ای 

ے

 ای    پ

ن اا  دنگے   ای    ورہن  ۓای  رک ےک ےتلھک گ 

ٹ

ھی

گ

 وایل  رےنہ   ںیم  ٹیلف دبوبدار  ،   وھچےٹ  ،  

ے  ڑلیک
س
ک

  ۔  یھت دتی   داھکئ  
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اں دوھکی  رگم  ۓ رگم ای  زیچ مت ےن کیھٹ ںیہن یک دلجی ےلچ گ
ن

 ھت رکےت تبحم  ینتک  پ

   یہ   وہ  ںیم  وت  اقلئ  یک   زیچ اس  ےس  ھجم  مت

 

   اےنپ  اجےت  اجےت دوھکی  اب  وہں  گ

ے

 دوس

اہک   ۓرون وک ریمے ےیل وھچڑ گ اہ
ے

رتس  ےیل ےک  آاسوشئں  ےس  رھپ ںیم   پ

ے

  روہں  ہن   ی

را  ںیھمت  اب  ۔  دوھکی   ۔ ںیہ  واےل  وہےن  ای    اہرون  اور  ںیم رات  آج  رگم  ےگل  ہن پ ا ےگل  ی 

رمی  یھت  رکسمایئ وہ  ۔   ںیم  وہں  یجس  انتک

ن

 ۔   ۓوہ  رےتھک  واسپ  ف

ا الھب اب اس ےس ایک واہطس اہمتری یٹیب ںیم اہمترے رھگ واولں وک یہ دے آئ وہں ریم

ریمی یھب اینپ زدنیگ ےہ ایھب ںیم ےن تہب شیع رکےن ںیہ ، ریمی وخاںیشہ ےھجم 

 ۔  یھت ریہ  وبل   ۓوپری رکین ںیہ ۔ وہ رمکے ےک ادنر وگل وگل وھگےتم وہ

 اےس سب ایھب اہرون اک ااظتنر اھت ۔ 

 

وک رٹپ ےس آےت یہ اخبر ےن آ ایل اھت ۔ وہ رسنکٹ ش ںیم یھب ںیہن آ یکس یھت ۔   ذوپ اش

 ںیھت ۔

 

  اس یک اسری رسرگایمں وتلمی وہ رک رہ گ

 یھت ۔

ے

ر وہ اس یک اولکیت دوس

ن

ہ اس ےس لسلسم راےطب ںیم ریہ یھت آخ

ن

 ن
  علی
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اری ےن

 

ہ مگیب ،   داؤد الش

ن

من
 
ی
اامں مگیب ےک رمکے ںیم ےھٹیب امتم وفنس رپ رظن ڈایل۔ 

 وک   رہشنی  مگیب  اامں  ،   رظتنم  یک  مکح   مگیب  پ اون ،  ۓ ریشںی مگیب وگد ںیم ونزادیئہ یچب وک ےیل وہ

 ۔ ںیھت   یٹیل  رپ  رتسب  وہںیئ وکتس  ںیم   دل   یہ  دل

ارے دورسے رھگ ںیم یچب ےک اسھت رںیہ یگ ۔ اہمتری  
م
اوالد ںیہن ےہ وکئ پ اون مگیب ہ

اری  

 

د اچدن وک اہمترے ےیل اجیھب ےہ ۔ مہ روز آںیئ ےگ آوکپ ےنلم ۔ داؤد الش ای 

 

دا ےن ش

ن

خ

ارے ولصیفں رپ اس یک یھکل 
م
ےن اینپ رطف ےس یچب ےک ےیل رتہبنی ہلصیف ایک اھت رگم ہ

ر ہشیمہ احوی ریہ ےہ ۔   دقتی 

 

  گ

ہ مگیب رمکے ےس لکن ںیئگ یچب  

ن

من
 
ی
وک افاحتہن رظنوں ےس دےتھکی رکشہی اھبئ اصج  ۔ 

 ۔ۓوہ

اری یٹیب ےنب یگ 
م
 ھجمس رک پ اانل ںیم روز آؤں   داؤد اصج  ہی ہ

ے
ن

اری اامی
م
، پ اون مگیب اےس ہ

ا

ٹ

 ۔   وبںیل   ۓوہ  ۓ یگ اےنپ اچدن وک ےنلم ۔ وہ اےس وخد ےس ل 

ری مگیب ےک ےلصیف ےن وکئ 

ٹ

اری ےن اامں مگیب وک داھکی نج ےک دل رپ ےس ےسیج ی 

 

داؤد الش
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 اھبری لس اٹہئ یھت ۔ 

 

اہرون ٹیلف ےک اسےنم ڑھکا اھت اس ےن ایھب دروازے ےک الک ںیم اچیب ڈایل یہ یھت  

 ہک اےس ادنر سک لہ لچ اک ااسحس وہا اس ےن دروازہ آہتسہ ےس وھکال اور وچانک وہا اھت ۔ 

 اےس اےنپ ےھچیپ سک اک  

ن

  ااچی

ے

اسہی داھکئ دپ ا وہ ٹیلف لمکم ادنریھے ںیم ڈوپ ا وہا اھت ی

را اھت اور ای  ےحمل وک اےس واہں پ ا رک استک وہا اھت ۔ 

ٹ

  م

  نت ےیک اہھت ںیم ڈنیکل ااھٹ
 
 رطف یک  اس  ۓ وہ رسخ وھپولں رپ ایسہ اسڑیھ زی

راامں

ن

راامں  خ

ن

  ۔   یھت  ریہ  آ  یلچ  خ

ایک ںیم وخاب دھکی راہ وہں پ ا چس چم مت ریمے اسےنم وموجد وہ ؟؟؟ دوونں ےک درایمن  

  ای  اچن اک افہلص اھت ۔   رصف

اں ۔ وہ ڈنیکل یک روینش ںیم اس ےک

ن

 :وبال  ۓرہچے وک ےتکت وہ  وخد وسحمس رک ول پ

ا اچاتہ وہں ۔ اس ےک اہھت ےس ڈنیکل ےل رک ای  رطف ریھک اور رہچے وک 

ن

ویہ وت رکپ

وفسک رکےت   رپ  وہوٹنں  ےجس  ےس  اکٹس  ل    رسخ  ۓدوونں اہوھتں ںیم اھتےتم وہ
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 ۔   اھت   اہک  ۓوہ

ا رحمم ےک

ن

گن ااں دےتھکی  دو پ

ے

فن
ریتھ وار

ٹ

 دور ڑھکا اطیشن  درایمن ی 

  ا راہ اھت ۔ اینپ اکایمیب رپ رکسم

 

 ںیھت ۔ س  راض

 

  اامں مگیب وافت پ ا گ
 
ٰہی  ۓاچدن دس اسل یک وہئ یھت ج  امےتن   ال

دا   وگپ ا وت  وک  مگیب   پ اون   ۔  ھت   ۓگ  وہ  رصموف  ںیم  زدنویگں  اینپ  اینپ  ۓوہ
ن

 اوالد  ےن  خ

    اھت دپ ا  وناز  ےس
 
   ج
 
دا ےک   رواں  رواں  اک   ان وت  یھت  اکپریت  مگیب ایم  اںیھن  اچدن  ج

ن

خ

ا اھت ۔ 

ے

  وضحر کھج کھج اجپ

اری اور نمث یہ پ ااقدعیگ ےس 

 

ری مگیب ، داؤد الش

ٹ

 یھت ی 

 

اری سلیپ ںیہن گ

 

اچدن یھبک الش

د رک ےک یہ تہب اوجناےئ رکیت یھت ۔ 

ٹ ن

امئ س  

ٹ

 اہیں آےت ھت ۔ اچدن ان ےک اسھت پ

ا ڈاال وہا 

ن

ایھب یھب نمث اس ےک پ اس ھٹیب ےک وہم ورک رکوا ریہ یھت ہکبج اچدن ےن روپ

 : اھت

 ڈنیہ ےس انھکل ےہ ۔ ےھجم ںیہن انھکل ٹفیل

ٹ
 

  ڈنیہ ےس آیپ ےھجم یھب س  یک رطح رای
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 ادناز  ہیفخ  ۓںیھمت اتپ ےہ ٹفیل ڈنیہڈ تہب الشیپس وہےت ںیہ ۔ نمث ےن رکسماےت وہ

 ۔   اہک  ۓوہ  امھگےت   آںیھکن  ںیم

 ۔  وپاھچ  ۓایک چس ںیم ؟؟ اچدن ےن اینپ وخوصبرت آںیھکن الیھپےت وہ

 ےس رس الہپ ا ۔ اہں چس ای  دم ۔ نمث ےن زور زور  

رگم ےسیک ؟؟؟ ںیم ےسیک الشیپس وہ یتکس وہں ؟؟ اس ےن اہوھتں ےک ایپےل ںیم وھٹڑی 

 ۔   وپاھچ  ۓاکٹےت وہ

دصیف پ اںیئ اہھت ےس ےتھکل ںیہ اور وج زیچ مک وہیت ےہ ویہ   10داین یک آپ ادی ںیم ےس 

 ڈنیہ ےس ےنھکل واےل تہب

ٹ
 

اپ اب یھب وہیت ںیہ الشیپس یھب وہیت ےہ اور رای

ن

مک ںیہ وت وج   پ

اینت یہ اکنم وہیت اجیت ےہ وس مہ س  اکنم ںیہ نکیل مت  زپ ادہ وہیت ےہ  زیچ ینتج

  ان دوونں یک وگتفگ 
 
الشیپس وہ ۔ پ اون مگیب اہھت ںیم ابکب یک رٹے ےیل آئ ںیھت ج

 ںیگل ۔ 

ن
ن

 انسئ دی وت رک ںیئگ اور یس

 ےس وھپٹ ریہ

ن

 ان

ن

  یھت ۔ اہں وایعق ںیم الشیپس وہں ۔ وخیش اس ےک ان

ا اچےیہ ۔ پ اون مگیب ےن رٹے درایمن ںیم 

ن

دا اک رکش ادا رکپ

ن

وت اچدن اٹیب اس پ ات رپ آوکپ خ
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 اہک۔   ۓرےتھک وہ

راھپ ا ۔ 

ٹ

 اہں ںیم رضور رکوں یگ ۔ اس ےن ابکب یک رطف اہھت ی 

ر یھب وہیت ںیہ ےسیج

ن

 ر
ث

ٹ

 ن
لی

ر ںیم ھچک وکا

ن

 ر
ث

ٹ

 فن
لن

 creativity , day ںیھمت اتپ ےہ 

dreaming, visualisation, imagination ۔ 

اں ۔ دوونں ابکب اھکےن ںیم رصموف ںیھت ۔ 

ن

 اوےک اب اتبؤ یھبک وکشہ وت ںیہن رکو یگ پ

رکسما   یھبک ںیہن آیپ ویکہکن ںیم الشیپس وہں ۔ پ اون مگیب اور نمث اس ےک ادناز دھکی رک

   دںی ۔

 

گلن ااں اکیمیکن ادناز ںیم 

ن

ن
دنپرہ اسہل اعیل اجہ ویپمکرٹ لبیٹ رپ اھٹیب ارکسنی وک وھگر راہ اھت ہکبج ا

ر صخش اسری زدنیگ ای  یہ اکم رکےن ےک 
م
وبیکرڈ رپ اےسی لچ ریہ ںیھت ےسیج وکئ امہ

ا ےہ ہک نب دےھکی یہ 

ے

ر وہ اجپ
م
 وہ اکم رکےن اتگل ےہ ای  دن ۔  دعب اس دقر امہ

ری مگیب دودھ  

ٹ

اک الگس ےیل اس ےک ےھچیپ آن ڑھکی وہئ ںیھت اور ان یک رظن یک وبرڈ رپ ی 

ایتچ اویلگنں رپ یھت ۔ وہ دےمیھ ےس رکسما دںی ۔ 

ن

 پ
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ااین وچےتم وہےئ وبںیل ۔ 

 

 س
 ریما القئ اٹیب ۔ وہ دودھ اک الگس زیم رپ رےنھک ےک دعب اس یک ئ ی

ا اھت ۔ 

ے

 آپ بک آںیئ ؟؟ وہ روز یہی وسال رکپ

  مت اس ویپمکرٹ  
 
س ےک اکم رکو ےگ وت ںیھمت ےسیک ریمے آےن اک اتپ ج

ھ
گ

ںیم اس دقر 

  ےلچ اگ ۔ اوھنں ےن وکشہ ایک ۔ 

ر ےس  ہی وت رھپ آپ زپ ادیت رک ریہ ںیہ ریمے اسھت ویکہکن ےھجم ولعمم ےہ آپ ینتک دی 

ی ریہ ںیہ ۔ وہ ان ےک پ اس ڈیب رپ اج اھٹیب ۔ 

ے

ھپ
ئ ک

  ےھجم ایپری اٹلیت رظنوں ےس د

ا اچہ ریہ ںیھت   ااھچ یج وت اتبؤ

ن

ذرا ، ںیمہ یھب ولعمم وہ ۔ وہ ےٹیب یک اوٹکیسین چ   رکپ

 یک   اس  ےس  رشوع اھت   اوٹکی تہب  وہ  تبسن یک  دورسوں  ہک  یھب ۓاحالہکن ہی اجےتن وہ

   یک   ویچیٹن   یتلچ ںیم   رمکے   وہ  ہک  ںیھت  وہیت  وچینک  اینت  ایسحت

ٹ

م
 اتیل   رک  وسحمس  یھب آہ

 ۔   اھت

  ۓ ڑھکے ڑھکے زگار دےی۔ وہ رکسماےت وہنیت وس ڈنکیسز آپ ےن ریمے ےھچیپ

 ۔   وبال

گلن ااں الچےت وہ

ن

ن
 یک ان  وج   وبںیل  ۓاسحب ےک اس دقر ےکپ وہ ۔ وہ اس ےک پ اولں ںیم ا
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ا رےھک  رس  ںیم  وگد

ٹ

 ۔ اھت ل 

 آاکپ اٹیب وج وہں ۔ اس ےن امں اک اہھت اھتم رک وبہس دپ ا ۔ 

  آواز ںیم اہک ۔  اچدن ےھجم تہب دنسپ ےہ اعیل اجہ ۔ ریشںی مگیب ےن دیمیھ

 رگم ےھجم اچدن دنسپ ںیہن ۔ اس ےن وفراً وجاب دپ ا اھت ۔ 

 وک استک وہا۔
 
 نکیل ویکں ؟؟ ان اک اہھت ای  ب

 : وہ ای  دم اھٹ رک ڑھکیک ںیم اج ڑھکا وہا اھت اس ےس ےلہپ ےک وجاب داتی

اری اک اغیپم دپ ا اھت ہک وہ اںیھن وفری وطر رپ الب رےہ 

 

ری مگیب وک داؤد الش

ٹ

المزہم ےن آ رک ی 

  ںیہ ۔

ر لکن ںیئگ ۔ 
م
 وہ المزہم ےک اسھت اس ےک رمکے ےس پ اہ

 

ا وہں ۔ اعدل   روض وبا ای  پک اچےئال دںی اور نمث وک یھب

ے

الب ںیل ںیم جنیچ رک ےک آپ

ر ےس آپ ا اھت نچک ںیم اھجےتکن وہ
م
  آرڈر دپ ا ۔  وک  وبا   روض  ۓایھب ایھب پ اہ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
136 

راھےت وہےئ ےھچیپ 

ٹ
 
ہ مگیب ویترپ اں خ

ن

من
 
ی
 یہ 

ے
ن

وہ اےنپ رمکے ںیم آپ ا اھت اس یک پ ات یس

 ےھچیپ آںیئ ۔ 

 اعدل ! اوھنں ےن ااھٹرہ اسہل ےٹیب وک اکپرا اھت ۔ 

  ںیم گل ریہ ںیہ ۔ وہ ان یک ویترپ اں دےتھکی وہےئ وبال۔ یج امم ےصغ

 ںیھمت رھگ آےن یک ۔

 

رتص لم گ

ن

  ف

ا وہں اڈٹسی ےک دعب آج وکئ ئن پ ات وت ںیہن ےہ ۔ وہ 

ے

 یہ رھگ آپ

ے
ے

امم ںیم روز اس وق

 ریحان وہےت وہےئ وبال ۔

وہ   اہں کیھٹ ےہ رگم مت آج لک ھچک زپ ادہ یہ ںیہن نمث ےک آےگ ےھچیپ وھگم رےہ ۔

 ۔   وبںیل   ۓوھکےتج وہ

آلکج ںیہن دیپا وہےت یہ اس ےک ںیم آےگ ےھچیپ وھگانم رشوع وہایگ اھت ۔ اس ےن یسنہ 

 ۔   اہک  ۓدپ اےت وہ

رے وہ گ

ٹ

 امں   اےس  ۔  ےہ  رتہب وت  روہ  دور  ےس  اس  وہ ۓ دسرھ اجؤ مت اور اب دوونں ی 

  ۔   یھت  آریہ  ںیہن ھجمس   تیفیک  ذینہ  یک
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   ہپ   ۓ ںیہ آپ اب ںیم اتلچ وہں وہ اچ امم اتپ ںیہن ایک ایک وسیتچ ریتہ
ٹ

 
 وہیگ  ریہ   رک  وی

ر  وہ   ۔  ریما
م
ا رطف   یک   پ اہ  ۔   پل 

ہ مگیب زنطہی رکسماںیئ ۔ 

ن

من
 
ی
 وہ وہیگ وت ااظتنر یھب رکے یگ ۔ 

  ایک بلطم ؟؟؟ اس ےک دقم ےسیج زنیم ےن ڑکج ےیل ھت ۔ 

بلطم ہی ہک رتحمہم ایھب اہمتری وسیلیت نہب ےک رھگ ےس ولیٹ یہ ںیہن ںیہ ۔ وہ اس ےک 

 رس رپ مب رگا رک اج یکچ ںیھت ۔

 

ریبیت یھت ۔ اچروں رطف رسخ الگب یک ایتپں رھکبی 

ے

ریبیت یہ ےب ی

ے

رمکے ںیم ےب ی

رےھچ   آڑے  رپ ڈیب  دوونں  ۔   ھت  ۓںیھت ۔ ڑھکویکں رپ اھبری رپدے رگے وہڑپی  

ے

 ی

ار  ےک  امیشپین  یھب   رپ  رہچے  ےک سک  ےس   ںیم  وفنس دوونں  ۔  ھت  رےہ  وس

 

 داھکئ   آپ

  ۔   ھت  رےہ  دے  ںیہن

  رہشنی وک دےتھکی وہ
 
ی ر

ے

 ۓاےنت ںیم اہرون یک آںیھکن ںیلھک ںیھت ۔ اےنپ اس دقر ف

دپ ات  ےک  اس

ن

 ۔   ھت  اےھٹ  چم   خ 
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  اس ۔  اھت   اکھج  رپ   اس   ۓوہ اس ےک الگیب وہوٹنں رپ وفسک رکےت وہ

ے

 
ری

ے

 ےن  رہشنی  رپ  ف

  ۔  اھت   اکچ   رک  اکم  اانپ  وہ  رگم   وھکںیل  آںیھکن

ا اچیتہ وہں ۔ وہ اےس وخد ےس دور رکےت وہ

ن

  ۔   وبیل  ۓںیم ایھب وسپ

 ۔   اھت   وبال  ۓ وہ  ےتسنہ  وہ ۔ رانہ  ایتر  ںیم  رات  رگم ول   وس  ۓ انتج رمیض آ

 ۔   اہک ۓ  ۔ اس ےن آںیھکن اھپڑےت وہرھپ ےس

ا ےہ ںیمہ ۔ وہ رس الہےت وہ

ن

ھس ںیم  روم  واش  ۓ اہاہاہ ںیہک اجپ
گ

 ۔   اھت ایگ  

 یھت ۔

 

  وہ رھپ ےس آںیھکن ومدن گ

 

ری رہپ اھٹ ےک ڑھکیک ںیم آئ وت الن 

ن

 اجگ رےہ وہ اعدل ۔ وہ رات ےک آخ

ے

مت ایھب ی

 ۔  الن  وس  پ اپ ا   ۓںیم اعدل وک واک رکےت وہ

 

 ںیم آ گ

اراض اس وسحمس وہ راہ اھت ۔ 

ن

اراض پ

ن

 اہں وت مت ویکں اینت رکف رک ریہ وہ ریمی ۔ وہ پ

 ۔ یھت  یگل  ےنلچ  رک  الم  دقم اسھت  ےک  اس   وہ  ۔  وہ  رےہ  گل  ۓروےھٹ وہ
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ںیم ویکں مت ےس رووھٹں اگ اور مت ےن بک ہی قح دپ ا ےہ ےھجم ۔ نمث ےن اس ےک 

 رہچے رپ رظنںی دوڑاںیئ ۔ 

ہک رےہ وہ مت اعدل اتبؤ ےھجم ایک وہا ےہ ؟؟؟ نمث ےن اس اک اہھت اھتام اور الن ااسی ویکں  

ارہ ایک ۔

 

 ںیم ڑپی رئیچز رپ ال ےک ای  ہپ ےنھٹیب اک اش

 ۔

 

 وہ ھٹیب ایگ اھت ۔ نمث یھب اس ےک اسےنم ھٹیب گ

 اب اتبؤ ہلئسم ایک ےہ ؟؟

ا دنسپ ںیہن اور اخص وطر ہپ اےنپ  

ن

 یک یٹیب ےس انلم وت ےھجم اہمترا دورسے رھگ اجپ

ے

د یک اقب

ٹ

ڈی 

رزگ دنسپ ںیہن ۔ وہ اس ےک رہچے رپ وفسک رکےت وہ
م
 ۔ اھت  ایگ   ہک  پ ات   آئ  ںیم دل   ۓہ

د اہجز رکشی وہےن 

ٹ

رامیہ ڈی   یک یٹیب وہ اہمتری نہب ےہ اور ای 

ے

ایک وکباس رک رےہ وہ اقب

  ےسیک  وک  آیٹن  رہشنی  مت  ۓ یک وہج ےس ںیمہ وھچڑ رک گ

ے

  رہھٹا اقب

ے

ر رھپ اچدن او  وہ  تکس

نہب ےہ اہمتری ےسج امں پ اپ ںیم ےس وکئ ںیہن الم رصف اےس منج دے ےک وھچڑ دپ ا 

 ایگ مت اس وصعمم یچب ےس اس دقر دبنظ وہ ۔ وہ ریحان یھت اس یک وسچ رپ ۔ 

ی وہئ ادنر وک لچ دی ۔ 

ے

پ

ن

ج

ٹ

ٹ پ

  رھپ یھب ۔۔۔۔۔ وہ ھچک اتہک رگم نمث ریپ 
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 اوسفس وہا اھت اعدل یک وسچ رپ ۔   اےس

 

وہ رٹپ آپ ا اھت وت وہ یھب اتلمن ںیم یہ ریتہ وہیگ رھپ ےھجم وہ  امین ےن اہک اھت اتلمن ےس

وھبےل ےس یھب داھکئ ویکں ںیہن دتی ؟؟؟ اعایلن داؤد ڑسوکں رپ اگڑی اگھب اگھب رک 

  کھت ایگ اھت ۔ 

 ےس کیٹ اگلاب ای  

ٹ

  ۔ اھت اھٹیب  ۓ رطف اگڑی پ ارک رک ےک س 

 ےہ اس ےس ؟؟؟ اس ےن وخد ےس وسال ایک ۔ 

 

 ایک ےھجم تبحم وہ گ

ںیہن ںیہن ںیم رصف اےس ای  پ ار دانھکی اچاتہ وہں ےھجم وکئ تبحم ںیہن ےہ اس ےس ۔ 

 اس ےن وخد وک نئمطم ایک ۔ 

 وت دانھکی ویکں اچےتہ وہ ؟؟؟ اس ےک ذنہ ےن وسال ایک ۔ 

دی دلیل دی یھت اس 

ٹ ن

ویکہکن وہ وخب وصرت ےہ سب اس ےیل اور ھچک ںیہن ۔ ینتک وھبی

  ےن ۔

 وہ اگڑی ااٹسرٹ رک ےک رھگ اک رخ رک اکچ اھت ۔
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اکجل ےک ےیل ایتر وہ رک ریگاج ںیم آئ ڈراویئر اگڑی ااٹسرٹ ےیک اس ےک ےیل   نمث ! وہ

  اےس اےنپ ےھچیپ اعدل یک آواز انسئ دی ۔ 

ے

 دروازہ وھکےل ڑھکا اھت ی

امئ

ٹ

 رپ ۔ اس ےن الکیئ رپ پ ادنیھ ڑھگی ےس پ

ے
ے

ر وہ ریہ ےہ اکجل انچنہپ ےہ وق ونٹ   ےھجم دی 

   یھٹیب   ںیم  اگڑی  اور   اہک  ۓرکےت وہ
 

 ۔   گ

اراض وہ ھجم ےس ۔ وہ یھب اگڑی ںیم اس ےک اسھت یہ ھٹیب اکچ اھت ۔ 

ن

 پ

ے

 ایھب ی

ر اکنیل ۔ 
م
 اھبنسیل اور اگڑی پ اہ

ٹ

 ڈراویئر ےن اینپ س 

الکن نمث وک وھچڑےن ےک دعب ےھجم یھب ریمے اکجل وھچڑ دےیجی اگ۔ اںیھن مکح   ڈراویئر

 نمث یک رطف ومڑ ایگ ۔   خ ر  اانپ   دے رک وہ

رٹ وہئ وہ ےھجم ااسی ںیہن انہک اچےیہ اھت 
م
ںیم اجاتن وہں مت ریمے لک واےل اافلظ ےس ہ

ر رک داھکی اھت ۔ 

ٹ

ارایگض متخ رکو ۔ نمث ےن اےس م

ن

 ۔ ےھجم اعمف رک دو اور اب پ

ر یھب رشدنمہ ںیہن وہ رای    ۔۔۔۔۔  ۓںیھمت ااسحس اب یھب ںیہن وہا ، مت ذرا ی 

  

ن

اں ۔اعدل ےن اےس وٹےتک وہاعمیف امن

ن

 ۔   اہک  ۓوت راہ وہں پ
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 رےہ وہ ںیھمت ایھب اینپ 

ن

اراض وہں مت ےس مت اعمیف امن

ن

اہں رصف اس ےیل ہک ںیم پ

 رتہب   تہب  وت  ۓاور اعمیف یطلغ اک ااسحس وہےن رپ امیگن اج   یطلغ اک ااسحس ںیہن وہا ےہ

دو  ہنم ےس  رخ   ےب  وہ  ۔  ےہ

ٹ ن

  ومڑ  رطف یک وی

 

 ۔  گ

 وبقل ےہ ںیم ایک رکوں ںیم
 
ااقب

ن

 ںیہن رک پ ا راہ ۔ اس اک ووجد ریمے ےیل پ

ٹ

 ن ٹ
سی
ئ ک
 اےس ا

 ۔ وہ ےبیسب ےس وبال ۔ 

 رک انیل اچےیہ ہک ںیم سک یھب صخش ےک ےنہک رپ اس ےس اانپ قلعت 

ٹ

 ن ٹ
سی
ئ ک
رھپ ںیھمت ہی ا

وتڑ ںیہن یتکس ۔ ڈراویئر ےن اگڑی نمث ےک اکجل ےک اسےنم روک دی یھت وہ اےس اینپ 

ر ےس  اگڑی  ۓواےت وہ پ ات پ اور رک
ے

   یک   اریئ   ڈنکیس  وہ  ۔ یئگ  ای

ٹ
ن

 ۔  یھت اوٹسڈی

راھ دی یھت ۔ 

ٹ

 اعدل ےبیسب ےس ایھٹمں چنیھب رک رہ ایگ اھت ۔ ڈراویئر ےن اگڑی آےگ ی 

 

ر مت ےھجم اہکں ےل رک اج رےہ وہ اینت تلجع ںیم ۔ وہ اکس

ن

 اسڑیھ  یک   رلک  ویلب ۓ اہرون آخ

ی  اسھت  ےک  اس   ںیم

ے

پ

ٹ

ن ی
س
ھ
گ

 ۔   یھت   ریہ  اج  یلچ  

ارا اکنح ےہ اس ےک 
م
اگنپ ٹیلپمک رکین ےہ ویکہکن لک حبص ہ

 

ںیمہ آج یہ اینپ اسری ش
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ےیل لکن اجںیئ ےگ ۔ ڈراویئر ان ےک ےیل اگڑی اک دروازہ   وفراً دعب مہ ینہ ومن ےک

 وھکےل ڑھکا اھت ۔ 

اں

ن

۔ وہ اگڑی ںیم ےنھٹیب ےس ےلہپ اس ےک ےلگ ںیم پ اںیہن   آہ ! اہرون مت ےنتک اےھچ وہ پ

  ۔  وبیل   ۓڈاےتل وہ

 ۔   وبال  ۓآئ ول وی ریمی اجن ۔ وہ اس یک وھٹڑی وھچےت وہ

 اھبنسل اکچ دوونں اگڑی ںیم ھٹیب ےکچ ھت ۔ ڈراویئ

ٹ

 س 

ن

ر دروازہ دنب رک ےک ڈراویئن

  اھت ۔ 

 

ر احل ںیم ۔ افرہح لیٹ وپین پ ادنےھ ان ےک اسےنم آن 
م
ا ےہ ہ

ن

امم ےھجم یھب رٹپ رپ اجپ

 ڑھکی وہئ یھت ۔ ااٹسرل ےلگ ںیم کٹل راہ اھت ۔ 

ہ مگیب ےن اہک۔ 

ن

من
 
ی
 افرہح مت اےلیک ںیہن اج یتکس ۔ 

امم ںیم اےلیک ےسیک اجؤں یگ س  الکس ولیفز اج رےہ ںیہ ۔ اس ےن امں وک ریحان رظنوں 

  ۔ ےس داھکی
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رزگ ورہن  وہ  یتکس  اج  یھب مت  وت  اگ  ۓ اعیل اجہ ارگ اج  ےھجم  وت  وہےگ  اسھت  دوونں  مت  ۔  ںیہن  ہم

ہ ۔  یگ  رےہ  یلست

ن

من
 
ی
 اہک۔   ۓوہ   اھجمسےت  اےس  ےن مگیب  

ے یگل ۔   رگم امم وہ ںیہن اج راہ ۔

ن

ہلن

ٹ

ی

 وہ ےصغ ںیم 

ہ مگیب ےن اےس ئن راہ داھکئ ۔ 

ن

من
 
ی
 اہں وت انم ول اےس ۔ 

 کیھٹ ےہ ںیم ااسی یہ رکوں یگ ۔ وہ وخیش ےس یکٹچ اجبےت وہےئ وبیل ۔ 

ہ مگیب ےن اےس اجےت وہ

ن

من
 
 الن   رظنںی  یک  ان آںیئ  ںیم   ڑھکیک   رک  اھٹ اور  اھت داھکی  ۓی

اری  داؤد  اور مگیب  ریشںی ںیھٹیب  ںیم

 

 وغشمل ھت ۔  ںیم ےنیپ  ۓ اچ  وج  ڑپںی  رپ  الش

  

ٹ

م
راومش وہےن ںیہن دوں یگ اس ڈانئ یک وہج ےس ۔وہ ڑھکیک ےس ہ

ن

ںیم اینپ یلمیف وک ف

 ںیھت ۔ 

 

 گ

 

گلن ااں ریھپےت وہےئ اہک ۔ 

ن

ن
 اچدن اٹیب وس اجؤ ۔ پ اون مگیب ےن اس ےک پ اولں ںیم ا

  ںیہن ایم مگیب ےھجم ڈر اتگل ےہ ںیم ںیہن وسؤں یگ ۔ وہ ااجتلہیئ وبیل ۔

راب اھت ۔ زیت پ ارش اور پ ادولں یک رگج ، کمچ اےس وسےن ںیہن دے 

ن

وممس تہب خ
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وہ رشوع ےس یہ اس وممس ےس ڈریت یھت اور رھپ اس ےک وخاب یھب اےس    ریہ یھت ۔ 

  تہب اتسےت ھت ۔

 دتی وہں ۔ مت 

ن

رآین آپ ات ڑپھ رک وھپی

ے

ا ریمی یٹیب ، ریمی اجن ںیم ف

ے

ھچک ںیہن وہپ

اےت وہوسےن یک وکشش رکو ۔ ایم 

ٹ

 ۔   اہک   ۓ مگیب ےن اےس وخد ےس ل 

 یھت ۔ پ اون مگیب ےن 

 

وہ دم اسدےھ ان ےس یٹپل وہیئ یھت ۔ دنین دلج یہ اس رپ رہمپ ان وہ گ

 ںیم وسےنچ ںیگل۔  اس ےک رس رپ وبہس دپ ا اور اس ےک وادلنی ےک پ ارے

راھ یکس ۔ 

ٹ
 
سک دقر دب بیصن ےہ رہشنی ؟؟ اےنپ یہ مسج ےک ڑکٹے وک رپوان ہن خ

ر اصج  آج وہےت وت رہشنی یھبک ااسی ہن رکیت ۔ سک دقر الیچل وعرت یھت ۔   امیہای 

ا سب یہی اس یک زدنیگ ےہ ۔ اےنپ سفن 

ن

رصف اےنپ ےیل انیج ، اینپ وخااشہت وپری رکپ

 

 

 وت اجنےن ایک وہ   یک اخرط اینپ اوالد وک وھچڑ رک یلچ گ

 

ارگ یہی پ اںیت اچدن وک ولعمم وہ گ

پ ات اس ےک اسےنم ںیہن آین اچےیہ ۔ وہ یہی پ اںیت وسےتچ  ہی  ںیہن   ںیہن  ۔ اگ  ۓاج

   وس  ۓوہ
 

 ۔   ںیھت  گ

پ ادل زور ےس رگاج اھت اور یلجب یک کمچ ےس نحص ای  پ ار روینش ںیم اہنےن ےک دعب 

 ادنریھے ںیم مگ وہ ایگ ۔
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 اکنح ےک ےیل ٹسیب رےہ اگ ۔ اہرون  

ن

ے

رہشنی دوھکی ہی ڈرسی اسیک گل راہ ےہ آئ ھت

راڈیئل اگؤن داھکےت وہ    ۔  وپاھچ ۓ ےن اےس رسخ ی 

 اچپس   رپ سج  وبیل ۓہی تہب الپمس گل راہ ےہ ۔ وہ اس یک رپاسئ رپ رظن دوڑاےت وہ

رار

ن

م
 ۔   ھت  ھکل   پ ااتسکین  ہ

اگنپ اوےک مت

 

ر ےس ش  اینپ دنسپ ےس ےل وک ںیم وت کھت اکچ وہں ۔ وہ دوونں ینتک یہ دی 

راڈیئل ڈرزسی یہ دنسپ ںیہن آ راہ اھت ۔ وہ اہر امےتن  امل ںیم وھگم رےہ ھت رگم رہشنی وک ی 

  رطف  ای    ۓوہ

ٹ

م
 ۔   ایگ  ہ

راڈیئل یسکیم دنسپ آ یہ یئگ ۔   یک ی 

ٹ

 

ن

ر رہشنی وک رہگے ےلگ وایل ، سیلس سیل ئ

ن

  پ اآلخ

 سکع  ےن  اس   ںیم رمر  ۓاہرون دوھکی یسیک گل ریہ وہں ۔ وہ اےس اےنپ اسھت اگلےت وہ

 ۔   اھت رصموف  رپ  وفن  وج  وہئ  اخمبط  ےس

  آ رک اکن ںیم 
 
ی ر

ے

ااسی اتگل ےہ ےسیج ہی قیلخت یہ اہمترے ےیل وہئ ےہ ۔ وہ اس ےک ف

  ۔  وبال ۓرسوگیش رکےت وہ
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 ںیم دم

ے

 
ری

ے

وہش وہےت زلیس رگل اس ےس ےلہپ ہک دوونں ای  دورسے یک ف

 : وبیل  ۓاھکنھکرےن وہ

  آں میم الےیئ ںیم کیپ رکوا دوں ۔ 

دوونں یہ وچےکن ھت اور اہرون ےن اس زلیس رگل وک وخوخنار رظنوں ےس داھکی اھت ہکبج 

 وہ رہشنی ےس ڈرسی ےنیل ےک دعب اج یکچ یھت ۔

رچ رک راہ اھت ۔ 

ن

اگنپ رکین ےہ ںیمہ ۔ وہ اس رپ وخب ہسیپ خ

 

  آ اجؤ ڈارگنل ایھب تہب ش

ہ ای  اکروپ اری آدیم اھت اور رگم اس رہمپ این یک الص وہج ایھب وکئ ںیہن ھجمس اکس اھت ۔ و

رچ رک راہ اھت اس ےس دواگن وہ اس ےس ولکناےن واال اھت ۔

ن

 انتج اس رپ آج خ

در تقیقح رہشنی سج اہرون اک ایپر ھجمس ریہ یھت وہ اہرون یک رظنوں ںیم ھچک اور اھت 

 رگم ایک ۔۔۔۔۔۔ 

 

 دکتس اس ےک رمکے ںیم آئ یھت ۔   اعیل اجہ ! ےھجم اہمتری رضورت ےہ ۔ وہ انب

ر رک اہک 

ٹ
 
ا ارگ ںیم ااجزت دو وت ۔ اعیل اجہ ےن خ

ن

ر اجؤاور رھپ دکتس دے رک ادنر آپ
م
افرہح پ اہ
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 ۔

 اعیل اجہ زیلپ ۔ وہ وفراً آوھکنں ںیم آوسن رھب الئ یھت ۔ 

 ۔   اھت وہا  رنم  ۓےہ ۔ وہ اس یک آوھکنں ںیم آوسن دےتھکی وہ  اب ایک وہا

  ریمے اسھت آؤ ۔ وہ اےس ےل رک ڑیسویھں رپ آئ یھت ۔

د ےک رمےن ےک دعب ںیم یھٹیب وت ریہ یھت مت ریمے 

ٹ

ںیھمت پ اد ےہ ہی ہگج اہجں رپ ڈی 

   ھت  ۓ پ اس آ
ے

ڑو وھچ  ںیہن  االیک  ےھجم اور  ےگ روھک  ایخل  ریما اھت   ایک   ودعہ  ای    ےن مت  ی

ری یھت ۔ 

ٹ

 ےگ ۔ وہ اس یک رطف م

 ۔ اہک   ۓاہں پ اد ےہ ےھجم ۔ اعیل اجہ ےن نپچب ےک وہ احملت پ اد رکےت وہ

ا اچیتہ وہں رگم امم ںیہن امن رںیہ وہ اچیتہ ںیہ ہک ںیم اہمترے اسھت 

ن

ںیم رٹپ رپ اجپ

  یہ اجؤں ورگہن ےھجم ااجزت ںیہن ےنلم وایل ۔ وہ رواہےسن ادناز ںیم وبیل ۔

ہ    اوہ وت

ن

من
 
ی
ہی طلغ پ ات ےہ ںیم وت ںیہن اج راہ ںیھمت ریمی وہج ےس ویکں روک ریہ ںیہ 

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

 ۔   وبال  ۓامم ۔ وہ ڑیسویھں رپ 

    اعیل اجہ زیلپ 

 

ا وہاگ ۔ وہ اس ےک اسےنم ڑیسیھ رپ ھٹیب گ

ن

امن اجؤ ںیھمت اانپ رپاسم وپرا رکپ
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 یھت ۔

اں ۔ وہ ےب یسب ےس

ن

ا ڑپے اگ پ

ن

 وبال ۔   آہ ! رپاسم وت اب اھبنپ

 ۔   یھت  کہچ   وہ  ۔  وہ ۓ بلطم مت امن گ

گلن ااں ریھپےت وہ

ن

ن
ر  ڑیسایھں  ےس ااٹسلئ  اک   ۓاہں امانن یہ ڑپا ۔ وہ اےنپ پ اولں ںیم ا

ے

 ای

 ۔   اھت  ایگ

امام وک ہی ینز دتی وہں اعیل اجہ ےھجم ےسیک ااکنر رک اتکس ےہ ۔ وہ وخیش ےس وھجیتم وہیئ امں 

 یھت ۔

 

 ےک رمکے ںیم گ

 

ا اچےیہ اےسی ںیم اچدن یک ہگج اس ےک دل ںیم ےسیک

ن

 ےھجم اعدل ےک اسھت روڈ ںیہن وہپ

اہک اعدل وک اقلئ رک وکسں اچدن ےک ےیل ۔ وہ 

ے

ا وہاگ پ

ن

انبؤں یگ ۔ ےھجم وکئ اور رطہقی اانپپ

 الن ںیم ےھٹیب داھکی ۔  ڑپاھئ ےک دعب ریٹس ںیم آئ وت اعدل وک اےلیک 

   اس  ۔   ںیھت  یکچ   انب  ۓوہ نچک ںیم آئ وت روض وبا اچ 
ے
ے

 ےتیپ  ۓ یہ اچ  س  ولگ  رقتبیً   وق

آئ یھت ۔ اعدل ےن ریحان رظنوں ےس اےس   الن ںیم  رک  ےل  ےک ۓاچ گم  دو  وہ   ۔  ھت
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 سک ےن رفنت رھبی اگنوہں ےس اےس داھکی اھت ۔   داھکی اھت ۔ ہکبج 

 

 آئ  ادنر  ۓداؤد اصج  اہکں ںیہ آپ ؟ ریشںی مگیب اںیھن اکپرےت وہ ! داؤد اصج  

 ۔  ںیھت

اںایک وہا اینت تلجع ںیم ویکں وہ س   

ن

 وت ےہ پ

ے

 
اری اےنپ رمکے ںیم   ۔  ریخی

 

داؤد الش

 ۔   وہںیئ  دالخ  وہئ  اکپریت   وہ  ج     ھت   رےہ  یپ  ۓ ےھٹیب اچ

رےن اک 

ے

راب ےہ ۔ اس اک اخبر ای

ن

ںیہن پ الکل ںیہن پ اون اک وفن آپ ا ےہ اچدن یک تعیبط تہب خ

ام ںیہن ےل راہ ےھجم تہب رپاشیین وہ ریہ ےہ ۔ وہ

ن

 رپاشیین ےس وبںیل ۔  پ

 ےلکن ےس  رمکے  ےھچیپ آےگ   دوونں  ۔  ھت ےئگ  وھبل  انیپ   ۓ ں وہا ؟؟ وہ اچنکیل اخبر ویک

  ۔  ھت

ویہ وخاوبں اک ہلسلس اور رھپ یلھچپ رات رگج کمچ یھت ۔ اجنےن ویکں وہ اےسی وممس 

ےس ڈر اجیت ےہ ۔ اےس بیجع وفایب ےہ ۔ ان یک پ ات ےک دوران وہ ڈراویئر وک ہک رک اگڑی 

 ولکنا ےکچ ھت ۔ 
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اری ےن اب لسلسم پ ا

 

ون مگیب اک ربمن الم رےہ ھت وج وفن ںیہن ااھٹ ریہ ںیھت ۔ داؤد الش

ااین یلسم یھت ۔

 

 س
 رپاشیین ےس ئ ی

 

ا ےہ ۔ ںیھمت اتپ ےہ وخااشہت اس 

ے

زدنیگ وت یکلہ یکلھپ یس ےہ وبھج وت سب وخااشہت اک وہپ

ان یک آہ یھب ںیہن    ادنےھ ونکںیئ یک امدنن وہیت ںیہ نج

ن

ی ۔ وہ روز اس ںیم رگ رک ان

ے

کلپ

ن

ن

وں رپ اہھت درھے 

ن ٹ

درپ ار رپ آیت یھت اور روز اس ڑیسیھ رپ آ یتھٹیب یھت ۔ اب یھب وہ ھگ

  ےس آواز انسئ دی 
 
ی ر

ے

  اےس اےنپ ف
 
وہں یہ آےت اجےت ولوگں وک دھکی ریہ یھت ج

 یھت ۔

ا وت رطفی ےہ سب

ن

ان ےک ادنر وخااشہت اک دیپا وہ اجپ

ن

ری ںیہن وہںیت ان  وخااشہت ی 

ا

ے

ا ےہ  ر وخااشہت یکاگلپ

ے

ا ںیمہ اس اہجں ںیم ےل اجپ

ن

لیمکت ےک ےیل سفن یک ریپوی رکپ

ارے
م
ا ےہ ہک ہ

ے

اری اڑان ریتک ےہ وت ںیمہ ااسحس وہپ
م
  ہ
 
ارد رگد اتھچپوے یک  ہک ج

 الج رک اخرتسک رک دے یگ اور مہ وتہب   آگ اس دقر ڑھبک ریہ ےہ وج ںیمہ
 
سک یھب ب

وں رپ اہھت  پ ا ںیہن ۔   ےک در رپ اجنےن چنہپ یھب پ اںیئ ےگ

ن ٹ

وہ ھچک وبےل ریغب سب ھگ

 ۔   یھت  ریہ  نس  اےس  ۓدرھے رس اکھج
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دھ ریہ یھت ۔ اےنت ںیم ینیع 

ٹ ن

ریمی اجن مت اہیں وہ ولچ رھگ ںیم ںیھمت بک ےس ڈوھی

دےتھ وہ

ٹ ن

 یھت ۔ درپ ار رپ   اس   اور  یھت  آئ  واہں ۓاےس ڈوھی

 

اک اہھت اھتم رک اسھت ےل گ

 ووں ےس اےس اجےت داھکی اھت ۔ یھٹیب ، پ ال ریھکبے اخوتن ےن
ھن
ک

   نک ا

دا یک الیھٹ ےب آواز وہیت ےہ

ن

 "چس ےتہک ںیہ ولگ " خ

 

ر ےلہپ یہ ری مگیب وھتڑی دی 

ٹ

اری اور ی 

 

ےچنہپ ھت ۔ ڈارٹک اس اک چ   اپ رک   واہں داؤد الش

 ےیل اچے انب ےک اج اکچ اھت ۔ وہ تخس اخبر ںیم ےب وہش ڑپی یھت ۔ پ اون مگیب دوونں ےک

  ےک ےل آئ ںیھت ۔ 

ا ےہ مت ےس ۔۔۔۔ مت ےھجم۔۔۔۔۔۔ ویکں 

ے

ںیہن ےھجم وھچڑ دو ۔۔۔مم ۔۔ےھجم وخف آپ

 

ے

 ۔   یھت  یھٹیب اھٹ  ۓاکپرو ےھجم ۔۔۔۔۔۔ وہ زور ےس الچےت وہ اےسی اکپریت وہ م

 الچؤ اےسی وہش ںیم آؤ ۔ پ اون مگیب دوڑ رک پ اس آئ ںیھت ۔ 

ے

 اچدن اٹیب ایک وہا ؟؟؟ م

ر

ٹ

ر ویکں ؟؟ ایک رہتش ےہ ریما ان ی 

ن

ی ایم ریمے وخاوبں ںیم ویکں آیت ےہ ہی اخوتن آخ

 ےس ؟؟ وہ کلب کلب رک رو ریہ یھت ۔ 
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 ےس اگلےت وہے وبیل ںیھت ۔ 

ن

  اہہ ریما ہچب روؤ ںیہن اےسی ۔ وہ اےس اےنپ یس 

اری وخد تہب رپاشین وہ گ

 

   یک  اس ھت  ۓ داؤد الش

ے

ری ۔  رک   دھکی  احل

ٹ

 اےس  ےن   مگیب  ی 

ارہ رکےت وہالہب

 

ا رشوع رک دپ ا اھت ۔ وہ پ اون مگیب وک اش

ن

ر   ۓپ   ۔  ھت ےئگ  لکن   پ اہم

 

امام ںیم ےن اعیل اجہ وک انم ایل ےہ وہ ریمی اخرط رٹپ ہپ اجےن ےک ےیل ایتر وہ ایگ ےہ ۔ 

  افرہح رمکے ںیم آ رک کہچ یھت ۔ 

وہ دوونں ای  الھب وہ ویکں ںیہن امےن اگ اہمتری پ ات مت اس ہپ قح ریتھک    اہں ریمی اجن 

ہ مگیب 

ن

من
 
ی
دورسے ےس اینت تبحم رکےت وہ ۔ دوتس یھب وت تہب ایھچ ےہ مت ولوگں یک ۔ 

 اےس اےنپ پ اس اھٹب رک الڈ ےس وبیل ںیھت ۔ 

 چس امام ۔ اس ےن نیقی داہین اچیہ یھت ۔ 

اں

ن

ا ےہ اہمترا سب اب  اور ایک وت وخد دوھکی وہ اہمتری اخرط رٹپ ہپ اج راہ ےہ پ

ے

 انتک ایخل رکپ

ر اسھت وج 

ن

مت یھب اس اک ایخل راھک رکو ۔ مت دوونں یک تہب وبضمط دوتس وہین اچےیہ آخ

  رانہ ےہ ۔ وہ ھچک وسےتچ وہےئ وبیل ںیھت ۔ 
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ری ایم دکرھ ںیہ ؟؟ اس ےن وپاھچ اھت ۔ 

ٹ

 امام ی 

 ںیہ اور اہکں اجںیئ یگ ۔ہی یھب اینپ امں ےک اسھت یہ 

 

وہ وت اہمتری وسیلیت نہب ےک رھگ گ

 ۔ اوھنں ےن   ویکں ہن

 

 دےنل ےک ےیل اہیں یہ وھچڑ گ

ن

 رپ ومن

ن

 ریمے یس 

 

یلچ گ

 وخنت ےس اہک اھت ۔ 

امام آپ اںیھن دنسپ ویکں ںیہن رکںیت ؟؟ اس ےن اور وسال ایک اھت امں ےک رفنت  

 رھبے اافلظ نس رک ۔ 

ادی رک یل اور 

 

ری وعرت یھت اس ےن اہمترے پ اپ وک الہب السھپ رک ش اس یک امں ای  ی 

دور رک دپ ا اہمترے پ اپ ا یک ومت یک وہج ںیہ یہی دوونں ۔ ایک ںیمہ اےسی ولوگں   مہ ےس

ےس رفنت ںیہن وہین اچےیہ ؟؟ وہ اینپ دنپرہ اسہل یٹیب اک رہچہ دوونں اہوھتں ےس اھتےتم 

  ۔  یھت   وبیل  ۓوہ

ادیئ یک ۔ 

ے

  افرہح ےن رس الہ رک امں یک پ

 

اعایلن داؤد کھت اکچ اھت ای  امہ ںیم اس ےن وپرا اتلمن اھچن امرا اھت رگم اےس ذوپ اش  
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ںیہک ںیہن یلم یھت ۔ ایھب یھب وہ اتلمن رہش یک ڑسوکں رپ اگڑی اگھب راہ اھت ۔ حبص اےس الوہر 

دےت

ٹ ن

ری رات یھب اتلمن ںیم اےس ڈوھی

ن

ا اھت ۔ وہ آخ

ن

  ۔   اھت اچاتہ  دانی  زگار ۓ وہٹفش وہپ

اس یک رظن اہبؤدنی زرکپ ا اتلمین ےک درپ ار رپ ڑپی یھت ۔ وہ اگڑی دور ڑھکی رک ےک اس 

رار وک دھکی راہ اھت ۔ 

ن

 رپ اھٹیب دور ےس رظن آےت م

ٹ
ن

 ےک وبی

اےس پ اد آ راہ اھت اہبووپلر ںیم یب یب اجودنی ےک درپ ار ہپ ےسیک وہ نب امےگن ولٹ آپ ا اھت ۔ 

دہ رک ےل اگ وج وخد یئک اچدن رہچہ ڑلویکں یک اےس ایک  ولعمم اھت وہ اچدن رہچہ اےس اانپ رگوی 

  رظنوں ںیم راتہ ےہ ۔ 

 ےہ اہں ںیم اہر ایگ وہں دقمر ےس ںیم نب امےگن س  پ ا اتیل وہں ےھجم 

 

ےھجم تبحم وہ گ

دا اےنپ در رپ ےل آپ ا ےہ

ن

اہک امےنگن یک رضورت یہ وسحمس ںیہن وہئ یھبک رگم آج ےھجم خ

ے

 پ

ا  ںیم اموگنں اس ےس ۔ رگم ںیم ےسیک اموگنں ےھجم رشم آیت ےہ اس ےیل آپ ےک پ اس آپ 

اےل اگ آپ الڈےل 

ٹ

دا ےک وضحر وجیھبں ۔ وہ آپ یک پ ات ںیہن پ

ن

اہک وہلیس انب رک خ

ے

وہں پ

ا وہ "نک  

ے

دا اےنپ الڈولں یک پ ات رد ںیہن رکپ

ن

ےک ںیہ اس ےک اور اور ذوپ اش ےن اہک اھت خ

۔ ںیم رشدنمہ وہں ےھجم ریمے دقمر ںیم وہ اچدن اچےیہ ےھجم اطع رک دںی  "اتہک ےہ وفراً 

 راہ اھت

ن

رظنوں وک اس  ۔ وہ اگڑی ےک اسےنم ڑسک رپ اھٹیب ڈیتلھ رات وک اےس امن
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رار رپ مج

ن

ررگ ےک رظن آےت م

ن

 ۔  اھت  ۓ وہ  ۓاگل رگدان  یک   پ ات  یہ   ای   وہ  سب  ۓ ی 

 

ر قلعت ںیم دنبھ ےکچ 

ن
 

ر قلعت ںیم رےنہ ےک دعب اجی

ن
 

ااجی

ن

اہرون اور رہشنی دوونں ای  پ

  ہک ہنم داھکئ ںیم 
 
ری رمق ووصل یک یھت ۔ ج

ٹ

ھت ۔ رہشنی ےن قح رہم ںیم ای  ی 

 ایل اھت

ٹ

ر ںیم دپ ا اھت ۔   اس ےن ریہوں اک س 

ن
 

  وج اہرون ےن اینپ رطف ےس رسرپای

 یک ادیم ںیہن

ٹ

ا اہرون ےھجم مت ےس اس س 

ن

رسن پ ارنٹ انبپ

ن

 یھت ںیھمت وت ےھجم مک از مک اانپ ی 

رے  ۓاچےیہ اھت ےھجم ۔ وہ اس ےک ےلگ ںیم پ اںیہن ڈاےتل وہ

ٹ

از ی 

ن

 ۔   وبیل  ےس پ

رو ااکچ ےک وپاھچ اھت ۔   پ ارنٹ انبپ ا ےہ وہ اکیف ںیہن ۔ اس ےن ای 

ن
 

 ایک الئ

 اہمترے اسھت زگاروں آسف ، پ ارزیٹ
 
ر ب
م
ل ںیہن ، ںیم اچیتہ وہں ہ

ئ لک
ر ہگج مہ 

م
 ، رھگ ہ

ا اچیتہ یھت ۔ 

ن

ارپ

ے

 اسھت وہں ۔ وہ اےس اصف ےشیش ںیم اپ

رسن ںیم اوناولٹنم اچیتہ وہ ؟؟ اہرون ےن اہھت ںیم رحام رشموب اک 

ن

ایک وایعق مت ی 

  الگس ااھٹ راھک اھت ۔

ل ۔ ایک ںیہن رکین اچےیہ ؟؟ وہ اس اک الگس ےل رک دور رےتھک وہ
ئ لک
 ۔   وبیل   ۓاہں 
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ا کیھٹ ےہ ہی شق یھب وپرا رک دںی ےگ ارگ اکم ےھجم دنسپ آپ ا وت ۔۔۔۔ وہ ےشن ںیم ڈواتل وہ

  ڈیب ہپ اج رگا اھت۔

اوگاری 

ن

 دھکی رک پ

ے

مہ ینہ ومن ےک ےیل اہکں اجرےہ ںیہ اہرون ؟ وہ اےس ےشن ںیم دھٹ

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

  ۔   وبیل  ۓےس وصےف رپ 

۔۔۔۔ دانھکی مت ۔۔۔۔ وہ ےشن ںیم اول وفل  تہب آےگ اجںیئ ےگ ایھب مہ ۔ ۔۔ تہب دور

  وبل راہ اھت ۔ 

ادی ےس ےلہپ وت  ایک ےکب اجرےہ وہ مت ؟؟ وہ اس ےک ہشن 

 

رکےن ےس تہب گنت یھت ۔ ش

 یھت 

 

اےس ہی س  رکےت ںیہن داھکی اھت ۔ ےصغ ےس اھٹ رک وہ دورسے رمکے ںیم یلچ گ

  ایک اھت ۔ وہ اےس ویبوقف انبےن ںیم اکایمب وہ 

ے

۔ رگم اہرون یک رظنوں ےن اس اک اعتق

 ےن ااحہط ایک وہا اھت ۔  ایگ اھت۔

ٹ

م
 رہچے رپ اطیشین رکسماہ

 

ر پ ار 
م
ی ےہ ؟؟ ایک ہ

ے

ھپ
ئ ک

 ےہ ؟؟ اےسی وخاب ویکں د

ے

ر بک ےس اس یک ہی احل

ن

پ اون مگیب آخ

 وہیت ےہ ؟؟ وہ رپاشیین ےس اس ےس ااسفتسر رک رےہ ھت ۔ 

ے

  یہی احل
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رس یک یھت ۔ اس ےک دعب    است ی 
 
  وہئ یھت ج

ے

 ی

ے

اصج  یج یلہپ پ ار ایسی احل

ا رشوع رک  

ن

ر داھکپ

 

دپ ا ےہ ۔ پ اون مگیب ےن اصف وگیئ ےس اب رھپ ےس ان وخاوبں ےن اانپ ای

 اکم ایل اھت ۔ 

ر ؟؟ وہ فلتخم وسال رک رےہ ھت اینپ یلست ےک ےیل 

ن

ی ےہ آخ

ے

ھپ
ئ ک

سک ونتیع اک وخاب د

 ۔

ی ےہ رگم اتبپ ا ںیہن یھبک لیصفت ںیم یھب ںیہن وپیتھچ 

ے

ھپ
ئ ک

وخاب ںیم سک وعرت وک یہ د

 اک رہچہ اتمم یک تبحم ےس داتکم رظن آ راہ ہک ںیہک رھپ ےس وہ پ اد رک ےک رپاشین ہن وہ ۔ پ اون مگیب

 اھت ۔ 

رامشئ رپ ۔ وہ 

ن

اری یٹیب یک ف
م
ر ڈرن رکےن اجےن ےگل ںیہ ۔ ہ

م
داؤد اصج  آج مہ س  پ اہ

  ریشںی مگیب اچدن ےک اسھت واہں آئ ںیھت ۔ وہ اےس اس 
 
دوونں وگتفگ رک رےہ ھت ج

 ںیھت ۔ 

 

  زیف ےس اکنےنل ںیم اکایمب وہ گ

ں س  ایتر وہ اہں اہں ویکں ںیہن 
 
کی چ 

اری یٹیب اچےہ یگ وت مہ ویکں ںیہن اجںیئ ےگ ۔ 
م
 ہ

ار دھکی رک یہ نئمطم وہ گ

 

ازیگ ےک آپ

ے

اری اس ےک رہچے رپ پ

 

 ھت   ۓ اجںیئ ۔ داؤد الش

  ۔
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راک رہلاےت وہ 

ن

د ۔ وہ اینپ ف

ٹ

  ۔   یھت  وبیل   ۓںیم وت ایتر وہں ڈی 

ر سک پ ات یک ےتلچ ںیہ۔ ا دھکی   وہ س  آےگ ےھچیپ ےنلچ ےگل ھت   رھپ دی 

ے

۔ ڈراویئر اںیھن آپ

 رک اگڑی ےک پ اس چنہپ ایگ اھت ۔ 

 

 ےک اھجمسےن اک رطقی

ے
ے

اک  رکب  اور  تخس   ہـوق

ن

ا ےھ ، رگم ہی یھب چس ےھ ہک   ـ پ

ے

وہپ

  ھجمس ںیم آاجیت 

 

ویئ پ ات یمتح وہیت ےھ اور اسری زدنیگ ےک یل ُ
م
 یک اھجمسیئ ہ

ے
ے

وق

 !...ےھ

  ۔   یھت  ریہ  وسچ  ۓوہ  ےتکت  وک  آامسن ۓ وہ دویار ےس کیٹ اگل

دا 

ن

رہچے رپ رکب اھت ، اتھچپوے یک رپاھچایئں واحض دھک ریہ ںیھت ۔ وہ رشدنمہ یھت ، خ

یھت اور یھب تہب ولگ ھت نج ےس وہ رظنںی ںیہن الم پ ایت یھت ۔ رگم ےس رشدنمہ  

 وہ رس ااھٹ رک اےنپ رب ےس ااجتلںیئ رکیت یھت ۔

ے
ے

  رات ےک وق

 

ری مگیب ےن اس ےک 

ٹ

اعیل اجہ اچدن تہب وخب وصرت ےہ اور ےھجم یھب تہب دنسپ ےہ ۔ ی 
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گلن ااں ریھپےت وہ

ن

ن
 ۔   اہک  ۓپ اولں ںیم ا

 ۔ اس ےن یمتح ہجہل اانپپ ا اھت ۔  نکیل امام اجن ےھجم اچدن پ الکل ںیہن دنسپ

گلن ااں اکیمیکن ادناز ںیم ریک ںیھت ۔

ن

ن
  رگم اٹیب ایک وہج ےہ ؟ ریشںی مگیب یک یتلچ ا

ریمی ایپری امں وہج وکئ یھب وہ آپ ےلہپ ہی اتبںیئ ہک ںیم رٹپ رپ اجراہ وہں وت آپ  

را ےھچیپ ۓویپمکرٹ ٹش ڈاؤن رکےت وہ  ےک ےیل ایک ٹفگ الؤں ؟؟ وہ
ٹ

 ےک  امں  اور  اھت   م

  ا رک وبال ۔ رکسم ۓوہ  اھتےتم وک  اہوھتں

ےھجم الھب ایک رضورت سک ےفحت یک ریما اٹیب وخد ریمے ےیل ای  ہفحت ےہ ۔ وہ رئیچ ےس ااھٹ 

 اھت اور اںیھن ڈیب رپ اھٹبےن ےک دعب وخد اسےنم ھٹیب ایگ اھت ۔ 

 آپ لک اہکں ںیھت ؟؟ اس ےن   کیھٹ ےہ ںیم آپ ےک ےیل وخد یہ ھچک ےل آؤں اگ ۔ 

 پ اد آےن رپ وپاھچ اھت

ن

 ۔   ااچی

 ےن  مگیب   ریشںی  ۔ لک  ھت   رےہ  یہ رپ  وںیہ  اور  ھت ۓاہں مہ پ اون مگیب ےک البےن رپ گ

 ۔   اھت   داھکی  ےس  رظنوں  رھبی  تبحم   وک  ےٹیب

ری تبحم لچ ریہ ےہ دوونں امں اٹیب ےک درایمن مہ پ اپ یٹیب وک وت ولگ 

ٹ

 واہ ی 

 

 

واہ ب
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 وھبل یہ اجےت ںیہ ۔ نمث ےن رمکے ںیم دالخ وہےت یہ اہک اھت ۔ 

س وہ ریہ ںیہ ۔ اعیل اجہ ےن رکسماےت وہےئ اہک اھت ۔ 

 ن ل
ج

 وت نمث آیپ آپ 

ل ںیہن ہی اتبؤ زہشادے لک رٹپ ہپ اجرےہ وہ
ئ لک
ایک الؤ ےگ ریمے ےیل ؟؟   ںیہن ںیہن 

 وبیل۔  ۓوہ اس ےک ےلگ ںیم پ اںیہن ڈاےتل وہ

۔ وہ اس ےک اےنپ ےلگ ںیم ڈایل   وج آپ ںیہک یگ اور ای  ٹنم ہی الڈ اس ےیل وہ راہ ےہ

 ۔   وبال  ۓپ اوہنں رپ دیقنت رکےت وہ

 ےس فطل ادنوز وہ ریہ ںیھت ۔

ن

  ہکبج ریشںی مگیب دوونں یک ونک وھجی

ر

ن
ن

ا اوےک ۔ وہ اےس مکح دےتی وہ  ریمے ےیل دو اوٹسی

ن

س ےل رک آپ

ن کل

ن

ٹ

ر  رک  رکسما  ۓ   پ اہم

   لکن

 

 ۔   یھت  گ

را اھبئ وہں ۔ اعیل اجہ ےن 

ٹ

رامشئ رکےن آئ ںیھت ااسی اتگل ےہ ںیم ان اک ی 

ن

ہی ایک ھجم ےس ف

 اس ےک اجےن ےک دعب اہک ۔ 

ا ۔ افرہح اک یھب ایخ

ن

ل رانھک ۔ وہ ااھچ اٹیب اب مت اینپ ایتری رک ول کیھٹ ےہاور اایتحط ےس اجپ

 ۔  ںیھت وبیل ۓڈیب ےس اےتھٹ وہ
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 یج امام ۔ وہ یھب اھٹ ایگ اھت ۔

ااین رپ وبہس دےنی ےک دعب رمکے 

 

 س
اہک دنین وپری رک وکس ۔ وہ اس یک ئ ی

ے

ا پ

ن

اہں دلجی وس اجپ

 ںیھت ۔ 

 

  ےس لکن گ

 

ر ےھجم یلم ویکں ںیہن اس رہش ںیم ؟؟

ن

   ذوپ اش آخ

 ؟؟  ایک ںیم ےن وھک دپ ا اےس

  اس اک 
 
 رےھک اھٹیب وسچ راہ اھت ۔ ج

ن

ان

ٹ

 ہپ پ

ن

ان

ٹ

وہ رمکے ںیم ادنریھا ےیک رکیس ہپ پ

  اس ےن وفن رپ آیت اکل اڈنیٹ یک یھت ۔  وفن ےنجب ےس اس یک وسچ رشتنم وہئ یھت ۔ 

د اچےتہ ھت اب وہ دلج از دلج   وہ الوہر ای  

ٹ

گنٹیم اڈنیٹ رکےن آپ ا اھت ۔ اس ےک ڈی 

رسن ںیم ان اک اسھت دے رگم

ن

ا اچاتہ اھت ۔ اس یک اینپ ویپمکرٹ ی 

ن

رسن ںیم جنیچ الپ

ن

 وہ ی 

ر اعتمرف رکوا اکچ اھت ۔ سب اب وہ 

ن

 رپورگام

 

 وہ ک

ے

 تہب زپ ادہ یھت اور اب ی

ن

 
رسچ

  رپوٹکیج الچن رکےن واال اھت ۔ اےس ھچک رعہص الوہر یہ رانہ اھت ۔  اینپ ینپمک ںیم ای  این

د ےک

ٹ

ر یک االطع دی یھت ۔گنٹیم رکیسرٹی ےن لک وہےن وایل   اس ےک ڈی 

ن

ز
گ

ن

من

 

ی

ا

ٹ

وہ    یک پ
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ڈنھٹی اسسن رھبےن ےک دعب رکیس ےس ااھٹ اھت اور گنٹیم ںیم ےننہپ ےک ےیل ڈرسی  

راھ اھت ۔

ٹ

  ٹکیلس رکےن ےک ےیل وہ ااملری یک رطف ی 

 

اہرون ےن رہشنی وک   دعب ےک  اس ۔  ھت ۓوہ دوونں ینہ ومن ےک ےیل ورڈ وٹور رپ گ

 رہش ےک   اعتمرف رکواےن ےک ےیل

ے
ے

رسن پ اریٹ دقعنم یک یھت ۔ پ اریٹ رات ےک وق

ن

ی 

 یھت ۔ رہشنی ےک ازعاز ںیم پ اریٹ یھت وت وہ ویبیٹ پ اررل ےس 

 

 ںیم ریھک گ

ٹ

وہشمر وہب

  اخص وطر رپ ایتر وہئ یھت ۔

ارے اسےنم ؟؟؟ اہرون اےنپ دووتسں ےک 
م
ان ہ

 

ر بک آںیئ یگ اس پ اریٹ یک ش

ن

آخ

  اس ےس سک ےن
 
  وسال ایک ۔ رگوپ ںیم ڑھکا اھت ج

ر ےہ ؟؟ آج اور وسال یھب ایس رگوپ ےس آپ ا اھت ۔  ر ینتک دی 

ن

 اہں اہرون آخ

اں ۔ وپری لفحم 

ن

 رشاب اور ابشب اوجناے رکو پ

ے

  ی

ے

سب ایھب ےنچنہپ یہ وایل ےہ ی

 وبلماست ںیم یجس وخانیت ےس رھبی وہئ یھت نج ںیم ےس اخص رک ڑلویکں  

ن

راگن رن

ر وک بلک ےس ولباپ ا ایگ اھت

ٹ

رے ی 

ٹ

 ےک ےیل وج آج پ اریٹ ںیم ی 

ے

دم

ن

ر یک خ

ن
ن

 
رسن م

ن

ے ی 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
164 

  دموع ھت ۔

اہک امہمونں یک وتاعض یک  ورٹیز  ۓفلتخم روگنں ےک اجم رٹے ںیم اجس

ے

رھپ رےہ ھت ۔ پ

 اج ےکس۔ 

رہ یھب وت اےسی ںیہن آ 

ن

اں   اگ  ۓاس رشاب اور ابشب اک م
ن

    پ
 
   ج

ے

 دھکی  وک"    اھبیھب" مہ  ی

   ای    ۔  ےتیل  ںیہن

ے

   ےن  دوس

ے
ن

 المیئ  اہں   ںیم  اہں  یھب ےن  پ اویقں  وت  اہک  ۓوہ اکنےتل  دای

 ۔  یھت

اں وکیئ وت 

ن

ر وہ وکئ اعم زیچ وت ںیہن وہ یتکس پ

ن

مت ےن سج ےک ازعاز ںیم پ اریٹ ریھک ےہ آخ

 ےن یگنیمک ےس ےتسنہ وہےئ آھکن امری یھت ۔ 

ے

ر ۔ دورسے دوس

ن

اں آخ

ن

 پ ات وہیگ پ

ا دھکی رک واہں  

ے

 ووز یم زیلپ ۔ وہ اےنپ رگجی پ ار وک آپ
سکن
ئ ک

  ےس کسھک ایگ اھت ۔ ا

 ںیہک ؟ اخور ےن

 

ر وت ںیہن وہ گ  ۔   اھت  وپاھچ  ۓاصمہحف رکےت وہ  ےسیک وہ اہرون ؟؟ ےھجم دی 

ل ٹیل ںیہن وہ
ئ لک
 ۔ اھت ااھٹ لھک  رپ آدم  یک  اس  اہرون  ۔  آئ  ںیہن  رہشنی  ایھب  ۓںیہن مت 

رہچ رک ڈاال مت ےن ۔ اخور

ن

 ےن   وےسی اہرون ھچک زپ ادہ یہ ںیہن وہ ایگ ااظتنم ۔ اانت زپ ادہ خ

رہ ےنیل ےک دعب اہک اھت وایعق اہرون ےن ہسیپ 

ن
 

ر زیچ اک اجی
م
اچروں رطف رظنںی امھگ رک ہ
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رچ ںیہن ایک اھت 

ن

رچ رک دپ ا اھت اےس ےلہپ اانت ہسیپ ای  اسھت یھبک خ

ن

اڑاےن واےل ادناز ںیم خ

  ۔

اں دانھکی مت ایس ےک زرےعی یہ وسد تیمس امکؤں اگ ۔   سج

ن

ےک ےیل اانت ہسیپ اگلپ ا ےہ پ

 اہرون ےن دل یک پ ات یہک یھت ۔ 

  الب اکچ اھت اجم اک الگس اھتےتم یہ اےس 

ن

ارہ رکےن ےک دعب اینپ اجی

 

اخور وج ورٹی وک اش

 یک اگڑی ریحت ےس دےنھکی اگل۔ اس ےن ھچک وپےنھچ ےک ےیل ہنم وھکال یہ اھت ہک رہشنی

  ڈور ےک پ اس آ رک ریک یھت ۔  اسےنم رظن آےت ارٹنسنی

امتم رمیکہ السٹیئ آن وہئ ںیھت ۔ امتم ولوگں یک رظنںی واہں رپ یگل ںیھت ۔ ھچک ڈنکیسز 

دڈ یسکیم  ےک وےفق ےک دعب اگڑی اک دروازہ الھک اھت اور

ٹ ن

رای رہشنی اینپ ویلس سیل رالئ ویلب ی 

ر  ۓوک اھبنسےتل وہ   ۔   یھت  لکن پ اہم

 س  یک رطف ااھچیل یھت ۔ اہرون 

ٹ

م
ے ےک دعب ای  رکسماہ

ن

کلن

ن

ن
ر 
م
اس ےن اگڑی ےس پ اہ

راھےئ ھت ۔ امتم ولگ

ٹ

رہشنی ےک نسح وک رسااہ رےہ ھت   ےن اس یک رطف دقم ی 

 ےن اچر اچدن اگل دےی ھت ۔ 

ٹ

م
اینپ رظنوں یہ رظنوں ےس ۔ اس ےک نسح وک رکسماہ

  ےنچنہپ ےک دعب اہرون ےن ا
 
ی ر

ے

راھپ ا اھت ےسج وہ اھتےنم ےک دعب اس رہشنی ےک ف

ٹ

انپ اہھت ی 
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ےک اسھت ےنلچ یگل یھت ۔ اہرون ےس س  ےک درایمن الےن ےک دعب اویچن آواز ںیم وبال 

 : اھت

ر ! سج ےک ااظتنر ںیم آپ س  ڑھکے ھت وہ آپ س  ےک 

ن
ن

 
ل م

ٹ

ن

ن

ن ی  
ج

ر انی 

ن

ڈیلی 

 زسم رہشنی

ن
 

پ اریٹ ریھک   ۔ایس ےک ازعاز ںیم آپ س  ےک ےیل ہی  اسےنم ےہ امئ وائ

ا یھب رضوری اھت۔

ن

 اور رھپ اےس اعتمرف رکپ

 

س اوجنا  گ

ٹ

ن ی
ل

 وجیہن  ےن  اس   ۔  انیگ  ۓ 

  ۔   اھت   ایگ  دپ ا   رک  آن  ویمزک   یک  متخ  پ ات

ھچک ولگ ڈاسن رکےن ںیم نگم ھت وت ھچک ولگ آیسپ وگتفگ ںیم ہکبج اہرون رہشنی وک 

  اسھت ےیل ھچک ولوگں ےس ولما راہ اھت ۔

 

  آاکپ دل درد ےس رھب اج
 
ا  ےب  ںیم آوھکنں  اور ۓج

 

  ےس  رب  اس   وت  آاجںیئ  آوسن   احتش

ا  ےس  آپ  وہ رپ  ےہ   اجاتن س    ،وہ  رکںی  ایل  رک   پ اںیت  ےکپچ  ےکپچ

ن
ن

ینیع ےن اےس   ےہ۔ اچاتہ  س

  رہظ یک امنز ڑپےنھ ےک دعب داع امےگن ریغب اےتھٹ وہےئ دھکی رک اہک اھت ۔ 

 ۓ آ یھٹیب یھت ۔ اس یک پ ات وک لمکم رظن ادناز رکےت وہ  رپ ڈیب  پ اس  ےک  اس   ۓوہ ےتلچ وہ
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  : وبیل

ےھجم ریمی یچب تہب پ اد آریہ ےہ ینیع وہ ریمے ریغب اےس ےسیک اھبنسےل اگ ۔ وہ ھجم ےس 

اں وت اس ےن ااسی ویکں ایک ریمے اسھت ؟؟ وہ رس ڑکپ رک اےنپ آوسنؤں رپ 

ن

ا اھت پ

ے

تبحم رکپ

 طبض رکےن یگل ۔ 

 ؟ ویکں وخد وک اکلہن رکیت وہ ؟؟ ینیع وک اس ےک روےن ےس  ریمی اجن ویکں رویت وہ

 فیلکت وہئ یھت ۔ 

ر ، ریمی یٹیب ، ریما آایشہن رھکب ایگ ےہ اجنےن سک یک 
م
ریما س  ھچک وھک ایگ ےہ ینیع ریما شہ

ر ےن ریما اابتعر رکےن ےس یہ ااکنر رک دپ ا ۔ اسیک اابتعر اھت اےس 
م
 ۔ ریمے شہ

 

رظن گل گ

 ۔   یھت  ایھٹ ۓ؟ وہ آوسن اصف رکےت وہریمی ذات رپ ؟؟

 اہکں اج ریہ وہ ؟ ینیع ےن اےس اچدر اھبنسےتل دھکی رک اہک اھت ۔ 

 درپ ار رپ اج ریہ وہں۔ درپ ار رپ اجےن ےک ےیل وہ اچدر اک اامعتسل رکیت یھت ۔

 نکیل ویکں ؟ ینیع ےن وہج وپیھچ یھت وہ اےس ںیہک یھب االیک ںیہن رےنہ دتی یھت ۔ 

رصف ںیم یہ دیھک ںیہن وہیت ریمے ےسیج اور ولگ یھب واہں وموجد  ویکہکن واہں  
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دا اےنپ اےنت دیھک ولوگں وک ای  اسھت دھکی رک یہ رمح رک 

ن

وہےت ںیہ اور ایک ولعمم ہک خ

 یھت رمکے ےس ۔

 

ارے دوھکں ےس۔ اانت ہک رک وہ لکن گ
م
  دے اور ںیمہ اکنل ےل ہ

 ےک ےیل آںیھکن ومدن ںیل ۔ ینیع ےن اانپ رس ڈیب رکاؤن ےس اگلپ ا اھت اور ا
 
 ی  ب

 

اں اور اےھچ ےس س  زیچںی چ   رک ول ھچک رہ وت 

ن

افرہح اٹیب اانپ تہب ایخل رانھک کیھٹ ےہ پ

اےتش یک زیم رپ ےس اےنھٹ ےگل وت ریشںی مگیب ےن اہک۔

ن

 ںیہن ایگ۔ وہ س  پ

اں ریمے اسھت ۔ 

ن

ری ایم اجن ےھجم اانپ ایخل رےنھک یک ایک رضورت ےہ اعیل اجہ وہاگ پ

ٹ

ی 

 یک رطف داھکی اھت ۔   افرہح ےن رکسما رک اعیل اجہ

ہ مگیب ےن اہک اھت ۔ 

ن

من
 
ی
ا اوےک ۔ 

ن

 مت دوونں اسھت اسھت یہ رانہ اور تہب اوجناےئ رکپ

اری داؤد  ےلہپ  دوونں  ۓدوونں رقتبیً ایتر ھت ۔ اانپ اانپ گیب اھبنسےتل وہ

 

 پ اس  ےک  الش

  ۔   اھت اکچ  رک  ااٹسرٹ  ڈراویئر  ےسج  ایک  رخ  اک اگڑی  دعب   ےک  ےنلم اںیھن ۔  ھت   ۓگ

ہ مگیب ےن اہھت الہپ ا اھت ۔ ا

ن

من
 
ی
 یک ظفح واامن ںیم رانہ ۔ 

ٰ ٰ

 ّلل

 آئ یھت ۔ 

ے

 ہکبج نمث دوڑےت وہےئ اکر ی
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 وھبانل ورہن ںیم رھگ ںیم ےنسھگ ںیہن دوں یگ ۔ اس ےن اگڑی ےک ےلھک 

ے

ا م

ن

ر الپ

ن
ن

اعیل اوٹسی

 ےشیش ےس ادنر اھجےتکن وہےئ اےس پ اد داہین رکوایئ ۔ 

 ۔   اھت اہک  ۓدیکمھ رپ رکسماےت وہ  اوےک آیپ ۔ اعیل اجہ ےن اس یک 

 اور آیپ ںیم ایک الؤں آپ ےک ےیل ؟ افرہح ےن وسال ایک ۔ 

  آےت وہ
 
ی ر

ے

ری پ ات ےہ ۔ اعدل ےن اگڑی ےک ف

ٹ

  ۔   اھت اہک  ۓمت وخد یہ آ اجؤ وت ی 

 وری اعیل اجہ آایگ وت ںیم یھب آ اجؤں یگ ۔ ویکہکن مہ اسھت یہ رظن آںیئ ےگ آوکپ 

ٹ
ن

ڈوی

ی یھت ۔   ہشیمہ ۔ افرہح اک ادناز ھچک اتجےن واال اھت 

ھک

ٹ

ھپ

ٹ

ی

 وک 
 
 ےسج دھکی رک نمث ای  ب

ااھچ اب اںیھن اجےن یھب دو ۔ ریشںی مگیب دصےق ےک ےسیپ دےنی ڈراویئر وک آںیئ وت 

  اگلےت 

 

 دھکی رک اہک ۔ اںیھن گ  س

ڈراویئر پ اد ےس دصےق ےک ےسیپ ریقف وک دے دانی ریمے ےچب السیتم ےک اسھت اجںیئ 

  اور ولںیٹ ۔ 

  اگڑی لچ ڑپی یھت وہ س  ادنر اجےن ےگل ھت ۔
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 " زسم رہشنی تہب وخب وصرت ںیہ آپ ۔"

 "زسم اہرون اانت نسح اےنپ اسھت ےیل رھپیت ںیہ ۔"

د اکنیل ۔"

ٹ ن

 "اہرون تہب یکل وہ مت اینت ایپری ویبی اہکں ےس ڈوھی

 وک ےلم ھت ۔ وہ س  وک دےتھکی وہ

ن
ن

 اج رپ لبیٹ  ای    ۓاس رطح ےک فلتخم لمج اےس یس

د  ای    ہک ےگ  وہں  زگرے  یہ ڈنکیسز   ھچک  اےس  ۓ یھت ۔ ایھب ےھٹیب وہیھٹیب

ٹ ٹ

د وسی

ٹ ٹ

 وبی

گ 

ن

ن

 

 س
ن
    ےک  اس  دنبہ اک  رپانسیٹل   ڈ

 
ی ر

ے

 ۔   اھت   آپ ا  ف

ارے وہےت وہ
م
 ایک   ںیم  پ ارے  ےک ڈاسن  ںیلچ  ںیہ  یھٹیب ایلیک  آپ  ۓزسم رہشنی ہ

راھ  اہھت  وہ  ؟؟  ےہ  ایخل

ٹ

 ۔   اھت   راہ  دھکی  اےس  ۓی 

 وج اےس رظن ںیہن آ راہ اھت ولعمم ںیہن اےس ااھچ ےگل اگ یھب پ ا ڈاسن ۔ وہ اہرون وک دےنھکی یگل

 ںیہن ۔

اری۔
م
 وہ اےس اچکچہےت دھکی رک وبال اھت ۔   یج ایس اہبےن ھچک پ اںیت یھب وہ اجںیئ یگ ہ

 ویکں ںیہن رضور ۔ وہ اس اک اہھت اھتےم ایھٹ یھت۔

 ےھجم

 

س لیف رک راہ وہں آپ ےلہپ ویکں ںیہن لم گ

ن ل  
ج

اہکں یپھچ   وےسی ںیم اہرون ےس 
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 رےہ  رک   پ اںیت  ۓوہئ ںیھت مہ ےس ۔ وہ دوونں یھب دورسوں یک رطح ڈاسن رکےت وہ

 ۔   ھت

ایھجمس ےس وپاھچ اھت ۔ 

ن

 ایک بلطم ؟؟ اس ےن پ

 مہ ےن دقعنم اہرون وک ےنلم ےس ےلہپ ںیمہ لم اجںیت آپ وت آج ہی پ اریٹ اہرون ںیہن

 رکوائ وہیت ۔ وہ اس یک پ ات نس رک رکسماےئ یھت ۔

 اوہ ۔ اس ےن وخب وصریت ےس ل  وکسڑے ھت ۔ 

رپ ان رک دینی 

ے

 ف

ے

وےسی پ اریٹ اک ااظتنم وت ااھچ ےہ رگم آپ ےک ازعاز ںیم وت وپری دول

ارے رپ ان دوونں وک داھکی اھت اور رکسماےت وہ

 

 ۓاچےیہ یھت ۔ اہرون ےن اخور ےک اش

اں سب دےتھکی اجؤ اب مت ۔ 

ن

  اےس داھکی ےسیج ہک راہ وہ ںیم ےن اہک اھت پ

آپ ےن اےنپ پ ارے ںیم وت اتبپ ا ںیہن ۔ وہ وت اہرون ےس یھب زپ ادہ اریم الکن اھت اےس اجےنن 

 اک اایتشق وہا اھت ۔ 

ا وہں اب وت انیقیً 

ے

رسن نیم وہں ۔ دنلن یہ وہپ

ن

ا اس ی 

ٹ

ےھجم کلم ےتہک ںیہ ۔ ای  وھچپ

اری ۔ دوونں وپری لفحم ےس ےب اینز آسپ ںیم تفگ ودینش الماق
م
ت وہیت رےہ یگ ہ
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 رکےن ںیم نگم ھت اسھت اسھت ڈاسن یھب وہ راہ اھت ۔ 

ل ویکں ںیہن۔
ئ لک

 اس ےن اابثت ںیم رس الہپ ا اھت ۔   

 

ر آئ یھت ۔ اعدل الن ںیم یہ ووجد اھت اےس دھکی رک اٹلپ ۔ 
م
 اعدل پ ات ونس ۔ وہ ایتر وہ رک پ اہ

ر وہ ےکچ ھت ۔ ھچک دونں ےک ےیل افرغ ھت ۔ اس ےیل

ن

نمث ےن   دوونں یہ ےک ازگیام

امئ اچدن ےک اسھت زگارےن اک ارادہ ایک اور ایتر وہ رک اس ےک 

ٹ

 پ اس آئ یھت ۔ ھچک پ

 ںیہک اج ریہ وہ ؟ اعدل ےن اےس دےتھکی یہ وپاھچ اھت ۔ 

ا  امئ واہں زگاروں یگ ۔ ایک مت ےھجم وھچڑ آؤ ےگ پ 

ٹ

ا ےہ آج اک پ

ن

اہں ےھجم اچدن وک ےنلم اجپ

  وہ وخیش ےس کہچ یھت ۔  ےس وبولں ؟  ڈراویئر

ا اچہ ریہ وہ ۔ 

ن

د رکںی ےگ رگم مت وت واہں اجپ

ٹ ن

امئ س  

ٹ

ںیم ےن وت وساچ اھت مہ دوونں اسھت پ

 اعدل ےن دیجنسہ ادناز ںیم اہک اھت ۔ 

اں مت یھب ولچ مہ

ن

وں اسھت اوجنا  اہں وت ااھچ ےہ پ

ن

 

ے

 ۓ اج وہ  وخش  یھب  وہ  اور ےگ  رکںی   ۓت

ر  ےن   اس ۔  یگ

ن

  ۔   یھت  یک شیپ   وجتی 
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ا اھت ںیم ےن ۔ ۔۔۔۔ 

ن

 یک رطف اجپ

ے

 ںیہن ںیم ھچک رصموف وہں ےھجم پ اد آپ ا دوس

م وت ےھجم وھچڑ دو ےگ مت ایک وایسپ یہ ڈراویئر وک الب ولیگن ۔ وہ سک رطح اےس اچدن ےس 

م
م
م
مم
ہ

ا

ے

ا اچیتہ یھت پ

ن

ر وک نہب اھبئ اک رہتش ومعمیل ولماپ

ن

ہک ان ےک چیب رےتش وک وہ وسحمس رک ےکس آخ

اں وخاہ وسالیت رہتش یہ یہس ۔ 

ن

ا پ

ے

 وت ںیہن وہپ

ر وہ امن ایگ اھت اور نمث ےک   مت ڈراویئر ےک اسھت یلچ اجؤ

ن

ٓاخ وایسپ ہپ ںیم اتیل آؤں اگ ۔ ب 

ا وت اھت ۔

ن

  ےیل اانت یہ اکیف اھت ہک وہ امپ

 

وخاوشہں یک لیمکت ںیم، ادناھ ددنھ اھبےنگ واولں یک روںیح، ںیہک تہب ےھچپ رہ اجیت 

 یھت ۔ رھپ رشوع وہا 

 

ان ےک ایعمر ےس یہ رگ گ

ن

ںیہ۔وہ یھب وخااشہت یک لیمکت ںیم ان

  اھت اس اک ااستحب ۔

ا

ن

را وخد رغض ےہ ےلہپ وت اےنپ سفن ےک ےھچیپ گ

ٹ

ان ی 

ن

وہں ےک ددلل ںیم دےنسنھ ےس ان

ا ےہ وت ریمض اےس سک 

ے

  اےنپ دنگے اامعل اک ادراک وہپ
 
ا اور ج

ے

ر ںیہن رکپ

ن

یھب رگی 

اہک وہ 

ے

دا ےک در رپ یہ ڑپے ڑپے زگار دانی اچاتہ ےہ پ

ن

رکوٹ نیچ ںیہن ےنیل داتی اور رھپ خ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
174 

  اےنپ دنبہ رشب وک اعمف رک دے شخب دے ۔ 

 ب اےس سک رکوٹ نیچ ںیہن اتلم اھت ۔ اس اک ریمض یھب اب اجاگ اھت اور ا

  
 
رامشئ رپ الن ںیم اس ےک اسھت لیھک ریہ یھت ج

ن

لیب یجب یھت ۔ نمث  نمث اچدن یک ف

  : وبیل  ۓای  ےحمل وک ریک یھت اور وسےتچ وہ

  وکن وہ اتکس ےہ ؟؟

 ۔   اہک   ۓاعدل اھبئ وہں ےگ اور وکن وہ اتکس ےہ ؟؟ اچدن ےن اےتلھچ وہ

 آئ ںیھت 

ے

اہں وہ ےھجم ےنیل آےن واال اھت رگم اینت دلجی آ ایگ ۔ دوونں ےتلچ وہےئ ٹیگ ی

د ںیہک ایگ وہا اھت ۔ ای 

 

  ۔ وچدیکار ش

الم رک ںیل ےگ ۔ اچدن کہچ یھت ۔ 

 

اں مہ اھبئ وک یھب لیھک ںیم ش

ن

  ایھچ پ ات ےہ پ

  ۓ اینت دلجی آ گ

ے

 
اں  ےہ  ریخی

ن

ارہ اک  آےن  ادنر  اےس رک  وھکل   دروازہ  ےن نمث  ۔   پ

 

 اش

 ۔   ایک

 اہں سب واہں دل ںیہن اگل آؤ ںیلچ ۔ وہ اینپ پ اکیئ رپ وسار اھت ۔ 

 اہک  ۓاالسم مکیلع! اعدی اھبئ ےسیک ںیہ آپ ؟؟ اس ےن نمث ےک ےھچیپ ےس اھجےتکن وہ
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 ۔

  رپ اےبنھچ اک اکشر وہا اھت ۔ ومکیلع االسلم! وہ اس ےک اعدی اھبئ ےنہک 

 ۔   اھت دااغ  وسال  اور  ای    ۓےسیک ںیہ آپ ؟ اس ےن رکسماےت وہ

س 
ی 

ن

کن

ن

 ن
ٹ

ر

ن

ل ااسی یہ وہں ۔ وہ اس یک ف
ئ لک
 ذرا  ۓوک اخرط ںیم ہن الےت وہ  اسیج دھک راہ وہں 

 ۔   اھت   وبال ںیم  ےجہل   تخس

 ھت اس ےیل اعدل زیلپ ۔۔۔۔۔ نمث ےن اچدن یک آوھکنں ںیم الملھجےت آوسن دھکی ےیل

  اےس وٹانک اچاہ۔

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

مت آ ریہ وہ پ ا ںیم اجؤں ۔ وہ دلج ازدلج وسیلیت نہب یک رظنوں ےس اولھج وہپ

 ے پ اکیئ ااٹسرٹ رکےت وہ
سلن
 ۔   وبال  ۓا

ااین رپ وبہس دےتی وہ 

 

 س
ری اور اچدن وک ئ ی

ٹ

  : وبیل  ۓآ ریہ وہں ۔ اےس ہک رک ےھچیپ م

 وری آہتسہ آہتسہ س  کیھٹ وہ

ٹ
ن

 ۔   رانھک  ایخل  اانپ اور  اجؤ   ادنر  اب  ۔   اگ  ۓ اج ڈوی

دا احظف آیپ۔

ن

  خ

دا احظف ۔ وہ اچدن ےک ادنر اجےت یہ پ اکیئ اگھب اکچ اھت ۔ 

ن

 خ
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رہتفی ںیہن وہ راہ اھت مت ہپ ۔ اہرون اور وہ دوونں یہ 

ن

رہشنی وےسی ہی کلم ھچک زپ ادہ یہ ف

رری ٹیلف چیب دپ ا اھت 

 

لگث
پ اریٹ متخ وہےن ےک دعب اےنپ ٹیلف چنہپ ےکچ ھت ۔ اہرون ےن اانپ 

  اور اب دوونں رہشنی ےک ٹیلف ںیم یہ رےتہ ھت ۔

اب اہمتری ویبی یک رپانسیٹل یہ ایسی ےہ ہک ولگ ےچنھک ےلچ آےت ںیہ ریمی رطف ۔ وہ 

 اک ادا ےس وبیل یھت اور اہرون اےس دھکی رک رکسماپ ا اھت ۔ 

  آپ ا اھت اور پ اولں یک وخوبش 
 
ی ر

ے

 ۔ وہ اس ےک ف

ن
 

یہی پ ات وت ںیمہ اھبیت ےہ آیکپ ڈریئ وائ

  وسحمس رکےت وہےئ وبال ۔

 اگؤن ااھٹےت وہےئ وبیل یھت سج اک رخ وےسی کلم اک انتک  

ٹ
 

ای

ن

رسن وہاگ ؟ وہ پ

ن

اب واش   ی 

  روم یک رطف اھت۔ اہرون اس یک ای  ای  رحتک ونٹ رک راہ اھت ۔

ا ےہ اور وہ یھب دئب ےک مہ وت اس ےک 

ے

ر ںیم وہپ

ن
ن

 
رسن م

ن

رے ی 

ٹ

رے ی 

ٹ

ڈارگنل اس اک امشر ی 

ر

ٹ

ری ی 

ٹ

ی پ اںیت اتب راہ اھت رگم ااسی اسےنم وکئ تیثیح یہ ںیہن رےتھک ۔ وہ اجن وبھج رک اےس ی 

ر ںیم ےس ای  اھت ۔ 

ن
ن

 
رسن م

ن

از ی 

ن

ا وہ ۔ وہ امہی پ

ے

رسن رکپ

ن

ا ی 

ٹ

یھب ںیہن اھت ہک کلم وکئ وھچپ
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ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

راھپ

ٹ

رسن ی 

ن

  ہکبج اہرون اس ےک اسھت وکئ ہن وکئ ڈلی رک ےک اانپ ی 

۔  اوہ ااھچ وت ااسی ےہ ۔

 

س گ

ھ
گ

  وہ واش روم ںیم 

   راہ اھت ڈیب رپ دراز وہےن ےک دعب ۔اہرون اےنپ ومپ الئ ےس لیھک

 

ا زیم رپ 

ن

  پ اون مگیب اھکپ
 
اچدن اٹیب اینت اداس ویکں یھٹیب وہ ؟؟ وہ اھکےن یک زیم رپ یھٹیب یھت ج

  ۔  ںیھت  وچیکن  رک دھکی  اےس  ۓاگلےت وہ

اں ریمے وت وہ ھجم ےس ایپر ویکں ںیہن رکےت ھجم ےس س    ایم مگیب 

ن

اعدی اھبئ ںیہ پ

 وبںیل ۓدےتھکی وہ  رفنت ویکں رکےت ںیہ ؟؟ پ اون مگیب اس ےک رہچے رپالب یک ارسفدیگ 

:  

 ںیہن ریمے ےچب ایسی وت وکئ پ ات ںیہن ےہ س  مت ےس ایپر رکےت ںیہ ۔ ۔۔۔۔۔ 

ا مہ اےلیک اہیں ایم مگیب رھپ مہ اہیں ویکں رےتہ ںیہ ںیمہ یھب

ن

 سلیپ ںیم رانہ اچےیہ پ

 ۔   یھت  وبیل ۓ ویکں رےتہ ںیہ ؟؟ وہ ان یک پ ات اکےتٹ وہ

ا 

ن

ا اھکےت ںیہ ورہن اھکپ

ن

اں وت مہ اہیں رےتہ ںیہ اب سب اھکپ

ن

ارا یہی رھگ ےہ پ
م
ریما ہچب ہ
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ا  دعب   ےک  ےنھٹیب   رپ  رکیس  وہ   ۔  اگ  ۓ ڈنھٹا وہ اج
ن

  ۔ وبںیل  ۓوہ رےتھک  اسےنم  ےک  اس اھکپ

 اک

ن
ن

ا اجےت ۔ اس ےک ہنم ےس ایسی پ ات یس

ن

د ےھجم اینت دلجی وھچڑ رک پ

ٹ

ش ریمے امم ڈی 

ےک دعب ای  ےحمل وک ان اک دل اچاہ اسرا چس وھکل ےک رھک دںی رگم اںیھن ااجزت ںیہن 

  یھت ۔

ا اھکےن یگل ںیھت ۔

ن

  دوونں یہ ج   اچپ اھکپ

 

ارلم اڈیپس ےس پ اکیئ الچ راہ اھت 

ن

نمث زیپا اھکےن ےک پ ارے ںیم ایک ایخل ےہ ؟؟ وہ پ

ارایگض اک ااہظر اینپ اخومیش ےس رک ریہ یھت ےسج وہ وسحمس رکےت وہ

ن

 ۓ ہکبج نمث پ

  ۔  اھت   راہ  وپھچ  ےس  اس

ا ؟؟ رگم ںیہن ارگ یہی زیپا مہ اچدن ےک اسھت اھکےتیل پ ا مت اےکس اس

ے

ھت لیھک ےتیل وت ایک وہپ

ر اس ےن اہمترا ایک اگبڑا ےہ ؟؟ 

ن

ںیھمت وت اس وصعمم ےک اسھت وکئ رپاملب ےہ ؟ آخ

  رشوع وہئ وت
 
را اتگل وہاگ ؟؟ وہ ج رامیہ پ اپ ا وک انتک ی   یھت ۔  ای 

 

ا یہ وھبل گ

ن

  اخومش وہپ

 ےک اس

ٹ
ن

رو یف ااحلل تہب وھبک یگل ےہ ۔ وہ ےگنہم روٹسیری

ے

ےنم پ اکیئ روک اکچ ااھچ ای
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  اھت۔

رے ۔ وہ ےصغ ےس ےتہک وہ رے وہ تہب یہ ی  ر  ےس  پ اکیئ   ۓمت تہب ی 

ے

 ۔   یھت   یکچ  ای

اک دپ اےت وہ

ن

اں ہک ےصغ ںیم ےھجم اور یھب اینپ اینپ یتگل وہ ۔ وہ اس یک پ

ن

 ۓ مت اجیتن وہ پ

  ۔   اھت  وبال

 ےک ادنر دالخ

ٹ
ن

  اور ای  اخیل زیم رپ اج ےھٹیب ۔  ھت   ۓوہ  دوونں روٹسیری

 

ے 

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

ہ مگیب ان ےک پ اس 

ن

من
 
ی
اھبیھب مگیب ہی اعدل رظن ںیہن آ راہ ؟ اور نمث اہکں ےہ ؟ 

  ۔ وبںیل  ۓوہ

 ےہ اچدن ےس ےنلم رگم اعدل اک ےھجم 

 

ولعمم ںیہن ےہ ۔ وہ وکئ   نمث وت دورسے رھگ گ

  یھب افرغ وہیت ںیھت اطمہعل رک
 
  یت ریتہ ںیھت ۔اتکب ےیل یھٹیب ںیھت ۔ ج

اور اہکں وہاگ نمث ےن یہ اہک وہاگ ہک ےھجم وھچڑ آےئ اور وہ دسا اک ایتر راتہ ےہ اب یھب 

ہ اھبیھب ےن یٹ وی آن 

ن

من
 
ی
 ۔   اہک  ۓرکےت وہ  الچ ایگ وہاگ۔ 

 یھت ۔ وہ اتکس ےہ اےنپ دووتسں 

 

ہ وہ وت ریمے اسےنم یہ ڈراویئر ےک اسھت گ

ن

ن
 م
ی
ںیہن 
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ہ اک ادناز ااھچ ںیہن اگل اھت ۔ 

ن

من
 
ی
  ےک پ اس ایگ وہ ۔ اںیھن 

 رکےن ںیگل ۔

ن

 
ل رسچ

ن

 ن
ی چ 

  یج وہ اتکس ےہ ۔ وہ اخومیش ےس 

   سک ےس  رٹپ  ےچب   اور  وگنماںیئ  ۓریشںی مگیب اچ 

ے
ے

اری  داؤد ےگ۔   ولںیٹ   وق

 

وج    الش

   دعب ےک  ےنیل  پ اھت  ھت   ۓآسف ےس دلجی آ گ 

ن

  ھت۔   ۓوہ  دالخ  ںیم  روم  ویلن

ہ ۓآھٹ ےجب ںیچنہپ ےگ ۔ ریشںی مگیب یک اجب
ن

من
 
ی
  ۔  ںیھت  وبیل   مگیب  

  ۔   ںیئگ  اھٹ   اور  وبںیل  ۓوہ  رےتھک  رطف ای    اتکب  مگیب  ریشںی ۔   وہں  الیت  ۓںیم اچ 

 

ا ےہ ۔ 

ن

 ےس لکن رک اینپ   رہشنی آج ایتر رانہ ای  ڈرن رپ اجپ

ٹ

اہرون گنٹیم ےک دعب وہب

  
 
رھ راہ اھت ج

ٹ

 اگڑی یک رطف ی 

   ۓاس ےن رہشنی وک کلم ےک اسھت اسےنم ےنب وہ

ٹ
ن

  ۔   اھت داھکی  اجےت ںیم  روٹسیری

گنٹیم ںیم   آج اس ےن ای  اوپمرٹنٹوہ گنٹیم یک وہج ےس ےلہپ یہ ٹیل وہ اکچ اھت اور  

 رہشنی وک رھگ رپ اوناڈٹئ ڈرن ےک ےیل ایتر وہےن  

ے
ے

ا اھت ۔ رگم اس وق

ن

رہشنی ےک اسھت اجپ

  ۔   اھت   آپ ا  ہصغ  رک  دھکی  اسھت  ےک  کلم ۓیک اجب
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رزگ رپواہ ںیہن یھت ہک رہشنی اس ےک اسھت رات 
م
ا وت اےس ہ

ے

ارگ آاکج ڈرن اوپمرٹنٹ ہن وہپ

 اےس رہشنی وک اہیں دھکی رک تخس ہصغ آپ ا اھت

ے
ے

  .رھب رےہ رگم اس وق

  اگڑی ٹیلف یک رطف اگھبےن ےک دعب وہ ٹیلف چنہپ رک رہشنی وک اکزل رپ اکزل رکےن اگل ۔

 یک آج اےس رھگ آےن دو داتھکی وہں اےس

ے

 اےھچ رطےقی ےس ۔ اس ےن رشاب یک وبب

راھپ ا اھت ۔ 

ٹ

  رطف اہھت ی 

 

 اک ہنم 

ے
ن

اعایلن داؤد پ اسیئ اسل یک رمع ںیم یلہپ اکایمب گنٹیم اہمتری تنحم اور ذاہی

  ۔  ھت   وبےل ۓوباتل وبثت ےہ ۔ وہ اےس ےلگ اگلےت وہ

د ےھجم تہب وخیش وہئ آپ وک وخش دھکی رک ۔ وہ گنٹیم ںیم وموجد ںیہن ھت رگم 

ٹ

ڈی 

ر دےنی الوہر ےچنہپ ھت ۔ گنٹیم ےک ااتتخم رپوہ  

ن
 

  اےس رسرپای

روخردار ۔ وہ  رسن نیم نب وکس ےگ ی 

ن

اس نگل ےک اسھت ےتلچ روہ وت تہب دلج اکایمب ی 

د ےن وجش ےس اس اک دنکاھ اپھتپھتپ ا اھت ۔

ٹ

  دوونں اسھت اسھت لچ رےہ ھت ۔ ڈی 

ا ےہ ۔ وہ یھب آپ یک رطف ےس ۔

ے
ن

 
د اس وخیش ںیم چنل وت ن

ٹ

ر رک  ڈی 

ٹ

ر م

ٹ

اعایلن داؤد وک م
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ڑلایکں دھکی ریہ ںیھت اس پ ات وک داؤد اصج  یھب وسحمس رک ےکچ ھت ۔ اس پ ات ےن 

 اںیھن ےبنیچ رک دپ ا اھت ۔ 

د آپ اخومش گل رےہ ںیہ ایک

ٹ

 ۓ وہ ان یک اخومیش وک وسحمس رکےت وہ  پ ات ےہ ؟  ڈی 

 ۔   وبال

ادی اب رک دینی اچےیہ ۔ وہ ان یک پ ات وک ذماق 

 

  اھت ۔ اھجمس  اہمتری ش

ادی اک وسچ رےہ 

 

ادی وہین ےہ اور آپ ریمی ش

 

د ایھب وت آپ یک درتخ کین ارتخ یک ش

ٹ

ڈی 

ری پ ات رکےن ےک دعب ان ےک 

ن

د یل آپ ےن ۔ وہ آخ

ٹ ن

ںیہ ۔ ںیہک ڑلیک وت ںیہن ڈوھی

  اسےنم آ ایگ اھت اس رطح ان اک راہتس وہ دنب رک اکچ اھت ۔

د ریھک ےہ سب

ٹ ن

مت دوونں یک ڑپاھئ یک وہج ےس اتبپ ا   اٹیب یج ڑلیک وت مہ ےن بک ےس ڈوھی

 ںیہن اب وچہکن وچیمر وہ وت ۔۔۔۔۔۔ 

ادی 

 

ا وہں اس ےک العؤہ سک ےس ش

ے

دی ای  ڑلیک وک دنسپ رکپ

ٹ

د ںیم آل ری 

ٹ

ای  ٹنم ڈی 

 ںیہن رکواگن ۔ وہ ان یک پ ات وپری وہےن ےس ےلہپ یہ وبل ڑپا اھت ۔ 

رمہ وہ    ۔  ھت   ۓاب مت طلغ پ ات رک رےہ وہ ۔ وہ ذرا ی 
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ےن اگڑی اک رخ   داؤد  ں یہ آف ومڈ ےک اسھت اگڑی ںیم ےھٹیب ھت اور اعایلندوون

راب وہ اکچ اھت رگم وھبک وت 

ن

راج دوونں اک خ

ن

 یک رطف ومڑا اھت ۔ احالہکن م

ٹ
ن

روٹسیری

  دوونں وک یہ یگل وہئ یھت ۔

 

 ای  ےحمل ںیم زامےن ریمے اہوھتں ےس ےئگ

 یک راتفر ہک سب

ے
ے

  !!__ اس دقرزیت وہیئ وق

اری اصج  اےنپ رمکے ںیم ینب ڑھکیک ےک اسےنم ڑھکے ھت وج الن ںیم 

 

داؤد الش

ام یک اچےئ  

 

ےنیپ ےک یتلھک یھت ان یک رظن الن ںیم یھٹیب اینپ یلمیف رپ ڑپی یھت وج ولگ ش

 تہب زیتی ےس زگرا اھت ان ےک رس ںیم اچدنی ےنکلھج یگل 

ے
ے

ےیل اےھٹک وہےئ ھت ۔ وق

 ایک اھت ارگ ریشںی 

ے
 

رداس رے رظف ےس ی 

ٹ

یھت ۔ اس دوران اوھنں ےن تہب ھچک ی 

رامیہ اور اامں مگیب ےک پ اس اج ےکچ وہےت ۔ د وہ یھب ای  ای 

 

ا وت ش

ے

   مگیب اک اسھت ہن وہپ

د ! وہ آوھکنں ںیم آئ یمن اصف رکےت وہےئ ےٹلپ ھت 

ٹ

اسےنم ان یک یٹیب ڑھکی یھت   ڈی 

  ۔
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 نمث ریمی ایپری یٹیب اہیں آؤ ریمے پ اس ۔ وہ ےتلچ وہےئ ڈیب رپ اج ےھٹیب نمث آیگتسہ ےس

  آ یھٹیب یھت ۔
 
ی ر

ے

  دقم ااھٹےت وہےئ ان ےک ف

دپ ائ آوھکنں ےس پ اپ وک داھکی اھت وج 

ٹ

ادی ےک ےیل ۔ اس ےن ڈی 

 

د ںیم ایتر وہں اس ش

ٹ

ڈی 

  ھت ۔  ۓاس یک پ ات نس رک اکلہ اس رکسما

ہ دض ہن    ریما ہچب ںیھمت دعلی وخش

ن

من
 
ی
رےھک اگ ای  دن ںیھمت اےنپ ےلصیف رپ رخف وہاگ ارگ 

ا ےک ملع وک دنلب ہن ریتھک وت ریمی یچب ریمی

ن

رظنوں ےک اسےنم یہ ریتہ رگم   رکیت اور اینپ اپ

  آپ افرہح اک اکنح اعیل اجہ ےک اسھت رک 
 
  وہب ےنب یگ ریمی ج

ے

وہ اچیتہ ےہ ہک نمث ی

  ۔   ھت   رےہ  وبل  آہتسہ  آہتسہ  ۓدںی ۔ وہ اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم رےھک لہسےت وہ

 ںیہ ؟؟ وہ ےب دح دیھک یھت اس  

ے

ردتس رک تکس د مہ ےسیک سک ےک اسھت زی 

ٹ

اک دل نکیل ڈی 

 ںیہن وہ راہ اھت ۔ 

ے
 

رداس اری ےس ی 

 

ا اھت یٹیب اک وٹانٹ داؤد الش

ٹ

 وٹپ

ہ امن اجیت 

ن

من
 
ی
ےھجم اعمف رک دانی ریما ہچب ںیم اہمتری ہی وخاشہ وپری ںیہن رک اکس ۔ اکش 

ا اھت وہ ےسیک ربص ےیک وہے ھت یٹیب یک من آںیھکن دھکی رک ویہ اجےتن ھت ۔ 

ٹ

 ۔ ان اک امن وٹپ

 وہ 

ے

د آپ دیھک م

ٹ

ارے ےیل اڈنیٹس ںیہن ےل اکس  ڈی 
م
  اعدل یہ یچچ ےک اسےنم ہ

 
ں ج
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ردل ےک اسھت وخش ہن رہ پ ایت۔ آپ اک ہلصیف 

ن

د ںیم اس ی  ای 

 

وت پ ات یہ متخ وہ اجیت ےہ ش

ا وھچڑ دںی اور 

ن

ںیم دل ےس وبقل رک یکچ وہں اور ںیم وخش وہں آپ یھب رپاشین وہپ

د اہی ری 

ن

اا ےہ اینپ یٹیب یک ریتصخ یک ایترپ اں رکںی ںیم اب م

ے

ن

ٹ

ھی

گ

ں ںیہن رہ یتکس ریما دم 

د ۔

ٹ

ر ںیم رکسمایئ یھت من آوھکنں ےک اسھت  ڈی 

ن

۔ ویکہکن وکئ یھب یٹیب اےنپ اجن ےس   وہ آخ

 ایپرے پ اپ وک رپاشین ںیہن دھکی یتکس ۔ 

ادی دوھم داھم ےس  

 

ارگ ریما ہچب وخش ےہ وت ںیم یھب وخش وہں اور ںیم اےنپ ےچب یک ش

  ۔   ھت  وبےل  ۓہ اس ےک رس رپ وبہس دےتی وہرکوں اگ ۔ مت سب وخش روہ ۔ و

ارا  رپ ۓںیلچ س  اچ   ۔   اھت  اہک  وہےئ اےتھٹ  ےس  ڈیب   ےن  نمث ۔   ںیہ  رےہ  رک  ااظتنر   ہم

ر  ےس رمکے  اور  ھت   ۓرضور ۔ دوونں ای  دورسے وک دھکی رک رکسما 
م
  ۔  ھت   ےلکن پ اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ن

ہ مگیب وک ےسیج یہ اس یک ااچی

ن

من
 
ی
 روایگن ےس قلعتم ولعمم اعدل اہکں اج رےہ وہ مت ؟ 

  وہا وت وہ دوڑی دوڑی اس ےک رمکے ںیم آئ ںیھت ۔

اانپ رھبم ںیہن  ان اک اٹیب اج راہ اھت اںیھن وھچڑ رک اور اس ےن اتبپ ا یھب ںیہن اھت ۔ اےسی وت وہ
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ا اھت ہک نمث ےک العوہ یھب تہب ڑلایکں ںیہ   رھک یتکس ںیھت اںیھن وت وہب

ن

 رکپ

ے

 
ای

 

ال رک پ

ان ۔ریمے ےٹیب ےک

 

اپ ان ش

 

   ش

ا اچےیہ ۔ اس اک 

ن

رق ںیہن ڑپپ

ن

امم اہجں یھب اجؤں ںیم آپ وک اب ریمی سک پ ات ےس ف

  درد ےجہل ےس اتپ لچ راہ اھت ۔ 

ہ مگیب ےن اس اک رہچہ دوونں 

ن

من
 
ی
رق ہن ڑپے ےٹیب ںیم امں وہں اہمتری ۔ 

ن

ویکں ےھجم ف

  اہوھتں ںیم اھتام ۔ 

 ذرا ہن اچکچہںیئ اور اب آپ وک ریمے یسیک امں ںیہ آپ ریمی زدنیگ ابتیہ رکےت و 

ے
ے

ق

رق ڑپ راہ ےہ ۔ امں ریما دل وتڑ دپ ا آپ ےن ، ںیم وٹٹ ایگ وہں ۔ ےھجم 

ن

اجےن یک وہج ےس ف

فیلکت وہیت ےہ ہک ریمی امں اور نہب دنمش نب ںیئگ ریمی وخویشں یک ۔ ںینہب وت 

رپ ااینں دتی ںیہ اھبویئں ےک ےیل ، امںیئ اےنپ دل وعیس رکیت ںیہ وٹیب 

ے

ں ےک امن ریتھک ف

ںیہ ۔ رگم ریمے اسھت ااسی ھچک ہن وہا ۔ اب ریما آپ دوونں ےس وکئ قلعت ںیہن 

ادی رک ےک ۔ وہ 

 

د ےن کیھٹ یہ ایک دورسی ش

ٹ

ںیھجمس آپ ۔ وخد رغض ںیہ آپ ڈی 

ہ  ہکبج   اھت  راہ ہک ۓآوھکنں ےس ےتہب آوسنؤں وک ےب دردی ےس اصف رکےت وہ
ن

من
 
ی
 مگیب  

د یلہپ دہعف اانت وبال اھت ان ےک اسےنم اانپ دل وھکل ےک ںیھت ریہ  دھکی  وک  ےٹیب  اےنپ ای 

 

 وج ش
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  رھک اکچ اھت ۔

ںیم وخد رغض وہں واہ ریمے ےٹیب کیھٹ اہک مت ےن ویکہکن ںیم اچیتہ وہں ریمے  

دوونں ےچب ریمی رظنوں ےک اسےنم رںیہ ، ںیم اےنپ دوونں وچبں یک وخایشں دھکی ریہ 

ایئ ویکں وہں مت نمث وک اچےتہ وہں اور اف

ے

اپ ا پ

ے

رہح اعیل اجہ وک دنسپ رکیت ےہ وت اہمترے پ

رامیہ وک ھجم ےس انیھچ  درایمن ںیم اس ڈانئ وک ٹیسھگ رےہ ںیہ ۔ ےلہپ اس یک امں ےن ای 

اا اچہ ریہ ےہ ۔ الص وصقر سک اک ےہ 

ن

گلن

ن

ن
اور اب اس یک یٹیب ریمی افرہح یک وخویشں وک 

ر وار ہک رےہ وہ وت اہں ںیم وہں وخد وہ ںیھمت داھکئ ںیہن دے راہ اور مت مت ےھجم وصق

ہ مگیب ےک ےجہل ںیم رہشنی  

ن

من
 
ی
ر ںیہ ۔ 

ن

رغض ویکہکن اےنپ دوونں وچبں یک وخایشں ےھجم زعی 

  اور اچدن ےک ےیل رفنت وکٹ وکٹ رک رھبی یھت ۔

ردتس افرہح وک اس یک زدنیگ  ا ےہ اور آپ زی 

ے

امم اعیل اجہ ہک اکچ ےہ وہ سک ڑلیک وک دنسپ رکپ

الم

 

رزگ وخش ںیہن رہ پ اںیم ش
م
 اس  ںیم زدنیگ  یک   اجہ   اعیل  ج     یگ   ۓ  ںیہن رک ںیتکس وہ ہ

ر  دوونں  آپ  ںیہن یہ اجنگشئ  ےیل  ےک

ن

امئ  یھب  ایھب  امم ۔  ںیہ   ریہ  رک   دض  ویکں  آخ

ٹ

 ےہ  پ

ادی  یک  نمث

 

 ےک  وھکےن  ےھجم  ورہن  اجںیئ  امن  آپ  ےہ وہا  ےط  رہتش  رصف  وہئ  ںیہن   ش

  ۔   اھت وبال  ںیم   ےجہل  رھبے  تنم  ۓھت اھتےتم وہاہ  دوونں  ےک  ان  وہ   ۔ اجںیئ  وہ  ایتر  ےیل
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ادی  ےس  ھجم   وک  اعیل ہک   رکںی  وبجمر   وک  نمث ۓ امم یک اجب  اھبئ آپ

 

 رایض  ےیل  ےک ش

ر  رکںی

ن

 ںیہن  رگم  ۔  ںیھت یتکس  یہ رک  وت   اانت  اخرط یک آپ  ںیہ  رکیت  تبحم ےس  آپ  وہ  آخ

یھب آپ ںیمہ وھچڑ رک   اب  ۔   ںیہن  اک  امم  ور  ریما   ےہ  راہ  وہ  وسحمس دھک   اانپ  رصف  وک  آپ

ر ڑھکی ان یک وگتفگ نس 
م
ا اچےتہ ںیہ وت ےلصیف اک اایتخر آپ وک ےہ ۔ افرہح رمکے ےس پ اہ

ن

اجپ

یکچ یھت ۔ اب اس یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک اےس پ اور رکوا ریہ یھت ہک وصقر وار 

  وہ ںیہن ۔

الم وہ یتکس یھت

 

ہی کسک ، ہی   آپ دوونں ارگ دض ہن رکںیت وت نمث ریمی زدنیگ ںیم ش

ر وہ ریہ ےہ ۔ وہ اانپ   امرے اگ ںیم ںیہن رہ اتکس اہیں ۔ ےھجم دی 
 
 ب
 
ایخل ےھجم اہیں ب

ے وہ

ے

ن

ٹ

ی
 
سن
ھ
گ

ر  ےس  رمکے  ۓوسٹ سیک 
م
  ۔   اھت   ایگ  لکن پ اہ

ر ان اک رگج وگہش اھت ۔ وہ سک وک لم رک ںیہن ایگ اھت یتحٰ ہک 

ن

 ںیھت آخ
 
ر وک ٹل
م
ہ مگیب پ اہ

ن

من
 
ی

ایگ اھت ۔ نمث ےن ریٹس ہپ ڑھکے وہ رک اجےت صخش وک داھکی   نمث ےس یھب ےلم ریغب الچ

اھت وج اس اک وبحمب اھت ، اس اک اعقش اھت آج اےس چیب دجنماھر ےک وھچڑ رک الچ ایگ اھت ۔ نمث 

 ےن یگیھب آںیھکن اصف یک ںیھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اری وخاشہ ھچک اور یھت ۔ ریش
م
ر ےہ رگم ہ

ن

ںی مگیب اعیل اجہ ! ےھجم اےنپ ےٹیب یک وخیش زعی 

اعیل اجہ ےک رمکے ںیم آئ ںیھت وج آامسن ہپ اگمگجےت اچدن وک ڑھکیک ںیم ڑھکا دھکی راہ اھت 

  ۔

 ےہ ںیم اےس 

 

ل اچدن ےک یسیج ےہ اور آپ ےک ےٹیب ےک دل ںیم سب رک رہ گ
ئ لک
امم وہ 

اچاتہ وہں امم اس ےک ریغب ریمی زدنیگ ادوھری ےہ ۔ ےھجم اینپ ذات ںیم اخیل نپ 

ا ےہ۔ اعیل اجہ ےک تبحم ےس وچر ےجہل ےن ریشںی مگیب یک اس وتڑ دی یھت وہ وسحمس وہ

ے

پ

 اےس اچدن ےک ےیل رایض رکےن آئ ںیھت ۔ 

ریمے پ اس وت اہمترے ےیل اچدن یھت رگم مت وت اچدن یسیج رپ رم ےٹم اعیل اجہ ۔ مہ اچدن وک 

 اس ےک ےیل مت ہن یہس وکئ وت وہاگ ےسج اچدن اچےیہ  االیک ںیہن

ے

 وہاگ اےنپ آنگن وھچڑ تکس

  ۔  ںیھت   وبیل  ۓںیم اجسےن ےک ےیل ۔ ریشںی مگیب رکسماےت وہ

امم اچدن ےھجم دنسپ ںیہن آپ اجیتن ںیہ ۔ اعیل اجہ ےک ےنہک رپ ریشںی مگیب ےن رس ااھٹپ ا اھت وہ 

 اںیھن پ اد اھت اعیل اجہ اور اچدن ای  دورسے وک پ ارہ اسل 

ے

اےسی ےسیک ہک اتکس ےہ اہجں ی

 ںیھت رگم وہ افرہح ےک   ےس ںیہن ےلم

 

ھت نپچب ںیم دو نیت پ ار وہ اعیل اجہ وک اسھت ےل گ

ا اھت اس ےیل اچدن ےک پ اس ںیہن راتک اھت ۔

ے

  اسھت انلیھک دنسپ رکپ
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 ایک وہج ؟ ان ےک ل  ےلہ ھت ۔ 

ویکہکن اچدن رپ داغ ےہ اور ےھجم داغ اےھچ ںیہن ےتگل ۔ ےسج ںیم اچاتہ وہں وہ اچدن یسیج 

رکدار اس ےک دانم ےک ےب داغ  داغ داھکئ ںیہن دپ ا ۔ اس اک  ہپ وکئ  ےہ ےھجم اس

وہےن اک وبثت داتی ےہ اور ہی ریما دل اتہک ےہ ۔ وہ اس ڑلیک ےک قح ںیم وبل راہ اھت ےسج 

رصف دور دور ےس دھکی اکس اھت اور اس ےک رکدار یک وگایہ اینپ امں ےک اسےنم ڑھکا 

  دے راہ اھت ۔ 

ر اچدن داغ دار ںیہن  
م
ا ےٹیب اور ریمے اچدن رپ یھب وکئ داغ ںیہن ےہ الھب مت ےن بک ہ

ے

وہپ

ے رپ 

ن

ھکن

ٹ

ھپ

ٹ

ی

  دوھکی ےگ وت دےتھکی یہ رہ اجؤ ےگ اہں وہ ایسی یہ ےہ 
 
داھکی ریمے اچدن وک ج

اعیل اجہ اںیھن دھکی رک رکسماپ ا اھت اس دقر رعتفی وت یھبک اس یک یھب  وبجمر رک دےنی وایل۔

  ۔ ںیہن یک یھت ریشںی مگیب ےن  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ  

ن

 ن
رھ امہ دعب لم ریہ وہں ںیم اب یسیک ںیہ اہمتری ایم ۔ علی

ٹ

ذوپ اش پ ار مت ےس وپرے ڈی 

ر دوونں اانت رعہص ےلہپ یھبک دور ںیہن  

ن

رھ امہ دعب ویین دھکی رک وخش وہئ یھت آخ

ٹ

اےس ڈی 

 یھت سج یک وہج   وہئ ںیھت رگم

 

ذوپ اش یک وادلہ امیبر ںیھت اںیھن رگدے یک رپاملب وہ گ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
191 

 رک

ٹ
ن

ن لای
س

ن

ن

رو روسخ وہےن یک وہج ےس رٹا

 

ا ڑپا اھت ۔ اانت رعہص وہ رھگ رپ یہ ریہ یھت رگم ای

ن

پ

 وریغہ اےس پ اآاسین لم گ 

ٹ
ن
 

  ۔  ھت   ۓےس رچکیلز اور ااسئ

ہ 

ن

 ن
علی
ا ںیھمت ۔ اس ےن 

ن

 مت اتبؤ وکئ اخص پ ات اتبین یھت پ

ے

اہں اب رتہب ےہ ان یک احل

  وہ اجیت یھت ۔  وک یھب رھگ آےن ےس عنم رک دپ ا اھت رگم وفن رپ رصتخم پ ات

 پ ار ویین آپ ا اھت ۔ اےس ٹیگ ےک اسےنم 

 

 ںیم آپ ا اھت ہک اعایلن داؤد ک

ن
ن

اہں پ ار ریمے یس

ہ ےن آہتسہ آواز ںیم اہک اھت ۔ 

ن

 ن
 پ ار داھکی ایگ ےہ ۔ علی

 

 یھب ک

 پ ار ۔ اےس وشتشی القح وہئ یھت ۔

 

اری ویین ںیم ایک رکےن آپ ا اھت وہ یھب ک
م
  وہ ہ

ے ںیم یہ اعتیف یھجمساووہ وہ اہمترے قلعتم

ن

ن
 
 ھی
چ

  وپاتھچ رھپ راہ اھت اور ںیم ےن اس ےس 

ر رک ےلھک اعم پ ات یک اصف 

ٹ
 
ہ ےن خ

ن

 ن
وہ ھجم ےس یھب وپھچ اتکس اھت اہمترے قلعتم ۔ علی

اہک اےس ھجمس آ

ے

 ۔   پ ات  ۓاافلظ ںیم پ

 ےہ اس پ ات ںیم 

ے
ے

مت ےن ہی پ ات ینس ےہ وخد اینپ آوھکنں ےس اےس داھکی ینتک دصاق

  ےن اینپ رطف ےس دنملقعی یک پ ات یک یھت اور اس یک لقع رپ اممت ایک اھت ۔ذوپ اش    ۔

ہ  ۔ اھت   انس   ۓاہں پ ار ںیم ےن وخد اےس اوٹسڈسٹن ےس پ ات رکےت وہ
ن

 ن
 مشچ   اانپ  ےن  علی
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اک

ن

 ۔   اھت  اہک وہےئ  مجےت  رپ پ

ر ۔ ذوپ اش ریحان وہےت وہ

ن

  ۔  یھت وبیل   ۓوہ ےھجم ویکں التش رک راہ اھت آخ

ا  

ے

 ای  دن ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ تبحم رکپ

ن

ا اھت رھپ ااچی

ے

  ےہ مت ےس ونجمں انب رھپپ

 ۔ 

 

 ؟؟؟ وہ اس یک ادوھری پ ات ہپ الچئ یھت ںیہک وکئ اوہنین وت ںیہن وہ گ

ن

 ایک ااچی

ہ ےن دنکےھ ااکچ

ن

 ن
علی
 وہا  دھک  اےس  ےسیج ۓ وہ ںیہک الچ ایگ اب سک وک داھکئ ںیہن دپ ا ۔ 

    ،   اک  آےن  ہن رظن   ےک  داؤد  اعایلن   اھت

 

   اجےن اک ۔ وہ  اغی

رکش ےہ اےسی ولوگں وک ھجم ےس دور یہ رانہ اچےیہ نج رپ ویھکمں یک رطح ڑلایکں 

 ںیم 

ٹ

  ای  رات وہب
 
اایت ریتہ ںیہ ۔ ذوپ اش وک ای  رظنم پ اد آ ایگ اھت رٹپ رپ ج

ن

ھن
 
پ

ن

 ھی
ی

را رپس ااٹسر 

ٹ

 ڑلویکں وک اس ےک رگد داھکی اھت ےسیج وکئ ی 

 

 اس ےن ک

ے
ے

اےٹس ےک وق

ا ۔آوٹرگاف دےنی ےک ےیل رگوہ ںیم  

ے

  ڑھکا وہپ

ا ڑلویکں وک اتکپچ ےہ اہں ڑلایکں اےس 

ن

اس ںیم اعایلن داؤد اک ایک وصقر ےہ وہ وھتڑی پ

را اگل اھت ۔  ہ وک ی 

ن

 ن
 یتکپچ ںیہ ۔ علی

ر رک وبیل یھت ۔ 

ٹ
 
 اب وہ ےھجم ںیہن دنسپ وت ںیہن دنسپ ۔ ذوپ اش خ
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ہ زچ وہ رک وبیل ۔ 

ن

 ن
علی
 رھپ ںیھمت وکن دنسپ ےہ ؟ 

یک زدنیگ ںیم اس یک یلمیف ےک وسا سک اور ڑلیک یک وج رصف ریمے ےیل ےیج سج  

  ۔  اھت   اہک  ۓاجنگشئ ہن وہ ۔ ذوپ اش ےن وصتر ںیم وھکےت وہ

ا اعایلن داؤد یہ اتجس ےہ مت دوونں ای  

ن

ااسی اہکں ےس ےلم اگ پ ار اہمترے اسھت پ

دا ںیھمت ای  دورسے ےک دقمر ںیم ھکل دے آنیم ۔ 

ن

دورسے ےک ےیل ےنب وہ ۔ خ

ہ رکسما

ن

 ن
ر ۓےت وہعلی

ن

ر  ف

ن

 ۔   یھت   وبیل  ف

ہ ۔۔۔۔۔۔

ن

 ن
 ہکبج ذوپ اش الچئ یھت ۔۔۔۔۔۔ علی

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ پ اون مگیب ےن اےس آواز دی یھت وج نچک ںیم ڑھکی وکئ ڈش   اچدن اٹیب دوھکی وت وکن آپ ا ےہ

راھ وہا اھت وکگنک اک اس ےیل 

ٹ
 
انبےن یک وکشش ںیم یھت ۔ آج لک اےس ای  یہ شق خ

  ادرھ یہ یگل وہئ یھت ۔

د ، امم آیت ںیہ ۔ وہ اویچن آواز ںیم وبےتل   وکن

ٹ

آ ایگ اہیں وت رصف نمث آیپ اور داؤد ڈی 

ر   ۓوہ  ۔   یھت   لکن  پ اہم
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اسےنم وصےف رپ نمث یھٹیب وہئ یھت ۔ وج اےس دےتھکی یہ کپل رک آئ یھت اور اب ےلگ اگل 

  یکچ یھت ۔ 

ادی وہےن وایل ےہ اور آپ وک امویں انھٹیب اچےیہ اھت

 

 ۔ داھکی ریمے نمث آیپ آپ یک وت ش

ادی رک ےک اج ریہ ںیہ ۔ وہ اےنپ یہ ےلگ وکشے 

 

 ںیہ رھپ یھب ش

 

ریغب ایھب ےس اداس وہ گ

  اےس اانپ دنکاھ اگیھب وہا وسحمس وہا اھت ۔

ے

  رک ریہ یھت ۔ اس ےک ےلگ ےس گل رک ۔ ی

ا ےہ۔ پ اون مگیب رکسماےت وہ 

ے

ا وہپ

ن

ا ای  دن اجپ

ن

ر ڑلیک وک ای  پ
م
 ۔   ںیھت  وبیل   ۓاٹیب ہ

 آیپ رو ریہ ںیہ آپ ۔ اس یک آواز رپ نمث ےک روےن ںیم دشت آیئ یھت ۔   نمث

وہ وھچڑ رک الچ ایگ ےھجم ، اہمترا اھبئ ھجم ےس الم یھب ںیہن یہی یھت اس یک تبحم ۔ وہ روےت 

 ۔   یھت   وبیل  ۓوہ

 ۔   اھت  اکاپن  دل  اک   اس   ؟؟  ۓآیپ اعدی اھبئ اہکں گ

ا  اچدن ںیم اس ےک ریغب ےسیک روہں یگ رم کلم وھچڑ رک الچ ایگ وہ ۔ اس ےن ےھجم وھچڑ دپ 

  : اجؤں یگ ںیم ۔ اچدن اس یک رمک لہس ریہ یھت 

 ںیہک ۔

ے

  ںیہن آیپ اےسی م
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا ےہ وت مت 

ن

  اہک اھت ہک آج رات مہ ےن ای  ڈرن رپ اجپ
 
 رہشنی اصہبح ںیم ےن ںیھمت ج

 ںیم ٹیلف  ۓوہ وجں یہ رشاب ےک ےشن ںیم ڈوےتل وہ  ایک رک ریہ یھت ۔   کلم ےک اسھت

رے  اےس  اہرون  ۔   وہیئ  دالخ

ٹ

 ےب  اور  اھت   ااھٹ  ےس  وصےف  ۓدےتھکی وہ  ےس  ویتروں  ک

  ۔  یھت  ڑکپی الکیئ  یک   اس  ےس  دردی

رپ ہصغ رک رےہ وہ ۔ وہ اےس تخس ویتروں ےس دھکی راہ اھت ۔ رہشنی   ۔۔۔۔ ھجم۔۔۔   مت

 اےس دھکی رک ازہتساہیئ یسنہ یھت ۔ 

ر 
م
 وہ اےس زہ

ے
ے

گ یک ےہ ۔ اہرون ےن اےس ےشن ںیم دھکی رک اہک اھت ۔ اس وق

ن

کن

ن

ئ
مت ےن ڈر

  گل ریہ یھت ۔ 

ارے ےس اتبپ ا اھت اور رھپ

 

 اکنےل ۔   اہں اینت یس ۔۔۔۔ اس ےن اہھت ےک اش

ے
ن

 دای

راھ اھت 

ٹ

ا وہں ۔ وہ اس اک پ ازو زور ےس کٹھج رک نچک یک رطف ی 

ے

اہمترا العج وت ںیم ایھب رکپ

 یک 

ن

اور پ این اک الگس رھب رک الپ ا اھت ۔ وہ پ این رہشنی رپ اکنیھپ اھت ۔ رہشنی ےن ای  گیپ ڈری

دںی اھپڑ ےک اےس داھکی اھت ۔   یھت اس ےک پ این ےنکنیھپ رپ رہشنی ےن دی 
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ہ ےک دعب ربخدار وج مت ےھجم کلم ےک اسھت رظن آئ اہمترا لتق رک دوں اگ ۔ وہ اےس آدنئ

رے ویتروں ےس

ٹ

 اھت ایک  دنب   ںیم  رمکے پ ار یلہپ  اےس  رات  اس  اور  اھت   وبال ۓدےتھکی وہ  ک

  ۔

ار 

ے

ا ےہ ۔ اس ےن دروازے رپ دکتس دی یھت ۔ وہ اگلپ

ن

ر آپ
م
اہرون زیلپ دروازہ وھکول ، ےھجم پ اہ

 یک یھت اس ےن ہشن ایھب دکتس دتی ریہ 

ن

 یھت ۔ یلہپ دہعف ڈری

 

رش رپ رگ گ

ن

 یھت اور ف

  یھب اغل  اھت ۔

رزگ اگبڑ ےن ںیہن دوں اگ ۔ اہرون ےن گیپ انبےت 
م
رہشنی ںیم۔ ںیھمت اانپ انب انبپ ا اکم ہ

 ۔   اھت   اہک  ےس  وخد  ۓوہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رمکے ںیم الچ ریہ یھت رگم   زیلپ دروازہ وھکول ، اہرون ریما دم ٹھگ راہ ےہ ۔ وہ دنب  اہرون

 انسیئ ںیہن دی یھت اےس ۔

ٹ

م
  اہرون یک وکئ آہ

مم۔۔۔ ریما وفن اہکں ےہ ؟؟ اس ےن ادنریھے رمکے ںیم اہھت امرےن رشوع رک 

 یہ آن رک دے ۔ رگم اےس وفن ںیہک ںیہن الم 

ٹ
 

دےی ھت ۔ اینت وتقیف ہن وہ یکس ہک الی
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ر رمکے ںیم یہ رگ ایگ اھت ۔ 
م
 اھت وہ وت پ اہ

 ریمے اسھت ۔ وہ الچئ رگم اےس وکئ راپسسن ںیہن لم راہ اھت اہ

ے

رون مت ااسی ںیہن رک تکس

ر اج اکچ اھت ۔
م
ا وت وجاب داتی ۔ اہرون وت ٹیلف ےس پ اہ

ے

 ویکہکن واہں وکئ وہپ

اہرون ریما دم ٹھگ راہ ےہ ےھجم ریما وصقر اتبؤ مت ۔ وہ زور زور ےس اسسن ےل ریہ یھت 

رش اور رھپ اےس وسحمس وہا ےسیج

ن

 وہ ۔ اےلگ یہ ےحمل وہ ف

 

اریکی اھچ گ

ے

 آوھکنں ےک اسےنم پ

  رپ ڈےھ یکچ یھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ادی یک   دعلی یک یلمیف وک

 

ارخی ےط رک ےکچ ھت ۔ ش

ے

ادی یک پ

 

 رک ےک وہ ش

ٹ

 

 

آج ڈرن رپ اونائ

ا اچےتہ ھت احالہکن ڑلےک واولں یک وکئ 

ن

اگنپ وہ نیت اچر دونں ںیم یہ افلنئ رکپ

 

ش

د ںیہن

ٹ ن

اری اصج  یٹیب وک رصف نیت وجڑوں ںیم ڈامیی

 

 یھت رگم رھپ یھب داؤد الش

ا اچےتہ ھت ۔ 

ن

ا   رتصخ ںیہن رکپ

ن

نمث نیت اچر دن اچدن ےک اسھت ایس رھگ ںیم یہ زگارپ

اری سلیپ اےس

 

 اسھت اتبپ ا   اچیتہ یھت ۔ الش
 
ر ب
م
ا اھت ۔ دوونں ےن واہں ہ

ے

اعدل یک پ اد دالپ

  ۔   اھت رگم اہیں وکئ ااسی نیس ںیہن اھت
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ا اھت۔ دوونں ےن نپچب ےس 

ے

ا اتسپ

ن

ر حمل اےس اعدل اک ہن وہپ
م
 ہ
 
ر ب
م
 ںیم یھت ہ

ے

 
وہ تہب اذی

ای  دورسے اک اسھت اماگن اھت ۔ س  یہ ان یک تبحم ےس پ اربخ ھت رگم نیع ومعق رپ 

 دپ ا اھت ۔ وہ سک وک ازلام یھب ںیہن دے یتکس یھت ۔ 

ٹ

ر ےن س  ال ای  ےتفہ ےک ادنر   دقتی 

 یک اعدل  یگ   ۓدنیگ دبل اجین یھت ۔ وہ وسچ ریہ یھت ےسیک ہگج دے پ ا ادنر اس یک ز

ر  ۔   وک  دعلی ر   اک دعلی  ےس  اعدل  اھت الیھک  لیھک  بجع اسھت  ےک  اس  یھب ےن   دقتی 

ن
 

 رسرپای

ر ادی  ےس  اخومیش  س   ۔   اھت دپ ا  وت  یہ   ےن  دقتی 

 

اگنپ  یک  ش

 

 ےن   اچدن  ۔   ھت  رصموف  ںیم   ش

اگنپ  اسھت  ےک  مگیب   ریشںی  یہ

 

د ےیک دوون  ۔   یھت  یک  ش

ٹ  

ں ےک ڑپکے اچدن ےن یہ ڈاسیی

اری  ھت ۔

 

ادی یک ایترویں ںیم ۔ الش

 

اری ےک اسھت یہ رصموف اھت ش

 

اعیل اجہ داؤد الش

ریگ ںیہن اچاتہ اھت ۔ اس ےیل س  رظن ادناز رک ےک    سلیپ ںیم وکئ

ن

آیسپ اقلعتت ںیم دبم

ادی یک ایترویں ںیم رصموف ھت ۔

 

  ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا وکیسن داشن دنمی ےہ ؟ افرہح اےنپ امم اھبئ ےن اعطقً 

ن

ااھچ ںیہن ایک کلم وھچڑ رک ےلچ اجپ

دےتھ وہ  اسےنم رےھک

ٹ ن

اگنپ زگیب ںیم یسھگ ھچک ڈوھی

 

 ۔   وبیل  ۓش

ا وت ایک دیعب ہک راکوٹ ہن ڈااتل رگم 

ے

ادی رپ وہپ

 

کیھٹ یہ ایک اس ےن الچ ایگ ورہن نمث یک ش

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
199 

ا ےہ

ے

 ےسیج یہ اس اک ہصغ مک وہپ

ے

ادی رکیت وہں دانھکی مت ھچک دونں ی

 

 ںیم ےسیک اس یک ش

ہ مگیب ایس گنلپ رپ ںیھٹیب افرہح ےک ڑپکے دھکی  

ن

من
 
ی
دھ رک ۔ 

ٹ ن

وخب وصرت یس دنہل ڈوھی

اگنپ زگیب ںیم ےس اکنل یکچ یھت ۔ 

 

  ریہ ںیھت وج وہ اب ش

ر اعدل اھبئ سک ےس مک 

ن

ادی ںیم یہ ڑلویکں رپ رہگی رظن ڈال ےیجیل اگ آخ

 

وت امم نمث یک ش

امم ںیم وت آج یھب یہی اچیتہ وہں ہک ریما اکنح ےگل اہوھتں اعیل اجہ ےس   وھتڑا یہ ںیہ ۔

ارا  رھپ   ۔   ۓوہ اج د   یہ   ویں  آپ  ورہن  ںیم سلیپ  اس  وہاگ راج   ہم
ٹ  

 یک   ہشیمہ  یگ  رںیہ  رپ  اسی

ری   ۔  رطح

ٹ

 رگ   دیتھک  یک امں  وہ   ۔  رطح   یک  ہشیمہ ہپ   سلیپ   اس یگ  رںیہ  اھچئ  یہ   ایم   ی 

 ھچک وھچڑ اھچڑ رک وہ ان ےک پ اس ھٹیب یکچ اس ےیل وت س    یھت وافق  رطح   ایھچ  ےس

  یھت اور اب وجاب یک رظتنم یھت ۔

ا ںیہن اچاتہ مت 

ن

ادی رکپ

 

ل کیھٹ یہک ےہ اٹیب نکیل اعیل اجہ یھب وت مت ےس ش
ئ لک
افرہح پ ات وت 

ہ مگیب ےن یٹیب یک لقع رپ وگپ ا اممت ایک ۔

ن

من
 
ی
 ںیہ ۔ 

ے

ردتس رک تکس   ےس وت مہ ےسیک زی 

ی ںیہ اور رھپ یھب ھجم ےس وپھچ ریہ ںیہ پ اررررر ۔ اوہ امم ےنتک آپ  

ے

ھپ
ئ ک

 یٹ وی ریسلی د

ریمے پ اس الپن ےہ ارگ آپ ریمی دمد رکںی وت اور یٹیب یک اگنٹکی ےس وت آپ وخب  

ری  ۓوافق ںیہ ۔ اس ےن رکسماےت وہ

ن

رو   رھپ  اور  یک ںیم  رسوگیش  پ ات آخ   ۔  ۓ ااکچ  ای 
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ہ مگیب ےک ادناز ےس

ن

من
 
ی
  اتگل اھت وہ پ ات ھجمس یکچ ںیہ ۔ واہ افرہح ایک پ ات ےہ ۔ 

ا

ن

ا ےہ رھپ دےیھکی اگ ےسیک نمث ےک اسھت   تسم آڈیئپ ا ےہ پ

ن

سب اب مہ ےن اس رپ لمع رکپ

ایل اجب رک ڈیب ےس ایھٹ اور ڑپکے ٹیمس رک 

ے

اسھت وبسن ںیم اعیل اجہ اک اکنح وہاگ ۔ وہ پ

ہکن وخش یھت وت ااملری ںیم رےنھک یگل ورگہن ہی اکم وہ المزامؤں ےس یتیل یھت اب وچ

  المزامؤں یک الرٹی لکن آئ یھت ۔

 ایس ادناز ںیم یہ یھٹیب ںیھت ےسیج وصتر ںیم اینپ ااجرہ داری 

ے

ہ مگیب گنلپ رپ ایھب ی

ن

من
 
ی

رہ ےل ریہ ںیھت ۔

ن
 

  اقمئ رک یل وہ اور اب یھٹیب اجی

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دےب نیھچ ول ھجم ےس

ن

 وہ خ 

. 

 ، ریمی روح ، ریمے دل ںیم ےتسب ںیہ

ن

 وج ریمے ان

رےتس ںیہ

ے

 ی

ن

 ںیہنج وخد ںیم ومسےن ےک ےیل یس 

 وہ ےحمل نیھچ ول ھجم ےس ۔ ۔ ۔ 
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ارویکیں ںیم عمش رونش ےہ

ے

 وج ریمے ذنہ یک پ

 ریمی ولخت یک وخوبش ےہ ، ریمے پ ادوں ےک نشلگ ںیہ

 وہ رہچے نیھچ ول ھجم ےس ۔ ۔ ۔ 

د ںیہن آےنیئ 

ن

 ںیہ ریمے ریست ےکوج اخل و خ

ر ولہپ ےس سکعِ وضاشفں ںیہ ریمی وصرت ےک
م
 وج ہ

 وہ رےتش نیھچ ول ھجم ےس ۔ ۔ ۔ 

 وج ریمے ذنہ و دل ںیم روینش یک جیب وبےت ںیہ

 وج رگ رگ ںیم وہل یک اچپ ےس وسنمب وہےت ںیہ

 وہ آںیھکن نیھچ ول ھجم ےس ۔ ۔ ۔ 

 وج ریمی روح اک ونہح ںیہ ، ریمی ذات اک ہجہل 

  ےہ آونیئں ںیم ااسحاست اک ہجہل اہجں ڈاتلھ

 وہ ےنپس نیھچ ول ھجم ےس ۔ ۔ ۔ 
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 اگمگجےت ںیہ

ے

ران آوھکنں ںیم ایھب ی  وج ان وی 

 رکسماےت ںیہ

ے

 اسسن ےتیل ںیہ ، ایھب ی

ے

 ایھب ی

 وہ ےنپس نیھچ ول ھجم ےس ۔ ۔ ۔ 

 نیھچ 

ے

 رگم اے اظومل! ھجم ےس ریما ااسحس م

 نیھچ

ے

 بلط یک آس م

 نیھچوج ریمے طبض یک اچہپ 

ے

 ن ےہ وہ ایپس م

 نیھچ 

ے

 ریما ااسحس م

 س    سب  اےس  اہکں اگ  ۓ وہ کلم وھچڑ اکچ اھت ۔ رگم اےس ہی یھب ولعمم ںیہن اھت ہک وہ اج

ا  دور  ےس

ن

وہ   اس ےس راہطب رک ںیکس ۔   وکئ   یہ  ہن  اور  آںیئ   ہن  پ اد س    وہ  اےس  اہجں  ۔   اھت   اجپ

سک رس زنیم رپ اس ےن دقم رےھک پھچ ایگ اھت س  ےس اس ےن سک وک ںیہن اتبپ ا اھت ہک  

ھت ۔ اس ےس نمث وک نیھچ ایل اھت وج اےس س  ےس ایپری یھت وت اس ےن یھب وخد وک 

  نیھچ ایل اھت اینپ امں اور نہب ےس ۔ اںیھن یھب ویہ درد دانی اھت وج وہ ہس راہ اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اری سلیپ ولچ وےسی یھب مت 

 

ا واسپ الش

ن

نمث اٹیب اب دو دن دعب ںیھمت رتصخ وہ اجپ

ارے اسھت رپوسں اہمتری دنہمی 
م
امویں ںیہن یھٹیب وہ اب ہی نیت دن وںیہ زگارو ہ

ا آج ولچ ۔ ریشںی مگیب یٹیب ےک احل ےس ایھچ 

ن

ا یہ ےہ وت ویکں پ

ن

ےہ وت ںیھمت واہں آپ

ا رضوری  رطح وافق ںیھت اس ےیل ےلہپ اجےن

ن

رپ ارصار ںیہن ایک اھت رگم اب ارصار رکپ

  وہ ایگ اھت ۔ 

 ےس اہک 

ے

امم ایک ااسی ںیہن وہ اتکس ہک ریمی ریتصخ یھب ںیہی ےس وہ اجیت ۔ اس ےن پ اس 

 رک یکچ یھت ۔ وہ ںیہک ےس یھب وہےن وایل 

ے

 
اھت ۔ ادایس ےسیج اس ےک رگ و ہپ ںیم رسای

  دنہل ںیہن گل ریہ یھت ۔

وہ ہک   نمث ریمی اجن سب رکو اٹیب اینت ادایس ایھچ ںیہن وہیت مت امن ویکں ںیہن یتیل

ر دعلی ےک اسھت یھکل اج یکچ ےہ ۔ پ اون  اعدل اہمتری تمسق ںیم ںیہن اھت اہمتری دقتی 

ا یھب انب 

ن

ام اک اھکپ

 

مگیب نچک ںیم ڑھکی ان یک وگتفگ یھب نس ریہ ںیھت اور اسھت اسھت ش

 العج یک وہج  

ے
ے

ر وق راب ریہ یھت رگم ی 

ن

ریہ ںیھت ۔ ان یک تعیبط ےلھچپ دونں تہب خ

 

 

 یھت ۔ اب وہ ےلہپ یک رطح یہ کیھٹ ںیھت رگم اچدن اںیھن زپ ادہ اکم ےس اکیف تچب وہ گ

اری سلیپ اج ںیکس ۔ وہ 

 

اہک وہ الش

ے

ںیہن رکےن دتی یھت ۔ اب یھب نکیپ رک ریہ یھت پ
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روش دےنھکی القئ اھت ۔

ن

اری سلیپ اج ریہ یھت ۔ اس اک وجش و خ

 

  یلہپ پ ار الش

   نمث آیپ دںیھکی ںیم اسری نکیپ یھب رک یکچ وہں

ے

 
رگم ےھجم آپ ولوگں ےس اکشی

 سلیپ ویکں ںیہن ےل رک گ 

ے

   ںیہن  یھب   دہعف  ای    ںیم ۓےہ ہک آپ ےھجم ایھب ی
 

 گ

 ریمے  ےن  آپ  ےصق ےک  سج  داھکی  ںیہن یھب  پ ار   ای    وت  وک  زہشادے  ےک  آپ  امم  اور

   ایس ںیم  اکونں

ے
ے

  ےس ںیم ےن داین ںیم دقم   ےس وق
 
ے رشوع رک دےی ھت ج

ن

لن
 
ئ
د

ٹ ن

ای

ادی  رےھک ۔ ریشںی مگیب 

 

 ےن اس ےک وکشہ رپ ولہپ دبال اھت ان ےک ےٹیب ےن وت اچدن ےس ش

رکےن ےس عنم رک دپ ا اھت احالہکن وہ اےنپ زہشادے وک اچدن ےک ےصق اور اچدن وک اےنپ 

اہک الوعشری وطر رپ وہ ھجمس اجںیئ ہک ای  دورسے  

ے

زہشادے ےک ےصق انسیت ریہ ںیھت پ

 ںیھت ہک 

 

س  ےک ارادوں اور ولصیفں رپ رصف اس اک ےک ےیل ےنب ںیہ رگم وہ وھبل گ

  نک اھبری ےہ ۔

   ےس  نچک ۓمت دوونں نپچب ںیم لم ےکچ وہ اچدن ۔ پ اون مگیب یھب رکسماےت وہ

ن

 رک   اھجی

  ۔  ںیھت   ریہ  دال  پ اد  اےس

ے پ اد ریتہ ےہ اہں سب اکلہ اکلہ اس رغمور نین وقنش واال 
س
ک

ر پ ات اب 
م
ایم مگیب نپچب یک ہ

 ںیم وت اس ےک نین وقنش یھب واحض ںیہن ںیہ ۔ وہ اںیھن   زہشادہ پ اد ےہ ۔ ریمی

ے
 

پ اداس
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   ۓدنکوھں ےس اھتےتم وہ

ن

 وخد  دعب  ےک  اھٹبےن ہپ   وصےف  اور  آئ  ےل ںیم  روم  ویلن

   ھٹیب یہ   اسھت  ےک  ان  یھب

 

  ۔   یھت  گ

دہش القح اھت ارگ اچدن اعیل اجہ ےک ےیل ریسسی وہئ وت 

ن

امم اب ایک وہاگ ؟ نمث وک ای  این خ

  وہ اس وت ےس آےگ ھچک وسانچ ںیہن اچیتہ یھت ۔ ۔۔۔۔۔۔۔  

اری سلیپ

 

ملہ ہلگ رکںی ےگ سب آپ   آیپ اب وہاگ ہی ہک مہ اجںیئ ےگ الش اور واہں اج رک ہ

 اگ   ےیجیل  دھکی  دن  ای    اگ  ۓ تہب اداس رہ ایل ےہ سج ےن آپ وک وھک دپ ا ےہ وہ اتھچپ  ےن

ر ںیم وھکئ یھت ےسیج  وصت رک  وجڑ  رس  اسھت  ےک رس  اور آئ  پ اس  ےک اس رک  اھٹ   وہ  ۔  آپ

اب یھت سج ےک ےصق اےس انس

ے

 ۓ ۔ الوعشری وطر رپ وہ اےس دےنھکی ےک ےیل ےب پ

  ۔  ھت   ۓگ

ا 

ن

ے ںیہ مہ ۔ نمث ےک ےنہک رپ پ اون مگیب اور اچدن ےن اھٹ رک اھکپ

ے

کلن

ن

ن
ا اھک رک 

ن

کیھٹ ےہ امم اھکپ

 اگلپ ا اھت ۔ 

اا اھت اور اسامن اچدن

ن

کلن

ن

ن
   کیپ رک یکچ یھت ۔ اھکےن ےک دعب اںیھن سلیپ ےک ےیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر لکن ایگ
م
اس اک ارادہ اخور ےس ےنلم اک اھت   اھت   اہرون اےس رمکے ںیم دنب رک ےک رھگ ےس پ اہ

 ای  بلک ںیم ےھٹیب ھت ۔ ای  وکےن ںیم ڑپی زیم رپ ےھٹیب دوونں 

ے
ے

۔ دوونں اس وق

 دیجنسیگ اطری یھت رگم ڈاسن ولفر رپ رھت

ے
ے

ےتک ووجد یھب ان وفنس ےک رہچوں رپ اس وق

  یک رظنوں ےس اولھج ںیہن ھت ۔ 

  ۔  ھت   ۓاخور ےن دنکےھ ااکچ   اہرون اتبؤ اینت دلجی دلجی ںیم ویکں البپ ا ےہ اہیں ؟

 رہشنی وک ای  رمکے ںیم دنب رکےن ےک دعب آ راہ وہں اہیں 

ے
ے

مت اجےتن وہ ںیم اس وق

ا مت ۔ اہرون ےن رسخ ااگنرہ آوھکنں ےس دےتھکی

ن

 اھت  وپاھچ  ےس  اس   ۓ وہ ۔ ھجمس رےہ وہ پ

  ۔

 آںیھکن   اور  اھت اکھج  رطف   یک   اس  اخور ؟  ایک   وہ  ۓویکں دنب رک ےک ۔۔۔۔ پ الگ وہ گ 

 ۔   اھت   راہ  وپھچ  اھپڑے

 ںیچنہپ ےگ 

ے

رگم وہ کلم اانت اچالک  مہ ےن وساچ اھت ہک رہشنی وک ڑیسیھ انب رک مہ کلم ی

دوونں ےن ںیمہ دودھ ںیم ےس ےیل رھپ راہ ےہ ۔ ان    الکن ہک رہشنی وک اسھت اسھت ےیل

  اخور یک یھت ۔  یھکم یک رطح اکنل دپ ا ےہ ۔ اب یک پ ار ریحان وہےن یک پ اری
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ا اچےیہ اھت مت ےن یتخس ویکں یک ۔ اخور ےن اس یک لقع رپ 

ن

ارپ

ے

رگم ںیھمت اےس ےشیش ںیم اپ

 اممت ایک۔

ا اھت رگم وہ رھگ رپ وہ

ن

 ۓ ےن یک اجبمت اجےتن وہ رات وک ںیمہ اس آلشیف ڈرن ےک ےیل اجپ

 یہ اانت  رصف  اور  ریہ   رکیت ادناز  رظن  اکزل  ریمی ۔  یھت  ریہ   رھپ وھگیتم  اسھت  ےک  کلم

 ھچک  درایمن  ےک دوونں  ہک  رھبوہس  ایک  ۔ یھت  ںیم   ےشن   وت  ولیٹ  رھگ ۓگ   رات  ہکلب  ںیہن

 ۔   اہک  رک  چنیھب  ایھٹمں ےن  اہرون  ۔   ںیہن  پ ا  وہا

اری الپگنن وت یھت ہک مہ رہشنی کلم وک شیپ رک
م
ےگنی اور دبےل ںیم کلم ےس ڈلی ہ

ا اھت ۔ سک دقر انمعف شخب ڈلی یھت ۔ 

ن

 چنہپ اجپ

ے

رکںی ےگ اس ڈلی ںیم مہ ےن اہکں ی

  اخور اک دل اچاہ اماھت ٹیپ ےل۔

ا وہاگ ںیمہ ؟ اہرون ےن دنکےھ ااکچ 

ن

 راہ   آ  ہن  ھچک   ںیم  ھجمس یک  اس   ےسیج  ھت   ۓاب ایک رکپ

  ۔  وہ

ا اچےیہ

ن

رسن ںیم رصموف روھک ںیھمت اس ےس ایپر ےس شیپ آپ

ن

 اور اےس الچل دو اےنپ ی 

  ھچک یھب رکو ۔ اخور ےتہک اسھت یہ اھٹ ایگ اھت ۔ 
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 یھت ۔ اہرون ےن اےس داھکی وج

 

 وہ سج ڑلیک ےک ااظتنر ںیم اھت اےس وہ آیت داھکئ دے گ

س 

ھ
گ

 آیت کیلب رکسٹ ںیم وبلمس ڑلیک وک رمک ےس اھتےم ای  رمکے ںیم 

ے

وں ی

ن ٹ

ھگ

ا ۔ایگ اھت ۔ آزا

ے

اہ وصتر ںیہن رکپ

ن

  د اعمرشے ںیم وکئ اےس گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر مت ؟ وہ اےنپ ڈیب رپ 

ن

 آخ

 

  وہ گ

 

دوں ؟ اہکں اغی

ٹ ن

ر ںیم ںیھمت اہکں ڈوھی

ن

ذوپ اش آخ

ا اےس یہ وسچ راہ اھت ۔ داؤد اصج  اس ےس ےچنیھک ےچنیھک ےس رےنہ ےگل 

ٹ

اودنےھ ہنم ل 

اکچ اھت وہ اس ےک ےیل وج ڑلیک دنسپ رک ےکچ   ھت ویکہکن وہ اںیھن اصف اافلظ ںیم عنم رک 

ادی ںیہن رکے اگ۔ 

 

رزگ ش
م
  ںیہ ان ےس ہ

دا ! ںیم ںیہن رہ اتکس اس ےک ریغب وت اجاتن ےہ وت اےس ریمی تمسق ںیم ھکل دے 

ن

ریمے خ

۔ ویکں ریمے دل ںیم اس ےک ےیل وت ےن ای  دم ےس تبحم ڈال دی ۔ وہ ااھٹ اھت ادکیم 

  ڑپےنھ اک اھت ۔ اور اب اس اک ارادہ امنز 

دا اےس ذوپ اش ےس ولما دے ورگہن داؤد 

ن

ری ادیم یچب یھت ہک خ

ن

ویکہکن اب رصف یہی آخ

ر  اصج  ےن اہک اھت وہ رسیتے دن یہ اس اک اکنح اینپ یجیتھب ےک اسھت رکواےن ںیم دی 

  ںیہن رکےگنی ۔ 
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 وہا اچاتہ اھت اور پ ادل رات ےس یہ آامسن یک زتنی ےنب وہ 

ے
ے

اب   رگم  ھت   ۓرجف اک وق

د شیط آپ ا اھت ۔ اس ےن وجں یہ امنز ادا رکےن ےک دعب اج  ای 

 

 ےس   امنز  ۓپ ادولں وک یھب ش

رگج ےن ےسیج س  ےک دل دالہ   رھپ  اور  یھت   وہئ  کمچ  دار  زور  یک   پ ادل   ۓاٹہ  دقم

ر انسئ دی 
م
دےی ھت ۔ ایس رگج ےک اسھت اےس ای  وسناین خیچ یھب اےنپ رمکے ےک پ اہ

ر
م
ا وہا پ اہ

ے

ا اھت ۔ یھت ۔ وہ ریحان وہپ    وک پل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اری سلیپ آ 

 

  الش
 
ی ر

ے

 یک  رمکوں   ےن  س   یہ   آےت  اور  ھت   ۓوہ ولگ رات پ ارہ ےک ف

   ےک  رجف  حبص  ۔  ںیھت ںیم رمکے  یہ ای    اچدن  اور  نمث   ۔  یھت   یل  راہ

ے
ے

 یلھک آھکن  یک   اچدن  وق

د  ۔  ھت  رےہ  ھبچ  اکےٹن ںیم  ےلگ  وت

ٹ  

 د  ںیم  سج اھت درھا  الگس  اک   پ این رپ لبیٹ اسی

ٹ
ن

و وھگی

 ےیپ اور ووض یک رغض ےس واش روم اک رخ ایک ۔ امنز 

ٹ
ن

پ این ےک ھت ۔ اس ےن دو وھگی

ر اک رخ ایک ۔ دورسی زنمل رپ نمث اک رمکہ اھت ۔ اطقر 
م
ےک دعب اس ےن پ این ےنیپ ےک ےیل پ اہ

د رمکے یھب ھت ۔ اےس پ ادولں یک رگج کمچ ےس رشوع ےس یہ ڈر اتگل اھت ۔  ری 

ن

ںیم م

 ےیل  ےک  رکےن مگ   وحاس  ےک  اس   پ ادل ایسہ   اکےل   ۔   ھت  ۓوہ ۓرات ےس پ ادل اھچ

 یہ   وجں  رگم   ۔  ھت ںیہن  رگج   وہ  ہک  یھت ریہ  رک  ادا   رکش  وہ  یھب اب ۔  ھت  وہےت  اکیف
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 رگج  ےس  زور  تہب پ ادل  ےیک  ےط  دقم  دنچ ںیم   رادہاری  رک  لکن ےس  رمکے   ےن  اس

  ۔   یھت  امری  خیچ  رےھک  اہھت  رپ   رہچے  ےن اس   اایتخر  ےب   ۔  ھت

 آف وہئ یھت اور وپری رادہاری ادنریھے 

ٹ
 

آہ۔۔۔۔۔۔ ای  ےحمل وک سلیپ یک الی

  اچدن وک امگن زگرا اھت سک ےن اےس اھتام ےہ دورسی رگج رپ وہ 

ے

 یھت ۔ ی

 

ںیم ڈوب گ

 ااتفد رپ وہ رگےت 

ن

 یھت ےب ااہتن وبضمیط ےک اسھت ۔ اس ااچی

 

اس یک رشٹ دوبچ گ

اس ڑلیک وک یھب اھبنسال وج تہب زور ےس اس یک   ۓریحان وہےت وہ  رگےت الھبنس اھت اور 

 ںیم ہنم اپھچ

ن

  یھت۔  ریہ  آ رظن  وہیئ   یمہس  رطح   یک وچبں  ۓ رشٹ دوبےچ یس 

اریکی ںیم ای  دم روینش 

ے

 ووزیم ! اس اکپر رپ ڑلیک ےن اانپ رس ااھٹ رک اےس داھکی اھت پ
سکن
ئ ک

ا

  اسھت دورسی  نمث ےک اسھت  وہئ یھت اور رادہاری ںیم یگل السٹئ آن وہئ ںیھت ۔

ہ مگیب ےن ہنم ےک زاوےی 

ن

من
 
ی
دورسے وفنس یھب اےنپ اےنپ رمکوں ےس ےلکن ھت ۔ 

ہ مگیب ےن اہھت ڑکپ رک 

ن

من
 
ی
ریھ یھت ےسج 

ٹ

اگبڑے ھت ہکبج افرہح تخس ویتر ےیل آےگ ی 

 رواک اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ری رہپ ںیم رب ہمہ نت وگش وہ رک اےنپ دنبے  

ن

رپ اد اس ےن انس اھت ہک رات ےک آخ

ن

یک ف
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ر یہ دبل اجیت ےہ ۔ اس  رپ ادںی رھپ نک اک رمہبت پ ا اجںیئ وت دنبے یک دقتی 

ن

ا ےہ اور وہ ف

ے
ن

س

 اےس 
 
اا راہ اھت ۔ اس ب

ے

کن

ٹ

ھن
 
ی

 وہ اےس پ اوہنں ںیم اھتےم ڑھکا اھت سج ےک ےیل وہ در در 
 
ب

ر رپ نیقی آ راہ اھت ۔ اےس داع یک اتیمہ اک  ےس اگل دھکی رک اےس دبیتل دقتی 

ن

ادنازہ وہ   اےنپ یس 

  راہ اھت ۔ 

ر وک 

ن

ے ایپےس اسمف

ے

کن

ٹ

ھن
 
ی

ام آزاد وہا اھت ، ےسیج رحصا ںیم 

ن

ذوپ اش ! اس ےک وبلں ےس اس اک پ

د  رےت صخش وک زدنیگ یک ونی 

ٹ

رپ اں رگ

ٹ

پ این اک ذریخہ داھکئ داتی ےہ ، ےسیج رتسب رمگ رپ ای 

  انسیئ دتی وہ ۔ 

   اعیل اجہ مت ےن اچدن وک اچہپن ایل ریحت یک پ ات ےہ ۔ نمث 

ے
ن

 اور ذاہی

ے
 

ےن اس یک پ اداس

 رک  وھچڑ  رشٹ اور یھت  آئ  ںیم   وہش  وہ  رپ آواز  یک   اس   ۔   اہک  ۓہپ داد دل ںیم دےتی وہ 

  رات  اسھت  ےک نمث   وہ  ںیم   سج  یھت آئ  ںیم   رمکے  اےنپ  دقومں  اےٹل  اور یٹہ  ےھچیپ

ادی  وخد داؤد  اعایلن   ۔  یھت  وسئ

 

 ےک  ذوپ اش  ،  نمث ۔ اھت  رھگا   ںیم  تیفیک  یس  رمگ  ش

 یھت ۔   ےھچیپ

 

  گ

  ھت   ۓہکبج پ ایق امتم ولگ یھب اےنپ رمکوں ںیم ےلچ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راھ اھت سج ںیم رہشنی وک دنب رک 

ٹ

  ی 

ن

وہ بلک ےس واسپ آپ ا وت دیساھ اس دنب رمکے یک اجی

وہ   ادنریھے ںیم ڈوپ ا اھت رمکہ لمکم وطر رپ راھک اھت۔ دروازہ وھکل رک وہ ادنر دالخ وہا اھت 

 وک اےس اکٹھج اگل 
 
رش رپ رہشنی ےبدسھ ڑپی رظن ائ ۔ ای  ب

ن

السٹیئ آن رک ےک اٹلپ وت ف

رش رپ ڑپے ےب دسھ ووجد ےک پ اس آپ ا اھت۔  اھت ۔ وہ زیت دقومں ےس اس ےک

ن

  ف

  ھٹیب ایگ اور
 
ی ر

ے

 اس ےک ف
 
وں ےک ب

ن ٹ

ا وہا ھگ

ے

راپ

ٹ

ری 

ٹ

ارا ایک وہاگ ؟ وہ ی 
م
 وت ہ

 

ضبن   ارگ ہی رم گ

  اج رک اس یک اسوسنں یک راتفر چ   یک ۔ اس یک 
 
ی ر

ے

اک ےک ف

ن

چ   رکےن اگل ، پ

  دڑھنک تہب دیمیھ لچ ریہ یھت ۔

 رپ آ ایگ ۔ اےس پ اوہنں ںیم ااھٹ رک ڈیب رپ اٹلپ ا اور ڈارٹک وک وفن اگلپ ا ۔ 

ے
ے

 رکش ےہ ہک ںیم وق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ان اس اک اعیل اجہ اعایلن داؤد الکن اھت ۔ اےس تہب زور  

ن

اک داکچھ اگل اھت ۔ ۔۔۔۔ ای  یہ ان

اہکینں ںیم رغمور زہشادے ےک وطر رپ انسپ ا ایگ   ےک دو روپ ۔۔۔۔ ای  روپ وج اےس

اھت ےسج رصف اس زہشادی ےک ےیل یہ قیلخت ایک ایگ اھت ، دورسا روپ وہ اینپ آوھکنں 

  : ےس دھکی یکچ یھت ۔ ولگ ےتہک ںیہ
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 " آوھکنں دےھکی رپ نیقی رکو"

 اھبگ ریہ یھت ۔ پ ادل اب   وت اس

ے

اک بلطم اصف اھت وہ ای  رساب ےک ےھچیپ اب ی

ر رگج رےہ ھت ، رگم اس یک ذات ززلولں یک زد ںیم یھت وہ سک سک زیچ ےس 
م
یھب پ اہ

وں ںیم رس دےی یھٹیب یھت ۔ آوھکنں 

ن ٹ

وخف اھکیت ۔ وہ رمکے ےک ای  وکےن ںیم ھگ

  ےس لھب لھب آوسن ہب رےہ ھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دھ راہ اھت وہ وت اس ےک یہ رھگ ںیم وپدیشہ یھت 

ٹ ن

اعایلن داؤد رعف اعیل اجہ ےسج در در ڈوھی

  وہ اینت یس پ ات یہ ہن ھجمس اکس اھت ۔
 
 اک ایک افدئہ ج

ے
ن

 اچدن ےک روپ ںیم ۔ اس دقر ذاہی

  اےس ھجمس ںیہن آ ریہ یھت وہ ےسیک ری اٹکی رکے ۔

ا  

ن

اےط ےس  اےس ذوپ اش وک اینپ دویایگن ےس آاگہ رکپ

ن

اھت رگم وہ دنہل اک اھبئ وہےن ےک پ

ادی یک ایترویں ںیم نگم اھت ۔ ایھب یھب

 

ام وک دنہمی ےک نشکنف یک ایتری  ش

 

  رکوا راہ اھت ۔  ش

ا اھت ۔ اس ےیل وہ

ن

ر زیچ رپ رظن رےھک ڑھکا اھت   الن ںیم یہ نشکنف دقعنم رکپ
م
الن ںیم وموجد ہ

ر زیچ ارجنی رکوا راہ اھت 
م
رےنس ےک دعب وممس وخوگشاری وہ ایگ ۔ ذایت وطر رپ وہ وخد ہ  ۔ پ ادل ی 
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  اھت ۔ یھبت اس یک رظن آامسن وک ایھٹ وت ریٹس رپ اےس ذوپ اش رظن آئ یھت ۔

 

ٹ

م
ر دے رک وہ واہں ےس ہ

 

ای

ے

اوگاری اک پ

ن

رظنوں یک شپت رپ ذوپ اش ےن اےس داھکی اھت اور پ

 یھت ۔ اعایلن ےن اےس یلہپ الماقت یک وہج ےس ااسی راپسسن اھجمس  

 

اھت ۔ اس ےک گ

 یھت ۔

ٹ

م
  رہچے رپ رہگی رکسماہ

 یھت

 

  وج اس ےک پ اس سک اکم ےس آ ریہ یھت ۔   افرہح دوونں وک دھکی رک لج نھب گ

ا ےہ دنہمی وگلاےن ےل ولچ زیلپ ۔ وہ اےس رظن ادناز رکےت وہےئ 

ن

اعیل اجہ ےھجم پ اررل اجپ

 رکسما رک ےنہک یگل ۔ 

  نمث وک ےل اجؤں اگ مت یھب  
 
ر دےتی وہاہں کیھٹ ےہ ج

ن

ا ۔ وہ اےس آف

ن

  وبال۔  ۓآ اجپ

ر وہ اج  ادی ےہ ےھجم تہب دی 

 

ر وک ش

ن

ا ےہ آخ

ن

ا ےہ رٹٹنمٹی رکواپ

ن

ا اعیل ےھجم ایھب اجپ

ن

 ۓںیہن پ

    یگ

ے

  ی

ے

ام  وت وک   نمث  اور ی

 

ا   ںیم  ش

ن

  ۔  یھت وبیل  ۓوہ  رکےت  دض وہ   ۔  ےہ  اجپ

از دھکی رک مت ڈراویئر ےک اسھت یلچ اجؤ اینت دلجی ےہ وت ۔ افرہح ےن اس ےک دبےل ادن

  ایھٹمں چنیھب ںیل ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ر رطف امہگ یمہگ دےنھکی القئ یھت ۔ ریشںی مگیب ےک ےکیم ےس یھب 
م
دنہمی اک نشکنف اھت ہ

 ںیھت ۔ امتم ڑلایکں وسا

 

ام یہ آ گ

 

 ۓامہمن آ ےکچ ھت ۔ نمث یک دوںیتس یھب رس ش

   ےک  نمث  اور  افرہح

ن

 ۔ ذوپ اش ےن یھب ںیھت  ریہ   وگلا  دنہمی ںیھٹیب   ںیم  روم  ویلن

رے شق ےس دنہمی اینپ ویلیھتہں رپ وگلایئ یھت ۔ دوونں ویلیھتہں رپ ای  ےسیج 

ٹ

وگل   ی 

 رصف  ایھب  ۔  ںیھت ونبایئ   ایتپں یکلھپ  یکلہ رپ  وپروں  ےک  اویلگنں  اور ھت  ۓ وھپل ونبا

رر ےن  ڑلویکں  امتم دعب  ےک   اس  ۔ اھت   راہ  لچ   دور  اک  دنہمی

ن

ا اھت ۔ ھچک ی 

ن

گ پ ااقدعہ ایتر وہپ

ای  دورسے ےس ڑیھچ اھچڑ یھب   ۔  ںیھت ریہ  رک  ۓ ےپٹ اوجنا وعرںیت پ اون مگیب ےک

  : وہ دنہمی وگلا رک ایھٹ وت ریشںی مگیب ےن اےس آواز دی یھت  اجری یھت ۔

  اچدن اٹیب ادرھ آؤ ذرا ۔

اچدن ےن اںیھن السم رکےن ےک   یج امم ۔ وہ اینپ اھبووجں ےک درایمن ںیھٹیب وہئ ںیھت

  دعب وپاھچ ۔

ا ےہ  اٹیب نمث وک یھب الب الؤ وہ دنہمی وگلا ےل رھپ 

ن

مت دوونں ےن ۔ ریشںی مگیب   پ اررل یھب اجپ

ےک ےنہک رپ وہ یلیگ دنہمی واےل اہھت اایتحط ےس ای  رطف ےیک ڑیسویھں یک رطف 

ری ۔ 

ٹ

 م
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رامیہ یک دورسی ویبی ںیم ےس وج وہئ یھت ۔ ا ای 

ن

ان ےک پ اس یھٹیب وعروتں   ہی ویہ ےہ پ

  ںیم ےس ای  ےن اہک اھت ۔

ل ویہ ےہ ۔ اوھنں ےن آیگتسہ ےس اہک ۔
ئ لک
  یج یج 

رے اگ ہی اچدن اس یک وخش یتمسق وہیگ ۔ ریشںی مگیب 

ے

وایعق اچدن ےہ سج ےک رھگ ںیم ای

دہ     ےیل ھت ۔ وہ وت آلکج وےسی یھب اےنپ ےن ان یک آوھکنں ںیم دنسپی 

ن

 اھبی

ن

رن

  وھچےٹ ےٹیب ےک ےیل رہتش التش رک ریہ ںیھت ۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ری ڑیسیھ رپ یچنہپ یھت اس یک رکٹ اسےنم ےس آےت اعایلن ےس وہئ یھت 

ن

وہ وجں یہ آخ

 زور یک رکٹ  اہوھتں  سج ےک

 

ںیم وھپولں یک وٹرکی یھت ۔ اس دقر زیت راتفر ےک پ اع

 ڑیسویھں ےس رگیت  ینیقی یھت
 
 ۔ وحملں یک پ ات یھت وٹرکی ایلھچ یھت ذوپ اش رمک ےک ب

رش رپ اج رگیت اس ےن رمک ےس اھتام اھت ذوپ اش ےک دنہمی واےل دوونں اہھت اس 

ن

اور ف

 رپ درھے ھت اور وخف ےک امرے آںیھکن دنب ںیھت ۔ وٹرکی ےک وھپل ان 

ن

ےک یس 

رےس ھت ۔   رپ ی 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
217 

 روم ںیم ےھٹیب امتم  

ن

ولوگں ےن ہی رظنم اینپ آوھکنں ےس داھکی اھت ۔ ریشںی مگیب ویلن

ےک دل ںیم اک وہک یس ایھٹ یھت ۔ وہ دوونں وک ای  اسھت دےنھکی اک شق ےیل یھٹیب 

ںیھت رگم ان ےک ےٹیب ےن ان ےک ارامونں رپ اوس ریھپ دی یھت ۔ افرہح ےن اےنپ رمکے 

ے وہ

ے

کلن

ن

ن
 ےس لکن یھت رگم اسےنم اک رظنم یک  وگلاےن  دنہمی  وہ   اھت  داھکی رظنم  ہی  ۓےس 

ے

 

ن

 ئ

  دھکی رک اس یک آوھکنں ںیم نلج وہئ یھت ےسیج سک ےن رمںیچ ڈال دی وہں۔

 ںیم رانگن اچاتہ اھت رگم مت ےن وت ریمی یفس رشٹ اینپ دنہمی 

ن

ںیم وت ںیھمت اےنپ رن

ر آواز رپ ذوپ اش ےن آںیھکن وھکںیل وت وہ  

ن

دپ ات ےس ربلی 

ن

 ڈایل ۔ اس یک خ 

ن

وکئ ےس رن

 یھت ۔

 

  ڈہی ڑتواےن ےس چب گ

د  ۓرشٹ دبل ںیل ویکہکن داغ آوکپ ںیہن دنسپ ۔ وہ اےس وھگرےت وہ
ٹ  

   لکن   ےس  اسی

 

 گ

  ۔  یھت

رش 

ن

وہ اس یک پ ات نس رک یج اجن ےس رکسماپ ا اھت وت وگپ ا وہ یھب اس ےس وافق یھت ۔ وہ ف

ر  ڑیسایھں ۓ رپ رگے وھپولں وک ذعمرت رھبی اگنوہں ےس دےتھکی وہ

ے

  ۔  ایگ   ای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ے
 

رداس رزگ اس آوارہ امں یک یٹیب وک اعایلن ےک رگد ی 
م
رزگ ہ
م
امم سب اب تہب وہ اکچ ںیم ہ

  ںیہن رک یتکس ۔ افرہح ےن رفنت رھبے ےجہل ںیم اہک اھت ۔

 رک ول افرہح اور وےسی یھب لک ویہ وت وہاگ وج مہ اچےتہ ںیہ ۔ اس 

ے
 

رداس سب ای  دن ی 

ا اچاہ ۔ےیل رپاشین ہن وہ اور اےنپ الپ

ن

ہ مگیب ےن اےس ڈنھٹا رکپ

ن

من
 
ی
  ن رپ لمع رکو ۔ 

 امم ۔۔۔۔۔ 

ٹ
 
  ی

ہ مگیب ےن اےس رمکے ےس 

ن

من
 
ی
ام یک دنہمی اجسؤ ۔ 

ن

ا اجؤ اےنپ ان اہوھتں رپ اعایلن ےک پ

ن

اہک پ

ر الےت وہ
م
  ۔   اہک  ۓ پ اہ

  اوےک ۔ وہ رہگی اسسن رھب رک ان ےن اسھت یلچ یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وج اس یک 

 

وہ نمث اور ذوپ اش وک ویبیٹ پ اررل وھچڑ رک رھگ آپ ا وت الن ںیم یہ اےس افرہح لم گ

  ہ روےک ڑھکی یھت ۔ را

 یھت  وبیل   ۓدوھکی اعیل اجہ ریمی دنہمی یسیک یگل ےہ؟ وہ دوونں اہھت اےس داھکےت وہ

 ےک  اس ۓآ  پ اد اہھت   ےک  ذوپ اش  رپ  وطر الوعشری  وک  اعایلن   یہ دےتھکی   اہھت  ےک  اس  رگم
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  ۔  ھت ۓرشٹ رپ پھچ گ  یفس   یک  اس   نع  و  نم وھپل ےنب  رپ   اہوھتں

اےنھجمس واےل ادناز ںیم اہک اھت ۔ یسیک یگل ےہ بلطم کیھٹ یگل

ن

  ےہ ؟ اعیل اجہ ےن پ

ان رعتفی یہ رک داتی ےہ ۔ افرہح ےن اےس یھکیت رظنوں ےس دےتھکی وہ

ن

  اہک۔   ۓان

ا  اہں وت دنہمی سج ےن اگلئ ےہ اس یک رک اتکس وہں ہک اس ےن تہب ایھچ اگلئ ےہ پ 

دا یک رعتفی ہک سج ےن اہمترے اہھت اےھچ انب

ن

اجن وبھج رک گنت   اےس  وہ   ۔  ںیہ  ۓخ

  ۔   وبال  ۓرکےت وہ

راھ    اعیل اجااہ ! وہ اےس وھگرےت وہےئ الچئ

ٹ

اری یک اکپر رپ ان یک رطف دقم ی 

 

وج داؤد الش

  اکچ اھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اری ےس ہک ریہ ںیھت

 

  : وہ رمکے ےک ادنر دالخ وہا وت ریشںی مگیب داؤد الش

اگ وہ ذوپ اش ےک ےیل دیجنسہ گل ےک رےتش رپ وکئ ارتعاض ںیہن وہ  ےھجم دعسہی اھبیھب

ارا داھکی اھبال ےہ ۔
م
  ریہ ںیھت ۔ ان اک اٹیب یھب ہ

  اعایلن وک اینپ اسںیسن ریتک وہئ وسحمس وہیئ ںیھت ہی ایک وہےن اج راہ اھت ۔ 
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روخردار ادیم ےہ مت نس ےکچ وہ اب اہجں ںیہک رمیض آ  ادی  ۓاہں یئھب ی 

 

   رک  ش

ے

 وہ  تکس

ردتس ںیہن رکںی ےگ اور ںیم لک یہ نمث ےک اسھت اچدن اک اکنح رک دانی اچاتہ  مہ وکئ زی 

 ںیھت رمکے ےس ۔

 

  وہں ۔ ہی ہک رک وہ رےک ںیہن ھت ریشںی مگیب یھب لکن گ

ا رہ

ے

د ۔ وہ اںیھن اکپرپ

ٹ

ا وہا وسحمس رک راہ اھت ینتک رپ اتض ےک   امم ، ڈی 

ے

ایگ اھت وہ ذوپ اش وک وھکپ

  دعب وت وہ اےس یلم یھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ 

  ڈارٹک ایک وہا ےہ ؟ اہرون ےن اس ےس وپاھچ وہ ےسیج یہ رہشنی اک اعمہنئ رک ےک ااھٹ اھت ۔

 

ٹ

 ن کی
سی
ئ ک

 ںیھت اور ےھجم کش ےہ ہک یش از ا

 

گ۔ آپ  دم ےنٹھگ یک وہج ےس ےب وہش وہ گ

ن

ن

سک ڈیلی ڈارٹک ےس چ   رکوا ںیل ۔ ںیم ےن اںیھن انشکجن اگل دپ ا ےہ زمکوری وہ ریہ 

ر یک رطف الکن اھت اہرون  
م
ر وگنما ںیل ۔ وہ اےس رضوری دہاپ ات داتی وہا پ اہ

ن
ن

 

یھت ۔ ہی یمی

  ڈارٹک ےک ےھچیپ ےھچیپ یہ اھت۔

 وہش آ اج

ے

 ۔   وپاھچ  ےن  اہرون  ؟  اگ ۓ بک ی

ر وےسی وت انتج آرام  
م
ر وھک داگی ۔ دوونں آےگ ےھچیپ پ اہ

 

رکںی ااھچ ےہ دو ےٹنھگ دعب انشکجن ای
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  ےلکن ھت ۔

  ڈارٹک وک اولداع رک ےک وہ رمکے ںیم آپ ا اھت ۔

ا ےہ

ن

 . ای  ایسپ ا متخ وہا ںیہن دورسا رشوع وہ ایگ وہ وسچ اکچ اھت اےس ایک رکپ

 ۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔

 اھت۔ اب آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا وخد ایتر وہ راہ اھت وہ نمث اور ذوپ اش وک ویبیٹ پ اررل ےس ال اکچ 

رگم رہچے رپ رکفت اطری اھت ۔ اےس سک یھب رطح ذوپ اش ےس پ ات رکین یھت رگم وہ اس 

ا۔ اب یھب

ن

ر الکن وت اسےنم یہ   وخد  ےک اہھت یتگل وت یہ پ
م
رپ رپویفم ڑھچک رک وہ رمکے ےس پ اہ

 ےس ےلیپ  رادہاری ںیم اےس

ے

 اور زبس رٹنکاس ںیم اگنہل ےنہپ دنہمی ےک نشکنف یک انمس 

ا  ر ےلہپ اہک ایگ ہلمج پ اد آپ  ڑھکی ذوپ اش رظن آئ یھت ۔ اےس دھکی رک اعایلن وک اانپ وھتڑی دی 

 : اھت

 

 

ا ےہ رگم ذوپ اش وک ایک رضورت ڑپ گ

ے

ا ھجمس آپ

ن

نمث آیپ آپ اک وت ویبیٹ پ اررل ےس ایتر وہپ

  یھت ۔

 رپ یھٹیب 

ٹ

اچدن ےن زیت اگنوہں ےس کیب رمر ںیم رظن اس پ ات رپ نمث ےک اسھت کیب س 
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  آےت اس ےک سکع وک داھکی اھت اہجں ےس وہ اس رپ رظن رےھک وہا اھت ۔

اعیل مت اس یک رعتفی رک رےہ وہ پ ا ریمی ےب زعیت ۔ نمث ےن دصےم ےس اہک اھت ہکبج 

  اگڑی ںیم اعیل اک ہہقہق دنلب وہا اھت ۔ 

اہیں ڑھکے ایک رک رےہ وہ ؟ ریشںی مگیب ےن اعیل اٹیب واہں نشکنف رشوع وہ اکچ ےہ مت  

د سک  ای 

 

رتص ںیم ڑھکے دھکی رک اہک اھت وہ اس رطف ش

ن

ر ف
م
اےس ویں اےنپ رمکے ےک پ اہ

  اکم ےس آئ ںیھت ۔ 

ا ۔ اعیل ےن رکسما رک اہک۔

ن

  اہں امم ںیم سب اجےن یہ اگل اھت ذوپ اش یھب وت ڑھکی یھت پ

ر اس دنبنھ ںیم دنبےنھ ذوپ اش وک ںیم ےن اہیں رواک اھت رسدم ےس ولما 

ن

ےن ےک ےیل آخ

ا دوونں ںیم ۔ وہ اینپ پ ات متخ رک ےک اےنپ ےھچیپ 

ن

ےس ےلہپ اک الماقت وت وہین اچےیہ پ

رھ ںیئگ اہجں ذوپ اش ڑھکی یھت ۔ 

ٹ

 آےن واےل رسدم وک ےل رک اس رطف ی 

 ٹمس یکچ یھت ، دامغ ےسیج 

ٹ

م
اری یک رکسماہ

 

اک الماقت رضوری ےہ ۔ اعایلن داؤد الش

  ںیم ایھٹ ںیھت ۔ ذوپ اش رکسما دنب وہ

ے

ےن اگل اھت۔ اس یک رظنںی ان دوونں ےک اعتق

رک رسدم وک ومکلی رک ریہ یھت ۔ وہ یھب ایھٹمں چنیھب رک ان یک رطف الچ اھت رگم راےتس ںیم 
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  ریشںی مگیب ےن اےس رواک وج ان دوونں وک وںیہ االیک وھچڑ رک آ ریہ ںیھت ۔

یسی یک رضورت ےہ مت ریمے اسھت ولچ ےچین تہب اکم اہکں اج رےہ وہ اعیل اںیھن رپاویئ

  ںیہ ۔ وہ اس اک اہھت ڑکپ رک اےنپ اسھت ےل اج ریہ ںیھت ۔ 

   یک اس  ۔   ۓاچےہ ریما اکم ڑگب اج 

ٹ

م
راہ

ٹ

ری 

ٹ

  ۔ یھت  رپ  رعوج ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہرون وک سک یھب وصرت ہچب ںیہن اچےیہ اھت اس ےن یلمیف انبےن یک رغض ےس رہشنی  

ادی ںیہن

 

ا رکےن ےک ےیل اس ےن رہشنی وک اینپ ےس ش

ن

 یک یھت ہکلب اےنپ اکروپ ار وک دگ

ا اچاتہ اھت۔

ن

رگم ہی یھب اجاتن اھت  زدنیگ ںیم ہگج دی یھت ۔ وہ اس یک وخب وصریت شیک رکاپ

 اتکس ۔ اس ےیل اےس اتب

ٹ
ن

ر پ ار رہشنی یک اتمم اک ہلگ ںیہن وھگی
م
 ےل   اہلٹپس   یہ  ریغب ۓ ہک ہ

  ۔  اھت   آپ ا

ا اجاتن اھت ۔ اب یھب وہ الہب السھپ رک اےس وہ اےنپ ر

ن

ر راکوٹ وک متخ رکپ
م
اہ ںیم آےن وایل ہ

  اپ ارنش ےک ےیل ادنر یھب اکچ اھت ۔

ر اس اپ ارنش یک ایک وہج یھت ؟ اس ےن 

ن

ڈارٹک ایک ریما ےبیب اانبرلم رگوھت رک راہ اھت آخ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
224 

 وہش ںیم آےت یہ وسال ایک اھت ۔ 

رڈنب   ںیہن یھت رگم رھپ یھبںیہن آپ ےک ےبیب ےک اسھت وکئ رپاملب 

ن

م
ںیمہ آپ ےک ہ

ےن دوپ ارہ وپےنھچ رپ اپ ارنش اک یہ اہک ویکہکن آپ ایھب ےبیب ںیہن اچیتہ ںیھت دورسی  

وصرت آپ ےن اںیھن دیکمھ دی یھت اںیھن وھچڑ اجےن یک ۔ اس رپیپ رپ آپ ےک 

رڈنب ےک اسنئ ںیہ وج یھب وہا آپ دوونں یک رمیض ےس وہا ےہ ۔ ڈارٹک اےس  

ن

م
ہشیپ وراہن ہ

 یھت ۔

 

ر لکن گ
م
  ادناز ںیم یتہک پ اہ

 رہشنی وک اےنپ ےلہپ ےچب یک پ اد اتسئ یھت ۔ ااجنےن ںیم ای  آوسن 

ے
ے

اجنےن ویکں اوسق

  اس یک آھکن ےس ہب الکن اھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ الن ںیم ریھک رئیچز ںیم ےس ای  رپ اھٹیب اھت ۔دنہمی اک نشکنف اےنپ رعوج رپ اھت ۔ رگم 

 یھت ۔ 

 

 رک گ

ے

 
اےس وکئ دیپسچل ںیہن یھت ہکلب ےبینیچ اس ےک رگ و ےپ ںیم رسای

 اےس الن ںیم داھکئ ںیہن دی یھت ۔ اس اک بلطم وہ رسدم ےک اسھت 

ے

ذوپ اش ایھب ی

   اگلےن ےک ےیل اکیف اھت ۔یھت ۔ یہی ایخل یہ اےس وچکےک
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 : یھبت اس یک رظن اقف رپ وموجد اچدن رپ ڑپی یھت ۔ اس ےک دل ےس داع لکن یھت

داپ ا!ریمے اقف اک ذوپ اش یھب ےھجم اطع رک دے ۔

ن

  خ

 ےس  اس  ذوپ اش   ۔  ھت ۓ ذوپ اش اور رسدم ڑھکے رظن آ  اس یک رظن یتٹلپ اےس ریٹس رپ

ررلبیٹ وسحمس   وہا   وسحمس  وک  اعایلن  یھت  رپ   افےلص  اکیف
مف
ک

ےسیج وہ اس ےک اسھت واہں 

ںیہن رک ریہ یھت ۔ اےس رسدم وک اگھبےن اک ومعق لم ایگ اھت اعیل وک اور ایک اچےیہ اھت ۔ وہ 

  اینپ ہگج ےس ااھٹ اھت اےس ریٹس رپ انچنہپ اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یگ، ُایس   ریمی تبحم یھب دنمسر یک رہلوں یسیج ےہ، ےسیج ہی رہلںی یھبک ںیہن رںیک

وہ آج ارسفدیگ یک ٹیپل ںیم اھت اس نمث سج   رطح ریمی تبحم یھب یھبک ںیہن ےمھت یگ۔ 

  ۔   یگ   ۓرپ وہ رصف اانپ قح اتھجمس آپ ا اھت لک سک اور یک وہ اج 

  اس اک دل سک اکم ںیم ںیہن گل راہ اھت ۔ 

ر اےس ویکں اس دقر دلجی ںیم وھچڑ آپ ا اھت ۔ ںیہن اعدل نمث رصف اہمتری ےہ 

ن

وہ آخ

ایھب دنہمی وہئ ےہ اکنح ںیہن ۔ ںیم ایھب یھب اےس احلص رک اتکس وہں ۔ وہ ہی ایخل 
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آےت یہ وفن ااھٹ اکچ اھت اےس دلج از دلج ارمییسنج ٹکٹ ی  رکواین یھت وہ اکنح ےس ےلہپ 

  اکنح ےس روک اتکس اھت ۔ دوونں اک اکنح ایھب یھب وہ اتکس اھت ۔  چنہپ اتکس اھت ۔ وہ اےس

ر الکن اھت ۔ وہ 
م
اعدل اینپ ھچک رضوری زیچںی ای  گیب ںیم زیتی ےس ڈال رک ٹیلف ےس پ اہ

 آےگ

ن

ےس ای  سب   ڑسک رپ دوڑ راہ اھت احالہکن اےس بیک البین اچےیہ یھت رگم ااچی

 ومڑ اکٹ رک آئ یھت اور وہ ڑسک رپ ا 

ن

ی  رطف تہب زور ےس رگا اھت ۔ وحملں اک ااچی

  لیھک اھت رگم اس یک اجن رپ نب آیئ یھت ۔ وہ ڑسک رپ ڑپا رکاہ راہ اھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ وھپیل اسوسنں ےک اسھت ریٹس رپ اچنہپ اھت ۔ وہ دوونں اس ےس ےب ربخ ھت ۔ اعایلن 

وں رپ اہھت رھک رک اکھج اور اانپ سفنت احبل رکےن اگل ۔ 

ن ٹ

  ھگ

دھ ریہ ںیہ ۔ اس اک دل وت اچاہ اھت رسدم اک ہنم رس

ٹ ن

دم مت اہیں وہ اور واہں آیٹن ںیھمت ڈوھی

 اجس

ٹ

م
ارہ  اک   اجےن  اےس  ۓوتڑ دےنی اک رگم رہچے رپ رکسماہ

 

  ۔  ایک   اش

 زگرےن اک ااسحس یہ ںیہن وہا ےھجم ۔ اس اک ہلمج اعایلن وک ریت 

ے
ے

اوہ ذوپ اش ےک اسھت وق

  یک رطح اگل اھت۔
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راپ ا اھت ۔ ذوپ اش اس   اٹیب وت ارگ

ٹ

ری 

ٹ

د اہیں راک وت ےھجت اینپ ربخ ںیہن رینہ ۔ وہ ی  ری 

ن

ر م وھتڑی دی 

  رپ ای  رظن ڈاےنل ےک دعب ادرھ ادرھ دھکی ریہ یھت ۔

  کیھٹ ےہ ذوپ اش ںیم اتلچ وہں رھپ الماقت وہیت ےہ ۔ رسدم اےس ہک رک اج اکچ اھت ۔

ذوپ اش یھب ےچین   اچ اھت ۔ ایھب یھب الماقت یک رضورت ےہ ۔ اعایلن ےن دل ںیم وس

راھ ریہ یھت ۔ 

ٹ

  اجےن ےک ےیل دقم ی 

  ھجم ےس ویکں پھچ ریہ وہ ذوپ اش ؟ وہ اس اک اہھت اھتم اکچ اھت ۔ 

 یھت  وبیل  ۓےگ ۔ وہ اس یک آوھکنں ںیم اھجےتکن وہ  رٹسم اعایلن داؤد ریما اہھت وھچڑںی

  ۔

  اپ ا اھت ۔ وھچڑےن ےک ےیل وھتڑی ڑکپا ےہ ۔ وہ یھب اس ےک ادناز رپ رکسم

ایک آاکپ دامغ اینپ ہگج ےس کسھک ایگ ےہ رٹسم اعایلن داؤد؟؟ وہ اانپ اہھت اک ےکٹھج ےس 

  ڑھچا یکچ یھت ۔

  ےس ںیھمت داھکی ےہ وپرا وپرا 
 
مت دامغ یک پ ات رکیت وہ وہےن وایل زسم ںیم ےن وت ج

   داھکی اھت۔ ےن آںیھکن اھپڑ رک اےس  زسم ےنہک رپ ذوپ اش اگل وہں ۔ اکسھک وہا وسحمس رکےن
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اےسی ایک دھکی ریہ وہ ، نیقی ںیہن ھجم رپ ۔ تہب ایپری گل ریہ وہ رگم ہی وسین وسین الکایئں 

ےھجم ایخل ویکں ںیہن آپ ا رجگوں اک ۔ وہ اس ےک دنہمی ےس ےجس اہھت دھکی راہ اھت ۔ یلیھتہ 

راب وہ

ن

 ےس رکٹاےن رپ وھتڑے ےس خ

ن

  ۔  ھت ۓےک وھپل اس ےک یس 

ا ۔ وہ اےس اکش وہ اعایلن  

ے

داؤد یک تقیقح ےس وافق ہن وہیت وہ رصف اس اک اعیل اجہ وہپ

 ےس   رپ   ریٹس  وج  یھت ریہ   وسچ  ۓدےتھکی وہ

ے
ن

ےکٹل دنیگے یک ڑلویں وک ڑکپے دای

ر ےک داھےگ نج ںیم ےلیپ وھپل رپو 

ن
 

ر اسی رای   ےل  ھت   ۓ گ  ۓداھہگ وتڑ اکچ اھت ۔ دو ی 

   یک  اس   رک

ن

راھ  اجی

ٹ

اک افہلص رہ ایگ اھت ۔ اب وہ اس ےک   دقم  ای    درایمن  ےک  دوونں ۔ ی 

رنی داھوگں وک رجگے یک لکش 

ن

اہھت ڑکپے الکیئ ںیم پ اری پ اری ےلیپ وھپولں ےس م

  ںیم انہپ اکچ اھت ۔

کہم وسحمس رک راہ اھت ۔ دنہمی اور وھپولں  وہ اس ےک اہوھتں رپ کھج رک ان وھپولں یک

 وھچڑ رک اج اکچ اھت ۔ ہکبج یک سکم وخوبش اس ےک ونھتنں ںیم رکٹائ یھت ۔ وہ اےس وںیہ

ر ایس ہگج ےب ربخ ڑھکی یھت ۔

 

ر ای ر ان وسفں زیخ وحملں ےک زی    ذوپ اش ھچک دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ربیت دڑھک راہ اھت ۔ اےس 

ے

دنہمی یک رمس ااتتخم وک ےنچنہپ وایل یھت رگم نمث اک دل ےب ی
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 اخص وک اس یک تہب بیجع وسحمس وہ راہ اھت ۔ ےسیج وکئ اانپ تبیصم ںیم وہ ، ےسیج سک

رضورت وہ ۔ وہ دنہل ینب اجیٹس ہپ یھٹیب یہی وسچ ریہ یھت ہک اس ےک اےنپ اسرے وت  

  پ اس ےھٹیب ںیہ اس ےک ارد رگد ھت رھپ وکن اانپ اھت سج ےک قلعتم دل رپاشین وہ راہ اھت ۔

ر زیچ ےس ااچٹ وہا اھت ۔
م
  اعدل ۔ اس ےک ذنہ ںیم امھجاک وہا اھت ای  دم اس اک دل ہ

 وہں اب سب رکںی رمکے ںیم ےل ولچ ےھجم ۔ ذوپ اش وج 

 

اچدن امم ےس وبول ںیم کھت گ

  دےتھکی یہ نمث ےن تنم یک ۔
 
ی ر

ے

  ایھب ایھب اجیٹس رپ آئ یھت اےس اےنپ ف

ریھ یھت وج رکسما رکسما رک 

ٹ

ری ایم یک رطف ی 

ٹ

اوےک آیپ ںیم پ ات رکیت وہں ۔ وہ ہک رک ی 

  ڑھکی  سک امہمن ےس پ ات رک ریہ ںیھت ۔ راےتس
 
ی ر

ے

 ںیم اےس افرہح اعایلن ےک ف

رظن آئ وت ذوپ اش اک دل اچاہ اعایلن یک اس دقر انمتقف رپ اےنپ اہوھتں ںیم اس ےک 

  ۔   امرے  دے  رپ   ہنم ےک  اس   اور  ڈاےل  ونچ رجگے  ۓ ڈاےل گ

 ۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہا وہ   اےس وہش آپ ا وت وخد وک ااجنن ہگج ہپ پ اپ ا اھت ۔ آھکن اموحل ےس امونس وہئ وت ولعمم

 اتپسہل ےک ای  ڈیب رپ ویٹپں ںیم ڑکجا وہا ڑپا اھت ۔ اےس ایھچ اخیص وچںیٹ ائ 

ے
ے

اس وق
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  ںیھت ۔

 ۔   اہک ۓآہ! اس ےن درد یک دشت ےس رکاےتہ وہ

  آپ ا اھت 
 
ی ر

ے

 بیسح اھٹ رک اس ےک ف

ے

اعدل کیھٹ وہ مت ۔ اس اک اجن ےس ایپرا دوس

  ن احلص وہا اھت ۔ےسج دھکی رک اس دپ ار ریغ ںیم اعدل وک ی  وگہن وکس

  ںیم اہیں ےسیک آپ ا ؟ اس ےن لکشمب وسال ایک ۔

وچہکن یطلغ اس سب ڈراویئر یک ںیہن یھت اس ےیل اتپسہل یھب ویہ ںیھمت ےل رک آپ ا اور 

 اکل اہمتری ےھجم یھت ۔ بیسح اس اک اوکسل 

ٹ

ےھجم اتپسہل ےس یہ اکل آئ ویکہکن الس

ر کلم رواہن وہ ولیف وہےن ےک اسھت اسھت اکجل ولیف یھب اھت
م
 ےس پ اہ

ے

 

ن

 اور رھپ وہ اجب یک ئ

 دوپ ارہ ای  اسھت ھت ۔

ے

  ایگ اھت ویں ای  اسل ےک وےفق ےک دعب دوونں دوس

  مت اہکں اجرےہ ھت وہ یھب گیب ےل رک ؟ بیسح ےن دریھے ےس وسال ایک ۔ 

 پ ااتسکن ۔ اس ےن فیلکت ےس آںیھکن ومدن ںیل وت وگپ ا نمث اس یک تمسق ںیم یہ ںیہن

  یھکل یھت ۔

 اج اہکں  ہک  ریغب ۓاتب  وک   سک  وہ  آےت  رک وھچڑ   پ ااتسکن   یہ  وخد  وہ ۓایک مت پ الگ وہ گ 
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اس یک ذاایتت  واسپ اج رےہ ھت ںیم اجن اتکس وہں وہج ؟ وہ یہ  وخد  اب  اور  وہ  رےہ

  ےس وافق اھت اس ےیل ریحت ےس وپھچ راہ اھت ۔

ری وکشش رک راہ اھت دل ےس وبجمر وہ رک رگم

ن

 داھکی مت ےن وہ آج یھب ریمی تمسق اینپ آخ

ںیم ںیہن ےہ ۔ اس ےن فیلکت ےس آںیھکن ومدن یل ںیھت اےس ولعمم ہن وہ اکس درد دل  

 یک دشت زپ ادہ ےہ پ ا وچوٹں یک ۔ 

 :بیسح اس اک درد ھجمس اتکس اھت رصف اانت وبال

 مت وہک وت ںیم نمث وک علطم رک دوں ۔ 

 اس ےس ایک وہاگ ؟ اعدل ےن وپاھچ ۔

 وممہ  یھب  ایھب  ویکں اجنےن  اےس  اھت   اہک  ےن بیسح  ۔   یگ   ۓاکنح رکےن ےس رک اج وہ  

  ۔   یک  نلم  ےک دوونں  یھت  ادیم  یس

ہکبج وہ  اہمتری وخش یمہف ےہ وہ اس ےک ےیل ویکں رےک یگ وج اےس اہنت وھچڑ رک آ ایگ

  اڈنیٹس یھب ےل اتکس اھت ۔ وہ وخد وک وصقر وار اتھجمس اھت ۔ 

ا اچےیہ

ن

   اب ۔ بیسح ےن ڈارٹک وک ادنر آےت دھکی رک اہک اھت ۔ ںیھمت آرام رکپ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک اکشر اھت ۔ وہ اچہ رک یھب 

ٹ

م
راہ
 
لک رات وہ ےب نیچ ریہ یھت ایھب یھب اس اک دل ھگ

اعدل ےس راہطب ںیہن رک یتکس یھت ۔ اس اک ربمن دنب اھت اور این ربمن سک ےک پ اس ںیہن اھت۔ وہ 

  ذوپ اش ایتر وہ رک اس ےک 
 
ریمون ےگنہل ںیم دنہل ینب آےنیئ ےک اسےنم یھٹیب یھت ج

  پ اس آئ ۔ 

  وبیل یھت ۔  ۓ ایپری گل ریہ ںیہ آپ ۔ وہ اس اک سکع آےنیئ ںیم دےتھکی وہتہب

ری یھت اور ذوپ اش ےک

ٹ

اہھت اھتےتم   ایک مت اکنح ےک ےیل ایتر وہ ؟ نمث اس یک رطف م

  ۔   وبیل  ۓوہ

د ےن کیھٹ یہ وساچ وہاگ ۔ اعیل اجہ اےس دنسپ اھت رگم تبحم ںیہن یھت

ٹ

اس ےس    آیپ امم اور ڈی 

 وسحمس وہیت ۔  ہک سک ےس یھب 

ے
ے

  اکنح رکےن ںیم دق

  ۔ وبیل  ۓرسدم ااھچ ڑلاک ےہ ذوپ اش وہ وخش رےھک اگ ںیھمت ۔ وہ اس اک اہھت لہسےت وہ

د ایھب آےت یہ وہں ےگ ۔ ریشںی مگیب

ٹ

 مت دوونں ایتر وہ اکنح وخاں وک ےل رک اہمترے ڈی 

  ان ےک رمکے ںیم زیتی ےس دالخ وہئ ںیھت ۔
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہک نمث اک اکنح دعلی افرہح مت ایت

ے

اں اب سب دلجی ےس اےنپ الپن رپ لمع رکو پ

ن

ر وہ پ

 دانھکی  رھپ   ۔   ۓےس ، اہمترا اعایلن ےس اور اس وملکیہ اک رسدم ےس وہ ای  اسھت یہ وہ اج

د  وک  اھبیھب   ریشںی  ںیم

ٹ  

ہ  ۔   وہں  اگلیت  ےسیک  ہپ   اسی

ن

من
 
ی
   اس افرہح  اور  مگیب  

ے
ے

 ںیم   رمکے  وق

  ۔  ںیھت  وموجد

ارا راج 
م
 just imagine  امم آپ رکف یہ ہن رکںی رھپ دےیھکی اگ اس سلیپ ںیم ہ

رات وہں ےگ ان ےک وھنجں ےن ےھجم اس اچدن 

 

ای

ے

  ریما اور اعایلن اک اکنح وہاگ ایک پ
 
ج

ردنخ ےجہل ںیم وبیل ۔ 
م
  ےک ےیل رکھٹاپ ا ۔ افرہح زہ

یل ےک ےیل ہی وت اس ارے اٹیب ہی وت رشوع ےس یہ اس وملکیہ وک وسےچ ےھٹیب ھت اےنپ اع 

ہ مگیب ےن

ن

من
 
ی
ا ےہ ۔ 

ے

رکسماےت    ےن مب وھپڑا ان ےک رسوں رپ ہک وہ سک اور وک دنسپ رکپ

  ۔  اہک  ۓوہ

ر دعب ےسیج  کیھٹ ےہ امم ںیم اب یتلچ وہں اعایلن ےک رمکے ںیم اور کیھٹ وھتڑی دی 

ا رشوع رک دانی ےہ

ن

رہ   اگ  ۓ آرھپ وہاگ دامھہک اور   یہ ںیم الچؤں یگ آپ ےن دروازہ اجبپ
ن

 م

  ۔   یھت  نئمطم ےس   الپگنن اینپ  وہ  ۔
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 آےگ  دوونں  وہ ۔  ےس  رمکے   اےنپ  ۓاہں اب ولچ ہی ہن وہ ہک اعایلن ایتر وہ رک لکن اج 

 ۔  ںیھت لکن   ےس  رمکے  ےھچیپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رک یلست یک ہک رمکہ اخیل وت ںیہن اس ےک 

ن

ر یچنہپ ادنر اھجی
م
افرہح وجں یہ رمکے ےک پ اہ

ارہ ایک وج نیم وسچئ آف رک یکچ ںیھت ۔ دعب ادنر دقم رےتھک

 

ہ مگیب وک ڈن اک اش

ن

من
 
ی
 یہ 

راب ایک ڑپکے  

ن

ادنریھے اک افدئہ ااھٹےت یہ اس ےن رھپیلیت ےس اانپ کیم اپ خ

 : ہیلح اگبڑےن ےک دعب الچئ  اھپڑے اور اس اک 

  وھچڑو ےھجم زیلپ وھچڑو ۔

 آف وہےن رپ رپاشین اس ایھب وچسنشی وک ھجمس یہ

ٹ
 

 الی

ن

  اس رپ اکچبہن وہ ااچی
 
 راہ اھت ج

 : اس ہلمح وہا اور اسھت وسناین آواز

 اب وہ دروازہ ٹیپ ریہ یھت ۔  اچبؤ ےھجم وکئ ےہ۔

 دروازہ وتڑا اج اکچ اھت

ے

  ی

ے

 وہ ۔ ی

 

اری وک  افرہح ایک رک ریہ وہ پ الگ وہ گ

 

ہ مگیب داؤد الش

ن

من
 
ی

یھبس ولگ عمج   یھب روک یکچ ںیھت وج اکنح وخاں ےک رمہاہ واہں ےس زگر رےہ ھت ۔
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  ۔  ھت   ۓوہ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر لکن اور روےت وہ
م
ہ  ۓدروازہ لھک اکچ اھت اور اسےنم ےس افرہح ےٹل ےٹپ ادناز ںیم پ اہ

ن

من
 
ی
  

  ۔  یگل   ےلگ  ےک  مگیب

 یھت دےیھکی اس ےن ایک رک دپ ا ریمے اسھت ۔

 

  امم ںیم وت رصف اکم ےس گ

ںیھت وج وخد ھچک ھچک وصراحتل وک اس ےک ےھچیپ یہ س  یک رظنںی وہقن ےس رسدم رپ یکٹ  

اری ےن ای  ڑپھت اےس ردیس 

 

ا داؤد الش

ے

ھجمس راہ اھت ۔ اس ےس ےلہپ وہ اینپ افصیئ شیپ رکپ

  ایک اھت ۔ 

اری ےن شیط ںیم   وہاگ  ےس  افرہح ۓاہمترا اکنح اب ذوپ اش یک اجب

 

انس مت ےن ۔ داؤد الش

  اہک اھت ۔ 

ہ مگیب وت اعایلن یک اجب 

ن

من
 
 ںیم ںیھت ہکبج افرہح امں ےک ےلگ یگل  رک   دھکی  وک   رسدم  ۓی

ے

تکس

 ےب ربخ ڑھکی وسٹے اہب ریہ یھت ۔ 

نکیل الکن ریمی پ ات ۔۔۔۔۔ رسدم وک اہھت ااھٹ رک روک دپ ا اھت ۔ اس یک امں یھب رخ 
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  ومڑے ڑھکی ںیھت ۔ 

 ںیہن ےہ ومولی 

ے
ے

ذوپ اش اک اکنح ںیہن وہاگ اس ےیل افرہح وک نمث ےک پ اس ےل اجؤ وق

اری ےن اانپ مکح انسپ ا اھت ۔ رسدم ان یک زعت اک افولدہ انب اکچ اھت   اصج  ےک پ اس ۔ 

 

داؤد الش

ا اھت ۔ 

ن

ایم ےک داغ وک دوھپ

ن

  ۔ اںیھن اس دبپ

د ذوپ اش اک اکنح وہاگ اور ریمے اسھت وہاگ ۔ اعایلن یک آواز رپ افرہح اک ےکٹھج ےس 

ٹ

ڈی 

دا وہئ ۔    امں ےس خ 

ہ مگیب ےن ای  دورسے وک داھکی اھت

ن

من
 
ی
 : افرہح اور 

  ہی ایک وہا اھت ان ےک اسھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اری ےک شیط ےک آےگ سک یک تمہ ہن وہیئ ہک افرہح اور رسدم ےک اکنح ےک 

 

داؤد الش

اری ےن البپ ا اھت

 

 . قلعتم ھچک ہک ںیکس ۔ اعایلن وک اکنح ےس ےلہپ داؤد الش

د ۔ اعایلن رس اکھج

ٹ

  ۔ اھت  ڑھکا   ۓیج ڈی 

 ےہ ںیم اچدن ےک اعمےلم ںیم ان اچاہ ریشںی اےنپ ےٹیب ےس وہک ایھب یھب

ے
ے

 وسچ ےک وق
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اری ےن  

 

رہتش ںیہن اچاتہ اور اہمترا اٹیب وت ےلہپ یہ سک ڑلیک ےک رکچ ںیم ےہ ۔ داؤد الش

  لمحت ےس اہک ۔

  یہ تبحم 

ے

د ، امم چس وت یہی ےہ ںیم ےن ذوپ اش وک اہبووپلر رٹپ ےک اسھت داھکی اھت ی

ٹ

ڈی 

دےنھ رپ یھب وہ ںیہن یلم ۔ آپ ھجم رپ رک اھٹیب اھت وج دعب ںیم 

ٹ ن

 آاکشر وہئ رھپ ےھجم تہب ڈوھی

  وہ ڈر 
 
س  ھجم ےس اچدن اک ےتہک رےہ اور ںیم ذوپ اش وک التاتش راہ ۔ اتپ وت اس رات الچ ج

 ےس یگل ڑھکی یھت ۔ اس ےک دعب آپ دوونں وک اتبےن یک 

ن

ےک امرے ریمے یس 

ر ل      ۔  اھت   راہ  ہک ۓ رکسماےت وہوکشش یھب یک رگم سک ےن ینس یہ ںیہن ۔ وہ زی 

 ےب نیقی ںیھت ۔ 

ے

  اعایلن اھکؤ ریمی مسق ہک چس ہک رےہ وہ ۔ ریشںی مگیب ایھب ی

  اہں امم چس ۔ وہ اںیھن ےلگ اگل اکچ اھت ۔

اری وک یھب ےٹیب یک پ ات نس رک ی  وگہن وکسن وسحمس وہا اھت ۔

 

  داؤد الش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 داہل دبل اجےن رپ ریحان رپاشین یس نمث ےک رمکے ںیم یھٹیب یھت ۔ ہکبج 

ن

ذوپ اش ااچی

ا رو ریہ یھت ۔ ای  پ ار روےنک 

 

ہ مگیب افرہح وک اےنپ اسھت ےل اج یکچ ںیھت وہ ےب احتش

ن

من
 
ی
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ایم یک وکشش یھب یک

ن

اری اےس لتق رکےن وک یھب ایتر ھت سب اںیھن ہی دبپ

 

 رگم داؤد الش

 یھت ۔ رسدم اکنح ےک دعب یہ اج اکچ 

 

ا اھت ۔ وہ س  یک رظنوں ںیم ولظمم نب گ

ن

اک داغ اٹمپ

اھت ۔ وہ ےصغ ےک امرے اینپ اگڑی اکنل رک زن ےس اگھب ایگ اھت ۔ اس اک دامغ امؤف وہ راہ اھت 

ایت اکنح اکاےنپ اسھت وہےن واےل  

 

 یہ وسچ وسچ رک ۔   احدپ

ر یہ آپ ا ۔ ریشںی مگیب ےن رکسماےت وہ 

ے

ر ریما اچدن اس آنگن ںیم ای

ن

 رپ   رس  ےک  اس   ۓآخ

  ۔   دپ ا  وبہس

اری ہشیمہ ےس یہی وخاشہ یھت دوھکی ےسیک وپری وہئ ےہ ۔ نمث وک اانپ دھک وھبل ایگ اھت 
م
ہ

  ۔

ر
م
ریگ وہین یھت وہ وت وہ یکچ اھبیھب اجن پ اہ

ن

 ںیلچ دنہل وک ےل رک س  ااظتنر رک اب وج دبم

  رےہ ںیہ ۔ سک امہمن وعرت ےن آ رک اہک اھت ۔

ر اجےن ےک ےیل ایھٹ یھت پ اون مگیب ےن   ذوپ اش اٹیب ولچ۔
م
نمث ھچک ڑلویکں ےک رمہاہ پ اہ

  اےس یھب اسھت اجےن وک اہک۔

  اںیھن عنم رک یکچ یھت ۔   ایم مگیب ںیم ںیہی رپ کیھٹ وہں ۔ وہ 
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ر یہ ڑھکا اھت ۔ امتم  پ اون مگیب اےس ںیہی رےنہ دو اعایلن انلم
م
اچاتہ ےہ ۔ وہ دروازے ےک پ اہ

ر ںیلکن ۔ اب وہ رمکے ںیم ایلیک یھت اور دل یک دڑھنک زیت راتفر 
م
ڑلایکں یتسنہ وہںیئ پ اہ

  ےس لچ ریہ یھت ۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا اہجں رہشنی وموجد یھت ۔ اےس دےتھکی یہ اہرون اہلٹپس ےک رمکے ںیم دالخ وہ

 رہشنی اینپ  

ے

 الکن اھت ۔ ہکبج اس یک دبول

ے

رہشنی ےن رہچہ ومڑا اھت ۔ وہ اینپ یہ اوالد اک اقب

  اوالد ای  پ ار رھپ وھک یکچ یھت یہی قلق اج ےک ںیہن دے راہ اھت ۔

ردی  آ رک

ن
ن

 وبال اھت ۔   تبحم ےس وچر ےجہل ںیم  رہشنی اوھٹ ںیلچ ۔ وہ اس ےک ڈیب ےک ی

  وت وہ ڈارٹکز ےک اسےنم اینپ ذات اک رھبم رھک راہ اھت ۔   رہشنی ےن اےس داھکی

 وہ اب ںیلچ رھگ اور زپ ادہ وسےنچ یک رضورت ںیہن ےہ ۔ اس ںیم اینت 

 

ڈاچسرج وہ گ

  تمہ ںیہن یھت ہک وہ اہلٹپس ںیم اس ےس ڑگھج ےکس وس اخومیش ےس ڈیب ےس ایھٹ یھت ۔ 

رگم دل یہ دل ںیم رکش ادا رک راہ اھت ہک وہ اس   اس ےک ادناز دھکی رک اہرون ریحان وت وہا  

  ےس ااسفتسر ںیہن رک ریہ یھت ۔ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ذوپ اش ! وہ رمکے ںیم دالخ وہا وت اےس ڑھکیک ںیم ڑھکے پ اپ ا اھت اس ےک اکپرےن رپ 

  اچدن ےن ای  زیمخ یس اگنہ اس رپ ڈایل یھت ۔

 ں ےک دعب ںیم ےن ںیھمت پ اپ ا ےہ ؟؟ںیھمت اتپ ےہ ینتک رپ اوتض

دےنھ ےک ےیل ینتک راںیت ںیم ڑسوکں یک رگد اھچاتن راہ وہں  

ٹ ن

ںیھمت اتپ ےہ ںیھمت ڈوھی

 ؟؟ 

ںیھمت اتپ ےہ ۔۔۔۔۔۔ وہ ای  ےحمل وک راک اھت ۔۔۔۔۔ ااہااااااں اتج ںیہن راہ سب اتب راہ 

ا وہں ۔

ے

  وہں ینتک تبحم رکپ

ا

ن

ادی ان یک  تہب امویس نک احالت اک اسانم رکپ

 

د ےن یھب اصف ہک دپ ا اھت ہک ش

ٹ

ڑپا ےھجم ڈی 

دنسپ ےس رکوں اور اور ںیم وساتچ وہں اچدن ارگ مت ریمی ذوپ اش ہن وہیت وت ۔۔۔۔۔۔۔ وہ 

دب ےس ہک راہ اھت ۔

ن

  اس ےک اہھت اےنپ اہوھتں ںیم اھتےم آج خ 

را وبثت یھب  

ٹ

ا وہں مت ےس اور دوھکی وت اینپ تبحم اک س  ےس ی 

ے

اکنح یک تہب تبحم رکپ

وصرت دے دپ ا ےہ ۔ ںیم آج تہب وخش وہں اور ھجمس ںیہن آ ریہ ہک ےسیک ایبن 
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  اعایلن   رکوں ۔ دوونں ای  دورسے یک رطف رخ ےیک

ے

ڑھکیک ںیم ڑھکے ھت ی

داؤد ےن اس ےک دوونں اہوھتں وک دیقعت ےس وچام اھت اور رھپ اک اگنہ اس ےک رشم و 

ااین رپ

 

 س
  اےنپ ل  رھک اکچ اھت ۔  ایح ےس دےتکم رہچے رپ ڈال رک ئ ی

  ےب کش تبحم یک رتہبنی زنمل اکنح ےہ اور وہ دوونں اس زنمل وک پ ا ےکچ ھت ۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا دنسپ ںیہن ایک ۔ رسدم ڑسوکں رپ 

ن

ااسی ےسیک وہ اتکس ےہ ؟؟؟ امم ےن یھب ھجم رپ اابتعر رکپ

 ےس   اگڑی اگھبےن ےک دعب کھت ایگ وت ای  ہگج اگڑی پ ارک رکےن ےک دعب کیب

ٹ

س 

  ۔   اگل   وسےنچ  ںیم  پ ارے ےک  وھباچنل  ۓ آ  ںیم زدنیگ اینپ  ۓرس اکٹ

 یھت اس ےن ریمی ےب ربخی اک افدئہ ااھٹپ ا اھت 

 

 گ

ٹ
 

  رمکے ںیم آئ وت آےت یہ الی
 
وہ ج

ر ؟؟ وہ دشودم ےس زگرے واےعق وک وسچ راہ اھت۔

ن

  رگم اس ےن ااسی ویکں ایک آخ

ر ےہ رگم وج یھب ےہ اف

ٹ

ر ی 

ٹ

رہح مت ےن ریمی زدنیگ اگبڑ ےک رھک دی اس اک بلطم ھچک گ

ےہ رگم ںیم یھب اب ںیھمت زسا دوں اگ اس زیچ یک ۔ اس ےن اےنپ پ ال یھٹم ںیم ڑکج ےیل 

  ھت ۔
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ںیم ےن ںیھمت وھک دپ ا رصف افرہح یک وہج ےس ۔ اےس وھکےن اک مغ اتس راہ   آہ! ذوپ اش

 اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

امم ااسی ےسیک وہ اتکس ےہ ؟ افرہح رس ڑکپے رمکے ںیم ادرھ ےس ادرھ لہٹ ریہ یھت ۔ 

ہ مگیب رس اھتےم وصےف ہپ یھٹیب ںیھت۔

ن

من
 
ی
   ہکبج 

رمکے ںیم اعایلن ںیہن رسدم ےہ ۔ افرہح ہی ایک وہ ایگ ےٹیب ۔ ےھجت ویکں ربخ ہن وہیئ ہک  

ہ مگیب ےن اہک ۔

ن

من
 
ی

  

ر رسدم اس ےک ڈیب روم ںیم رکےن ایک ایگ اھت ۔ وہ کھت اہر رک ڈیب ےک وکےن

ن

   امم آخ

ٹ

ہپ ی

 یھت۔

 

  گ

 یھت اور اکنح رسدم ےس رکوا یھٹیب وہ ۔ ںیہک وہ 

 

اب مت وسوچ وہاگ ایک اعیل یک ویبی ےننب گ

دہش القح وہا اھت ۔ریتصخ اک اطمہبل ہن رک دںی ۔  

ن

ہ مگیب وک این خ

ن

من
 
ی

  

رزگ 
م
رامشئ رک ےک ذوپ اش ےس اکنح ایک ےہ اس ےک ےھچیپ ایک وہج وہیگ ںیم ہ

ن

امم اعیل ےن ف

 افرہح ےک اسےنم وہیت وت وہ اچک ابچ 

ے
ے

اںیھن وخش ںیہن رےنہ دوں یگ ۔ ذوپ اش اس وق
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  اجیت ۔

 

ن

ا وت رھپ ااچی

ن

ا اھت پ

ے

ہ    اس وملکیہ ےس اکنحاہں رگم وہ وت سک ڑلیک وک دنسپ رکپ

ن

من
 
ی
ویکں ایک۔ 

  مگیب وک اب این ومہ اتسےن اگل ۔ 

ا ےہ ےھجم ۔ وہ ارادہ رک یکچ یھت ، اےس 

ن

امم تہب ھچک ےہ وج انھجل ںیم ڈال راہ ےسج اھجلسپ

ا اھت ۔ وہ اب سک وک نیچ ںیہن ےنیل دےنی وایل یھت ۔

ن

  تہب ھچک رکپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ریگ وہئ یھت اےس

ن

ادی ںیم وج دبم

 

  دی   رک  ریتصخ  دلج   ۓدےتھکی وہ   ش

 

   اس   ۔  یھت  گ

ے
ے

 وق

 وہ   ۔  یھت  یھٹیب  رظتنم ےیل  ےک  دعلی   ۓاھچب رپ گنلپ اگنہل  رسخ  ںیم روم  ڈیب   ےئن  اےنپ  نمث

ر  اےنپ  وہ ںیم زدنیگ  ئن   اس   ۔  یھت آئ  وھچڑ   ےھچیپ وک  اعدل
م
 اچیتہ  رانہ  صلخم اسھت  ےک  شہ

آےن واےل ےک ااظتنر ںیم رضور    رگم  یہس ہن   ۓاھچب   ںیکلپ  وہ  ہک ہک  یھت  وہج   یہی  ۔  یھت

  یھٹیب یھت ۔

دروازے رپ اکٹھک وہا اھت ۔ دعلی یفس ریشواین ےنہپ ادنر دالخ وہا ۔ اسےنم یھٹیب وخب 

ر ل  رکسماپ ا ۔    وصرت یس دنہل وک دھکی رک زی 
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  السیتم وہ ! اس ےک وجاب ںیم نمث ےن طقف رس الہپ ا اھت ۔

 اجگ ریہ وہ ۔ وہ ریشواین ےک نٹب 

ے

  وبال۔  ۓوھکےتل وہاب ی

  یج آاکپ ااظتنر رک ریہ یھت ۔ اس ےن رظنںی اکھجےئ اہک اھت ۔

را اھت ۔ 

ٹ

 ریما ااظتنر ۔ وہ ریحت ےس م

 ےھجم پ اد ےہ آپ ےن لک رات ےھجم ایسی وکئ یھب رحتک یک ادیم رےنھک 

ے

رگم اہجں ی

  ال راہ اھت ۔ ےس عنم رک دپ ا اھت رھپ ہی دبتیلی ۔ وہ اےس نمث اک لک رات اک پ الگ نپ پ اد د

 ۔   ۓوسری زیلپ ںیم ںیم ےن پ الگ نپ ںیم اتپ ںیہن ایک ایک ہک دپ ا اھت آپ ریسسی وہ گ

  ۔  یھت ریہ  ہک   ےیل  رشدنمیگ  تخس   رپ   رہچے  وہ

ہک دپ ا اھت ہک اس   دنہمی یک رات نمث ےن دل ےک اہوھتں وبجمر وہ رک دعلی ےس وفن رپ

 وہ وخد رایض ہن وہ اجےس ئن ونیلی دونہلں وایل ادیمںی اعطقً ہن ریھک اج

ے

  ی
 
 ۓ ںیئ ۔ ج

  

ے

   ی

ے

ردتس  وہ اسھت   ےک  اس  ی  ہک  رپ   وفن   ھچک  تہب اےس  وہ  ںیم   پ ازی   دلج ۔   رکے  ہن   زی 

 

 

  ےل رک ۔  وک   پ ات  یک  رات  یھت  رشدنمہ  ااہتنئ  وہ   ےس  حبص  رگم  یھت  گ

اب ںیم وت پ ات اک اکپ وہں ای  دہعف ہک دپ ا اھت ہک اہمتری رمیض ےک ریغب ھچک ںیہن رکوں 
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ر ےس آپ ا ہک مت اصف اصف ہک یکچ یھت ۔۔۔۔۔۔   اگ  ے رمکے ںیم یھب دی 
سلن
  وت ا

 ےھجم ۔ وہ آوسن اہبےن یگل یھت 

ے

ا اب آپ اعمف ںیہن رک تکس

ن

اہں وت اب ںیم رایض وہں پ

  ۔

۔۔۔۔ ارگ رایض وہ وت رو ویکں ریہ وہ ؟ وہ وج اےس گنت رکےن ےک ومڈ ںیم اھت   ںیہ نمث

  وفراً ڈیب رپ اس ےک اسےنم آ اھٹیب ۔ 

اب مت رایض وہ وت ےھجم ایک ارتعاض وہ اتکس ےہ الھب ۔ اس یک پ ات اک وہفمم ھجمس رک نمث 

ا روک رک اےس آںیھکن اھپڑے دےنھکی یگل یھت۔

ن

  روپ

ا مت ےن وخد یہ وت

ن

 اہک ےہ اب اےسی ڈرا ویکں ریہ وہ ےھجم ۔ وہ وصعمتیم ےس دوونں  اہں پ

  ۔   اھت راہ  ہک  اےس ۓاہھت ااھٹ

د ہپ وہں وسےن دںی ےھجم ۔ وہ اگنہل اھبنسےتل وہ

ٹ  

رہ  اک   اچالیک   ۓاسی
م
 ڈیب  وہےئ  رکےت   اظمہ

ری  ےس

ے

  ۔  ای

  وت ہی رمیض ےہ اہمتری ۔ دعلی ےن داہیئ دی ۔

ل ۔ وہ یھب رشارت ےس رکسمایئ
ئ لک
  ۔ یج 
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وسچ ول ویکہکن ہنم داھکئ رھپ ںیہن ےلم یگ ۔ وہ رسخ ڈایب دراز ےس اکنےنل ےک دعب ڈیب رپ 

  ہکبج نمث رخ ومڑے اس یک اچالایکں دھکی ریہ یھت ۔   دراز وہ اکچ اھت 

  البہبش ای  وخب وصرت زدنیگ اک آاغز وہ اکچ اھت ۔ 

  دوونں ےن رکش اک دجسہ ادا ایک اھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی ےک  

 

ا اچےیہ ، ایک ےتہک ںیہ آپ ؟ ش

ن

اصج  یج اب وت ںیمہ یھب اہیں ےس ےلچ اجپ

ر  ھچک  دن  اےلگ   دعب  ےک ومیل   یھب  نمث  ھت ۓےلیمھج متخ وہ گ  اور  یھت   آئ  ےیل  ےک  دی 

   یھب  یلچ یہ   اسھت  ےک  دعلی

 

اری  وہ   ۔  یھت  گ

 

انک ںیہن اچیتہ یھت ۔ ر  ںیم   سلیپ  الش

  یہ اعایلن 

ے

اری ، ریشںی مگیب اور پ اون مگیب ےھٹیب ھت ۔ ی

 

 داؤد الش

ے
ے

رمکے ںیم اس وق

  رمکے ںیم دالخ وہا اھت۔

ارے اسھت اور اہمتری یھب تعیبط کیھٹ 
م
ںیہن پ اون مگیب ریمی یٹیب اب ںیہی رےہ یگ ہ

اری ےن ںیہن ریتہ ۔ ڈارٹکز ےن اایتحط اک اہک ۔مہ وکئ رکس ںیہن ےل

 

 ۔ داؤد الش

ے

 تکس

  اہک اھت ۔ 
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  وک ھجمس ںیہن آپ ا اینپ پ ات ےسیک ںیہک ۔  رگم ریتصخ ےک ریغب وہ اہیں ےسیک ؟ پ اون مگیب

  ذوپ اش اک دل اچےہ اگ ای  رمکے ےس دورسے رمکے ںیم 
 
ریتصخ اک ایک ےہ ج

ی ٹفش رک دںی ےگ الص پ ات وت اکنح یک وہیت ےہ وج ہک وہ اکچ ےہ پ ایق س  وت داینو

رںیمس ںیہ وھنجں ےن وییہن ےتلچ رانہ ےہ ۔ اس دہعف ریشںی مگیب اعایلن وک دےتھکی وہے 

وبیل ںیھت وج ذوپ اش ےک دل اچےنہ یک پ ات رپ اںیھن ریحت ےس دھکی راہ اھت وہب ےک آےت 

  یہ اٹیب یتنگ ےس اخرج ۔

اک ےہ یج رتہب اسیج آپ ولگ اچںیہ ےگ واسی یہ وہاگ اور ھجم ےس زپ ادہ قح آپ ولوگں  

ذوپ اش رپ ویکہکن وہ ایس آنگن اک اچدن ےہ ۔ اعایلن ان س  وک پ اوتں ںیم وغشمل دھکی رک 

 اھت   رطف یک  رمکے  ےک  نمث   رخ  اک   اس ۔   اھت الکن ےس  رمکے  ۓومعق اک افدئہ ااھٹےت وہ

د  ےیل   اس اھت  اکچ دھکی  رکےت  کیپ  اسامن اےس وہ  ۔   اھت ںیم  تیکلم یک   ذوپ اش  اب  وج

ٹ

 اور ڈی 

اہک اںیھن روک ےکس ۔آ  پ اس  ےک  امم

ے

  پ ا اھت پ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

د ےچب وھکےن اک وسگ انم ریہ یھت ۔ اہرون یھب  ای 

 

وہ نیت اچر دن اخومش ریہ یھت ش

ا راہ اھت رگم اب وہ آسف ےس آپ ا وت اےس 

ے

ات المہظح رکپ

ن

اخومیش ےس اس یک رحاکت و کس
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 ڈگنھ یہ دبےل وہ

ن

ی رسخ رہگ  ےنہپ  رکسٹ ایسہ یلیکمچ  وہ   ۔  ھت ۓ رہشنی ےک رن

  ۔  یھت ریہ  دے  داھکئ  ڑھکی  ایتر  وک   اجےن  ںیہک ۓالیھپ   ہپ  رمک  زںیفل  ۓل  اکٹس اگل 

  آےت وہ
 
ی ر

ے

 اہکں اجےن یک ایتری ےہ ؟ وہ اس ےک ف

ے

 
 وخب  یک اس ،  اھت وبال  ۓریخی

 اس  یھب   وہ  ۔  یھت دتی   رک  وبجمر   رپ  ڈاگمگےن  دقم  ےک  اوھچں  اےھچ  ہک   یھت  ایسی   یہ  وصریت

   یک

ے

 
ری

ے

   اھت ۔ اتگل   ےنکہب  ںیم   ف

کلم ےن البپ ا ےہ ےھجم اگڑی ایھب آیت یہ وہیگ ۔ وہ اےس وخد ےس دور دیتلیکھ وہئ 

 یھت۔

 

ر لکن گ
م
  وصےف رپ ڑپا چلک ااھٹ رک پ اہ

 اک اخور  ۓاوہ وت مت دوونں اچےتہ وہ ہک ںیم یتخس ےس شیپ آؤں ۔ وہ ہصغ طبض رکےت وہ

  ۔  اھت   راہ  الم  ربمن

   ےہ ۔ اہرون ےن اخور ےک وفن ااھٹےت یہ اہک اھت ۔کلم ےن رہشنی وک ےنیل اگڑی یجیھب

 ےہ ؟ اخور ےن وسال ایک اھت ۔ 

 

 ایک ںیھمت وپرا نیقی ےہ ہک وہ اس ےک اسھت یہ گ

ارا انب انبپ ا اکم اگبڑ ریہ ےہ ، 
م
 ےہ اور اخور اب وہ ےھجم ااعتشل دال ریہ ےہ ہ

 

وہ وخد ہک رک گ

رسن ۔ وہ دیب آو

ن

 اانپ ی 

ے

  از ںیم اخیچ اھت ۔ اےسی وت ںیہن رک تکس
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رتص یہ ہن دو ہک وہ 

ن

ااھچ دےتھکی ںیہ مت ایپر ےس ڈلی رکو اس ےک اسھت اور اےس اینت ف

ا اکم 

ے
ن

 
 زگارے ، مت وت تہب دلج شیط ںیم آاجےت وہ ۔ن

ے
ے

ںیہک اور سک اور ےک اسھت وق

  اگبڑ دو ےگ ۔ وہ اےس اھجمس اھجب رک وفن رانھک اچاتہ اھت ۔ 

ا وہں ۔ اہرون ےن وپاھچ ۔اہں کیھٹ ےہ مت اہکں وہ  

ے

  ںیم آپ

ےتسنہ   ںیم وت پ ار رصموف وہں اتپ وت ےہ ںیھمت ریمی رونیٹ اک ۔ اس ےن ےب رشیم ےس

  ادناز ںیم پ ات یہک یھت ۔  وہےئ زوینعم

رگم اہرون ھچک ےہک ریغب یہ وفن ڑھکاک ےس رھک اکچ اھت ۔ ای  ڑلیک اس ےس اھبنسیل 

 نب ریہ یھت ۔  ںیہن اج ریہ یھت یہی پ ات یہ اس ےک مغ

 

  و ےصغ اک پ اع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اک وٹکا دی 

ن

رسدم سب رکو اٹیب ےتہک یھب ےھجم رشم آیت ےہ مت ےن رھبی لفحم ںیم ریمی پ

  رسدم ان ےک رمکے ںیم آپ ا اھت ۔
 
  ۔ ہحیلم مگیب اےنپ رمکے ںیم ڈیب رپ یھٹیب ںیھت ج

 ۔ رسدم زچ وہا اھت امم ںیم چس ہک راہ وہں ریما نیقی رکںی ںیم وھجٹ ویکں وبولں اگ

اہ اےس  یھب  ۓوصقر وار ہن وہےت وہ
ن

  ۔  اھت   ایگ  دپ ا انب  اگر  گ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
250 

را وھجٹ ےسیک وبل یتکس ےہ اور وہ 

ٹ

وت ایک افرہح وھجٹ وبل ریہ یھت وکئ یھب ڑلیک اانت ی 

  ویکں وبےل یگ ۔

 رظنوں ےس اےس داھکی اھت ۔

ن
 

  ہحیلم مگیب ےن اخئ

 ۔   اھت   اہک  ۓاہر امےتن وہ  امم وہج وت ںیم یھب ںیہن اجاتن ۔ اس ےن 

 ینتک القئ یچب ےہ 

 

رسدم مت ےن ااھچ ںیہن ایک اہمتری وہج ےس اچدن ریمی وہب ےتنب ےتنب رہ گ

  ۔ وہ افخ افخ ےس ادناز ںیم ںیتہک ڈیب ےس ایھٹ ںیھت ۔

امم ایک اتگل ےہ آپ وک ےھجم اس پ ات اک دھک ںیہن وہاگ ںیم ےن وت اینت ایھچ ڑلیک وک دنسپ یھب  

رزگ ااھچ ںیہن ایک مت ےس وت ںیم ٹمن ولاگن۔
م
ری پ ات اس ےن  رک ایل اھت رگم افرہح ےن ہ

ن

آخ

ے 

ے

کلن

ن

ن
ا اچاتہ اھت ۔ اس ےن امں وک رمکے ےس 

ن

دل ںیم یہک یھت وہ امں وک رپاشین ںیہن رکپ

  وساچ ۔وہےئ  

 بک وہ اینپ افصیئ دےنی ںیم اکایمب وہاگ ؟

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہ مگیب اس ےک رمکے 

ن

من
 
ی
 اہھت رپ اہھت درھے یھٹیب روہ یگ ویں یہ ۔ 

ے

افرہح مت بک ی
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  ۔  ںیھت  وبیل   ںیم   ادناز  ۓ ںیم آ رک ےپت وہ

ر ںیم ایک رکوں اتبںیئ آپ ؟ وہ دب دیل ےس ےتہک یہ رکوٹ دبل یکچ یھت ۔ 

ن

 امم آخ

ر زیچ رپ اقضب وہ اجمت ویں  
م
ام رکیت رانہ اور وہ وملکیہ ہ

 

 وہ  ۔   یگ ۓیہ رتسب ںیم ڑپی حبص و ش

 ۔   ںیھٹیب اج   رپ  وصےف  ںیتہک ںیم   ادناز   ۓوہ  ےنھب

رلی اک 

ٹ
 
وکن اچدن ؟ ایک وہا ےہ اب اس ےن ایک رک دپ ا ای  اعایلن رپ ہضبق اکیف ںیہن اھت اس خ

  ۔ وہ وفراً یہ اھٹ یھٹیب یھت ۔

د  اہمترے داؤد

ٹ

 رپ ڈی 

ن

ارے یس 
م
 ےن اےس ںیہی رپ روک ایل ےہ اب وہ اہیں رہ رک ہ

 دےل یگ ۔ مت ویں یہ یھٹیب رانہ اور اعیل اجہ وت ایھب ایھب اس ےک رمکے ںیم ایگ 

ن

ومن

 ررنشی وہ یگ ۔
ن لن ث
س

 یہ رتسب ےس لکن یھت اور واش روم    ےہ ۔ انیقیً اب 

ے
ن

وہ ان یک پ ات یس

 اک رخ ایک ۔ 

ر زیچ وھچڑ اھچڑ رک نیچ ےس وت ںیم اںیھن ےنھٹیب
م
 ںیہن دوں یگ اور امم ہی اینپ امں یک رطح ہ

ہ مگیب ےن واش روم ےک ےلھک   اہیں ےس ےلکن یگ دےیھکی اگ ودعہ ےہ ریما آپ ےس ۔

ن

من
 
ی

  دروازے ےس اےس داھکی اھت وج واش نسیب رپ ڑھکی ہنم دوھ ریہ یھت ۔
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ری 

ٹ

 یہ م

ے
ن

ایک رک ریہ وہ ؟ اعایلن ےن رمکے اک دروازہ دنب ایک اھت ۔ ذوپ اش اس یک آواز یس

 اک اکشر رک ایگ اھت ۔

ٹ

م
راہ
 
ا اےس ھگ

ن

 آدم اور رھپ دروازہ دنب رکپ

ن

  یھت ای  ااچی

اینپ نکیپ رک ریہ وہں داھکئ ںیہن دے راہ آپ وک ۔ وہ لج رک اےس وجاب دتی واسپ 

ری یھت۔

ٹ

  م

؟؟ ریمے رمکے ںیم ٹفش وہےن اک ارادہ وت ںیہن رک ایل ںیہک ۔ وہ اےس   نکیپ ویکں

ا ٹیل اکچ اھت ۔

ے

رے ےس ڈیب رپ ےلیھپ ڑپکے ای  رطف رکپ

ن

ا م

ے

  ڑیھچپ

  ۔  یھت  ۓاےنپ رھگ اج ریہ وہں ۔ وہ اس یک رحوتکں رپ لکشمب اانپ ہصغ رٹنکول ےیک وہ

  رھگ رگم اےسی ےسیک ؟ اس ےن ریحت ےس وپاھچ اھت ۔ 

  ؟ وہ وچیکن یھت ۔ایک بلطم

مت ھجم ےس وپےھچ ریغب اسامن کیپ رک ریہ وہ وہج اجن اتکس وہں ؟ وہ اینپ پ ات رک ےک اس 

رات دھکی راہ اھت ۔

 

ای

ے

  ےک پ

  ۔  وبیل   ۓاور ںیم آپ ےس ویکں وپےنھچ یگل ؟ وہ اانپ اکم روک رک اےس وھگرےت وہ
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  ۔   وبال  ۓویکہکن مت ویبی وہ ریمی ۔ وہ اےس پ اد دالےت وہ

 ی ںیہن رصف وکنمہح ۔ وہ اس یک پ ات نس رک ٹھج ےس اھٹ اھٹیب اھت ۔ ویب

ر یہ ینتک یتگل ےہ ۔ وہ اس رپ رظنںی ر  ےس  ڈیب ۓاکٹ  ویبی انبےن ںیم دی 
ے

    رک  ای
 
ی ر

ے

 اھت  آپ ا   ف

رےتھ  ےک   اس  ۔

ٹ

را  وہ   ۔  ھت رےہ  رک   ویفنکز   وک  ذوپ اش  دقم  ی 
 
 دویار  اور  یھت  وہئ ےھچیپ   رک ھگ

۔ دوونں ےک چیب دنچ اچن اک افہلص اھت ۔ وہ اس رپ اکھج اھت اس   یھت یگل   رمک  یک   اس  اسھت  ےک

ا دروازہ وھکل رک وکئ ادنر آپ ا اھت ۔ اعایلن ےن ےصغ ےس 

ے

ےس ےلہپ ہک وکئ اتسگخ رکپ

 یھت ۔

 

  ایھٹمں چنیھب ںیل۔ ہکبج ذوپ اش اینپ ہگج وچر یس نب گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر اوہ اہیں وت روامسن لچ راہ اھت اور ںیم ھجمس ریہ یھت

ن

 ہک اعایلن ونجمں انب رھپ راہ وہاگ آخ

ری پ ات من 

ن

ا یہ ےب واف ےہ ۔ اس ےن آخ

ے

د رمد وہپ ای 

 

مت سک ڑلیک ےس تبحم رکےت ھت ش

اہک اعیل اجہ ہصغ رکےن یک اجب 

ے

  ۔  ےھجمس  ولظمم  ےس وہج   یک  رسدم   اےس  ۓآواز ںیم یہک پ

 ۔ ذوپ اش اےس بیجع اب ںیم اکنح رک اکچ وہں اور مت اسیج ھجمس ریہ وہ واسی ھچک ںیہن اھت

ا وسحمس ایک اھت رگم افرہح دل 

ن

 یھت ۔ دوونں ےن اس اک اجپ

 

ر لکن گ
م
ی پ اہ

ے

ھپ
ئ ک

رظنوں ےس د
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اےن رپ اگل ےہ ہکبج اعیل اجہ اک دل اچاہ اےس اہھت ڑکپ رک 

 
ن

یہ دل ںیم وخش وہئ یھت ہک ریت ن

  روک ےل ۔ 

ہہ ےھجم وت اب طلغ یہ ےتھجمس ںیہ ایھب یھب دوھکی ریما وصقر
ہ

ن

ی
ایک اھت رصف اہمترے   وہ

 یھت اور اور ۔۔۔۔۔ وہ آوھکنں ےس آوسن اصف رکےت وہ

 

 وبیل  ۓرمکے ںیم گ

 دپ ا   اگل  یھب  ازلام  ےن رسدم   رپ ھجم  ،  ایک  ںیہن نیقی رپ  ھجم  اسھت  ریمے  ایگ   وہ  ایک  ۔۔۔دوھکی

ری  وہ   ۔۔۔۔۔  اسھت  ےک  اس   ےن  ںیم   ہک   ۔  وبیل   ۓوہ  روےت  رطح ی 

 روؤ اور اس  

ے

اں سب مت م

ن

یک تمہ ےسیک وہیئ ہی س  ےنہک یک ںیم وھچڑوں اگ ںیہن ااھچ پ

   اےس۔ اعیل اجہ ےن اس ےک ےتہب آوسن اصف ےیک۔

 انہک ۔ وہ وفراً وبیل یھت ۔ 

ے

 ںیہن اعیل اجہ مت اےس ھچک م

 ویکں ؟ اعیل اجہ ےن وسال ایک اھت ۔ 

د ےلہپ یہ ھجم ےس پ ات ںیہن رک رےہ اںیھن وت ںیم وصقر وار یتگل 

ٹ

وکئ افدئہ ںیہن ےہ ڈی 

ںیم اہمترے پ اس آئ یھت ےھجم ںیہن اتپ اھت رسدم وہاگ اور   but I swaer وہں

رے  رھپ وہ ریمے اسھت ۔۔۔۔ اس ےن رھپ روےن رپ زور دپ ا اھت اعیل وک اس ےک آوسن ی 
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رھ رک افر

ٹ

 : ہح اک رس اےنپ دنکےھ ےس اگلپ اگل رےہ ھت اس ےن آےگ ی 

ا ۔ اےس آج یھب ویہ وھچیٹ یچب پ اد آاجیت 

ن

ا ںیہن ےہ اب ےھجم ااھچ ںیہن اتگل اجیتن وہ پ

ن

روپ

رامیہ پ اپ ا یک ومت رپ ڑیسویھں رپ یھٹیب رو ریہ یھت ۔   یھت وج ای 

 ۔ دی   داد  وک  وخد  ۓواہ امکل یک ارٹکی وہ مت افرہح ۔ اس ےن رکسماےت وہ

ر یک یھت یھبت ذوپ اش ادنر آئ وج ریشںی مگیب ااھچ ولچ ڈرن رپ

ن

 ےتلچ ںیہ ۔ اعایلن ےن اےس آف

ی یھت ۔  اک اغیپم الئ یھت 

ھک

ٹ

ھپ

ٹ

ی

  دھکی رک وہ 
 
ی ر

ے

  دوونں وک اےنت ف

اعایلن امم الب ریہ ںیہ ۔ اےس اغیپم دے رک وہ اج یکچ یھت رگم اعایلن اس یک رظنوں ںیم 

 یھت ۔ ہصغ دھکی اکچ اھت ۔ اور افرہح یہی وت اچیتہ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ آدیھ رات وک رھگ ولیٹ یھت اہرون اس ےک ااظتنر ںیم اجگ راہ اھت ۔ وہ آےت یہ اھگنسر 

ارےن یگل ۔

ے

  زیم ےک اسےنم یھٹیب یھت اور ویجرلی اپ

  آپ ا اھت اور اس  مت ریغب ھجم ےس وپےھچ
 
ی ر

ے

 ؟ وہ اتلچ وہا اس ےک ف

 

کلم ےک اسھت ویکں گ

  ۔  وپاھچ  ۓرپ ےتکھج وہ
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و ےس    ےس وپےنھچ یک رضورت ںیہن ےہ اہرونےھجم مت

 
ٹ

۔ وہ اےس اصف وجاب دتی ٹ

ارےن یگل ۔

ے

  کیم اپ اپ

ر وہں اہمترا ؟؟ وہ ہصغ طبض رکےت وہےئ وبال۔
م
  ںیم شہ

 وبیل۔   ۓ وت ؟ وہ اس اک سکع آےنیئ ںیم دےتھکی وہ

 وت ہی ہک ںیھمت ھجم ےس وپانھچ اچےیہ اھت ۔ اہرون ےن اہک ۔ 

را دقم ااھٹ ایل مت وہےت وکن اےنپ پ ارے ںیم ایک  

ٹ

ایخل ےہ مت ےن ھجم ےس وپےھچ ریغب اانت ی 

وہ ریمی زدنیگ اک ہلصیف رکےن واےل ۔ وہ شیط ںیم تسشن وھچڑ یکچ یھت ۔ اہرون اس 

  ےک دبےتل ویتر دھکی راہ اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےک ےیل دعلی اٹیب ایک وساچ ےہ وہب وک ینہ ومن رٹپ رپ اہکں ےل اج رےہ وہ ؟ وہ س  ڈرن  

  نمث یم ےک اسھت اھکےن یک رٹے ااھٹ
 
  ۔  یھت  آئ  واہں  ۓ ےھٹیب ھت ج

نمث وک دےتھکی یہ اےس رشارت وسیھج   ایھب وت آپ یک وہب ےن رٹپ اک وساچ یہ ںیہن ۔ 

 یھت ۔ اس ےک اسھت تسشن اھبنسےتل نمث ےن ریحایگن ےس داھکی ۔ 
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ازلام ریمی وہب وک دے رےہ ای  امہ وہےن وک ےہ اور مت ےن وکئ ایتری ںیہن ڑکپی رھپ 

  وہ ۔ زسم امیلسن ےن اہک اھت ۔ 

ا آپ ۔ دعلی ےن رٹسم امیلسن وک اکپرا وج رہچے ےک اسےنم اابخر ےیک 

ن

د دںیھکی پ

ٹ

اوہ ڈی 

  ربخںی ڑپےنھ ںیم وغشمل ھت ۔ 

  ںیم ، ںیم ایک دوھکیں ؟ پ اپ یک الرپوایہ رپ اس ےن ولہپ دبال اھت ۔

اآپ ےھجم ویل دںی ےگ وت ںیہک اج

ن

۔ وہ انمنمپ ا اور نمث ےن اس ےک پ اؤں رپ اانپ پ اؤں   ؤں اگ پ

 ہہ رکین اچےیہ ایک رضورت ےہ رٹپ رپ اجےن یک ۔ 
ی پ

ن

ن

ے

ٹ
 امر ےک 

ا اب وت

ن

د ےس وہک ویل دںی ۔ وہ اےس گنت رکےن   دںیھکی پ

ٹ

آپ یک وہب یھب ہک ریہ ےہ ہک ڈی 

ا اھت ۔ 

ے

 ےس اہکں پ از آپ

  ےن وت اہک ہک ایک رضورت ےہ اجےن یک ۔داھکی امم ہی ےھجم اےسی یہ گنت رکےت ںیہ ںیم 

 نمث وفراً وبیل یھت ۔ 

ںیہن اٹیب ویکں رضوری ںیہن ےہ اجےن یک ؟ اور دعلی ربخدار ریمی یٹیب وک گنت ایک وت ۔ 

ر یک رطف وھگںیم
م
 : ان دوونں وک ڑھجےنک ےک دعب وہ اےنپ شہ
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لمکم رکواںیئ اور   امیلسن سب دو دونں ےک ادنر ےھجم ان ےک سٹکٹ اچںیئہ امتم ایترپ اں

وں اینپ اینپ واٹ وگلاےن ےک دعب ای  

ن

 

ے

د رک ےک اتب دو ۔ وہ ت

ٹ  

مت دوونں ہگج ڈاسیی

اےتش ںیم وغشمل وہ یکچ   دورسے

ن

وک دھکی رےہ ھت ہکبج زسم امیلسن س  ےس ےب اینز پ

  ںیھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہک ایگ اھت ویکہکن رس   اعدل ای  ےتفہ دعب یہ ڈاچسرج وہ ایگ اھت ۔ اےس ایھب دو ےتفہ رٹسی اک

رپ ایھچ اخیص وچٹ یگل یھت ۔ رکچ وسحمس وہےت ھت رگم وہ ای  ہتفہ یہ رٹسی رکےن 

ےک دعب اجب رپ اجےن ےک ےیل ایتر وہ ایگ اھت سج رپ بیسح ہصغ وہا اھت اور اےس اجب رپ 

وونں د  رک  ہک  ہی اھت   دپ ا   رک  عنم   ےن  اعدل رگم  اھت دپ ا  وشمرہ   اک  وھگےنم  رہش  ۓاجےن یک اجب

  اھبیئ اجب ےس آےن ےک دعب وھگم رھپ ایل رکںی ےگ اور بیسح اخومش وہ ایگ اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

داتھ وہا آپ ا اھت ۔

ٹ ن

  وہ ریٹس ںیم ڑھکی یھت اعایلن اےس ڈوھی

ی ریتہ وہ ھجم ےس ۔ اعایلن یک آواز رپ اس ےن 

ے

 ھی پ
چ

ے ےک ےیل ںیہن اور مت 

ن

ن
 
 ھی
چ

اچدن 
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ا ہلغشم ۔

ن

  رصف رخ ومڑ رک اےس داھکی اھت اور رھپ دور ںیہک آامسن وک ےنکت یگل ویہ رپاپ

  آپ ا اور دنکوھں ےس ڑکپ رک اےس اینپ رطف ومڑا ۔ 
 
ی ر

ے

 ذوپ اش ۔ وہ اتلچ وہا اس ےک ف

م ۔ اس ےن یکھج رظن 

م
مم
ہ

  وں ےس ممہ رپ اافتک ایک ۔

 ایک وہا ےہ پ ار ۔ وہ یج رھب رک دب دل وہا اھت ۔ 

رےن   ۓاعیل زیلپ ۔ وہ اس ےک اہھت اےنپ پ ازوؤں ےس اٹہےت وہ

ٹ

 یک اعایلن  نکیل یگل  م

 وہ یکچ یھت ۔  رگتف وبضمط

ام اہمترے ہنم ےس اور اعیل یھب رصف مت یہ البیت وہ ےھجم ۔ وہ 

ن

انتک ااھچ اتگل ےہ ریما پ

  وبال۔  ۓ ےس اس ےک رہچے وک دےتھکی وہتبحم

را اھت ۔

ٹ

وں ۔ وہ اس اک اہھت اھتم رک واسپ م

ن

 

ے

  ااھچ ولچ ڈرن رپ ےتلچ ںیہ مہ ت

ا ۔۔۔۔۔ وہ اےس 

ن

اعایلن داؤد آپ ےسج اچںیہ رمیض ےل اجںیئ ےھجم ںیہک ںیہن اجپ

ل کیھٹ یھت ۔ ۔۔۔۔۔اور
ئ لک
ر ےلہپ وت وہ  وھچڑںی ریما   ریحایگن ےس دھکی راہ اھت ایھب ھچک دی 

ا ےہ ےھجم دلجی وسےن یک اعدت ےہ۔

ن

  وہ اہھت ڑھچا رک اج یکچ یھت ۔  اہھت حبص ویین اجپ

اوہ وت ےصغ ںیم مت اعایلن داؤد ہکبج تبحم ںیم مت اعیل اینت رٹسمیکی وت ھجمس ںیم آئ اولکیت ، 
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 رخنیلی مگیب یک اہاہاہ ۔ وہ ریٹس رپ االیک ڑھکا اینپ یہ وسچ رپ رکسما دپ ا۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیھت ۔ 

 

  رہشنی اب مت ےھجم ہصغ دال ریہ وہ ۔ اہرون یک رںیگ نت گ

 وہ مت ریمے ےچب ےک ای  ہچب ںیم ںیم ہصغ دال ریہ وہں ا 

ے

ور مت مت ےن ایک ایک ےہ اقب

 وگارا ںیہن ایک اےس اور دورسا مت ےن ریمی 

ے

اہمتری پ اوتں یک وہج ےس وھچڑ آئ دانھکی ی

ا اچےتہ وہ  وگد ںیم ےنلپ یہ ںیہن دپ ا ۔ وہ 

ن

  ۔  یھت  دی  رو  یھب ۓ پ

امئ رہشنی ںیمہ یلمیف ںیہن انبین ایھب ںیم اچاتہ وہں مہ دوونں ا

ٹ

ی  دورسے ےک اسھت پ

د رکںی ، ےچب ڈرٹسب رکںی ےگ وی ون ۔ وہ اس اک رہچہ دوونں اہوھتں ںیم اھتےم اےس 

ٹ ن

س  

  الہب راہ اھت ۔ 

ر رک وبیل 

ٹ

د ۔ وہ ےب دردی ےس اےنپ اگل رگ

ٹ ن

امئ س  

ٹ

ا اہمترے اسھت پ

ن

ےھجم وکئ ںیہن رکپ

  یھت ۔

اور رھپ پ ات ادوھری وھچڑ رک  وت ایک اس کلم ےک اسھت ۔۔۔۔۔ وہ وفراً ےصغ ںیم آپ ا اھت

 اخومش وہا ۔ 
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 درج ۔ رہشنی اےس راےتس ےس اٹہیت ڈیب ڈرگنسی روم 

 

اہں ویکہکن وہ مت ےس ااھچ ےہ ک

 ےس یسھگ یھت ہکبج اہرون وںیہ ڑھکا ایکس پ ات رپ وغر رک 

ے

 

ن

ںیم ابلس دبتلی رکےن یک ئ

  راہ اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دےتھکی یہ وگپ ا ویبی پ ار مت ےن اتبپ ا ںیہن اہکں اجںیئ مہ

ے

 ۔ وہ ڈیب روم ںیم آئ وت دعلی اس

  وہا ۔

ا ےہ ؟ وہ اجاتن اھت اےس ظفل پ ار ںیہن دنسپ اور وہ اجن وبھج رک اےس پ ار اتہک اھت ۔

ے

  پ ار ایک وہپ

ر  وبال ۓپ ار وھچڑو ویبی وت اجیتن وہ پ ا اتبؤں ۔ وہ اےس رشارت ےس دےتھکی وہ  ل   زی 

 

ٹ

م
   رپ ڈیب  ےن نمث  رک  دھکی  رکسماہ

ئ 

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ی پ

  ۔   اھت امرا  دے  اےس  ولپ ۓ

 ینتک اظمل وہ رم رما ایگ وت ںیم ۔ نمث ےن ڑتپ رک اس ےک وبلں رپ اانپ اہھت راھک اھت ۔ 

 ھچک یھب ہک دےتی ںیہ ۔ دعلی یک یسنہ لکن یھت 

ے

پ ار آپ وسچ ھجمس ےک ںیہن وبل تکس

 ںیم ڈیتلھ اج

ن

 رظنوں ےس دھکی ریہ یھت وہ اس ےک رن

ن
 

  ریہ یھت ۔   ہکبج وہ اےس اخئ

ااین   ۓنمث آئ ول وی وس چم ۔ دعلی ےن ارتعاف تبحم رکےت وہ

 

 س
ااین یک  اس  ئ ی

 

 س
 ےس  ئ ی
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  ۔  یھت  وجڑی

  ۔  یھت  رکسمایئ وہ  ۔ یبہ  ۓآئ ول وی وٹ ام 

 ےہ ۔

ے
ے

ری اطق

ٹ

  ےب کش اکنح ےک وبولں ںیم ی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  آئ وہ وت ھجم رپ دامھےک ہپ دامھہک  
 
  ریہ مت اور ج

 

رک ریہ وہ ۔ ذوپ اش اےنت دن اغی

  ذوپ اش ےن اےس زگرے دونں  
 
د ںیم یھٹیب ںیھت ج

ٹ ن

ری رچکیل ںیم رگاؤی

ن

ہ اور وہ ف

ن

 ن
علی

  یک روداد انسئ یھت ۔

نکیل ےھجم ھجمس ںیہن آئ مت ےن اعایلن ےک اسھت ااسی ویکں ایک بلطم ڈرن ےک ےیل عنم 

ہ ےن اہک ۔

ن

 ن
ر ےہ اب اہمترا ۔ علی

م
  وہ شہ

ا اور رھپ ان 

ن

رکنی وہپ

ن

اہں رگم مت اجیتن وہ ےھجم دنسپ ںیہن اےنپ پ ارنٹ اک سک اور ےک اسھت ف

  دھکی یکچ وہں  
 
ی ر

ے

مت اجیتن وہ سک دقر دوونں وک ںیم ای  دورسے ےک ااہتنئ ف

ا ۔ وہ رکب ےس وبیل یھت ۔ 

ن

ادنسپ رکپ

ن

ا اور اعایلن داؤد وک پ

ن

  لکشم ےہ اعیل اجہ ےس تبحم رکپ

ہ ےن اہک اھت ۔ 

ن

 ن
 مت ریمی پ ات ونس ۔ علی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہ ےن اہک اھت ۔

ن

 ن
علی
  مت ریمی پ ات ونس ۔ 

  ۔   وبیل  ۓاہں وہک نس ریہ وہں ۔ وہ اس یک رطف دےتھکی وہ

ر ےہ اور ڑلایکں اس ےک رگد ڈنمالیت ںیھت ایک مت ےلہپ یک پ ات او
م
ر یھت اب وہ اہمترا شہ

ا ۔ اس ےک وسال رپ ذوپ اش ےن 

ن

ا داھکی ؟؟ ںیہن پ

ے

ےن یھبک اےس ڑلویکں ےک رگد ڈنمالپ

  یفن ںیم رس الہپ ا اھت ۔ 

ر پ ات الھب رک اےنپ ےئن ےننب 
م
اب ںیھمت اچےیہ ہک مت ان س  ڑلویکں وک وھبل رک ، ہ

 دو ںیم اجیتن وہں مت تہب تبحم رکیت وہ اس ےس سب اب اتجےن اک   واےل رےتش وک 

ے
ے

وق

ر وک اس ےس دور یہ 
م
 پ ات ےہ افرہح یک ےھجم اتگل ےہ مت اےنپ شہ

ے

 ےہ اور اہجں ی

ے
ے

وق

راھےت وہ 

ٹ
 
اک خ

ن

ر ںیم پ

ن

ہ ےن آخ

ن

 ن
  ۔  اھت   دپ ا  دے  یھب  وشمرہ   اصلخمہن  ۓروھک ۔ علی

د

ٹ ن

   ںیم رظنںی دوڑاںیئ ۔اہں ےھجم یھب ااسی یہ اتگل ےہ ۔ ذوپ اش ےن رگاؤی

وےسی ااھچ یہ وہا اہمترا اکنح وہ ایگ ےگل اہوھتں ریتصخ یھب رکوا یتیل وےسی یھب رگوجینشی 

ہ وک ریتصخ ہن وہےن 

ن

 ن
ری ۔ علی

ن

ر وہےن ںیہ اور رھپ ف

ن

ز
ل

ن

ن

 

ٹ

اری ایھب اف
م
لمکم وہےن وایل ےہ ہ
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  رپ ےسیج اوسفس وہا اھت ۔ 

ری رچکیل ےنیل ۔ وہ   ریما اکنح وت وہا ےہ مت اینپ رکف رکو ینگنم

ن

یھب ںیہن وہئ ۔ اب ںیلچ آخ

امئ دےتھکی ایھٹ یھت ۔ 

ٹ

  الکیئ ںیم پ ادنیھ ڑھگی رپ پ

ا ۔ وہ یھب   اہں وت اب ںیم اےنپ پ ارے ںیم وسیتچ ایھچ وگلں یگ

ن

مت ولوگں وک وسانچ اچےیہ پ

  ۔ یھت  وبیل   ےس  رشیم  ےب ۓاسھت اسھت ےتلچ وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رامشئ رپ وہ اور 

ن

دعلی المایشیئ رٹپ رپ اج رےہ ھت ۔ رگم رٹپ رپ اجےن ےس ےلہپ نمث یک ف

 ہک نکیپ رکےن

 

ال گ

ٹ

ےک دعب اجؤں   دعلی ےن نمث وک ےکیم اجےن اک اہک اھت ۔ وہ ہی ہک رک پ

  یگ ۔

 یھت امتم ایترپ اں لمکم ںیھت ۔ وہ ڈیب روم 

ٹ
 

نمث ریمی پ ات ونس ۔ آج رات ان یک الفی

   ےھچیپ آپ ا اھت ۔ںیم دالخ وہیئ وت دعلی اس ےک ےھچیپ

ری   ۓیج انسںیئ ۔ وہ یھب رکسماےت وہ
ٹ

  ۔  م

ر ان وک یھب پ اد اتسیت وہیگ 

ن

ال ریہ وہ ےکیم اجےن وک ؟ وہ رھگ واےل ںیہ اہمترے آخ

ٹ

ویکں پ
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اہمتری اب ںیم اانت یھب ااھچ ںیہن وہں ہک ریمے پ اس یہ یھٹیب روہ ۔ وہ ویں یہ پ ات 

اہک وہ  

ے

ا اھت پ

ے

  وسحمس ہن رکے۔پ ات ںیم ذماق رک دپ ا رکپ

ا ۔ وہ رس اکھج رک وبیل ابمدا اس ےک آوسن ہن 

ے

دعلی چس وہکں وت واہں اجےن وک دل ںیہن رکپ

  دھکی ےل ۔

 ےچین ےک  وھٹڑی  ۓااھچ وت ویبی پ ار اہمترا دل اچاتہ ایک ےہ ؟ وہ رہچے رپ وصعمتیم اجس

  ۔   اھت  راہ  وپھچ  رےتھک  اہھت

ر وک اچاتہ ےہ ۔ اس ےک وصعم تیم رھبے ادناز رپ نمث ےن ےب اسہتخ ریما دل اس رشی 

اک وک وھچا اھت ۔

ن

  اہشدت وایل ایلگن ےس اس یک پ

ارہ ذوپ اش 

 

کیھٹ ےہ دلجی ےس ایتر وہ اجؤ ےھجم وت اینپ اسیل یک پ اد اتس ریہ ےہ ۔ اس اک اش

  ڈیب ےس ایھٹ اور ااملری ےس ارتسی دشہ ڑپکے دےنھکی یگل ۔  ۓیک رطف اھت ۔ وہ ےتسنہ وہ

 اور  دی  رکسما  رک دھکی  اےس  وہ   ۔  اہک  ۓاکنل دو ۔ دعلی ےن ڈیب رپ ےتٹیل وہ  ریمے ےیل یھب

  ۔  اھت   وہا  ادا رکش  اسہتخ  ےب  ےس  دل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر پ اریٹ 
م
ر ہگج ہ
م
اہرون ےک عنم رکےن ےک پ اووجد یھب رہشنی پ از ںیہن آیئ یھت ۔ وہ اب ہ

ت یھب رکےن ےگل ںیم کلم ےک اسھت داھکیئ دےنی یگل یھت ۔ اہرون ےس ولگ وساال 

ھت ۔ وہ آج یھب رگنی پ اریٹ ںیم اےلیک ڑھکا اھت ہکبج رہشنی کلم ےک اسھت رظن آ ریہ 

 ووز رکےت واہں ےس لکن 
سکن
ئ ک

یھت ۔ ولوگں یک ہچ وگیمایئں وہ رظن ادناز رکےت کھت ایگ وت ا

  آپ ا ۔

رے اکم وہ رہشنی ےک زرےعی ولکنا

ٹ

رے ی 

ٹ

ںیم  لسلس اس  اور  اگ ۓ اس ےن وساچ اھت اےنپ ی 

را دہف کلم یہ اھت رگم رہشنی اینپ دح وھبل ریہ یھت اور اسھت اہرون یک وصنمہب دنبی 

ٹ

ی 

  رپ یھب پ این ریھپ یکچ یھت ۔

 راہ اھت ۔ اسےنم ڑپی زیم رپ الحکل 

ن

 وھپی

ٹ

 
 ہپ رگسی

ٹ

 
 وہ ٹیلف ںیم اھٹیب رگسی

ے
ے

اس وق

رھ ریہ یھت وہ رصف

ٹ

 آےگ ی 

ٹ

 ی

ٹ

 داھکیئ دے ریہ یھت ۔ ڑھگی یک ی

ے

رہشنی    یک وبب

رھ راہ اھت اانت یہ اس ےک ےصغ اک رگاف اورپ 

ٹ

 آےگ ی 

ے
ے

ےک ااظتنر ںیم اجگ راہ اھت ۔ انتج وق

  اج راہ اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر احل ںیم افرہح ےس پ ات رکین اچےیہ ۔ وہ یہی وسچ رک اےنپ آسف ےس الکن اھت ۔
م
  ےھجم ہ
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ر وہ اس دن رمکے ںیم رکےن ایک آیئ 

ن

اس یک اسری اںینھجل افرہح یہ دور رک یتکس ےہ آخ

وت ںیہن یھت اور رھپ ےھجم اعایلن ھجمس رک اس ےن وہ س    ںیم ارٹنڈٹس  یھت ںیہک وہ اعایلن 

   ۓایک ۔ وہ راےتس رھب ںیم یہی وسےتچ وہ

ن

ا  ڈراویئن

ے

  ۔ اھت  راہ   رکپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر لکن وت اےس اسےنم یہ اینپ اگڑی 
م
ری وہےت یہ وہ ویین ےک ٹیگ ےس پ اہ

ن

الکزس ےس ف

 

ے

 ۔ زیت دقومں ےس یتلچ وہیئ اگڑی ی

 

رگم دروازہ وھکل رک   آیئ   ڑھکی داھکیئ دے گ

را اھت ۔

ٹ

 رپ اھٹیب اعایلن م

ٹ

 س 

ن

  یتھٹیب ڈراویئن

ی ۔ 

ھک

ٹ

ھپ

ٹ

ی

ا ۔ وہ اےس دھکی رک 

ن

روں ےک اسھت یتھٹیب ںیہ آےگ آؤ پ
م
  اووہنں ویبپ اں اےنپ شہ

ا  ڈراویئر  وت  ےنیل  ےھجم ںیہ  ۓ آپ ویکں آ

ے

   ھٹیب   یہ ےھچیپ ینب  ڈٹیھ  وہ  ؟  ےہ آپ

 

  ۔   گ

  وہ ؟ وہ رگدن ومڑے یہ وپھچ راہ اھت ۔اہں رگم مت ذہم داری سک یک  

ا یھجمس ےس وبیل ۔

ن

  سک یک وہں ؟ وہ پ

رو ااکچ رک وپاھچ ۔  سج یک ویبی وہ اور اب آےگ آ ریہ وہ پ ا ںیہن ۔ اعایلن ےن ای 

 

 

  ارے ب

ر دےنھکی یگل اہجں آےت اجےت ابلطء 
م
ںیہن ۔ وہ ےب اینزی ےس یتہک اگڑی ےک ےشیش ےس پ اہ
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  یئ دے ریہ ںیھت ۔ اور اگڑپ اں زگریت داھک 

ر الکن اور اس یک اسڈیئ رپ آ رک دروازہ 
م
اعایلن اخومیش ےس اینپ اسڈیئ اک دروازہ وھکل رک پ اہ

  وھکل رک ڑھکا وہ ایگ ۔ ذوپ اش ےن آںیھکن اھپڑ رک اس یک رحتک رپ ریحت اک ااہظر ایک ۔ 

 آےگ ںیہن آؤ یگ ںیم وییہن ڑھکا روہں اگ ۔ اعایلن اک ادناز ااسی اھت

ے

  ی
 
ہک وہ اگڑی  ج

   ۓےس لکن رک ریپ ےتخٹپ وہ 

ٹ
ن

ری

ن

  ف

ٹ

ا یھب  اعایلن   ۔  یھٹیب آ  رپ   س 

ے

 ۔   آپ ا  آےگ  وہا  رکسماپ

 

ن

 اگڑی  رپ   تمس اخمل   ۓ اجب  یک  راےتس  واےل  رھگ   ےن  اس یہ اھبنسےتل  ارئیٹسن

  دوڑایئ۔

ا اچےیہ اھت ۔ ذوپ اش ےن اعایلن وک دےتھکی وہ 

ن

  ۔  وپاھچ  ۓریما ایخل ےہ ںیمہ رھگ اجپ

 اج رےہ ںیہ ۔ اعایلن ےن ےب اینزی ےس اہک ۔  اہں رگم مہ

ٹ
ن

  روٹسیری

  رگم ویکں ؟ اس ےن کنت رک وپاھچ ۔ 

ا ےہ ۔ اس ےن رکسما رک ذوپ اش اک اہھت اےنپ اہھت 

ن

ویکہکن ےھجم اینپ ویبی ےک اسھت چنل رکپ

ا اس ےن انمس  ہن اھجمس ۔ دوونں پ ایق راہتس اخومش یہ ےھٹیب رےہ   ںیم ایل

ن

ےسج ڑھچاپ

  ھت ۔
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ار رک اج اکچ اھت ۔ وہ رکسمایت وہیئ ٹیگ ےس 

ے

ر اپ
م
اعایلن ذوپ اش وک چنل ےک دعب سلیپ ےک پ اہ

ادنر دالخ وہیئ یھت ۔ ریٹس رپ ڑھکی افرہح دوونں وک ای  اسھت اگڑی ںیم دھکی یکچ 

 دھکی رک اس ےک دل ںیم نھبچ اک ااسحس وہا اھت ۔ ذوپ اش وک 

ٹ

م
یھت ۔ ذوپ اش یک رکسماہ

 امہگ یمہگ اک ااسحس وہا وت اس رطف اک رخ ایک ۔ افرہح ، اعایلن اور اس ےک العوہ الن ںیم

امتم ولگ یہ واہں وموجد ھت ۔ اجیت رسدویں یک دوھپ ںیم وہ س  رکویسں رپ ےھٹیب 

رسکع دعلی اور نمث ےک اسھت رسدم یھب  وخش ویپگں ںیم رصموف ھت ۔ وتعق ےک ی 

  واہں وموجد اھت ۔

  اخےن رپ ۔ االسم مکیلع !  
 
ارے رغی

م
رے ولگ وموجد ںیہ ہ

ٹ

رے ی 

ٹ

  آج وت ی 

ومکیلع االسلم ! س  ےن پ اری پ اری وجاب دپ ا اھت ۔ رسدم ےن وغر ےس اےس داھکی اھت ۔ 

ا

ٹ

  افلئ ای    ۓداںیئ شڈلر رپ گیب پل
ن

  رہچے  وصرت  یک  اجحب  دوہٹپ  ۓ اگل  ےس  یس 

رو  وہ  ےٹیپل  رگد  ےک

ے

ازہ  ی

ے

ریت   ںیم  دل اےس  اسھت  ےک  رہچے پ

ے

 یئ وسحمس وہیئ یھت۔وہ  ای

اےن پ اےن ےننب ںیم 

ے

ریٹس رپ ڑھکی افرہح ےن اس رظنم وک وغبر داھکی اھت ۔ اب اس اک ذنہ پ

  رصموف اھت ۔ 
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اری ای  اسل دعب آ اجںیت 
م
ری دلجی پ اد اتسےن یگل آپ وک ہ

ٹ

ےسیک ںیہ آپ دوونں ؟ اور ی 

 ےلگ ںیم پ اںیہ نمث آیپ ۔ افلئ اور گیب زیم رپ رےنھک ےک دعب اس ےن ےھچیپ ےس نمث ےک

  ڈال رک وکشہ ایک ۔ 

اری ےن االطع 

 

اہمتری نہب ینہ ومن رپ اج ریہ ےہ اس ےیل ےنلم آیئ ںیہ ۔ داؤد الش

  ۔   اہک  ۓدےتی وہ

 ےہ ؟ اہکں اج رےہ ںیہ اھبیئ ؟ اس ےن دوونں وک اخمبط ایک ۔ 

ٹ
 

  چس آیپ بک الفی

 ےہ اور المایشیئ اجےن اک ارادہ رےتھک ںیہ ۔

ٹ
 

دعلی ےن رکسما رک اتبپ ا  آج رات یک الفی

ا اھت ۔ 

ن

  ویکہکن وہ اجاتن اھت اب ذوپ اش ےن ٹیل اافنرم رکےن رپ ہصغ وہپ

 ےہ ای  رات وت رہ 

 

 اور نمث آیپ آپ اب آیئ ںیہ ےنلم دح وہ گ

ٹ
 

آج رات یک الفی

ی اانپ گیب اور 

ے

ھپ
ئ ک

ارے اسھت رگم ںیہن ۔ وہ اںیھن وکشہ رھبی اگنوہں ےس د
م
ںیتیل ہ

 ےسافلئ ادنر اجےن 

ے

 

ن

  ااھٹےن یگل ۔  یک ئ

رزگ ااھچ ںیہن اگل اھت اس اک رظن ادناز 
م
ری ایم وک ہ

ٹ

ذوپ اش اٹیب افرہح ےس وہک رسدم آپ ا ےہ ۔ ی 

ا وج یھب اھت وہ اس رھگ اک داامد اھت ۔ 

ن

  وہپ
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 ۔ ےسیک ںیہ آپ ؟  

 

اوہ وسری رسدم اھبیئ اور آیپ ےک رکچ ںیم ںیم آپ وک وت وھبل یہ گ

ر
م
  ۔ اہک   ۓہ رکےت وہاس ےن اصف وگیئ اک اظمہ

رایج وک وسحمس رک ایل اھت رگم وہ س  اےس 

ن

راد ےن اس یک لہچ لہپ اور وخش م

ن

رھگ ےک اف

راج رپ 

ن

ا ںیہک اس ےک م

ن

اعایلن   دعلی اور نمث یک آدم ےس رشموط رک رےہ ھت ںیہک پ

ر اھت ۔ اہجں وہ وخش داھکیئ دے ریہ یھت وںیہ افرہح لج نھب ریہ 

 

ےک اسھت چنل اک ای

  یھت ۔

ل کیھٹ وہں او
ئ لک
 یگ ۓر وکیئ پ ات ںیہن ںیم ادنر یہ اتلچ وہں وںیہ الماقت وہ اجںیم 

راھ ادنر  اسھت  ےک  اس   رک وھچڑ   تسشن   اینپ  وہ  ۔

ٹ

  ۔  ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  یہ ٹیلف ےک دروازے رپ ھچک آوازںی انسیئ دی ںیھت ۔ اس اک بلطم رہشنی آ یکچ 

ے

ی

الک وھکل ریہ ےہ وہ اےنپ رپس ےس اچایبں وٹٹل رک دروازے ےک الک ںیم اگل رک 

  اھت ۔ ادرھ وہ دروازہ وھکل رک 

ن

یھت ۔ اہرون زیتی ےس ااھٹ اس اک رخ پ اھت روم یک اجی

ر الکن ۔ رہشنی 
م
 ااھٹ رک پ اہ

ے

ٹیلف ںیم دالخ وہیئ ادرھ اہرون واش روم ےس زیتاب یک وبب

ے رگا

ٹ

ن

ن

ی
 
ھن
 
چ

 رگم دب یتمسق ہک وہ اس رپ دنچ 

 

  گ

ن

اکچ   یک وخش یتمسق ہک وہ اہرون اک ارادہ اھبی
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 وہ   رپ خیچ  دوسلز   یک  رہشنی  ۔   ھت  ۓ اھت وج رہشنی اک وخب وصرت راسخر اور اہھت الج گ

   یک زیتاب  ۔  آپ ا   ںیم  وہش

ے

 ےتہک  چس   ۔  ایل  ڑکپ رس  ےس  اہوھتں  دوونں اور  کنیھپ   وںیہ  وبب

ان  ہصغ  ںیہ

ن

ری   تہب  ںیم ےصغ   اےنپ  یھب  وہ  ےہ دنمش  اک ان

ٹ

  ۔   اھت  اھٹیب رک  یطلغ  ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ی یلمیف واال نیس داھکپ ا ۔   رکش  
می پ ہ

اری سلیپ ںیم یھب اکیف رعےص دعب 

 

داپ ا وت ےن الش

ن

خ

اعایلن وج افرہح ےک وفن رپ نمث اور دعلی یک آدم اک اغیپم نس رک آسف ےس آپ ا اھت ۔ ان یک 

  آےت وہ

ن

  ۔ وبال  ۓ اجی

ی یلمیف اہکں ادوھری یلمیف وہک اہں مت ولوگں وک ریمے ےٹیب اک اہکں ااسحس وہ  
می پ ہ

اگ اجنےن  

ر ےک اسھت وخش ےہ 
م
وہ اہکں اج اپھچ ےہ مہ ےس روھٹ رک ، اھبیئ اصج  نمث اےنپ شہ

دایئ یک آگ ںیم   وہ اس یک خ 

ے

ر بک ی

ن

ا ےہ آخ

ے
ن

 
اب ریمے ےٹیب اک یھب وخویشں رپ قح ن

ہ مگیب یک پ ات رپ ولہپ دبال اھت 

ن

من
 
ی
دےتھ ویکں ںیہن ںیہ ؟ نمث ےن 

ٹ ن

ےلج اگ ۔آپ اےس ڈوھی

ام سک دورسے رمد ےک اسھت دنسپ الھک تبحم رکےن  

ن

ر یہس رگم اینپ ویبی اک پ
م
واال شہ

ر وک اخومش وہ   ۔   ھت  ۓںیہن رک اتکس ۔ امتم ولگ ھچک دی 

ا ےہ ںیم 

ے

ی وہں ےتسنہ رکسماےت ےھجم ریما اٹیب پ اد آپ

ے

ھپ
ئ ک

  نمث وک وخش د
 
  ج

 
ںیم ج
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دھ ںیل 

ٹ ن

ر آپ ےک اھبیئ اک وخن ےہ رگم آپ  اخومش ریہ ہک آپ اےس ڈوھی

ن

 ےگ آخ

ہ مگیب آوسن اصف رکےت وہ

ن

من
 
ی
 ۓس  وت اےس اےسی وھبل ےھٹیب ںیہ ےسیج وہ اھت یہ ںیہن ۔ 

   اھٹ  ےس  واہں

 

  ۔ ںیھت  گ

 ےہ اور ہی نمث آیپ یک یتیہچ دکرھ 

ٹ
 

 یک الفی

ے
ے

دعلی اھبیئ آپ ےن اتبپ ا ںیہن سک وق

ر اعایلن ےن یہ وکیئ پ ات اکنیل یھت  

ن

  ۔ ےہ ریحت ےہ ان وک االیک وت ںیہن وھچڑیت ۔ آخ

ر ےس ہی ولگ آ  دوونں  ان افرہح  ۔  ںیہ وہےئ  ۓ وہ وت ادنر ےہ اور مت اہکں ھت ؟ اینت دی 

ر  رک  اچب   رظن  ےس
م
ا  اسھت  ای    اںیھن   وک   اعایلن  وہ  یھت آیئ  پ اہ

ن

  ۔  یھت اچیتہ   داھکپ

  وہ ادنر ایک رک ریہ ےہ ؟ اعایلن ےن ریحان وہ رک وپاھچ اھت۔

از ںیم اہک اھت ہک پ ایق س  وک وسحمس یہ ہن اہں وہ رسدم ےک اسھت ےہ ۔ افرہح ےن اس ادن

 ںیم  پ اوتں اسھت  ےک  س    ان  ےس اانیمطن  اب وہ  ۔   ۓوہ اور اس اک اکم یھب وہ اج

   وہ  وغشمل

 

  ۔  گ

ممہ ۔ اعایلن ےن رصف اکنہرا رھبےن رپ یہ اافتک ایک ۔ وہ الوعشری وطر رپ ان دوونں ےک 

ر آےن اک ااظتنر رک راہ اھت ۔ 
م
 پ اہ
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ام  

 

وں وک ش

ن

 

ے

اری ےنان ت

 

ردتس روک ایل اھت ۔   ےک اھکےن رپ داؤد الش   زی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یھت ۔ رہچہ اچبےن ےک ےیل اس 

 

رہشنی الچ ریہ یھت اس اک راسخر لج ایگ اھت رگم آھکن چب گ

ااکم رہھٹی یھت ۔ 

ن

ےن اہھت اسےنم ےیک ھت رگم رھپ یھب وہ اےنپ رہچے وک اچبےن ںیم پ

 یھت اس ےن زیتی ےس ڑپکا ااھٹپ ا اور رہشنی ےک ہنم رپ اہرون وک ھچک ھجمس ںیہن آ ریہ

رش رپ یہ وھچڑ رک ٹیلف وک الک اگل رک 

ن

پ ادنھ رک وخیچں اک الگ وھگاٹن ۔ اس ےک دعب رہشنی وک ف

 وہ تہب ڈر اکچ اھت ۔ یطلغ وت وہ رک اکچ اھت اب اس رپ رپدہ ےسیک ڈاانل اھت ؟

ے
ے

  لکن ایگ ۔ اس وق

رری سٹیلف یک دویارںی 

 

لگث
یہی دتریب رکےن یک اخرط وہ ٹیلف ےس لکن آپ ا اھت دص رکش ےک 

 ھت ۔ اینپ اگڑی ںیم ھٹیب رک اس ےن 

ے

د رپوف ںیھت ورہن ولگ اےھٹک وہ تکس

ٹ ن

 بلک اک  اسؤی

  رخ ایک ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر آدم وہ ر دعب ادنر ےس اےھٹک ی  ےس ھچک   اس   رسدم  ۔ ھت   ۓذوپ اش اور رسدم الن ھچک دی 

ذوپ اش رکسمایت وہیئ رظن آ ریہ یھت اس اک اجحب ڈےلیھ ادناز ںیم رس رپ اھت   ہک راہ اھت ہکبج
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کلن ااں رکیت داھکیئ دی ریہ 
ھ

ٹ

ی

 رہچے اس ےک رہچے ےک اسھت ا

ٹ

ہکبج ای  آوارہ ل

  یھت ۔

ا ےسیج ای  دورسے ےک ےیل یہ ےنب وہں ، 

ن

ہی دوونں ای  اسھت اےھچ گل رےہ ںیہ پ

 ےہ ےھجم ںیہن اتگل ںیم اور رسدم یھبک اےنت وخشاتگل ےہ اکیف 

ن

در اڈنیٹسن

ٹ ن

رہ   ایھچ ای

 ووں ےس دےتھکی رسوگیش یک یھت 
ھن
ک

ںیکس ےگ ۔ اںیھن دےتھکی یہ افرہح ےن اعایلن وک نک ا

  ۔

ذوپ اش اانت وخش وت یھبک اس ےک اسھت یھب ںیہن وہیئ یھت رھپ رسدم اور ذوپ اش وک ےلم 

ر

ن

س۔رعہص یہ انتک وہا اھت اس دقر ف
ی 

ن

کن

ن

 ن
ٹ

  وک ااھچ وسحمس ںیہن وہا اھت ۔   اعایلن  

 

ٹ

 
ر ےس مہ اہمترا ادنر وی افرہح زیلپ اےنپ پ ارنٹ وک ینپمک دو ںیم کھت یکچ وہں اینت دی 

ر یھٹیب وہ ۔
م
ذوپ اش ےن افرہح  ۓ وہ دوونں یہ ےتلچ ےتلچ الن ںیم آ  رکےت رےہ رگم مت پ اہ

  ۔  وک اعایلن ےک اسھت وایل رکیس رپ ےھٹیب دھکی رک اہک

نکیل ںیم مت ولوگں ےک اسےنم ےس یہ زگر رک آیئ وہں ارگ ایسی پ ات یھت وت ےھجم روک 

 ۔ پ اون مگیب اور ریشںی مگیب اھکےن یک ایتری ےک ےیل اج یکچ ںیھت ۔ 

ے
ے

 ھت ایس وق

ے

تکس

اری یھب اھٹ گ

 

  ۔  یھت  وموجد  یہ پ اریٹ   گنی وہ  رصف  واہں  اب ۔  ھت   ۓداؤد الش
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  ۓوغشمل ھت ہک اتپ یہ ںیہن الچ ۔ رسدم ےن رکسماےت وہمہ یھب وت پ اوتں ںیم اےنت  

   ایس داھکی  وک  ذوپ اش
 
 رٹنکول  رپ   وخد  وہ  ۔رگم  دے  وتڑ   ہنم اک  رسدم رک اھٹ  اچاہ   دل  اک   اعایلن ب

  ۔   ایگ  رک

امئ دںی ۔ وہ ان اک اہھت اھتم رک 

ٹ

نمث آیپ اب وھچڑ یھب دںی دعلی اھبیئ یک اجن ےھجم پ

ردتس ااھٹےت وہ  وبیل ۔   ۓرکیس ےس زی 

ری رسدم 

ٹ

امئ وکن دے اگ ؟ دعلی یک داہیئ رپ نمث وک اسھت ےل اجیت ذوپ اش م

ٹ

وت ےھجم پ

رگم اس   رظن آپ ا   افرہح ےک اسھت پ ات رک راہ اھت ہکبج اعایلن وفن رپ ھچک دےنھکی ںیم وغشمل

  اک دایھن ذوپ اش یک رحوتکں رپ اھت ۔ 

۔

 

ر گ

ٹ

ا ۔ وہ ےب اینزی ےس یتہک نمث وک ےیل م

ن

  اعایلن ںیہ پ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

   اس  ۔   ھت   ۓڈرن ےک دعب وہ ولگ رھگ ولٹ آ
ے
ے

 رٹسم   ۔  ھت  وموجد  رپ  وپرٹ  اریئ   وہ  وق

   اس  ۔  ھت   ۓآ   وھچڑےن  وپرٹ  اریئ  وک   ان  امیلسن   زسم  اور
ے
ے

 اھبنسےتل  گیب  ولگ وہ   وق

   یک   ان ۔  ھت رےہ  رک  اولداع  ےس امیلسن  زسم   اور  رٹسم

ٹ
 

  یک  الفی

ٹ

ٹ

ن

من
س

 

ن

او

ن

 یھت  ریہ  وہ  اپ
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  ۔

ر ںیم امتم اکروا ے ےک دعب دوونں اہجز ںیم اینپ ںیتسشن اھبنسل   ویئں ےسھچک یہ دی 

ن

ن

ٹ

ی
 
ن

ن

ٹ

  ےکچ ھت ۔ 

ہ مگیب یک پ اوتں ےک دعب اخومش اخومش یس گل ریہ یھت ۔ 

ن

من
 
ی
  دعلی ےن وسحمس ایک وہ 

  نمث ریمی اجن اینت اخومش اخومش ویکں وہ ؟ دعلی ےن اےس تبحم ےس اکپرا ۔

ا دنسپ ںیہن

ن

ر یک ںیم ےکیم اجپ

ن

 ۓ رکیت ۔ وہ اس اک پ ازو ڑکپےت وہیہی وہج ےہ ریمے رگی 

   رھک  رس  رپ   دنکےھ

 

  ۔  یھت گ

 رکو وہ اہمترا امیض اھت اور 

ے

را اگل وت وخد رپ ان زیچوں وک وسار م ارگ مت ہی وسیتچ وہ ہک ےھجم ی 

ںیم احل ںیم اتیج وہں ۔ احل ںیم مت ریمے اسھت وہ ھجم ےس وافدار وہ ںیم وافق 

 یک رضورت ںیہن ےہ یھجمس ورہن ںیم رپورگام  وہں وت رھپ ںیھمت یھب رپاشین وہےن

ر ںیم دوھسن   لسنیک رک دوں اگ 

ن

اور امام ےک وپےنھچ رپ اہمترے رس ازلام درھ دوں اگ ۔ آخ

   رھبی

  دیکمھ یھب دے ڈایل ۔
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اس یک دیکمھ رپ نمث ےن رس ااھٹ رک اےس وھگری ےس ونازا ۔ دعلی ےن رکسما رک اینپ ویبی 

ااین وچم ڈایل ۔ 

 

 س
  یک ئ ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔

ا ھکیس راہ   اعدل اور بیسح ومعمل یک رطح ریس وک ےلکن ھت ۔

ن

وہ آہتسہ آہتسہ اانپ مغ اپھچپ

د ایھب اس یک آزامشئ ایھب پ ایق یھت یھبت وت وہ ای   ای 

 

دا وک ھچک اور یہ وظنمر اھت ش

ن

اھت رگم خ

  پ ار رھپ ےئن رسے ےس وخد وک وٹےتٹ وسحمس رک راہ اھت ۔ 

 بیسح ۔  ںیم  المایشیئ  ےہ  ںیہن  رسدی یھب  اینت اب  وہ  ۓں مج گاعدل پ ار اہیں ویک

 ےک  اسےنم  ڑھکا رپ  افےلص  ےک  دقومں دنچ وہ  وت  داھکی   ےھچیپ رک  پ ا ہن  اسھت  اےنپ  اےس  ےن

    ےک رظنوں   ےن  بیسح ۔   اھت راہ  دھکی  وک  رظنم

ے

   ای   وت  داھکی  ںیم   اعتق
 
 یھب  وہ   وک  ب

ھک

ٹ

ھپ

ٹ

ی

  ۔  راک   رک  

   اھت ہک ااسی یھب وہ اتکس ےہ ۔ اس ےک ومہ و امگن ںیم یھب ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ ولگ ای  ےتفہ ےس المایشیئ ںیم وموجد ھت ۔ المایشیئ اک وممس تہب وخوصبرت اھت ۔ 
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اہیں ےک وممس یک وخب وصریت اک راز اسرا اسل وےفق وےفق ےس وہےن وایل پ ارشں 

ر یک رس زنیم اہک

ٹ

 ےک احلظ ےس المایشیئ   ںیم اپھچ ےہ ۔ المایشیئ وک دقریت ری 

ے
ے

ا ےہ ۔ وق

ے

اجپ

پ ااتسکن ےس نیت ےٹنھگ آےگ ےہ۔ رشمیق اایشی ںیم وموجد ہی کلم اینپ اثمل آپ ےہ ۔ 

 ےک 

ے

ریحت یک پ ات ےہ اس کلم ںیم ےلہپ ربمن رپ املسمن اور دورسے ربمن رپ دبھ م

ا ےہ ۔ دع

ے

ام رپ ہی کلم ونںی ربمن رپ آپ

ن

 ےک پ

ے

رسن وٹر ریپواکر امےن اجےت ںیہ ۔ ایسج

ن

لی ی 

 کلم وھگم اکچ اھت رگم المایشیئ یک وخب وصریت ےس وہ ان دونں نمث ےک رمہاہ 

 

ےک وطر رپ ک

 ںیہگج وھگم ےکچ ھت ۔ وہ دوونں نمث یک 

 

وافق وہا اھت ۔ وہ دوونں ای  ےتفہ ںیم ک

ام ےس 

ن

رامشئ رپ المایشیئ یک س  ےس یلہپ ملف وج ہلیل ونجمں ےک پ

ن

ںیم داھکیئ یئگ    1933ف

 پ ارک  نشین   پ اول  نیک   دوونں  وہ  دن  اےلگ  ۔   ھت ۓوک دےنھکی یھب امنیس رھگ ںیم گ   یھت

ات  زادئ  ےس  4500  واہں   وک  نمث  ویکہکن  ھت   ۓگ  دےنھکی

ن

ات و  ویحاپ

ے

 ااسقم یک  ابنپ

ی

ن

ھپ
ئ ک

ری دعتاد وہ لگنج ںیم یھب ںیہن دھکی ےکس یگ ینتج وہ   اھت   ایخل  اک اس ۔  ںیھت  د

ٹ

اینت ی 

 ںیہ ۔ وہ المایشیئ ےکدوونں اہیں رپ وکسن اموح

ے

 Twin tower ل ںیم دھکی تکس

وں رپ ھٹیب رک رپوپز ایک اھت ۔   دےنھکی یک شیق 

ن ٹ

اورز ےک ےچین ھگ

ٹ

یھت ۔ دعلی ےن اےس ان پ

اایلں اجبںیئ اور 

ے

واہں وموجد فلتخم ولسنں اور وقومں ےک ولوگں ےن ان ےک ےیل پ

ےک ےیل تہب اخص انبپ ا اھت ۔ اکایمب زدنیگ یک داعںیئ یک ںیھت ۔ وہ دن دعلی ےن اس  
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ری ونصمیع 

ٹ

اس دن دوونں یہ ےب دح وخش ھت۔ رتپا اجپ ا لیھج وج ہک س  ےس ی 

  لیھج وہےن اک ازعاز ریتھک ےہ رپ یھب ای  رھب وپر دن زگارا اھت ۔ 

آج وی  انی اھت اور وہ ویسن اویلن اجےن اک ارادہ رےتھک ھت ہی المایشیئ ںیم وموجد اجپ ان 

ر زیچ دایتسب ےہ وہ یھب ےک رپس اوٹسر
م
ز ںیہ اہجں رضورپ اِت زدنیگ وپری رکےن وایل ہ

اگنپ رکےن اک ارادہ رےتھک ھت ۔

 

  اہیں ےس ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اگنپ یھب   ھچک  ۔ ھت   ےلکن  ےس  اپ ارٹنمٹ ۓوہ دوونں یھب وی  انی اک افدئہ ااھٹےت وہ

 

ش

ومہ و امگن ںیم   ےک اعدل رگم  ۔  ھت   ۓرکین یھت اس وہج ےس دوونں ویسن اویلن آ 

  

ے

یھب ہن اھت ہک وہ دعلی اور نمث وک واہں پ ا ےل اگ ۔ بیسح ےن اس یک رظنوں ےک اعتق

ا

ن

دےن رپ ثحب رک ریہ   ںیم داھکی اسےنم نمث ڑھکی سنہ سنہ رک دعلی ےس سک زیچ وک پ ری 

ن

خ

  یھت ۔

   ےس  یســــکِ 
ِ
دا  وت  وکس ہن  م ُ

ن

ر   اک خ

ُ

 

  رکو  ش

   ےس  یســــکِ 
ِ
  ےک  م

 ِ
 

اـــــب

ن

ر  ڑھپ

ٹ

 ےہی 

ے

 
 ی اذی
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رے وت دنچ دقم ےک 

ٹ

اپ رپ اجےن اک اہک اھت ۔ وہ دوونں م

 

یھبت نمث ےن دعلی وک ایلگ ش

ی ، وحملں اک لیھک اھت دوونں یک رظنںی رکٹاںیئ 

ھک

ٹ

ھپ

ٹ

ی

افےلص رپ ڑھکے اعدل وک دھکی رک وہ 

اےس تسکش وخردہ رظنوں ےس دھکی راہ اھت ، ہکبج وہ دعلی ےک ان دوونں یک   اعدل

ا اچیتہ یھت ۔ اعدل ےن ےب وخدی ںیم اس یک 

ن

رطف وتمہج وہےن ےس ےلہپ یہ لکن اجپ

راھےئ رگم وہ ل  ےتلچک وہ

ٹ

   لکن اھتیتم   اہھت   اک  دعلی ۓرطف دقم ی 

 

 ےن   بیسح ۔  گ

 ےیک ڑھکا اھت ۔ بیسح ےن اعدل وک طبض وہ  دےھکی   وہےت  عمج  آوسن  ںیم آوھکنں  یک   اعدل

اےن

 

 رپ اہھت راھک ۔  وحہلص دےنی یک اخرط اس ےن ش

 وہ دے راہ ےہ "دالےس" وت رمع رھب ےک ےھجم

 ڑھچب ہن اجےئ ںیہک رھپ اداس رک ےک ےھجم 

 اہجں ہن وت ہن ریتی پ اد ےک دقم وہں ےگ

 ڈرا رےہ ںیہ ویہ رمےلح رفس ےک ےھجم

 ےھجم اب وت ایبنج ہن

ے
 

 !ھجمس  وہاےئ دس

 ہک اب وت وھبل ےئگ راےتس یھب رھگ ےک ےھجم 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اہلٹپس یک ای  رادہاری ںیم ڑھکی یھت 

ے
ے

    اہیں آؤ ، ریمے پ اس آؤ ۔ وہ اس وق
 
ج

  اےس یہی آواز دوپ ارہ انسیئ دی ۔ 

نن ںیہن ںیم ںیہن آؤں یگ ۔ وہ وخف ےک امرے اےنپ ارد رگد دھکی ریہ یھت ۔ اس دقر 

 ۔ 

 

  وخف اطری اھت ہک وہ اکےنپن رپ وبجمر وہ گ

ای  پ ار ےھجم دوھکی اہیں آؤ ۔ وہ اس رادہاری ںیم رظن آےت رمکے ےن اسےنم ڑھکی 

  یھت ہکبج ادنر ےس اےس وکیئ الب راہ اھت ۔ 

اہن آواز ےن ھچک اس 

ن

 وہ وفراً یٹلپ وخف زپ

 

ڑتپ ےس اےس اکپرا ہک وہ دےنھکی رپ وبجمر وہ گ

وہ ادکیم خیچ امر رک ایھٹ   وک دھکی رک  ںیہک دور الچ ایگ ۔ رگم الج اہھت اور ےسلھج وہےئ رہچے

  یھت ۔

رات ےک اس رہپ اس یک خیچ نس رک پ اس وسیت پ اون مگیب اںیھٹ اور کپل رک اےس اھبنسال ۔ 

  ریہ 

ن

ر اھت ۔ وخف رھبی اگنوہں ےس ادرھ ادرھ وہ لسلسم اکی

ے

یھت ۔ رہچہ ےنیسپ ںیم ی

  دھکی ریہ یھت ۔ 
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ا ، 

ن

 اگلںیئ ریمے پ اس ںیہن آپ

ے

 ےھجم اہھت م

ے
ے

دور دور وہ اجںیئ ھجم ےس ایھب اور ایس وق

  ںیم رفنت رکیت وہں آپ ےس ۔ انس آپ ےن ۔ وہ ذہپ این ادناز ںیم الچ ریہ یھت ۔ 

ر ںیئگ اور یلچن زنمل رپ رمکے ںیم وسےتپ اون مگیب دوڑ رک رمکے ےس پ ا
م
اری اور    ہ

 

داؤد الش

ریشںی مگیب وک آوازںی اگلںیئ ۔ اعایلن اک رمکہ وچہکن اورپ اھت وہ س  ےس ےلہپ اس ےک 

ہ  اور  افرہح  ۓرمکے ںیم آپ ا اھت ۔ اس ےک دعب امتم ولگ اس ےک رمکے ںیم آ 
ن

من
 
ی
 مگیب  

   یک اس ۔  ںیھت  ڑھکی  ںیم  دروازے  یھب

ے

ہ مگیب ااجنن اعایل  ےس  احل

ن

من
 
ی
ن ، افرہح اور 

   ایھب  وہ   ۓںیھت پ ایق وفنس ھجمس گ
ے

ر یھت ۔  ی

 

ر ای   وخاب ےک زی 

مم ۔ ےھجم اچب ںیل ۔۔۔ ںیم اس ےک پ اس ںیہن اجؤں یگ ۔ وہ اعایلن وک دےتھکی یہ دوڑ رک 

د اس ےس وہ الوعشری وطر رپ تبحم رکیت یھت ۔ ای 

 

 ےس یگل ۔ ش

ن

  اس ےک یس 

رزگ    ذوپ اش ےسدن ےک دعب ےس  اعایلن اس 
م
اراض اھت رگم وہ ذوپ اش ےس اس لمع یک ہ

ن

پ

 ےنھجمس ےس 

ے

 ےس یگل ڑھکی یھت ہکبج وہ اس یک احل

ن

ا اھت ۔ وہ اس ےک یس 

ے

ادیم ںیہن رھک

 اقرص اھت ۔ 

ے

  ایھب ی

 یھت ۔ 

 

  ھچک ںیہن وہا ذوپ اش مت ںیہک ںیہن اج ریہ ۔ رگم وہ اس یک پ اوہنں ںیم یہ وھجل گ
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اری ڈارٹک وک

 

    داؤد الش

ے

وفن رک ےک الب ےکچ ھت ۔ س  یہ اخومش ڑھکے ھت ۔ ی

  : اعایلن ےن پ اون مگیب وک اخمبط ایک

  یب ویہ ویکں رک ریہ یھت ؟  ذوپ اش اےسی

ی ےہ ہشیمہ یہ 

ے

ھپ
ئ ک

اٹیب ہی وکیئ یئن پ ات ںیہن ےہ ہی رشوع ےس یہ اےسی ڈراؤےن وخاب د

راب وہ اجیت ےہ رگم آج وت وہ ےھجم یھب ںیہن

ن

 خ

ے

اچہپن ریہ یھت ۔ اجنےن اس   اس یک احل

ےک ان وخاوبں یک ایھتگں بک ںیھجلس یگ ؟ ڈارٹکز یھب سب وکسن آور دوا دے دےتی 

 ھچک ںیہن ھجمس پ اپ ا ۔ یھبک ےنیہم ںیم دو پ ار وت یھبک ھچ امہ ںیم ای  پ ار ہی 

ے

ںیہ ۔ وکیئ آج ی

 ایپر  ۓوہوخاب رضور آےت ںیہ اور رھپ مہس اجیت ےہ ۔ پ اون مگیب ےن آوسن اصف رکےت  

 ںیہن  ےن   اوھنں  وج  یٹیب وہ  ۔   اھت  اتبپ ا  ےس  لیصفت رک  دھکی  وسےت  وک یٹیب  ےس  رظنوں  رھبی

ا یھب  ےس  سمل  ےک  امں  الص   اینپ  رگم  یھت  ینج

ن

  ۔  یھت  وافق  پ

  اس رپ تقیقح ایعں وہیئ وت وصراحتل ایک ےنب یگ ۔ ڈارٹک آ 
 
سک ےن ںیہن وساچ اھت ہک ج

  ل اھت۔اکچ اھت اور اس ےک چ   اپ ںیم وغشم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا اھت ۔ وہ رہشنی وک سج وصراحتل ںیم وھچڑ رک 

ٹ

نیت دن دعب وہ تمہ رک ےک ٹیلف ںیم ولپ

ایگ اھت وےسی یہ ڑپی یھت ۔ اس ےک اسھت اخور یھب وموجد اھت ۔ اہرون ےن پ ازوؤں ںیم 

اکچ اھت اور اہھت ااھٹ رک ڈیب رپ اٹلپ ا ۔اخور اس ےک زمخ دےنھکی اگل ۔ رہچے اک ای  راسخر سلھج  

ان  ۓرپ یھب ےلج وہ
 
ن

 وہش  ےب  وہ  ےس وہج  یک ایپس  اور  وھبک ،  دشت  یک   درد  ۔  ھت ن

د   اےس  ۔   یھت  ڑپی   ۔  یھت  یئگ  وہ  زمکوری دشی 

ر ہصغ 
م
ان ؟ اخور وک اس یک مک یلقع ہ

ن

اس ےک العج ےک قلعتم ایک وساچ ےہ ےب ووقف ان

  وہج ےس اگبڑ اکچ اھت ۔ اھت ۔ وج اکم آرام ےس وہ اتکس اھت اہرون وہ ےصغ یک 

 ہی اچسیئ اتب دے یگ وہش ںیم آےت یہ رھپ وپسیل اک 

ے

رزگ ںیہن ےل رک اج تکس
م
اہلٹپس ہ

ر ںیم 

ن

رکچ ںیم اوفرڈ ںیہن رک اتکس ۔ ںیہی رپ یہ سک ڈارٹک اک ااظتنم رکو ۔ اس ےن اخور وک آخ

  ااجتلیئ رظنوں ےس داھکی ۔

  ۔   اگل  رکےن ۓور وفن رپ ھچک ربمن رٹا ممہ کیھٹ ےہ داتھکی وہں ںیم ۔ اانت ہک رک اخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ںیم رتحمہم وہش ںیم آ اجںیئ یگ ۔ رپاشین وہےن یک رضورت    وری ھچک یہ دی 

ٹ
ن

ڈوی
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ںیہن سب ان ےس اس واےعق ےک قلعتم وکیئ پ ات ہن یک اجےئ ویکہکن ارثک وچسنشی ںیم 

 ےس ورہن ذنہ رپ زور دںی یگ 

ے

ا ےہ اینپ احل

ے

نشنیٹ یک وہج ےس  ٹنشیپ ےب ربخ وہپ

تعیبط ڑگب یتکس ےہ ۔ ڈارٹک چ   اپ ےک دعب اںیھن ہشیپ وراہن ادناز ںیم امتم وصراحتل 

  ۔  وبال ۓےس آاگہ رکےت وہ

اری ڈارٹک وک رتصخ رکےن لکن ےئگ ۔   یج رتہب

 

  مہ ااسی یہ رکںی ےگ ۔ داؤد الش

ری اح ی ےہ ذوپ اش ہک اینت ی 

ے

ھپ
ئ ک

 وہ اجیت ےہ ۔ ںیم یھجمس ںیہن اےسی یھب ایک وخاب د

ے

ل

ا زمکوری  یک   اس   وہ  ۔   ۓافرہح ےن یھب ل  الہ 

ن

 ۔   یھت  اچیتہ   پ اپ

ر ہک یئگ ںیھت ۔

 

ر ای ی ےہ ۔ پ اون مگیب سک ایخل ےک زی 

ے

ھپ
ئ ک

  سک وعرت وک د

ی وخاوبں ںیم ۔ افرہح ےن وفراً وپاھچ ۔

ے

ھپ
ئ ک

 وعرت ںیہک اینپ امں وک وت ںیہن د

   ایسی دب نلچ امں اک وخاوبں ےس ایک قلعت
ہ

ن

ی
  نت نف رکیت لکن یئگ ںیھت ۔  ہہ ؟ وہوہ

رزگ دنسپ ںیہن آیئ یھت وس س  وک اےنپ رمکوں ںیم اجےن اک 
م
ریشںی مگیب وک ان یک وگتفگ ہ

  اہک ۔

 ںیھت 

 

 ایک رکو ۔ وہ ان یک پ ات ھجمس گ

ے

پ اون ایسی پ اوتں اک ایخل راھک رکو یچب ےک اسےنم م
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  رگم وہش ںیم آیت ذوپ اش وہ س  نس یکچ یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم رہھٹے 

ٹ

نمث مت ےھجم دلجی دلجی ںیم ویکں ےل آیئ واہں ےس ؟ وہ دوونں وہب

   وپاھچ۔  ےس  نمث ےن  دعلی   یہ   آےت  ںیم روم  ڈیب  ۔   ھت  ۓوہ

کک ھچک ںیہن دعلی ریمی تعیبط کیھٹ وسحمس ںیہن وہ ریہ یھت ۔ ایک مہ رھگ واسپ 

 ؟ وہ اےس ہک ریہ یھت ۔

ے

  ںیہن اج تکس

  ی ۔ نمث یک پ ات رپ دعلی وک اکٹھج اگل ۔اینت دلج

  یج ۔ وہ رس اکھج یئگ یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک وہا ےہ ںیھمت ؟ دعلی اس ےک پ اس ڈیب رپ آ 

ن

اھٹیب اور اس ےک   نمث ےھجم اتبؤ ااچی

  ۔   وبال  ۓدوونں اہھت اھتےتم وہ

ال یئگ ۔

ٹ

  ھچک ںیہن ۔ وہ اےس پ

 یگل آپ ا ہک اعدل ےک قلعتم اتب دے پ ا ںیہن ۔ رگم اتبؤ ےھجم ۔ اےس دضب دھکی رک نمث وسےنچ
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وہ اےنپ رےتش وک وھجٹ ےس پ اک رانھک اچیتہ یھت اس ےیل اعدل ےک قلعتم اتبےن رپ ایتر  

  وہ یئگ ۔

دعلی اعدل المایشیئ ںیم ےہ رگم ںیم چس ہک ریہ وہں ےھجم ںیہن اتپ اھت ںیم ےن وت وخد ایھب 

 نمث  ۔   ۓویسن اویلن ںیم داھکی اےس اور ریحان وہیئ وہ اہیں رہ راہ ےہ ریغب سک وک اتب

رایئ  وت  ےلہپ
 
ا  وموجد  اہیں اک   اعدل ےھچیپ  ےک  آےن المایشیئ  ہک   ےل  ھجمس  ہن  ہی وہ   ںیہک  ھگ

ن

 وہپ

  ۔   اھت

ا اس یک امم ، اس ےک رھگ واےل ےنتک رپاشین ںیہ 

ے

مت ےن ےھجم اتبپ ا ویکں ںیہن ںیم اےس اتبپ

ا اچےیہ داؤد الکن وک رضورت ےہ اس یک ۔ وہ اب 

ن

اس ےک ےیل ۔ اےس پ ااتسکن اجپ

  رمکے ںیم لہٹ راہ اھت ۔

 ۓ رگم آپ اےس ہی س  ویکں ںیہک ےگ ؟ نمث ےک وسال رپ دعلی تبحم ےس دےتھکی وہ

ر

ے

  آپ ا ۔ف
 
  ی

  وہےن رپ ےھجم ااھچ 

 

ریمی زوہج رتحمہم اعدل یک امم ںیھمت دوش دتی ںیہ اعدل ےک اغی

ںیہن اتگل ہک سک یھب وہج ےس ریمی زوہج وک فیلکت وہ ۔ سب ںیم اعدل وک تمسق اک اھکل 

ا اچاتہ وہں وہ ھجمس اج

ن

ا اتپ  ںیم  اب ۔  وہ  بیصن اک   سک   مت  اگ  ۓ اھجمسپ

ے

اہک  اک   اس   وہں  رکواپ

ے

 پ
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   رھک وکسں ای  ۔ اانت ہک رک وہ وفن رپ ربمن المےن اگل ۔ نمث اےس یہ دھکی ریہ یھت ۔ گنٹیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ےس ای  

ے

اہرون ےن ٹیلف رپ یہ رہشنی اک اکلہ اکلھپ رٹٹنمٹی رکواپ ا اھت ۔ رہشنی وک ی

اہک شر ہن رک

ے

ے ۔ وہ رمکے ںیم پ ادنھ رک راھک اھت ہکبج ہنم رپ یھب یٹپ پ ادناتھ اھت پ

ا اھت ویکہکن 

ن

ا اھت ۔ اےس دلج از دلج پ ااتسکن ٹفش وہپ

ے

السوخں ےک ےھچیپ اجےن ےس ڈرپ

ا اور رھپ رہشنی سک وک اہکں اجیتن یھت۔

ے

واہں   پ ااتسکن ںیم رشت درکی یھب وہ چب اجپ

زدنیگ آاسن وہ یتکس یھت ۔ یہی وسچ رک وہ رہشنی وک یھب پ ااتسکن روایگن ےک ےیل ایتر رک 

رہشنی انب سک وچں رچاں ہک امن یئگ وہ اہرون یک درتسس ںیم یھت ۔ اس ےک ایتر   اکچ اھت ۔

 ۓ وہےن ےک ےھچیپ ای  وہج ہی یھب یھت ہک ایک ولعمم اس یک یٹیب ےس یھب الماقت وہ اج

ام  اک   اس  دونں  ان  ۔

ن

د   اھت  اچدن پ ای 

 

 اک راہشئ  ںیم  رھگ آپ ایئ  اےنپ  وموجد  ںیم  الوہر  اہرون  ۔  ش

۔ رہشنی ےن پ ااتسکن یک رس زنیم رپ دقم راھک ۔ وہ اانپ اسلھج وہا رہچہ   اھت ۓوہ  رےھک  اردہ

را  تہب  اسھت  ےک اس  ےن   اہرون  یھت  ۓوہ   ۓاقنب ںیم اپھچ   رگم  ۔   اھت ایک  ولسک ی 

 ےیل  ےک  ےنچب  ےک رک ریھپی  ریہا   ںیم  وسدے  اسھت   ےک  کلم  اہرون  یھت  ربخ  ےب  رہشنی

 پ ااتسکن ٹفش وہا اھت ۔ 

ن

  ااچی
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  راتہ اور رہشنی رھگ ےک ای  وکےن ںیم یھٹیب اانپ ااستحب رکیت اہرون دن دن رھب اغ

 

ی

 یٹیب یک پ اد اتسیت یھت ۔ سک دقر دب بیصن وعرت یھت وہ وج اےنپ سفن 
 
ر ب
م
ریتہ ۔ اےس ہ

  

 

وروز ااستحب ںیم زگرےت ھت ۔ وہ ہس ںیہن   ےک ےھچیپ دوڑیت ریہ یھت ۔ اس ےک س

 رپ ڑپی وت وخد وک ذینہ شکمشک ےس پ ا ریہ یھت ۔ ای  دن ویں یہ اس یک رظن الحکل 

ے

 یک وبب

ر فیلکت ےس ےب ربخ وہ یئگ یھت 
م
امئ ےک ےیل ہ

ٹ

 ہنم وک اگل یئگ ۔ وہ ھچک پ

ے

اچبےن ےک ےیل وبب

ا وہ الحکل اک اہسرا یتیل یھت ۔ رگم 

ے

ا ڑپپ

ن

  اےس ااستحیب فیلکت ےس زگرپ
 
  ج

 
  ےس ج

ے

۔ ی

ے یھت ۔ رھپ اہرون یھب ا
س
ک

راج تعیبط وک اس یک تحص رگ ریہ یھت رپواہ 

ن

ینپ رنیگن م

ر زیچ ےس ےب ربخ 
م
 یئن ڑلویکں وک الےن اگل ۔ اےسی ںیم رہشنی وک ہ

ے
ن

الہبےن یک اخرط روز ی

ا یہ رتہب اگل ۔ 

ن

  وہپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

   
 
ی ر

ے

ذوپ اش یسیک تعیبط ےہ اہمتری ؟ اعایلن ےن اےس الن ںیم اھگس رپ ےھٹیب دھکی رک ف

ر ونسٹ الیھپ رک یھٹیب یھت رگم ڑپھ ںیہن ریہ یھت ۔ آےت وپاھچ ۔ وہ اےنپ رگد اتکںیب او

  اجنےن نک وسوچں ںیم مگ یھت ۔

  یج کیھٹ وہں ںیم آپ ےسیک ںیہ ؟ وہ اس ےس ھچک افےلص رپ یہ ھٹیب اکچ اھت ۔
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  ۔   ےک دوران یھب وسوچں ںیم ڈویب رظن آ ریہ یھت  ںیم ٹف وہں ۔ وہ اس ےس وگتفگ

ر اس    ونٹ رکےن ےک دعب وہ وبال اھت تقیقح وت ذوپ اش ایک وسچ ریہ وہ ؟ ھچک دی 

ے

یک احل

  ہی ےہ وہ ان وخاوبں ےک دعب ےس اتحمط وہ ایگ اھت ۔ اس اک ایخل رےنھک اگل اھت ۔

وسچ ںیہن سب ںیم نمث آیپ ےک قلعتم وسچ ریہ یھت وہ یلم یھب ںیہن ںیہ واہں اج رک ۔ 

اہک اعایلن یھب نئمطم وہ ےکس ۔

ے

ا پ

 

راش

ے

  اس ےن وفراً اہبہن ی

ر دو اےھچ ےس رھپ مہ یھب ڈ

ن

 وہ وہ کیھٹ وہں یگ مت سب ازگیام

ے

 وری رپاشین م

ٹ
ن

وی

 یھت ۔ ہکبج اعایلن رکسماےت وہ  ںیلچ ےگ

 

  ایگ۔  اھٹ   ۓ۔ وہ اس یک پ ات نس رک پنیھج گ

ایھب یھب وہ   وہ دوونں اسھت وہں اور افرہح واہں وموجد ہن وہ ااسی ےسیک وہ اتکس اھت ۔

رآدمے ںیم ڑھکی ان وک دھکی  آیئ   ںیم   الن  ۓ ریہ یھت ۔ وہ اخومیش ےس ےتلچ وہی 

 اسھت  اسھت  وہ  پ ار یک اب  رگم  یھت  وہیئ  ڈویب  ںیم وسوچں  ایہن  رھپ پ ار  ای    ذوپ اش  اہجں

را

ٹ

ری 

ٹ

   ںیم آواز  یک  اس ۔  یھت  ریہ   یھب  ی 

ٹ

م
  : یھت  الھجنھجہ

 ایک  اجنےن ینتک تقیقح ےہ اس پ ات ںیم ، ںیہک ریما ومہ وت ںیہن رگم ںیم ےن یہی انس اھت وت

  ریمی امں ایم مگیب ںیہن ںیہ وت رھپ وکن ںیہ ؟
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 یھت وت ذوپ اش ےب ربخ ےہ اینپ 

ٹ

م
افرہح یک آںیھکن کمچ اںیھٹ اور وہوٹنں رپ رکسماہ

را راز اہمترے اہھت اگل ےہ افرہح اےھچ 

ٹ

ری تقیقح اپھچیئ یئگ ۔ تہب ی 

ٹ

امں ےس اینت ی 

  ومعق اک ااظتنر رکو ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایک وہا دعلی وھتڑے رپاشین گل رےہ ںیہ آپ ؟ نمث اےس اسرا دن اعدل اک اتپ رکےت 

ی ریہ یھت ۔ ایھب یھب وہ اہھت ںیم اکیف اک 

ے

ھپ
ئ ک

گم اھتےم وسوچں ںیم رھگا داھکیئ دے  د

  راہ اھت ۔ 

نمث ںیم اچاتہ وہں دلج از دلج اعدل ےک قلعتم ولعمم رک وکسں رگم ےھجم ینتج دلجی 

ر دا اینت دی 

ن

   رک راہ ےہ نک ےنہک ںیم ۔ وہ اجنےن ویکں اھجب اھجب گل راہ اھت ۔ ےہ خ

 وہں وہ لم اج   دعلی زیلپ

ے

دا رھپ  اور  اگ ۓآپ رپاشین م
ن

ر  اہں   ےک  خ  ںیہن  ادنریھ  ےہ  دی 

اےن  ےک  اس   وہ  ۔

 

  ۔   یھت  ریہ  دے  وحہلص  ریتھک  رس رپ ش

ا ریمے اسھت ےھجم رپاشین وہےن یک ایک رضورت ےہ سب داع رکو ہک  

ن

دلج از دلج مت وہ پ

  ۔  یھت ریہ  اخومش   نمث  ہکبج ۔   دپ ا  رکسما  ےس  دےمیھ  وہ  ۔   ۓاعدل لم اج 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 آسپ ںیم ںیہک اےنپ اتسرے ںیہن ےتلم

 ےسیج یھبک درپ ا ےک انکرے ںیہن ےتلم

 زنمل یک انمت ےہ وت رک دہج لسلسم

 ریخات ںیم وت اچدن اتسرے ںیہن ےتلم

رھپ یھب نمث اور وہ ای  ہن وہ ےکس ھت ۔ وہ دوونں نپچب رگم    اس ےن ینتک وکشش یک یھت

 ےک اس 

ے

م
رےنھ  رپوان   ںیم ۓےک اسیھت ھت نپچب یک اچہ

ٹ
 
دا   ےسیک  دعب ےک  خ  ےئگ  وہ  خ 

   ےس  رسے ےئن  ۔   اھت   راہ  وسچ  وک  ایس یھب  رک  آ   رھگ  وہ   ۔  ھت

ے

 
 راہ  رک   وسحمس  فیلکت اور  اذی

  ۔   اھت

 قشع ایک زدنیگ دے اگ سک وک 

ا ےہ   رپہی وت رشوع یہ سک

ے

  رمےن ےس وہپ

وہ تہب ےب یسب وسحمس رک راہ اھت نمث اےس دےتھکی یہ یلچ یئگ یھت وہ ولگ انیقیً ینہ ومن 

 دھکی  دوپ ارہ  ںیم   ایک  ۔ ںیہن  پ ا یھب  یگ  رےک  اہیں  وہ  اجنےن  اب ۔  ھت ۓ رٹپ ےک ےیل آ
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ری  ےک  رات  وسےتچ  وسےتچ یہی   وہ  ؟  اےس  اگ  وکسں

ن

وہا   دنین یک وادویں ںیم دالخ  رہپ  آخ

  اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہرون ںیم ہک ریہ وہں مت ےس آج ےک دعب مت اس رھگ ںیم سک ڑلیک وک ےل رک ںیہن آؤ 

 وہیت ےہ ۔ اچر اچر دن زگر اجےت ںیھمت رھگ آ

ے

 
 آےت  ج     اور  ۓوہ ۓےگ ، ےھجم اذی

ا   وکیئ  اسھت  وت  وہ

ن

ا رھگ  وہ   ۔  ےہ  وہیت  ڑلیک وکیئ   پ

ٹ

ایت  ںیم  نحص   وت  ولپ

ن

اس ےک پ اس   رہشنی ددنپ

  آیئ یھت ۔ 

 ںیہن ہک اہمتری ی  ی  ونسں اخومش ای  وکےن ںیم ڑپی روہ 

ے
ے

ریمے پ اس اانت وق

ا اسرا 

ے

  اہرپ
 
  ج

 
  ےس ج

ے

ا وہ دورسا راسخر یھب الج دوں اہمترا ۔ وہ وجا ےنلیھک اگل اھت ی

ن

ہی پ

 یھت وہ وج

 

 ںیم ۓہصغ رہشنی رپ اکناتل اھت ۔ اب وت رہشنی اس یک رحوتکں ےس گنت آ گ

ا اھت ۔ اجنےن سک یک تگنس ںیم وہ اس دقر ڑگب ایگ اھت ۔ رہشنی پ ااتسکن آ رک 

ے

ےسیپ اہر رک آ اجپ

ھاا ریہ یھت ۔ 

ے

ج پ
ی 

  یہ 

 ارگ رھپ مت سک ڑلیک وک ال

ے

 ںیم   وت  ۓ ےھجم دایکمھں دانی دنب رک دو ےھجمس مت ھچک ںیہن رک تکس

اس ےک ےھچیپ ےھچیپ رمکے  وہیئ  الچیت  وہ  ۔ رہپ  ایس ےک  رات  یگ  ولں الب  وک  ولوگں   ےک  ےلحم
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  ںیم آیئ یھت ۔

  ھچک ہن الم   اہمترا
 
زویر اہکں ےہ ؟ الؤ ےھجم دو ۔ وہ رمکے ںیم ڑپا اسامن وٹٹاتل رھپ راہ اھت ج

  وت اس ےس وپاھچ ۔

 ےنیپ   اھکےن  اےنپ ےھجم  رگم  ےگ   اجؤ   اہر  ںیم ۓںیم اانپ زویر ںیھمت ویکں دوں یگ ؟ مت وج

  ےہ ۔ وہ اےس اھجمسےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔   ریتہ  رضورت  یک  وسیپں  ےیل  ےک

 رکو

ے

راب م

ن

 ااھٹ رک رہشنی اک   ریما دامغ خ

ے

ال ےک دو ےھجم ۔ اس ےن الحکل یک اخیل وبب

 رک وخد وک اچب یئگ ۔ 

ٹ

م
اہن اگلپ ا ۔ وہ ای  دم ےس ےھچیپ ہ

 
ن

  ن

یک   پ الگ وہ ایک مت دعف وہ اجؤ اہیں ےس ۔ وہ اانت ہک رک اےس وخف ےس دےنھکی یگل وج اس 

اک ویتر دھکی رک رہشنی اےنپ رمکے یک رطف دوڑی ۔ 

ن

رھ راہ اھت ۔ اس ےک رطخپ

ٹ

رطف ی 

ا ۔ وہ دروازے وک ڈنکی اگل یکچ یھت ۔    اہرون یھب ےھچیپ پل 

دروازہ وھکول وحنمس وعرت ےھجم اسرا زویر ال رک دو ۔ وہ دروازہ ٹیپ راہ اھت ہکبج رہشنی 

را
 
ریہ یھت ایک رکے ۔ ارگ ےلحم ےک ولگ آ   آ   ںیہن  ھجمس  اےس  ۔ یھت  یھٹیب   ۓادنر ھگ

 ےگ  رکںی   ایک  اب  ھت ےتہک   اک  اجےن   اور  ںیہک ےک  رک  اخیل   رھگ  اںیھن یہ ےلہپ  وج  وت  ۓگ
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د   وک  اہرون  انیقیً   یھب  کلم   رھپ

ٹ ن

 ریمے  صخش  ہی  ۔   اھت راہ  ٹیپ   دروازہ  لسلسم وہ   ۔  اھت   راہ  ڈوھی

  ۔  ےہ  ایگ نب   ذعاب  اک اجن  ےیل

دا ! ریمی دمد رک ۔  

ن

د یلہپ پ ار اکپر ریہ ریمے خ ای 

 

دا وک اکپر یھٹیب یھت وج ش

ن

وہ ےچس دل ےس خ

  یھت ۔

  اس یک آوھکنں ےس آوسن لکن رےہ ھت ۔

رام ۔ اےس 

ن

ااگہر وہں ےسیک ےھجت اکپروں رشم آیت ےہ ےھجم ریمی دمد ف

ن

رب اعتیلٰ ! ںیم گ

 یھت ۔ سب پ اد رک ریہ یھت 

 

ر رطف ےس اغلف وہ گ
م
بیجع اس وکسن وسحمس وہ راہ اھت ۔ وہ ہ

ر   ںیہن اجنےن ینتک دی 

ٹ

م
دا یک ذات وک ۔ یھبت اےس ااسحس وہا دروازے رپ وکیئ آہ

ن

وت خ

ر

ن

 ںیھت زگر یئگ یھت اےس ف

 

ش رپ ےھٹیب ےھٹیب اس یک آںیھکن یھب آوسن اہب اہب رک کشخ وہ گ

  ۔

ریھ اکلہ اس وھکل ےک داھکی وت دروازے ےک اسےنم وہ ڑپا وس راہ اھت 

ٹ

وہ دروازے یک رطف ی 

رھ ریہ یھت ۔ یہی ومعق اھت وہ اہیں ےس اھبگ اج 

ٹ

اریکی ی 

ے

  یک پ

 

 اس  ںیم   وحملں  ۔   ۓ۔ س

 ۔ اےس ںیہن ولعمم زیچ  ھچک  ےس دلجی  اور ایک  ہلصیف  ےن

 

ںی ںیٹیمس ۔ رھپ رھگ ےس لکن گ

  اھت وہ اہکں اج ریہ ےہ ؟ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  دعلی وخیش ےس 
 
نمث نمث اہکں وہ مت دلجی رکو ۔ وہ رمکے ںیم ایتر وہ ریہ یھت ج

ر وہ  ۔   آپ ا  ۓدوڑےت وہ رات  ےک  اس  ےن   نمث  ۔   اھت ایگ  ےنلم وک   واےل  اجےنن  سک   پ اہم

 

ای

ے

 پ

د اکچ اھت ۔ اگل  ادنازہ  ےس

ٹ ن

د اعدل وک ڈوھی ای 

 

  پ ا ش

ا ۔ اس ےن دڑھےتک دل ےک اسھت وپاھچ۔

ن

 ےہ پ

ے

 
   س  ریخی

اا اچےیہ ۔ اس ہک رک وہ ڈیب رپ ڑپا اانپ کیلب وکٹ ےننہپ 

ن

کلن

ن

ن
اعدل اک ہتپ لم ایگ ےہ ۔ اب ںیمہ 

  اگل ۔

نمث وک اس یک زیتویں یک ھجمس ںیہن آ ریہ یھت وہ االیک یھب وت اج اتکس اھت رھپ نمث وک ےل 

ی اگڑ  ۔  یھٹیب   آ  ںیم اگڑی   ڑھکی  ںیم  پ ارگنک ۓاجےن یک دض ۔ وہ اس ےک ےھچیپ ےتلچ وہ

 

ٹ
ن

ے یہ اعدل وک وفن رک ےک اےنپ آےن یک االطع دی ۔ وہ ولگ ای  روٹسیری

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

ںیم 

  ںیم ےنلم واےل ھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ ولگ ےچنہپ ویکں ںیہن ؟ اعدل 

ے

ر دعلی ویکں ھجم ےس انلم اچاتہ ےہ اور اب ی

ن

آخ
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 راہ اھت۔

ے

 ےک اسےنم ڑھکا ان یک راہ ی

ٹ
ن

  روٹسیری

  ریک نمث وک اےس دعلی یک اگڑی داھک
 
ی ر

ے

ر دعب آ رک اس ےک ف یئ دے یئگ یھت وج ھچک دی 

رپ ا ںیم اگڑی پ ارک رکےن الچ ایگ ۔  ارےن ےک دعب وہ ڑسک ےک پ ار پ ارگنک ای 

ے

  اپ

ولیہ ! نمث یسیک وہ ؟ وہ اس ےس اخمبط وہا رگم نمث اےس رظن ادناز رکیت ادنر یک رطف 

ریھ یھت ۔ ہی وسچ رک دوونں اسھت آ اجںیئ ےگ ۔ ایھب

ٹ

 اس اک اہھت ریبوین دروازے رپ ی 

  : یہ اھت ہک ےھچیپ ےس دعلی یک اکپر انسیئ دی یھت 

لن ااں استک وہیئ 

ے

 ن
ٹ
ری ۔ اسےنم اک رظنم دھکی رک اس یک 

ٹ

نمث ۔ اس اکپر رپ وہ زیتی ےس م

ںیھت ۔ اعدل وخن آولد ڑپکوں ےس اےس دھکی راہ اھت ۔ وحملں ےک ادنر ای  ریبون کلم 

 وٹٹ یئگ

ے

 یھت ۔ وہ اینپ ہگج ےس لہ ہن یکس ۔ وکیئ اےس الہ راہ اھت ، وکیئ ںیم اس رپ ایقم

  اےس الب راہ اھت رگم وہ ےسیج رھتپ یک وہ یئگ یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رہ انب ایل اھت ۔ ای  

 

 ڑسک رپ ڑپا اھت ۔ ارد رگد ےک ولوگں ےن دای

ے

 
 ی

ے

دعلی وخن ںیم ل

دا وک ھچک زیت راتفر سب اےس لچک رک اج یکچ یھت ۔ اعدل اےس

ن

 پ اوہنں ںیم ااھٹ رک اھباگ رگم خ
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اور یہ وظنمر اھت ۔ دعلی یک اسوسنں یک ڈوری ٹک یکچ یھت ۔ اعدل یک ےب سب اگنںیہ 

دور ڑھکی نمث رپ یکٹ ںیھت ۔ وہ وکیئ رحتک ںیہن رک ریہ یھت اےس وت نیقی رکےن ںیم 

رک آےن اک اہک اعدل ےن دلج از دلج بیسح وک االطع دے    یہ دشاری شیپ آ ریہ یھت۔

د پ اڈی پ ااتسکن ےل رک اجین یھت ۔ 

ٹ

اور رھپ اکےتپن اہوھتں ےس رٹسم امیلسن اک ربمن المپ ا ۔ ڈی 

ااظتنامت بیسح اور اعدل دھکی رےہ ھت نمث وت ےسیج رھتپ وہ یئگ یھت ۔ اخومیش   امتم

یھب   ےس ای  یہ ہگج یھٹیب ریتہ پ ا رھپ وہ وج ےتہک اس رپ لمع رک دتی ۔ اس دوران وپسیل

راب وہ یکچ ںیھت اور ڈراویئر ےب اقوب وہیت 

ن

رںیکی خ اینپ اکرروایئ رک یکچ یھت۔ سب یک ی 

  اھت ۔  سب اھبنسل ہن پ اپ ا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ومت

ن

س  رپ یلجب نب رک رگی یھت ۔ رٹسم اور زسم امیلسن اینپ اولکیت  دعلی یک ااچی

 ںیہن رک پ ا رےہ ھت ۔ امتم 

ے
 

رداس ولگ رٹسم امیلسن ےک رھگ ںیم اور وجان اوالد اک مغ ی 

رھ امہ   عمج ھت 

ٹ

ادی ےک ڈی 

 

د پ اڈی الیئ یئگ یھت ۔ س  ےن اس دنہل وک داھکی وج ش

ٹ

  ڈی 
 
ج

دعب یہ ویبیگ یک اچدر اوڑھ یکچ یھت ۔ ذوپ اش اےس دےتھکی یہ دوڑ رک یئگ اور ےلگ یگل ۔ وہ 

دا ےن  

ن

 ہن رک یتکس یھت رگم خ

ے
 

رداس راش یھب ی 

ن

ہی اس وک ےسیک اینپ وجان نہب رپ یکلہ یس خ
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دا ایک اور اب دعلی یک ویبہ انب دپ ا اجنےن دقرت   ااحتمن ںیم ڈال دپ ا اھت ۔ ےلہپ اعدل ےس خ 

ویکں پ ار پ ار ایس وک آزام ریہ یھت ۔ س  ےن یہ اچاہ ہک نمث رو ےل رگم اےس اہکں سک 

وں ںیم ہنم دےی یھٹیب ریہ یھت ۔ انجزہ ےل اجپ ا ایگ  

ن ٹ

، اس پ ات اک وہش اھت ۔وہ وییہن ھگ

ےک دعلی وک دانف دپ ا ایگ رگم وہ سٹ ےس سم ہن وہیئ ۔ زسم امیلسن ، پ اون مگیب ، ریشںی مگیب 

 مسق  ےسیج  وت  ےن  اس  رگم  ۓ اور ذوپ اش امتم ولوگں ےن تہب وکشش یک ہک وہ احل ںیم آ

  ۔   یک   روےن  ہن  یھت  یل   اھک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  اھت اور روز رلی اگڑی 
 
ی ر

ے

امئ اتلمن اجیت یھت ۔ اےس   اہیں ےس رولیے انشیٹس ف

ٹ

اس پ

اا اھت ۔ روڈ رپ آیئ وت رہشک لم ایگ ۔ رولیے انشیٹس اک ہک 

ن

کلن

ن

ن
ا اھت اےس وفراً 

ن

اہرون ےس دور اجپ

 ای    ۔ یھت  ریہ  دھک  آھکن  ای    سب  یھت  ۓرک اس ںیم ھٹیب یئگ رہچہ اچدر ںیم اپھچےئ وہ

   اےس  ۓںیم ھچک زیچںی اپھچ  ڑھٹگی
ن

ےھچیپ یھب دھکی   ےس رظنوں  یمہس   ۓاگل ےس  یس 

ر رک رےشک واےل وک ےسیپ ڑکپا 

ے

یتیل ںیہک اہرون اس اک اھچیپ ہن رک راہ وہ ۔ رولیے انشیٹس رپ ای

اب ڑھکی یھت ۔ ٹکٹ 

ے

  آیئ ۔ اگڑی سب ےنلچ وک ےب پ

ن

رک دلجی دلجی ٹکٹ رھگ یک اجی

دےت یہ اینپ تسشن رپ آ یھٹیب ۔ اس دقر دمکھ لیپ ںیم اس یک ڑھٹگی ری 

ن

   خ

 

 ںیہک رگ گ
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ا   وہ   ۔ ارگ  یھت

ن

دیت ریتہ وت اگڑی لکن اجیت ۔ وہ اگڑی سک وصرت ںیہن وھچڑپ

ٹ ن

ڑھٹگی ڈوھی

  اچیتہ یھت ۔ اس ےیل اخیل اہھت رلی اگڑی ںیم آ یھٹیب ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اری یٹیب ےک اسھت ۔ اجنےن وہ ویکں ریمی یٹیب وک 
م
دا ےن ااھچ ںیہن ایک ہ

ن

ریشںی مگیب ہی خ

اجن اتیل رگم ریمی یٹیب ویبہ وت ہن وہیت ۔ ریشںی مگیب رمکے ںیم اانت آزام راہ ےہ وہ ریمی 

اری رس ڑکپے ےھٹیب ھت ۔ ان اک طبض وجاب دے ایگ وت وھپٹ وھپٹ رک 

 

آںیئ وت داؤد الش

  رو دےی ۔

ا دھکی ریہ ںیھت اےسی وت وہ 

ے

ر وک یلہپ پ ار روپ
م
 ںیہک ۔ ریشںی مگیب اےنپ شہ

ے

دارا ااسی وت م

ن

خ

 یہ رال  وک  پ اپ  مغ  ےک یٹیب   رگم  ۔   ھت  ۓیئ یک ومت رپ یھب ںیہن رواےنپ پ اپ ، امں اور اھب 

 یھب  طبض   ےس  ان  ےن مغ   ےک  یٹیب  رگم   ۔  ھت ۓگ  وہ  زمکور  ےتہس ےتہس  مغ  وہ   ۔  ںیہ  دےتی

  ۔  اھت   ایل  نیھچ

دا ےن ااھچ ںیہن ایک ۔ وہ روےن ےک دوران وبےل ۔

ن

  ہی خ

ا  

ن

دا ےن ان ےس اولکیت اوالد یہ نیھچ آپ رٹسم امیلسن اور زسم امیلسن اک یھب وت وسںیچ پ

ن

خ
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راھےپ اک اہسرا واسپ ےل ایل ۔ ان ہپ ایک تیب ریہ وہیگ۔ وہ ان اک دنکاھ لہسےت 

ٹ

یل ، ی 

  وہےئ ہک ریہ ںیھت۔ 

د مغ ںیم ےہ ۔ وہ نمث اک  ا ےہ وہ دشی 

ن

ریشںی ریمی یٹیب اہکں ےہ ؟ ےھجم اس ےک پ اس اجپ

رمکے یک رطف اھت رگم نمث واہں ایخل رکےت یہ ڈیب ےس اےھٹ ۔ ان اک رخ نمث ےک  

ر اجےت داھکی ایگ ےہ۔ 
م
  ںیہن یھت ۔ المزومں ےن اتبپ ا ہک اےس پ اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر  وہ ولگ رٹسم اور
م
اری ادنروین زنمل ےس پ اہ

 

زسم امیلسن ےک رھگ ںیم یہ ھت ۔ داؤد الش

 ۔ وہ اس ہگج اھت   راھک انجزہ  اک   دعلی   وک  دن  اہجں  دی  داھکیئ   یھٹیب  واہں  اںیھن نمث  وت  ۓآ

  آ
 
ی ر

ے

 ۓرپ اہھت ریھپےت ھچک ہک ریہ یھت ۔ داؤد اصج  آوھکنں ںیم نیکمن پ این ےیل ف

 ۔

ر اس دقر زیتی ںیم ویکں ںیہ آپ ؟ ےھجم آپ یک رھپایتں ھجمس 

ن

ںیم وسچ ریہ یھت آخ

ںیم ںیہن آ ریہ ںیھت ۔ ںیم انھجل ںیم یھت اعدل وک واہں دےنھکی ےک دعب آپ ویکں 

د رےہ ھت ؟ 

ٹ ن

ارے ںیم ھجمس ویکں ہن یکس آپ وت اےنپ اجےن اک دنبوتسب رکےت رھپ   ڈوھی

رےہ ھت ۔ آپ یھب ےب واف ےلکن ےھجم اہنت وھچڑ رک ےلچ ےئگ۔ آپ اعدل وک تمسق اک اھکل 
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دا نک ےنہک 

ن

 اینپ تمسق ہن ھجمس آیئ ۔ اکش ! اعدل ہن اتلم خ

ے

ایک اھجمسےت ےھجم وت وخد ایھب ی

ر رک داتی آپ ریمے اسھت  وک   آوسنؤں  ۓ وت وہےت ۔ وہ رہچے وک اہوھتں ںیم اپھچںیم دی 

۔  دے  راہتس   اک  ےنہب

 

  ھٹیب گ   گ
 
ی ر

ے

  آ رک یٹیب ےک ف
 
ی ر

ے

اری ف

 

  ۔   ۓداؤد الش

 ےس گل رک رو ول ۔ 

ن

نمث ریمی اجن ، ریمی یچب ںیم ہی ںیہن اتہک مت ہن روؤ رگم ریمے یس 

 اور یج رھب رک دوونں  

 

 ںیم پھچ گ

ن

 یہ یس 

ے
ن

  ۔   ھت ۓپ اپ یٹیب رووہ ان یک پ ات یس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  وایل تسشن رپ یھٹیب اےنپ وہےن واےل اصقنن ےک 
 
ی ر

ے

وہ رلی اگڑی ںیم ڑھکیک ےک ف

ر ولہپ پ اد آےن اگل ۔ اس یک وپری زدنیگ وت 
م
قلعتم وسچ ریہ یھت ۔ رگم اےس اینپ زدنیگ اک ہ

دا ےس اغلف وہ

ن

را اصقنن اس ےن خ

ٹ

رک زدنیگ   اسخرے اک اکشر ریہ یھت ۔ س  ےس ی 

 اس ۓزگاری۔ وہ اےنپ سفن ےک ےھچیپ دوڑیت ریہ ، دوڑیت ریہ یتحٰ ہک اہھت ھچک ہن آپ ا وسا

   نب  ہصح   اک  ذات  یک اس  اب  وج  ےک  زمکوری

 

  ۔  اھت   راہ  اگل  وچکےک  ریمض  اک   اس   ۔  یھت گ

پ ا تلفغ رھبی زدنیگ رپ ونہح رکیت ۔ اےس اعطقً ھجمس    اممت رکیت  اینپ وکھک وخد ااجڑےن رپ  وہ

اگ اب اےس ڈس رےہ ھت ۔ وہ رشدنمہ یھت،ہن

ن

دا ےک اسےنم    آیئ ۔ اتھچپوے ےک پ

ن

خ

ان یک زدنیگ   اجےن

ن

ری رپ ویں دوڑ ریہ یھت ےسیج ان

ٹ
ٹ

 
ےس رتکا ریہ یھت ۔ رلی اگڑی پ
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ام

 

  سک ش
 
ا ےہ ج

ے

  وہپ

ے

 اک ہیہپ اگل رک دوڑی یہ یلچ اجیت ےہ ااسحس وت ی

ے
ے

اتھچپوے   وق

ر یک رطح ھٹیب

ن

 رک یتیب زدنیگ اک زجتہی رکےت ںیہ ۔ الوہر ےس اتلمن  ےک انشیٹس رپ مہ اسمف

وں رپ لمتشم ےہ اور ایھب وت رصف دو ےٹنھگ یہ ےتیب ھت ۔ سک 

ٹ
ن

رلی اگڑی اک رفس اچر ھگ

 ےس آںیھکن ومدن رک رس تسشن

ے

 
ا ۔ اس ےن اذی

ن

ا اانپ ااستحب رکپ

ن

ا ےہ پ

ے

 دقر لکشم وہپ

  ۔   وساچ  ۓیپ رےتھک وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وج ںیہن دےھکی وہ رظنم دھکی ےتیل ںیہ 

ے

 ایھب ی

 ولچ آسپ ںیم مہ __آںیھکن دبل رک دھکی ےتیل ںیہ

 وکیئ یھب وخاب وہ آوھکنں ےس چب رک رہ ںیہن اتکس 

ُھٹ  یھب اجںیئ____ دنمسر دھکی ےتیل ںیہ

چ 

رے  ری 

ن

 
 خ

 

ری روسامت ادا  اچر امہ اور دس دن ےسیک تیب ےئگ ولعمم یہ ہن وہا اھت ۔ اعدل 

ن

دعلی یک آخ

ا ۔رگم اےس   رکےت یہ المایشیئ الچ ایگ اھت ۔ وہ نمث

ے

وک فیلکت ںیم دےنھکی اک وحہلص اہکں ےس الپ
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ا اچاتہ اھت ۔ رگم ای  وخف اھت وج اےس اینپ ٹیپل ںیم 

ن

الم رکپ

 

اینپ زدنیگ ںیم آج یھب ش

 : اھت  ۓےیل وہ

ا دنسپ رکے یگ ؟ 

ن

الم وہپ

 

 ایک نمث اس یک زدنیگ ںیم ش

 ںیم اانپ رک یہ رےہ اگ ۔ وہ دل  

ے

ر احل
م
رزگ تمہ ںیہن اہرے اگ اور نمث وک ہ

م
رگم اس پ ار وہ ہ

 زدنیگ  یک   اس ۔  اھت   اگل   وسےن  وہ  وک  راوتں  اب ۔  ایگ  ومدن  آںیھکن  ۓںیم ہیہت رکےت وہ

د  اھت اکچ   وہ  متخ  اب  ومجد  ںیم ای 

 

 آ  یلچ  دوڑی  دےنی دکتس  رطف   یک  در  ےک اس   وخایشں   ش

  ۔   ںیھت  ریہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذوپ اش دوھکی مت ایھچ ڑلیک وہ ںیم ںیھمت وھک رک اتھچپ راہ وہں رگم نیقی اجون اس ںیم ریما 

الم   وکیئ وصقر ںیہن اھت ۔ 

 

ا ہک ںیم افرہح وک اینپ زدنیگ ںیم ش

ن

مت ےن یہ وت ےھجم اھجمسپ ا اھت پ

ال اتکس رصف اہمتری اخرط اےس  رک ولں وخیش ےس ، ںیم اہمتری پ ات

ٹ

اانپےن رپ   ںیہن پ

 ںیم آیئ یھت۔ دوونں ای  لبیٹ ےک رگد 

ٹ
ن

ایتر وہں۔ وہ رسدم ےک ےنہک رپ اس روٹسیری

راھ

ٹ
 
 ۓےھٹیب پ ات رک رےہ ھت ۔ یھبت افرہح اینپ دووتسں ےک اسھت آوھکنں ہپ الگزس خ

 رک اکنل  وفن   رھپ اور  ریک   وک  رھب  حمل   رک  دھکی  اسھت  ای    وک  دوونں  ان  ۔   وہیئ  دالخ  ادنر
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ر یل۔ وصت  یک  دوونں   ی 

  ایک مت چس ہک رےہ وہ ؟ وہ وخیش ےس کہچ ۔

ارخی ےنیل آںیئ ۔رگم ںیم اتپ 

ے

ل ںیم امم ےس پ ات رکوں اگ ہک وہ ریتصخ ےک ےیل پ
ئ لک
اہں 

ا اچاتہ وہں ہک اس دن الص ںیم وہا ایک اھت ؟ رسدم آج یھب وہ ہمعم لح ہن رک پ اپ ا اھت 

ن

اگلپ

   افرہح اےس ھچک اتبیت یہ ںیہن یھت

ا ےہ اور ہی ہمعم یھب اس ےک رازوں ںیم ےس ای  راز ےہ مت   رسدم ھچک

ے

ےلصیف اورپ واال رکپ

۔ اب یئن زدنیگ اک آاغز وخیش ےس رکو ۔ ےھجم انلچ اچےیہ ۔ وہ اےس یتہک 

ے

وھبل ںیہن تکس

  رکیس ےس ایھٹ ۔

ر یک ۔ 

ن

  ںیم ڈراپ رک داتی وہں ںیھمت ۔ رسدم ےن اےس آف

رڈنب وک ااھچ ںیہن ےگل اگ

ن

م
ر  رک  ہک   ۓپ ا   اےس  ۓ ۔ وہ رکسماےت وہںیہن ریمے ہ   ۔   لکن پ اہم

ر وہےت یہ اعایلن ےن دض رک ےک اےس اےنپ رمکے ںیم رتصخ رکوا ایل 

ن

اس ےک ازگیام

 ااظتنر رک ےل ۔ رگم وہ دض رپ 

ے

اھت ۔ احالہکن س  ےن اہک اھت ہک نمث یک دعت متخ وہےن ی

 

ٹ

م
۔ افرہح ےن اڑا راہ اھت ۔ اےس پ اد رکےت یہ ذوپ اش ےک وہوٹنں رپ رکسماہ

 

 رگنی گ
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دےب وظفلں ںیم ریتصخ ےس ااکنر رک دپ ا اھت رگم اب رسدم اینپ امں یک رضورت ےک شیپ 

رظن ریتصخ اچاتہ اھت ۔ رسدم یک ایم ےن یہ ذوپ اش وک ارصار رک ےک رسدم ےک پ اس اجیھب اھت 

  ۔ۓہک وہ افرہح وک اانپےن رپ ایتر وہ اج

ال ںیہن اکس اھت۔

ٹ

  رسدم ذوپ اش یک پ ات پ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔

 دے دںی ۔ دعسہی مگیب 

ے
ن

د ااظتنر ںیہن رک یتکس ےھجم ریمی اامی ری 

ن

داؤد اھبیئ سب اب ںیم م

ہ مگیب 

ن

من
 
ی
ارخی امےنگن آیئ ںیھت ۔ 

ے

 اےنپ ےٹیب رسدم ےک اسھت افرہح یک ریتصخ ےک ےیل پ

 اس وہ امتم اعمالمت افرہح رپ وھچڑ رک اخومش وہ ںیئگ ۔ افرہح ان ےس ہک یکچ یھت ان وک 

ےک اعمےلم ںیم وبےنل یک اعطقً رضورت ںیہن ویکہکن ان اک وصقر اانت اھت وہ یٹیب وک تحیصن 

ر  انتج   رگم  ۓرک ریہ ںیھت ہک احالت ےک اطمقب رسدم ےک اسھت وافداری اھبن   وہ   زہم

  اب  ےس  نپچب

ے

ر  رپ   اس وہ   اب  ںیھت  آیئ   دتی  وک اس   ی

 

 اعایلن  رصف  ۔اےس  اھت راہ  رک ای

رپ ا  وک  ذوپ اش  اور ا اھت ۔ ی 

ن

  د رکپ

 ےہ مہ وت رصف نمث یک وہج ےس رےک وہ

ے
ن

 ۓارے دعسہی اھبیھب افرہح آپ یک اامی
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  وہ  متخ  دعت  اب  ھت

 

    یک اس  ےہ  گ
 
   اج ےل   وک  یٹیب   افرہح  اچےہ دل   ج

ے

 داؤد  ۔   ںیہ  تکس

اری

 

  ۔  اہک  ۓوہ  رکسماےت  ےن  الش

اہک  

ے

ارخی ےط رکین اچےیہ پ

ے

ارا اموحل ریما ایخل ےہ اب دلج از دلج ںیمہ ریتصخ یک پ
م
ہ

 اج 

ٹ
 
  یہک۔  پ ات یک  دل  اےنپ ےن  مگیب   ریشںی  ۔  اگ ۓیھب دبتلی وہ اور نمث اک ذنہ یھب ی

ادی یک امتم ایترپ اں مہ ولگ رک 

 

ے ش

 

ن
 
ی
 
ج
کپ 

 سکف 

ٹ

 
 رکںی رصف ڈی

ے

آپ ولگ رکف م

 ۔ آیئ  رک  چنیھک رٹایل   یک   ولازامت  درگی  اور  ۓ اچ  ۓںیل ےگ ۔ ذوپ اش رکسماےت وہ

ا اھت ۔داھکی  وک اعایلن  ۓوہ  رکسماےت

ٹ

   وج ایھب ایھب آسف ےس ولپ

ل ریمے اور ریمی مگیب ےک وہےت وہ
ئ لک
ادویں  ۓاہں یج 

 

 دنم  رکف  ےس  ایترویں  یک  ش

    ےک  اس  ۓ وہ  ےتلچ  وہ  ۔  ںیہن  رضورت  یک  وہےن
 
ی ر

ے

 اکلہ رک   رھک  اہھت  رپ   دنکےھ اور  آپ ا  ف

    اےنپ  اس
 
ی ر

ے

وں رظن  یک   سک   یھت  ریہ  رک  رسو  ۓ اچ وک  س   المزہم  ےک  رکش  دص ۔   ایک  ف

  ۔ دالپ ا  ااسحس  اک  وہےن  واہں  ےک  س    اور  ڈایل  وھگری  وک   اعایلن  ےن ذوپ اش  ریغب  ۓ ںیم آ

ادی وت ےھجم رطخے ںیم ڑپیت داھکیئ دے ریہ 

 

ارگ آپ دوونں اک یہی احل راہ وت ریمی ش

 رک ےھچیپ داھکی واہں افرہح آیگتسہ ےس رکسماےت وہ

ن

 اںیھن  ۓےہ ۔ دوونں ےن وچی

  ۔   یھت  ریہ  دھکی
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اولی شیپ رکیت افرہح آں ۔۔ںیہن

ے

 افرہح ایسی وکیئ پ ات ںیہن ےہ ۔ ۔۔۔وہ اےس وکیئ پ

  ۔ یگل  دےنھکی  وک  اعایلن ۓرظن ادناز رکےت وہ

 ذوپ اش 

 

اعایلن ےھجم مت ےس وکیئ پ ات رکین ےہ ۔ اس اک پ ازو ڑکپےت یہ واہں ےس ےل گ

وک وھتڑا بیجع وسحمس وہا اھت ۔ اےس اعایلن ےن اسھت افرہح یک ےب پ اایکں ذرا دنسپ ںیہن 

ر وک 

ن

 یگل آخ

ن
ن

ارخی ےط رک رےہ ھت وہ یھب ان یک پ اںیت یس

ے

ادی یک پ

 

ںیھت ۔ امتم ولگ ش

ر  یھبک  ۓ وس ، ل  ےتلچک وہوہب یھت اس رھگ یک    ۔  ھت  ےئگ  دوونں وہ  اہجں   یتیل  دھکی  یھب  پ اہم

ادی  دعب  ےک  وتفہں  دو

 

  ۔ اھت   ایگ  ایک   رقمر دن  اک  ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رےت یہ ادرھ ادرھ رظنںی  اوایلء یک رس زنیم رپ ڑھکی یھت ۔  وہ

ے

اس ےن رلی اگڑی ےس ای

ا اچیہ رگم وہ آانش یہ اہکں دوڑاںیئ اضف ںیم اےنپ ووجد ےک ڑکٹے یک کہم وسحمس رک

ن

پ

 

 

کاار رک یلچ گ

ے

یھت اس یک کہم ےس ، اس ےک نین وقنش ےس ۔ دیپا وہےت یہ اےس دھن

  اچدن پ اد آیت 
 
  ج

 
ر اجنےن ویکں اہیں چنیھک الیئ یھت ۔ اس وک ج یھت اور آج اےس دقتی 

  وہ رشدنمیگ یک ااھتہ رہگاویئں ںیم ڈوےنب یتگل ۔ انشیٹس ےس آہتسہ آہتسہ رش

ے

  ی

ے

 ی

 اور رہچہ ای  اچدر ںیم اپھچ 

 

ے اگل اھت وہ یھب ای  چنیب رپ ھٹیب گ

ن

ن

ٹ

 ھی
چ

 اجےت  آےت  رپ   انشیٹس  ۓ
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ا   اہکں  اھت  ںیہن  ولعمم  اےس  ۔   یگل  دےنھکی  وک  ویلقں رکےت  ایپگں  وخش  ،

ن

 وت  اےس  ؟  ےہ  اجپ

ر  ڈنھٹی  ای    رہشنی ۔   ںیہن  پ ا یھب  یھت  اہیں یٹیب   یک   اس  اجنےن  یھت الیئ   چنیھک  اہیں  دقتی 

۔   اسسن

 

  ےل رک رہ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اچہ ریہ وہ ؟ اعایلن اور افرہح اسھت اسھت الن 

ن

ادی ویکں ںیہن رکپ

 

ر مت ہی ش

ن

افرہح آخ

  ۔   ھت   رےہ  رک  پ اںیت ۓ ںیم واک رکےت وہ

ا ےہ ےھجم ںیہن، ںیم ےسیک ای  صخش یک 

ے

ویکہکن اعایلن رسدم آج یھب ذوپ اش وک دنسپ رکپ

الم وہ یتکس وہں ۔ وہ آوھکنں ںیم آوسن رھب الیئ زدنیگ ںیم ان اچےہ پ ارنٹ یک رط

 

ح ش

  وفراً ۔

 وھبول ہک ذوپ اش ریمی ویبی ےہ اور ںیم ایسی 

ے

ری پ ات سک اینبد رپ ہک ریہ وہ م

ٹ

مت اینت ی 

 ںیہن رک اتکس ۔ اعایلن ےن ایلگن ااھٹ رک اےس وارگنن دی ۔ 

ے
 

رداس رزگ ی 
م
وکیئ یھب پ ات ہ

   اھت ۔وہ ذوپ اش ےک اعمےلم ںیم اےسی یہ وپزسی 

 ںیہن رک یتکس رگم ںیم 

ے
 

رداس رزگ ی 
م
ا ںیم یھب ہ

ن

 پ

ے

 ںیہن رک تکس

ے
 

رداس داھکی مت یھب ی 
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 ںیم ۔   اھت وھجٹ ںیہن وبل ریہ ںیم ےن لک یھب دوونں وک ای  اسھت داھکی 

ٹ
ن

روٹسیری

ا داھکی اور 

ے

ر داھکےن یگل ۔ افرہح ےن اعایلن وک ےصغ ےس اجپ اانت ہک رک وہ اےس وفن ںیم وصتی 

  رکسما دی ۔  اکمری ےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیہ اور ہی وت تہب یہ طلغ پ ات ےہ 

 

نمث آیپ آپ وت ای  یہ رمکے ںیم دحمود وہ رک رہ گ

   یس  یکلہ   ےن  ۔نمث یھت  آیئ   ںیم   رمکے  اس  ۓ ۔ وہ رکسماےت وہ

ٹ

م
 ہپ  وہوٹنں  رکسماہ

ارہ  اک ےنھٹیب   پ اس  وک  اس   رک  اجس

 

  ۔  ایک   اش

ر 
م
ارخی ےط وہ یکچ اب سب تہب وہ ایگ ، آپ اس رمکے ےس پ اہ

ے

ادی یک پ

 

ںیلکن افرہح یک ش

روں ےس ہک دپ ا ےہ رپاشین وہےن یک رضورت ںیہن مہ س  

ٹ

ےہ اور ںیم ےن س  ی 

ایترپ اں لمکم رک ںیل ےگ ، ایک رکوں اس رھگ یک یف ااحلل اولکیت وہب وہں اےلیک وت ھچک ںیہن 

ر احل ںیم ریمی زعت اک وسال
م
ےہ ۔ ذوپ اش ےن   رک یتکس اب آپ وک ریما اسھت دانی وہاگ ہ

ر ںیم ایسی ےب اچریگ ےس اہک ہک نمث یک ےب اسہتخ یسنہ لکن یھت ۔

ن

  آخ

 ریحان یھت وہ اانت سک 

ے

اہاہاہ۔ وہ اانت یسنہ یھت ہک آوھکنں ےس پ این لکن آپ ا ذوپ اش ایھب ی

  پ ات رپ سنہ ریہ ےہ ۔
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  ۔  یگل وپےنھچ  ۓایک دھکی ریہ وہ ؟ وہ آوھکنں ےک وکےن اصف رکےت وہ

  ۔   وبیل  ۓپ یسنہ ویکں ؟ وہ ہمہ نت وگش وہےت وہوےسی آ

 اور رکف رکےن یک 

 

رات دھکی رک یسنہ آ گ

 

ای

ے

اس رھگ یک اولکیت وہب ےک ےب یسب واےل پ

ا اہمترے اسھت اہمتری اولکیت دنن ۔ دوونں اسھت یسنہ ںیھت ۔ 

ن

  رضورت ںیہن ںیم وہں پ

ر ڑھکی دوونں یک یسنہ نس ریہ ںیھت ۔ 
م
ادی   ریشںی مگیب رمکے ےک پ اہ

 

وہ وت اینپ یٹیب وک ش

یک االطع دےنی آیئ ںیھت اور اچیتہ یھب یہی ںیھت ہک وہ اب وخویشں وک اینپ زدنیگ ںیم 

ومعق دے رگم اہیں آ رک اںیھن اتپ الچ ان یک وہب سک دقر ریہا ےہ الھب ذوپ اش   آےن اک

 یک   وچبں  اےنپ وہ  ۔  یھت رضورت  یک  رکےن رکف   یک پ ات  سک  اںیھن  ۓےک وہےت وہ

  ں ےک ےیل داعںیئ رکںیت ولٹ ںیئگ ۔وخویش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ری یس اچدر ںیم دیکب چنیب رپ یھٹیب یھت ۔ امتم یلق ادرھ 

ٹ

ری رہپ اھت اور وہ اینپ ی 

ن

رات اک آخ

    اےنپ  اےس  یھبت  ؟  ۓ ادرھ وس ےکچ ھت ۔ اےس ولعمم ںیہن اھت اہکں اج
 
ی ر

ے

   وکیئ  ف

ٹ

م
 آہ

  ےن  رہشنی  ۔ دی  انسیئ

ن

    اےنپ رک  وچی
 
ی ر

ے

اریخ ےیک   ف

ے

سک صخش وک ےھٹیب داھکی وت حمل یک پ
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ریغب چنیب ےس اھٹ ڑھکی وہیئ۔ وہ وج وہس ےک اجپرویں وک اانپ آپ اجس رک شیپ ایک رکیت 

 

 

 ۔   یھت آج تسشن یہ وھچڑ گ

دوھکی ھجم ےس وخزفدہ وہےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔۔۔۔وہ اینپ رسخ آںیھکن اس رپ 

 اھت   مج رک وبال ۔۔۔۔۔ںیم وت ںیھمت ینپمک

 
 
ن

دےنی آ ایگ ۔۔۔اہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔وہ وکیئ ن

  وج اےس االیک دھکی رک اس رطف آن الکن ۔ 

داپ ا ! ںیم اہکں اجؤں ؟؟ اس ےن ڑتپ رک رب وک اکپرا ۔ 

ن

 خ

ا ۔۔۔۔اب مہ اسھت رںیہ ےگ ریما یھب 

ن

آؤ ریمے اسھت ۔۔۔ اہمترا وکیئ رھگ ںیہن ےہ پ

وہ چنیب ےس اھٹ رک رہشنی اک اہھت ڑکپےن   رھگ ںیہن ےہ ۔۔۔لل نکیل مہ اہکں رںیہ ےگ ؟

 ڈاگمگپ ا ۔ رہشنی خیچ امر رک واہں 

 

 ےس دقم ااھٹےن اگل رگم ےشن ںیم وہےن ےک پ اع

ے

 

ن

یک ئ

ر دعب انشیٹس ےس  ےس دوڑی ۔ اےس ںیہن ولعمم اھت وہ سک تمس دوڑ ریہ یھت ۔ ھچک دی 

ر لکن آیئ اور یمہس رظنوں ےس ادرھ ادرھ دےنھکی ےک دعب ٹف پ ا 
م
ھت رپ ےنلچ یگل ۔ دونں پ اہ

  ںیم زیتی یھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےن  ذوپ اش  ےسج  یھت یتخس  یس   ذرا  ںیم ےجہل  آپ ا  ںیم   رمکے  ۓذوپ اش ! وہ اےس اکپرےت وہ

  ۔ اھت  ایک  ںیہن  ونٹ

 
 
  آیئ ۔ اعایلن اس ےک ویتر دھکی رک ای  ب

 
ی ر

ے

اعیل اجہ ! وہ اےس دےتھکی یہ رکسمایئ اور ف

ھکاا ۔ اس دق

ٹ

ھپ

ٹ

ی

 ےیل وہ اس ےک ےلگ   ر تبحم ےس اکپرےنوک 

ٹ

م
ےک دعب اقالتہن رکسماہ

  ںیم پ اںیہن ڈال یکچ یھت ۔

 ںیم رسدم ےس یلم یھت ۔ 

ٹ
ن

آج ںیم تہب وخش وہں تہب زپ ادہ ، لک ںیم ای  روٹسیری

ای  رپ پ ات رک ریہ یھت ۔

ٹ

 اگل ویکہکن وہ وخد یہ اس پ

ن
ن

  اعایلن وغر ےس یس

اوگاری اپھچےت وہ

ن

  ۔  وپاھچ  وسال  ۓویکں یلم ؟ اس ےن پ

رنی واگنش رکوں اےس اھجمسؤں ہک وہ افرہح   دعسہی آیٹن اچیتہ ںیھت ہک ںیم رسدم یک ی 

ر رک راہ ےہ 

ن

د ریمی وہج ےس رسدم اےس اانپےن ےس رگی  ای 

 

وک اانپ ےل ۔ اںیھن گل راہ اھت ش

 اھت نیقی ہک اینت دلجی رسدم امن رگم لک یک الماقت اک ہجیتن آپ ےن دھکی ایل ےھجم ںیہن

 آن   ےن  رشدنمیگ  وک اعایلن ۔  یھت  اتبیئ  پ ات وایل  وہےن  ےس  نمث دعب   ےک  اس   ۔ اگ  ۓاج

را   ۔  ھگ 
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وہ س  ےک ےیل ایک ےس ایک رکیت ریتہ یھت اینپ وھچیٹ وھچیٹ اکایمویبں رپ وخش وہ ریہ 

ا ۔ اس ےن    یھت ہکبج وہ وسےچ ےھجمس ریغب یہ اس رپ کش رکےن واال اھت ، اس

ے

رپ ہصغ رکپ

ااین رپ رےھک ۔ وج اس یک اخومیش رپ 

 

 س
 اپھچےن یک اخرط ل  ذوپ اش یک ئ ی

ے

اینپ دنام

رایگں وھبل ےئگ ۔ 

ن

رے دھکی ریہ یھت ۔ دوونں یہ ھچک ےحمل ےلہپ وایل دبم

ٹ

 ر
سکث
آںیھکن 

 وہ ای  اسھت ھت اور ای  دورسے ےک ےیل

ے
ے

سک دقر   اںیھن رصف پ اد اھت وت اس وق

  رضوری ھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت ا ےس ای  دجسم رظن آیئ ۔

 

وہ یتلچ وہیئ اس دجسم یک ڑیسویھں ےک   وہ ےتلچ ےتلچ کھت گ

۔

 

  آیئ اور پ اؤں ااھٹپ ا رگم رک گ
 
ی ر

ے

  ف

دا ےک در رپ ھٹیب ےکس ؟ یہی وسچ

ن

اےنپ اسھت ای  آوسن   وہ الھب اہکں اس القئ یھت ہک خ

ارا 

ے

ا داھکی اور اجعم دجسم ےک اسےنم ےنب رھگ امٹمٹ  ےل آیئ ۔ اس ےن دور آامسن رپ ای  پ

ے

پ

 ہکبج رس اکھج ایل ۔

 

  یک دویار ےس کیٹ اگل رک ھٹیب گ

راایئں رک رےہ ںیہ  ایک وج ولگ" ر   راھک ےہ  اوھنں ےن ہی ھجمس  ی 
م
ارے اقوب ےس پ اہ

م
ہک وہ ہ

رںی رک رےہ ںیہ

ن

ری وجتی    " وہ اجںیئ ےگ ، ہی ولگ یسیک ی 
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 اھت ۔ دجسم ےک ےلھک

ے
ے

ر الکن ، اہھت ںیم حیبست دجہت اک وق
م
ررگ پ اہ

ن

 دروازے ےس وکیئ ی 

اھتےم وکیئ ورد رک راہ اھت ۔ اسےنم دویار ےک اسھت اس رہپ یھٹیب وعرت وک دھکی رک ای  

  ےحمل وک راک ۔ 

ا ےہ ؟ دجسم ےک اسےنم ہم اخےن وت 

ے

دا وت یھب اےنپ ولوگں وک ےسیک ےسیک آزامپ

ن

واہ واہ ، ریما خ

  ےنم ابشب یلہپ پ ار اھٹیب داھکی ےہ۔دےھکی ھت رگم دجسم ےک اس

 رک راہ وہ ۔ اینپ یہ پ ات رپ 

ے

 
رو ڑھکا اکشی دا ےک روی 

ن

را راہ اھت ےسیج خ

ٹ

ری 

ٹ

ررگ اےسی ی 

ن

ی 

  : دریھے ےس رکسما رک رس ااھٹپ ا اور اس ےس اخمبط وہا

یٹیب اہیں یھٹیب ایک رک ریہ وہ ؟ اےنپ رھگ اجؤ ںیہن وت سک اجےنن واےل ےک اہں یہ یلچ اجؤ 

اہیں ھٹیب رک ویں آدم زاد وک ےلھک اعم ہن اکہبؤ آدم اک اٹیب ہشیمہ ےس دلج پ از راہ ےہ کہب رگم  

ا ےہ ۔ 

ے

  اجپ

 ایس آدم ےک ےٹیب ےس وت اھبگ رک آیئ 

 

ررگ یک پ ات نس رک وہ اےنپ آپ ںیم ٹمس گ

ن

ی 

دا ےک در رپ آدم ےک ےٹیب ایح رک ںیل ۔

ن

  یھت ہی وسچ رک ےک ایک ولعمم آدم ےک خ

  وہں ںیم ؟ اس ےن آیگتسہ ےس وپاھچ ۔  اہکں اج یتکس
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ر ایک ۔ 
م
ررگ ےن ہبش اظہ

ن

  اتگل ےہ وکیئ ویل وارث ںیہن ےہ اہمترا ؟ ی 

اری تہب پ اد آپ ا اھت ۔

 

رامیہ الش   ریما وارث رم ایگ ےہ ۔ اےس آج ای 

ا وت 

ے

کاا اس دجسم ںیم المزم یک تیثیح ےس رہ راہ وہں ریما وکیئ رھگ وہپ

ٹ

 ھن
ی

یٹیب ںیم وخد وھبال 

ا اسھت ےل

ے

اہں رکف ہن رکو وہ س  اک وارث ےہ سب اہیں ےس وھتڑا آےگ اجؤ ڑسک    اجپ

ر دور ای  

ٹ

 
رشوع وہیگ ای  رےشک واال ڑھکا وہاگ اےس انہک ںیھمت اہیں ےس است ولک م

ا ۔ وہ ےب 

ن

 اجپ

ے

ار دے ۔ سب آج ےس ویہ اہمتری زنمل ےہ ۔ واہں ےس ںیہک م

ے

ہگج اپ

ررگ وک دےنھکی یگل ۔  نیقی رظنوں ےس دجسم ےک دروازے ںیم ڑھکے

ن

  ی 

اداین ںیم ریتے 

ن

ر رک دی وت ےن اینپ پ ر ویکں رکیت ےہ ےلہپ یھب تہب دی  ارے اج ، دی 

ررگ ےن ذرا یتخس ےس اہک اھت ۔ وہ اےنپ ادنر  

ن

وارث اک مکح آپ ا ےہ اج یلچ اج ۔ اس پ ار ی 

 اور ےنلچ یگل رگم وسچ ریہ یھت ہک 

 

رات ںیہن ریتھک یھت ۔ اس ےیل اھٹ گ
 
 اممتعن یک خ

  رکاہی وہ اہکں ےس ادا رکے یگ ۔

ےھجت اعمالمت ےط رکےن یک رضورت ںیہن ھچک ولوگں ےک اعمالمت اس ےس ےط دشہ 

ری وت اےس یلگ ںیم وکیئ 

ٹ

ررگ یک آواز انسیئ دی ۔ وہ ےھچیپ م

ن

وہےت ںیہ ۔ اےس اےنپ ےھچیپ ی 

امدنہ افہلص دوڑ   ہن داھکیئ دپ ا ۔ رہشنی ےک وپرے مسج ںیم ینسنس یس دوڑ یئگ ۔ وہ یلگ اک پ ایق
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ا 

ن

 اور ڑسک رپ ےتچنہپ یہ اےس رہشک ڑھکا داھکیئ دپ ا ۔ وہ دلج از دلج واہں ےس اجپ

 

اپ گ

ن

رک پ

ر رک 

ٹ

ر ںیم وہ ولگ واہں ےس لکن ےئگ ھت ۔ رہشنی یمہس یمہس م اچیتہ یھت ۔ ھچک یہ دی 

  ےھچیپ یھب دھکی یتیل ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

س یہ راہ اھت ہک وفن جب ااھٹ ۔ وہ آسف ےس واسپ آ رک پ اھت ےنیل  

ھ
گ

ےک ےیل واش روم ںیم 

س اج

ھ
گ

 اھگنچڑےت  لسلسم رھپ   رگم  ۓ اعدل اک دل اچاہ رظن ادناز رک ےک واش روم ںیم 

ا اور ڈیب یک اسڈیئ لبیٹ رپ   ۔   دپ ا  رک   وبجمر رپ  ااھٹےن  اکل   اےس   ےن  وفن

ٹ

وہ ایہن دقومں رپ ولپ

  ھکی رک وہ ای  حمل وک استک وہا ۔ڑپا وفن ااھٹپ ا۔ ارکسنی رپ اگمگجےت ربمن وک د

ری ربخ اس ےک ےیل رظتنم یھت ؟   ایک رھپ وکیئ ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ربیً سیب ٹنم ےک دعب 

ے

ر اھجاکن  ف
م
رہشک راک اھت ۔ رہشنی ےن رےشک ےک ادنر ےھٹیب ےھٹیب یہ پ اہ

  اےس رےشک وایل یک آواز انسیئ دی ۔ 

ے

  ۔ ی

 

 

ر اجےیئ آپ یک زنمل آ گ

ے

ر  ۓ۔ وہ رس الہےت وہ  ےہ  یب یب ای
ے

  ایئ۔  ای
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رےن ےک دعب 

ے

اھبیئ اصج  ہی وت اتبےت اجےیئ ہگج وکیسن ےہ؟ وہ رےشک واال اس ےک ای

  اجےن ےک ےیل رہشک ومڑ اکچ وت رہشنی ےن وفراً وسال ایک ۔

  وہ وجاب دے رک اج اکچ اھت ۔  رضحت اہبؤ ادلنی زرکپ ا اتلمین اک درپ ار ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رات دوونں ےک  افرہح ےلہپ

 

 یہ رمکے ےس لکن آیئ یھت ۔ اےس لک واےل واےعق ےک ای

ر سکع دوونں ےتسنہ رکسماےت رمکے ےس ےلکن ھت ۔  رہچوں رپ دےنھکی ھت رگم وتعق ےک ی 

 

ن

  اعایلن اےس داتھکی ذوپ اش ےک رہچے رپ ایح ےک رن
 
  ج

 
رصف اانت یہ ںیہن ج

یھب وہ ریہ ںیھت ۔ دوونں   اھچےن ےتگل ۔ دوونں رطف ےس تبحم رھبی رسوگایشں

ی ریہ یھت ۔ نمث یھب دعت متخ 

ے

ھپ
ئ ک

 زیم رپ آ رک ہن ھٹیب ےئگ وہ اںیھن ےصغ ےس د

ے

  ی
 
ج

اےتش ےک دعب آسف 

ن

اہتش رکےن یگل یھت ۔ اعایلن وک پ

ن

وہےن ےک دعب ان ےک اسھت زیم رپ پ

ادی ےک 

 

ےک ےیل رتصخ رکےن ےک دعب وہ ادنر آیئ وت نمث رپ رظن ڑپی وج افرہح یک ش

روش داھکےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔ اےس دےتھکی وہ

ن

 ےک  ذوپ اش  ۓےیل وجش و خ

  ۔  دی  رکسما وہ  ۓوہ  وسےتچ  ےسج آیئ   پ ات  وکیئ   ںیم  ذنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 آ ایگ ےہ نمث آیپ اور اعدل اھبیئ دوونں وک وخویشں یک رطف ولانٹ اچےیہ وہ 

ے
ے

اب وق

 ااظتنر ںیم ںیہ سب نمث آیپ ہلئسم رکںی یھب ای  اسھت رگم ےسیک ؟ اعدل اھبیئ وت آج یھب 

ریھ 

ٹ

یگ رگم ےلہپ ےھجم اھبیئ ےس پ ات رک ینیل اچےیہ ۔ وہ یہی وسچ رک یہ رکسماےت آےگ ی 

  چنہپ رک اےس ااسحس وہا ہک وہ اعدل اھبیئ ےس پ ات ےسیک رکے یگ
 
ی ر

ے

 : رگم نمث ےک ف

ری ےس لم اج

 

د یک ڈای

ٹ

د ڈی  ای 

 

ا ۓ ان اک ربمن وت ےہ ںیہن ریمے پ اس ۔ ش  وہ   ۔  ےس  وفن   پ 

رایئ

ٹ

ری 

ٹ

  ۔   ی 

 رک وسال ایک ۔

ن

ردی  ڑھکی ذوپ اش ےس وچی

ن
ن

را ریہ وہ ؟ نمث ےن اےنپ ی

ٹ

ری 

ٹ

  ذوپ اش ایک ی 

 مک ےہ 

ے
ے

ر ںیہن رکین اچےیہ وق کک۔۔ھچک یھب ںیہن ںیم سب ہی ہک ریہ یھت ںیمہ دی 

ادی ںیم رصف دو ےتفہ

 

  یہ وت ںیہ ۔ ذوپ اش ےن اےس نئمطم رکےن یک وکشش یک ۔   ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہں اےنپ الپن ںیم ۔ افرہح اےنپ رمکے ںیم 

 

ااکم وہ گ

ن

اس اک بلطم ےہ ںیم رھپ ےس پ

ہ مگیب گنلپ رپ یھٹیب اےس دھکی ریہ ںیھت ۔ 

ن

من
 
ی
  لہٹ ریہ یھت ۔ 

  ےنھٹیب رپ وبجمر رک دپ ا ۔  افرہح اہیں آؤ ریمے پ اس وھٹیب ۔ امں یک رنم آواز ےن
 
ی ر

ے

  اےس ف
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ہ مگیب ےن اصف وسحمس یک یھت ۔ 

ن

من
 
ی
 

ٹ

م
  سی امم ۔ ےجہل ںیم ااتکہ

 آؤ ، اعدل وک وت ںیم وخد ےس دور رک یکچ 

ے

ںیم اچیتہ وہں مت اعیل اور اچدن یک راہ ںیم م

وہں رگم اب ںیھمت ںیم ایسی وکیئ رحتک رکےن یک ااجزت ںیہن دوں یگ ۔ مت رسدم 

ادی

 

ر ںیم اس ےک رس رپ   ےس ش

ن

رک ےک یلچ اجؤ واہں یھب شیع رکے یگ ریمی یٹیب ۔ آخ

  ۔ اہک  ۓاہھت ریھپےت وہ

 ںیہ ؟ ارے آپ ےن یہ وت ریمے رگ و ےپ 

 

 ےسیک دبل گ

ن

ای  ٹنم امم آپ ااچی

 ںیھت  یھٹیب  ۓںیم اچدن ےس رفنت رھبی ےہ ۔ آپ اس رھگ رپ رمکحاین ےک وخاب اجس

ر ہی  ےھجم  یہ  ےس نپچب   ےن  آپ  اور  وت  اور

 

ای

ے

ر اعایلن   ہک   اھجمسپ ا  یہی دپ ا   پ
م
 قح  ریما   رصف  ہ

ر ، وہ رفنت آ  ںیم  زدنیگ   یک اس   ڑلیک   وکیئ  اور  ےہ
م
  وہ زہ

 
ےن یک الہ ںیہن رھپ آج ج

ا اچہ ریہ وہں وت ویکں 

ن

 ےہ اور ںیم اےنپ اقمدص احلص رکپ

 

ریمے ووجد ںیم رچ سب گ

ے۔ ۔۔۔۔۔ افر اگڈ کیس ۔۔۔۔۔ وہ 

 

ن
 
ی
 
ج
کپ 

ا دنب 

ن

روک ریہ ںیہ ۔ ہی ااھچیئ ےک اہٹ ڑپاھپ

  شیط ںیم ڈیب ےس ایھٹ اور ان ےک اسےنم دوونں اہھت وجڑ دےی۔

اہ ےہ رگم اب ںیھمت عنم رک ریہ وہں ےھجم  

ن

اعمف رک دو افرہح ںیم اجیتن وہں ریما یہ گ

ا وت پ از آ اجؤ ۔ وہ روےت وہ

ن

  وبںیل۔   ۓپ
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امم اجیتن وہں ںیم آپ یک رمع اک اقتاض ےہ ہک اب الھبیئ یک رطف ولٹ آںیئ رگم امم 

اک وخف   ریمی ایسی وکیئ وبجمری ںیہن ےہ آپ یک ڈیتلھ رمع آپ وک ڈرا ریہ ےہ ومت

ر راہ ےہ رگم ریمے اسھت ااسی وکیئ نیس ںیہن ےہ اس ےیل ںیم اعایلن اور  آپ وک ھگ 

 ایک اور ذوپ اش ےن رھپ ےس 

ٹ

 ن کٹ
 ج
ی

رپ اد رک ےک وھچڑوں یگ اعایلن ےن ےھجم ر افرہح وک ی 

اری  

 

ہ الش

ن

من
 
ی
 اس ےک اقمےلب رپ 

 

ویہ ایک وج اس یک امں رہشنی ےن ایک اھت رگم وہ وھبل گ

ا

 

ہ مگیب اےس دھکی ریہ ںیھت وج دبےل یک آگ ںیم اس دقر ںیہن افرہح الش

ن

من
 
ی
ری ےہ ۔ 

  آےگ چنہپ یکچ یھت ہک اب ان یک یھب ںیہن نس ریہ یھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رضحت اہبؤ ادلنی زرکپ ا اتلمین اک درپ ار ےہ ہی ۔ وہ رےشک واال بک ےس اج اکچ اھت رگم رہشنی 

رایت اس درپ ار وک 
م
ر ل  ای  یہ ہلمج دہ  دھکی ریہ یھت ۔ اس اک وپرا ووجد نس وہ ایگ اھت ۔ زی 

ا وہ خیش االوایل یک دراگہ رپ ڑھکی یھت ۔ اس ےک ارد رگد ےسیج آدنایھں  

ے

ر ویکں ہن وہپ

ن

آخ

لچ ریہ ںیھت ۔ اےس رصف اانت پ اد اھت ہک اس ےک وارث ےن اہیں دموع ایک ےہ ۔ وہ 

 یھت ۔ یہی ااسحس وہےت

 

وں ےک اہیں وخد ںیہن آیئ ہکلب البیئ گ

ن ٹ

 یہ وہ اکےنپن یگل اور ھگ

 اور ہنم دوونں اہوھتں ںیم اپھچےن ےک دعب ڑتپ ڑتپ رک رویئ یھت ۔

 

 زنیم رپ ھٹیب گ
 
  ب
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ری ربخ اس ےک ےیل رظتنم یھت ؟ ان ربمن لسلسم اتکمچ اتھجب   ایک رھپ وکیئ ی 

ن

ارکسنی رپ ان پ

  ےت یہ وفن اکن ےس اگلپ ا ۔داھکیئ دے راہ اھت ۔ دعل ےن اکل اڈنیٹ رک

  اگ ےھجم تہب رضوری پ ات رکین ےہ ۔ 

ٹ

 اکٹ

ے

االسم مکیلع ! اعدل اھبیئ زیلپ وفن م

 یہ ںیہک وفن اکٹ ہن دے ۔

ے
ن

  ذوپ اش اک ایخل اھت ہک وہ اس یک آواز یس

اں

ن

 ےہ پ

ے

 
   ۓ۔ وہ ہمہ نت وگش وہ  ومکیلع االسلم ! ںیہن اکاتٹ وہک س  ریخی

ن
ن

 ہک  اگل   یس

د ای 

 

  اک ذرک یھب رک دے ۔  نمث   وہ  ش

ادی یک 

 

 ےہ ںیم ےن سک اخص دصقم ےک ےیل وفن ایک ےہ افرہح یک ش

ے

 
یج س  ریخی

 ےہ ۔ وہ ج   وہیئ وت اعدل وبال ۔ 

 

 دو ےتفہ دعب رھک دی گ

ٹ

 
 ڈی

ادی یھت اور االطع وسیلیت    سب یہی اتبےن

 

ےک ےیل وفن ایک ےہ۔ اس یک یگس نہب یک ش

ا رضوری

ن

د ےک   دے ریہ یھت امم ےن یھب اتبپ

ٹ

ںیہن اھجمس امن ایل ہک ریما ربمن رصف ڈی 

اں ۔ وہ 

ن

ر ذوپ اش ےن یھب وت ںیہک ےس وھکج پ ا یل پ

ن

ا آخ

ے

پ اس ےہ رگم وہ وھکج اگلںیت وت لم اجپ

ر الیئ۔
م
اول ڈاےل ویں یہ ڈیب رپ ھٹیب ایگ ذوپ اش یک آواز اےس وسوچں ےس پ اہ

ٹ

  ےلگ ںیم پ
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 اھت اعدل اک دل اچاہ وہ اےس اھبیئ اکپریت یہ اھبیئ ! ااسی اھبیئ وت یھبک افرہح ےن یھب ںیہن اہک 

  رےہ ۔

یج اھبیئ یک اجن ۔۔۔۔ اس اک ےب اسہتخ دل اچاہ رگم تمہ ہن رک اکس ےنہک یک ۔۔۔۔ یج یج 

 وبںیل ۔ 

انخ رھکےتچ وہ

ن

 ےہ ۔ وہ اےنپ پ

 

  ۔   وبیل   ںیم آواز  آہتسہ  ۓنمث آیپ یک دعت متخ وہ گ

  ۔اجاتن وہں زہشادی ۔ اس ےن ڈنھٹی اسسن یل

  رھپ آپ وکشش ںیہن رکںی ےگ ۔ وہ اصف اافلظ ںیم ہک ہن یکس ۔ 

  وکشش ۔۔۔ وہ اک دم وچانک وہا ۔ 

 

ے

 
ای

 

ا وہاگ سب وھتڑی یس پ

ن

یج اھبیئ ںیم آپ ےک اسھت وہں اس پ ار آپ وک ڈٹ رک آپ

دقیم اور وحہلص الےیئ اگ اسھت ںیم نمث آیپ آاسین ےس ںیہن امںین یگ ۔ اعدل اک دل اچاہ 

ااین وچم اتیل ۔ذوپ اش اسےنم

 

 س
   وہیت اور وہ ئ ی

 رکو اب یک پ ار ںیم اخیل ںیہن ولوٹں اگ سب ہک دپ ا ۔ ااھچ ونس ریمی آدم اک سک وک 

ے

مت رکف م

ا ۔ دوونں ےب ااہتن وخش ھت ۔

ن

 اتبپ

ے

  م
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دا احظف ۔ اکل دنب وہےت یہ اعدل وخیش ےس وھجاتم وہا پ اھت روم ںیم 

ن

کیھٹ ےہ اھبیئ خ

  اسھگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔

اگنپ  

 

ذوپ اش لچ یھب ڑپو پ ار ۔ نمث الؤجن ںیم ڑھکی اےس آوازںی دے ریہ یھت ان اک ش

  اک رپورگام اھت۔ 

راب 

ن

 ےل اجںیئ دو دونں ےس تعیبط خ

ے

آ ریہ وہں ںیم ےن اہک یھب اھت ےھجم اسھت م

رےت وہ  گل ریہ ےہ اینپ ۔ 

ے

  ۔  وبیل   ۓوہ آیگتسہ ےس ڑیسایھں ای

ا 

ن

 وت ےہ پ

ے

 
ں اٹیب ڈارٹک ےس وہ آیت ۔ ریشںی مگیب الؤجن ںیم ای  وصےف رپ س  ریخی

 یہ رپاشین وہںیئ ۔

ے
ن

رامجن ںیھت اس یک پ ات یس   ی 

ر اولکیت وہب ںیہ اب وھتڑی یس ذہم داری دنکوھں رپ آن ڑپی ےہ اھبنین وت ڑپے یگ ۔ 

ن

آخ

ردی    ےک  اس   ۓافرہح ویچمگن اک ابغرہ انبےت وہ

ن
ن

اےن رکسم  ےک  رک  پ ات  رھپ   اور  ریک   رک   آ  ی

  یگل ۔

ل اور رھپ اولکیت نہب وہ ریمی یگس ہن یہس وسیلیت یہ رگم نہب وت اولکیت وہ اور رھپ 
ئ لک
اہں 
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ایسی زنیم دارپ اں وت ونہبں وک یہ اھبنین ڑپیت ںیہ ۔ اس ےس ےلہپ ذوپ اش ھچک یتہک افرہح 

 قف وہا اھت

ن

 ۔ نمث ےن اےس نہب وہےن اک ااسحس دالپ ا ۔ وسیلیت نہب ےنہک رپ ذوپ اش اک رن

  ےن وسحمس رکےت یہ اںیھن ےنلچ اک اہک ۔

 وھبول ہک مہ نیت 

ے

ا ااصنیف رک ریہ وہ م

ن

اگس وسالیت یہ یہس رگم ریمے اسھت وت دوونں پ

 ڈراویئر اگڑی 

 

ر لکن گ
م
ںینہب ںیہ اور اب ولچ یمم ۔ نمث اچدن اک اہھت اھتےتم یہ پ اہ

رایب ےک س   رس

ن

رگویمں ںیم مک ہصح یتیل ںیھت ااٹسرٹ رک اکچ اھت ۔ پ اون مگیب تعیبط خ

ہ مگیب اج ریہ ںیھت ۔ ریشںی مگیب ےن ویجرل وک رھگ رپ ولبا ایل اھت ۔ افرہح سب ادرھ 

ن

من
 
ی
وس اسھت 

ادی یک ایترویں ےس وکیئ اگلؤ ںیہن اھت۔

 

  ادرھ وھگیتم رھپ ریہ یھت اےس اینپ ش

 ۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یس  

ٹ

م
راہ
 
اگنپ ےک دعب ھگ

 

وسحمس رک ریہ یھت ۔ ایھب یھب نمث وہ اچر ےٹنھگ لسلسم ش

 

 

ہ مگیب ےک اسھت ےتلچ وہ  ھچک آےگ لکن گ

ن

من
 
ی
   رک رک ڑکپ  رس  اانپ  ۓہکبج وہ 

 

ہ  ۔   گ

ن

من
 
ی
 وک   مگیب  

 ںیھت  ریتہ  یہ  دور  ےس اس  وہ  ویکہکن   ۔  تہب ںیہ  رےہ  آ  رکچ  اےس  ہک ۓدال  ااسحس  ےسیک

راج  رسد  اور

ن

    اےس یھبک   ےن  م
 
ی ر

ے

ے  ف

ن

کن

ٹ

ھن
 
ی

  ۔  اھت   دپ ا  ہن  یھب  

ہ مگیب ےن اےس رس ڑکپےت دھکی رک وپاھچ ۔  ایک وہا

ن

من
 
ی
  ںیھمت اےنت ےنیسپ ویکں آ رےہ ںیہ ؟ 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
327 

د ۔ اس یک یلیپ  ای 

 

 ےہ ش

 

اں رک ریہ وہں اب زمکوری وہ گ  

ٹ

ےلھچپ دو دونں ےس یلتم اور ال

راےت وہ

ٹ

ری 

ٹ

ہ مگیب ےن اہھت ےس اہسرا دپ ا اور ی 

ن

من
 
ی
  ۔   دی  آواز   وک  نمث ۓ ڑپیت رتگن دھکی رک 

اگنپ رپ آیئ

 

 وہ اصف نس وت ش

ٹ

م
راہ

ٹ

ری 

ٹ

ازک وہ ۔ ان یک ی 

ن

  اینت رنم و پ
 
 یہ ویکں ںیھت ج

  یکچ یھت اور رکسما یھب دی ۔

  ولچ ڈارٹک ےک پ اس ےتلچ ںیہ ۔ نمث ےن دےتھکی یہ اہک ۔ 

اگنپ ریتہ ےہ ںیم ڈراویئر  

 

 ےہ اور ش

ے
ے

ادی ںیم مک وق

 

اگنپ رکںی ش

 

ںیہن آپ ولگ ش

 وھچڑےن یلچ آیئ یھت ۔ےک اسھت ڈارٹک ےک پ اس یلچ اجیت وہں ۔ وہ اےس

ے

   اگڑی ی

اہک  ایک  وفن   وک  اعایلن  ۓاگڑی وجیہن رظنوں ےس اولھج وہیئ نمث ےن رکسماےت وہ

ے

 پ

  ۔ ۓاج   چنہپ  اہلٹپس  وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اری سلیپ آ

 

 ھت  ۓ اہلٹپس ےس چ   اپ رکواےن ےک دعب اعایلن اور ذوپ اش اےھٹک الش

    ےن   نمث  ۔
 
رایب  تعیبط  یک ذوپ اش  ج

ن

 اہلٹپس اجےن یک االطع دی وت وہ پ ا   ےک  خ

 

ع

ر  رپاشین وہںیئ رگم ڈارٹک ےک اتبےن ےک دعب اعایلن ےن اںیھن وخربخشی انسےن ںیم دی 
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  سلیپ آ 
 
رآدمے  مگیب   پ اون  ،   مگیب  ریشںی وت  ۓںیہن یک یھت ۔ وہ دوونں ج  یہ  ںیم   ی 

ااین  یک  دوونں  ۔ ںیھت  ڑھکی   وک  اابقتسل

 

 س
 دصےق وک  المزومں  ،   ونازا  ےس  داعؤں  رک وچم  ئ ی

ا اچہ راہ اھت 

ن

 زگارپ

ے
ے

ےک ےسیپ دےی اور اسھت یہ ادنر ےل آںیئ ۔ اعایلن اس ےک اسھت وق

رگم ذوپ اش ان س  وک االیک وھچڑ رک ںیہن اانھٹ اچیتہ یھت رشبہکیط ، ان ںیم ےس وکیئ 

رہ 
م
ارے رک اکچ اھت اےنھٹ ےک ۔ ایھب یھب وہ یگفخ اک اظمہ

 

 پ ار اش

 

آرام اک اتہک ۔ ہکبج اعایلن ک

  ۔   ایگ  اھٹ   ۓےت وہرک

ا مہ س  اھبنسل ںیل 

ن

 ڑپپ

ے

ادی ےک وگنپں ںیم م

 

سب ذوپ اش اب مت رٹسی رکو یگ ش

ر وک وھپھپ ےننب وایل یھت ۔

ن

  ےگ ۔ نمث تہب وخش داھکیئ دے ریہ یھت آخ

ر وسحمس وہ ریہ ےہ ۔ افرہح ےن اس یک آوھکنں ںیم 

ٹ
 
ےھجم اہمترے ےب یب ےس خ

  ۔ ۓگ ای  ےحمل وک دششر وہول  امتم  ےھٹیب واہں   اہک  ۓاھجےتکن وہ

ہ مگیب ےن ل  الہ

ن

من
 
ی
ر   اکیف  وج  ۓافرہح ااسی ویکں ہک ریہ وہ ؟   ںیھت  یھٹیب  اخومش  ےس  دی 

  ۔

ادی ںیم اکم ںیہن رکے یگ ، ہصح 

 

اہں وت اور ایک ای  یہ نہب یھت اب وہ یھب ریمی ش

اں ۔ وہ س  رکسما دںی ۔

ن

روں یگ پ

ٹ
 
  ںیہن ےل یگ وت ںیم خ
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ا پ اد آپ ا وت اوےک امم ںیم رٹسی رک

ن

وں اےنپ رمکے ںیم اج رک ۔ ذوپ اش وک اعایلن اک افخ وہپ

  اےنھٹ ےک ےیل رپ وتےنل یگل ۔

ریتھ رھپو یگ ۔ 

ٹ
 
ا مح ےک دوران اہکں ڑیسایھں خ

ن

اہں اہں اجؤ اور اب ےچین ٹفش وہ اجپ

وہ ان یک پ ات رپ رس الہیت وصےف ےس ایھٹ اور رمکے ںیم اجےن ےک ےیل ڑیسویھں 

 یچنہپ یہ یھت

ے

ا داھکیئ دپ ا ۔ اس ےن رک رک ی

ے

رپ

ے

 ہک اعایلن اےس زیتی ےس ڑیسایھں ای

اس ےس ےلہپ ہک وہ اکپریت اعایلن اک اکچ اھت ۔ وہ  ذوپ اش وک یھب ںیہن داھکی ۔ اس دقر افخ اھت ۔

۔  آ   ںیم  روم  ڈیب اےنپ  ۓ ل  ےتلچک وہ
 

  گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

   ای    ۓ وہ درپ ار ےک ااحےط ںیم ہنم اپھچ

ے
ن

   اس   ۔  یھت یھٹیب  ےچین  ےک  درج

ے
ے

 تخس   وق

 ےس  اہکں  دنبوتسب اک  اھکےن   وہ   ۔  ھت ںیہن   ےسیپ  پ اس   ےک  اس رگم  وہیئ  وسحمس  وھبک

 رطف   ای    اگنںیہ رگم  ۔   ںیھت  ریہ  کٹھب ںیم  ااحےط  ےک  دراگہ  رظنںی  یک   اس  ۔  رکیت

روں

ے

  ںیھت ۔  اجیت  رک   رک  رک  اج   ںیم ےصح  واےل  وبکی

ر ہی   ایک ںیم اہیں اےسی یہ وھبیک ایپیس یھٹیب روہں یگ ؟

ن

اہں ںیم ویکں ںیہن ھٹیب یتکس آخ

 ںیہ رگم ان اک 

ے

ر یھب وت ںیہی رےتہ ںیہ احالہکن داہن ےنگچ ےک ےیل ںیہک یھب اڑ رک اج تکس

ے

وبکی
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ےھجم   ااظتنم "وارث" ےن ںیہی رپ رک دپ ا ےہ وت ےھجم یھب اہیں وارث ےل آپ ا ےہ وہ ےسیک

   وھباک ایپاس رےنہ دے اگ ؟؟

ا ےہ 

ے

رایئ ےک ولہپ وموجد وہےت ںیہ وج ولہپ اغل  آپ ان یک ذات ںیم ااھچیئ اور ی 

ن

ر ان
م
ہ

رایئ ےک  ا ےہ ۔ رہشنی ےن یھب اسفنین وخااشہت اور ی 

ے

ر لمع رکپ
م
ر ہ

 

ر ای ان ایس ےک زی 

ن

ان

ر زدنیگ زگاری یھت اب اس ےک ادنر یک ااھچیئ اغل  آیت اج ریہ  

 

ر ای
م
یھت ۔ وہ زہ

روں وک آامسن یک رطف ڑھپڑھپاےن دھکی ریہ یھت رگم ذنہ فلتخم وسوچں یک 

ے

وبکی

راھ ۔ رہشنی ےک ونھتنں  

ٹ

ارپ ڈال رک آےگ ی 

 

آاماگجہ انب وہا اھت ۔ یھبت وکیئ اس یک وگد ںیم ش

ےس اچوولں یک وخوبش رکٹایئ ۔ اس ےن داھکی وکیئ اخوتن واہں ےھٹیب امتم ولوگں وک رگنل 

 یھت ۔  ۓپ اےتٹن وہ

 

رھ گ

ٹ

  آےگ ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر ےس آھکن ےنلھک ےک  اےتش ےک ےیل اےنپ رمکے ےس زیتی ںیم لکن ۔ ےلہپ یہ دی 

ن

نمث پ

اےتش یک 

ن

اےتش ےک ےیل ٹیل یھت ۔ دو پ ار المزہم الب رک اج یکچ یھت ۔ امتم ولگ پ

ن

 وہ پ

 

پ اع

ی ۔ 

ھک

ٹ

ھپ

ٹ

ی

زیم رپ ااظتنر رک رےہ ھت ۔ وہ وجیہن ڈاگننئ لبیٹ رپ یچنہپ وت اسےنم اعدل وک پ ا رک 

اہتش رک رےہ ھت ۔ اس اک بلطم رصف ویہ نمث ےک الع

ن

ارلم ادناز ںیم پ

ن

وہ امتم ولگ پ
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ےب ربخ یھت اس یک آدم ےس ۔ رگم وہ اہیں آپ ا یہ ویکں ؟ اعدل ےن رظنوں ےک اراکتز وک 

  یہ  اےس  ےچنیھب ایھٹمں  ےس  ےصغ  نمث  وت دبال  زاوہی  اک  اگنوہں  اینپ ۓوسحمس رکےت وہ

ے

 ی

  ۔   یھت  ریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہتش رکںی ۔ ذوپ اش ےن رظنںی ااھٹںیئ وت اےس ےصغ ںیم الملتےت 

ن

نمث آیپ ! ھٹیب اجںیئ پ

  دھکی رک اہک۔

اہتش رکےن یگل۔

ن

 ممہ ، یتھٹیب وہں ۔ وہ اعدل وک رظن ادناز رکیت ھٹیب یئگ اور پ

ہ مگیب وت ےٹیب رپ دصےق واری وہ ریہ ںیھت 

ن

من
 
ی
اعدل اٹیب ہی رپااھٹ اھکؤ زمکور وہ ےئگ وہ ۔ 

ارایگض بک متخ وہیئ رگم وہ ےب ربخ یھت ہک اعدل ےن نمث

ن

 وک ریحایگن وہیئ دوونں یک پ

ادی ںیم راکوٹ ہن ڈاںیل وت وہ 

 

ہ مگیب ےک اسےنم رشط ریھک یھت ارگ وہ اس پ ار اس یک ش

ن

من
 
ی

  ۔   اگ  ۓ ولٹ رک آ

ے

ے

کن
 
ھن

ے

ی

اہتش رک ےک اےھٹ وت اس اک دنکاھ 

ن

اری پ

 

  ااھچ ایک مت ےن آ ےئگ وہ واسپ ۔ داؤد الش

  ۔   وبےل  ۓوہ
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 قلعت  ال  ےس  اموحل  ےک رگد  ارد  اےنپ  وج  ےک نمث  ۓ س  یہ اس یک آدم رپ وخش ھت وسا

 اب  ویکہکن   ایگ  اھٹ  رھپ   ۔   ڈایل  رپ   س    رظن وہیئ  رکسمایت  اک   ےن اعدل  ۔   یھت  ریہ   آ  رظن

ا  آرام  اےس

ن

   ےک  رفس اور  اھت   رکپ

 

   اک وسےن  پ اع

ے
ے

  ۔   اھت وہا  بیصن یھب  وق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےیل  ےک  آیپ  نمث رصف  وہ   ؟  پ ااتسکن  ںیہ ۓ اتگل ےہ اعدل اھبیئ ویکں آ امم آپ وک ایک

  اس ذوپ اش  ۔  ںیہ   ولےٹ

ے
ے

اری  اور مگیب  ریشںی  وق

 

 اک   اھبیئ   یھٹیب  اسےنم  ےک  اصج    الش

  ۔  یھت   ریہ  ڑل  دقمہم

 دھکی  اےس  اب  وت  وہ  رگم  ےیل  ےک  اعدل   ۓاچدن اٹیب مہ یھب اچےتہ ںیہ ہک نمث رایض وہ اج 

ا ےہ نمث اھک اجےن وایل ںیہن  رایض   یھب  رک

ے

  یھب وہ اسےنم آپ
 
 ، ایک مت ےن داھکی ںیہن ج

ی ےہ ۔ ریشںی مگیب ےن اہک ۔

ے

ھپ
ئ ک

  رظنوں ےس د

اری وک داھکی وج اخومش ےھٹیب

 

د آپ ایک وسچ رےہ ںیہ ؟ ذوپ اش ےن داؤد الش

ٹ

  ھت ۔  ڈی 

ردتس ںیہن رکوں اگ وج اچےہ یگ وہ رکے یگ نمث   مت چس وہکں وت ںیم اس پ ار وکیئ زی 

 دو رنم دل ےہ امن اج

ے
ے

ر  یگ   ۓ ولگ اےس ومعق دو ھچک وق
ن

 یک نپچب یک  اس  اعدل   آخ
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اری ہک رک رمکے ےس لکن ےئگ اےنپ اطمقب وہ پ ات لمکم رک ےکچ 

 

 ےہ ۔ داؤد الش

ے

م
اچہ

  ھت ۔

ذوپ اش یھب اخومیش ےس ایھٹ اور رمکے ےس لکن ۔ اعدل اچہ راہ اھت افرہح ےک اسھت 

ادی رک ےل رگم

 

ا پ ایق اھت ۔ اےس انم اسھت وہ یھب ش

ن

ر  وکن؟؟  اگ ۓ اب نمث وک انمپ
م
 ےہ  اظہ

رامیہ  اعدل  ۔   ای 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا وت 

ٹ

وہ رمکے ںیم آیئ وت اعایلن ڑپا وس راہ اھت وہ لک ےس افخ وہ رک رھگ ےس الکن اھت اور اب ولپ

ارایگض

ن

 رھگ ںیہن ولٹ اکس اھت اور پ

 

 اک ڈیب رپ رگےت یہ وس ایگ ۔ رات سک اکم ےک پ اع

اراض وہ ایگ اھت 

ن

رھ ایگ ۔ احالہکن ذوپ اش یک وکیئ یطلغ ںیہن یھت رھپ یھب وہ پ

ٹ

دوراہین یھب ی 

  یہ ھٹیب یئگ اور رہچہ ےنکت یگل ۔ 
 
ی ر

ے

  ۔ ذوپ اش ڈیب رپ اس ےک ف

اراض وہےن ےگل ںیہ ۔ اس ےن اےنپ ادنر یتلپ یئن زدنیگ وک 

ن

دوھکی وت پ اپ ا ایھب ےس امام ےس پ

  ۔  وساچ ۓاخمبط رکےت وہ

    ےک  اعایلن   رس  ۓنمث آیپ امن اجںیئ یگ پ ا ںیہن ؟ وہ یہی وسےتچ وہ
 
ی ر

ے

 رےتھک  رپ  ےیکت  ف

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
334 

 ۔   ںیل  ومدن  آںیھکن  وت  یگل  وہےن  احوی  دنین رگم  یگل  وسےنچ  ۓوہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔

  اعدل 

ے

ںیھمت وخیش ںیہن وہیئ ریمے آےن یک ۔ وہ الن ںیم لہچ دقیم رک ریہ یھت ی

  آپ ا ۔ 
 
ی ر

ے

  اس ےک ف

 ویکں وہےن یگل ؟ نمث ےن لج رک وجاب دپ ا اعدل رھپ ےس رکسما دپ ا۔ نمث وک اس یک ےھجم

ا یہ راتہ اھت ۔

ے

  ےس آپ ا اھت رکسماپ
 
ر یتگل یھت وہ ج

م
 زہ

ٹ

م
  رکسماہ

ا ۔ اعدل ےن

ے

رق ںیہن ڑپپ

ن

  دےمیھ ےس وپاھچ ۔  ںیھمت ف

ریھ یہ یھت ہک اعدل ےن اس یک الکیئ یچنیھک 

ٹ

ل ںیہن ۔ وہ وجاب دے رک آےگ ی 
ئ لک

وہ   

 ںیم وہ ےنلھگپ 

ے

 
ری

ے

 ےس آ یگل ۔ اس ےس ےلہپ ہک اعدل یک ف

ن

اخ یک امدنن اس ےک یس 

 

وٹیٹ ش

  یتگل وفراً اس ےس دور وہیئ۔

 آپ ا رکو مت ےھجمس ۔ اےس ایلگن ےس وارگنن دےتی وہ 

ے

 یگل  اجےن وہ  ۓریمے اسےنم م

  ۔   دپ ا  رک وبجمر رپ  اتبےن  وہج  اےس ےن  ویکں   ےک  اعدل  رگم

ری اور ےتلچ وہویکں ؟ اعدل ےک وس

ٹ

    ےن  اس   ۓال رپ وہ م
 
ی ر

ے

  ۔ آیئ   ف
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ا ےہ وج مت ےس ےنلم ےک اہبےن اینپ ومت وک ےنلم آپ ا 

ے

ر پ اد آ اجپ
م
اھت ۔ مت ،   ویکہکن ےھجم ریما شہ

 

ے

  اھبن یہ ںیہن تکس
 
چیب راہ  اانپےن ےک دعب ویں  وت  مت رمد ےنتک ےب واف وہےت وہ ارے ج

ی ادنر وک دوڑ یئگ ۔ ںیم وھچڑ رک ویکں ےلچ اجےت وہ ؟؟ وہ اےس 

ے

ھپ
ئ ک

بیجع رظنوں ےس د

  ہکبج اعدل وںیہ ڑھکا اس یک پ اںیت وسچ راہ اھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔

 ۓاعایلن ےن اےنپ رہچے رپ ذوپ اش یک رنم و رگم اسوسنں یک شپت وسحمس رکےت وہ

رے رےھک  رس   رپ  پ ازو   ےک  اس وہ  ۔   وھکںیل  آںیھکن

ن

د  وج یھت   ریہ  وس  ےس  م ای 

 

 رک  الیھپ   وہ  ش

ری دش و دم ےک اسھت پ اد آپ ا ۔ وہ اس ےک   وسپ ا اھت ۔ 

ٹ

اس وک دےتھکی یہ اعایلن وک زگرا دن ی 

ےچب یک امں ےننب وایل یھت ۔ پ اپ ےننب اک ااسحس اس ےک ادنر اجاگ ۔ وہ بیجع یس وخیش 

  وسحمس رکےن اگل ۔

  اجگ ےئگ آپ ؟ ذوپ اش ےن دنمی ڈنمی آںیھکن وھکےتل اس ےس وسال ایک ۔ 

  ۔  راھک رپ رس  پ ازو  دورسا  ۓیج اہں رتحمہم ۔ اس ےن تھچ وک وھگرےت وہ

 ریہ یھت ۔ 

ے

  اعیل ! اس ےک ولہپ ںیم یٹیل وہ اےس یہ ی
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  وہ اےس دےنھکی اگل ، دوونں یک آںیھکن اچر وہںیئ ۔  !  یج اعیل یک اجن

 افخ 

ے

 ںیہ ھجم ےس ۔ اس ےک رہچے رپ داین اہجں یک وصعمتیم اھچیئ وہیئ داھکیئ ایھب ی

  دی ۔

 رپ راھک ۔

ن

  ںیہن افخ اھت رگم دوھکی یسیک زسا یلم ےھجم ؟ اعایلن ےن اس اک اہھت اھتم رک یس 

  زسا ؟ اعیل ایک وہا ےہ آپ وک ؟ وہ اک ےکٹھج ںیم اھٹ یھٹیب ۔ 

راےن یک رضورت ںیہن ےہ اد
 
ا وہں ۔ اعایلن ےن رکسماےت   رھذوپ اش ! ھگ

ے

وٹیل اتبپ

ارہ  رطف یک  پ ازو   اےنپ  ۓوہ

 

 ۔   ۓ اج ٹیل  اہیں  وہ   ےک  ایک  اش

 

ے

رے ےس اےس ی

ن

رے م

ٹ

اں ۔ وہ اس ےک ےنہک رپ ےلہپ یک رطح ٹیل یئگ رگم وہ ی 

ن

اتبںیئ پ

 وک رک اہک ۔ 

ن
 

  ذوپ اش ےن اخئ

ے

  راہ اھت ی

اراض وہ رک رھگ ےس الکن اھت ےھجم ایک اتپ ہک زسا ےک وطر رپ وکیئ اکم لکن آ

ن

 اگ  ۓ ںیم مت ےس پ

ر  ےھجم  رھب  رات  اور
م
ر ےس مت  یھت  دلجی ینتج  ےھجم   ۔  اگ   ڑپے  رانہ  پ اہ  ےس ےنلم یک اینت دی 

اں ہی زسا ریمے ےیل ۔ وہ ونصمیع دھک یک ٹیپل ںیم 

ن

دقرت ےن ولماپ ا ےہ ۔ اب وہیئ پ

  وبال ۔
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ام رپ وہ  

ن

ااھچ وہا آپ ےک اسھت یھب ۔ اعایلن ےن آںیھکن اھپڑ رک اےس داھکی ایھب زسا ےک پ

 اکپ ا یہ ٹلپ یئگ ۔

ن

  ےسیک ڑتپ رک اھٹ یھٹیب یھت اور اب ااچی

  ےن ےھجم ڈرا دپ ا ۔ وہ اس ےک وھگرےن رپ اہھت اھتم رک دل یک پ ات ہک یئگ ۔   رگم آپ

دا اک رکش 

ن

ااین رپ کھج ایگ ۔ رھپ دوونں ےن یہ خ

 

 س
رپاشین ہن وہا رکو ریمی اجن ۔ وہ اس یک ئ ی

ر رکےن واال اھت ۔ دوونں یک وخیش اک وکیئ اکھٹہن 

ن
 

رے دہعے رپ افی

ٹ

ادا ایک وج اںیھن اےنت ی 

  ںیہن اھت ۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔

اگنپ امل ےک ےیل 

 

ہ مگیب وک ےل رک ش

ن

من
 
ی
رات ےک اھکےن ےک دعب اعایلن افرہح ، نمث اور 

ر   ۓلکن ایگ وت ذوپ اش ےتلچ وہ رپ اعدل رس  ہگج  ادنریھی  دقرے  ںیم  وکےن  ای    ۔   آیئ  پ اہم

  آ یھٹیب ۔  سک وسچ ںیم وحم داھکیئ دپ ا ۔ وہ یتلچ وہیئ اس ےک پ اس  ۓاکھج

  وہ اےس اھبیئ یتہک ۔ایک وہا اھبیئ 
 
  ج

 
ا اھت ج

ے

   ؟ اعدل وک اس رپ ایپر آپ

نمث یک پ اںیت وسچ راہ وہں ںیھمت اتپ ےہ وہ ایک یتہک ےہ ؟ اس ےک وسال رپ ذوپ اش ےن 

  یفن ںیم رس الہپ ا ۔ 
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  : وہ یتہک ےہ

  اھبن "
 
 یہ   مت رمد ےنتک ےب واف وہےت وہ ارے ج

 وت

ے

 ےک دعب ویں چیب راہ ںیم   اانپےن  ںیہن تکس

 "وھچڑ رک ویکں ےلچ اجےت وہ ؟؟

وہ اس ےک ہنم ےس نمث اک اہک ایگ ہلمج نس رک ای  ےحمل وک ج   یہ رہ یئگ اور اعدل وک ےنکت 

  یگل ۔

اری تبحم دورسی پ ار یھب رد رک دی اج
م
 پ ار ای    ںیم ،  یگ ۓ وہ ھجم رپ اابتعر ںیہن رک ریہ ہ

رس آپ ا   رھپ

ے

ا۔ ذوپ اش وک اس رپ ی

ے

 ۓوہ  اہرے  ۓوہ رس اکھج   وٹےنٹ یک تکس ںیہن رھک

  ۔   اھت  راہ  دے داھکیئ   رطح   یک  وجاری

ںیہن اھبیئ وہ اابتعر رکےن ےس ڈر ریہ ںیہ ےلہپ آپ دوونں یک تمسق ںیم نلم ںیہن وہا  

ادم وہا ۔۔۔۔ 

ن

اور آپ انب ھچک ےہک ےلچ ےئگ ۔ ۔۔۔۔۔۔ اےنپ ےلچ اجےن رپ وہ رھپ ےسپ

رکےن واال اسیھت الم وت وہ یھب ڑھچب رھپ دعلی اھبیئ یک وصرت ںیم اںیھن اس دقر تبحم  

ایگ اےسی ںیم ےب اابتعری وت یتنب ےہ ۔ وہ اےنپ دو رجتوبں ےس ڈر یئگ ںیہ ۔ ذوپ اش اےس 
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  ریہ یھت ۔  اھجمس ۓدےتی وہ  وحہلص

اہں مت کیھٹ ہک ریہ وہ ےھجم تمہ ںیہن اہرین اچےیہ ۔ وہ رکسما رک نہب وک دھکی راہ اھت وج 

  : وبال  ۓ وہیت ےہ ۔ اس ےک رس رپ اہھت ریھپےت وہوسیلیت یھت رگم نہب وت نہب

ر رک رےہ ںیہ ۔

ن

  تعیبط یسیک ےہ ؟ اھبےجن ےن آرکسئمی وت ںیہن اھکین امومں آف

ٹ  یئگ۔

ن

 ن
ھی
 
چ

وہ س  ےس وھچیٹ یھت اور س  ےس ےلہپ لٹیس   اس یک پ ات نس رک ذوپ اش 

 ..... وہ یئگ یھت ۔ تمسق یھب ایک ایک لیھک یتلیھک ےہ

ر وںیہ ےھٹیب پ اںیت رکےت رےہ اور رھپ ریشںی مگیب ےک البوے رپ وہ ادنر دوونں اکیف د ی 

  ےئگ ھت ۔ 

 ۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دا "

ن

ر   ۓانیقیً ، خ
ے

ری  وکیئ   یک   آامسن  و  زنیم  رپ   ی 

 " وپدیشہ ںیہن  زیچ

ان اغلف

ن

رہ رک یتسم ںیم زدنیگ زگار داتی ےہ ای  ےک ےھچیپ ای  وخاشہ وپری رکےن   ان

 یک 

ے

رے یک زیمت ےیک ریغب ےسیج ںیم اھبیتگ ریہ دول ا یہ راتہ ےہ اےھچ اور ی 

ے

ےک ےیل اھبگ
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 ےک وطر رپ دپ ا اےس رس اعم امنشئ ےک  

ے
ن

دا ےن ےھجم اامی

ن

اکچ وچدن ےک ےھچیپ ، اانپ نسح وج خ

داےیل شیپ رکیت ریہ یھبک  

ن

ر  ۓ خ
ے

ری  رغیض  وخد  ےن  مت  یھب اہیں   رہشنی  رگم  ایک  ہن پ اد  وک   ی 

    ایل   اکم  یہ  ےس
 
دا   ج

ن

دا ہک یھت  ہن  یھب  اجیتن  ورہن  ایک  پ اد  وت  وہیئ   اتحمج  یک خ

ن

 مہ  ۔   ےہ  یھب  خ

ان

ن

دا  ان

ن

ر رظن رےھک   ۓ خ
م
ر لمع ہ

م
 ںیہ رگم وہ اےنپ دنبوں ےک ہ

ے

ر ےس اغلف رہ تکس

ے

ری ی 

ا  ۓوہ
ے

 اج  ےہ  داتی  ڈلیھ  وت  ےلہپ  ،  ےہ  وہپ

ے

 یک   اس   رھپ   اور  دنبہ  ریما   اگ  ۓ ریس وک اہکں ی

اا  وک  ریس

ے

 ن
ج ی

ن

ھی پ

ک

  ویکں ؟؟  الھب  ےہ  

ا ےہ اس

ے

ا وہپ

ن

ےن ہک سب رکو اب وتہب رک ول ،   ارے ، اےنپ ایپرے دنبوں وک ااسحس دالپ

 اس رشدنمیگ یک ٹیپل ںیم ہن آ اجؤ ہک   سب

ے
ے

اانت رظف ےہ اہمترا ںیہک وتہب ےک وق

داپ ا ! ریتا اسانم سک ہنم

ن

  ےس رکںی اب وت ںیمہ وتہب رکےت یھب رشم آیت ےہ ۔  خ

 وسوچں  یھٹیب  ۓوہ اےنپ ارد رگد ےس ےب اینز دراگہ ےک ااحےط ںیم اچدر ےس ہنم اپھچ

 اہیں   اےس  سب  ۔ یھت  ریتہ  وہیت  رشدنمہ ےک  رک   ااستحب  اانپ  رصف  اب ۔  یھت   وحم  ںیم

" ےن اےس اہیں یٹیب   یس یگل یھت ہک "وارث  آس   اک ویکں  اجنےن  اھت انلم  ےس  یٹیب  اینپ

ر امں یھت وہ اور امں یھب وکیئ دب تمسق ۔

ن

  ےس ےنلم ےک ےیل البپ ا وہ ۔اخ

ہی ول امیئ اھک ول ۔ آواز رپ اس ےن رس ااھٹپ ا وت اسےنم وکیئ ایپری یس یچب اابخر ںیم یٹپل رویٹ 
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ارپ ںیم اسنل ےیل ڑھکی اےس یہ دھکی ریہ یھت ۔ 

 

  اور ش

    رہشنی ےن اےس دےتھکی یہ اہھت

ن

ا ووصل ایک ےلہپ آامسن یک اجی

ن

راھ رک رگنل اک اھکپ

ٹ

آےگ ی 

دا اک رکش ادا ایک رھپ یچب وک دےتھکی وہ

ن

 : یگل  وسےنچ  ۓرظنںی ااھٹںیئ خ

  ریمی یٹیب یھب اینت یہ وخب وصرت وہیگ ۔

  

ن

ا یھب اھک ریہ یھت ۔ رویٹ متخ وہےت یہ اس ےن اابخر اک ڑکٹا ای  اجی

ن

اسھت اسھت اھکپ

راً ایھٹ اور کنیھپ وہیئ اابخر اک ڑکٹا کپل رک ااھٹپ ا ۔ اس رپ وکیئ ربخ یپھچ یھت کنیھپ دپ ا رگم وف

  ےئگ اور وپرے مسج ںیم ےسیک روےٹگن ڑھکے  

ن

۔ ےسج ڑپھ رک اس ےک دوونں اہھت اکی

  : وہ ےئگ ۔ ےب اسہتخ ہنم ےس الکن

  ںیہن ہی ںیہن وہ اتکس ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر تیمس رمےن یک ربخ یپھچ رہشنی ےک اہھت ںیم اابخر اک ڑکٹ ا اھت سج رپ اہرون یک وصتی 

اب ہن الےت وہ

ے

 وہا اھت اور وہ پ

ٹ
ن

را اڈیسکیی  یک   رہشنی  ۔  ایگ رم  ۓیھت ۔ اس اک تہب ی 

   راسخروں  ےس  اخومیش  ومیت  دو  ےس  آوھکنں

ے

 تمسق  وخش  دقر سک   وہ  ۔   ۓآ   ےلچ  ی
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دا  یھت

ن

ہنم ںیم الچ ایگ اےس  ےک  ومت  یہ ںیم  ےشن وت  اہرون  رگم  دپ ا  ومعق اک   وتہب  اےس  ےن   خ

وتہب اک ومعق یھب ہن لم اکس اھت ۔ اس اک دل اچاہ اےسی صخش یک رفغمت ےک ےیل یہ یہس داع 

رک دے ۔ رھپ اس ےن اہھت دنلب ےیک اور آامسن یک رطف رظنںی ااھٹںیئ ۔ وہ ریح انیقیً 

  رمح رکےن واال ےہ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ادی ںیم رصف دو دن رہ ےئگ

 

 ھت ذوپ اش نمث وک رپ وصرت اعدل اھبیئ ےس افرہح یک ش

ادی یک ایترویں ںیم اس دقر ایھجل وہیئ یھت ہک 

 

ا اچیتہ یھت رگم وہ ش

ن

ادی ےک ےیل انمپ

 

ش

ذوپ اش وک پ ات رکےن اک ومعق ہن لم اکس ۔ رات ےک اھکےن ےک دعب وہ نمث ےک رمکے 

  ںیم آیئ ۔

رے ےس ٹیل ! نمث آیپ

ن

 یئگ اور رس ےک ےچین ای  پ ات وپوھچں ؟ وہ ڈیب رپ آ رک م

  پ ازوؤں اک ہیکت انب رک رظنںی نمث رپ رموکز ںیک ۔

ای  رک پ ات رکےن وایل ےہ ۔ 

ٹ

  اہں وپوھچ ۔ نمث وک وتعق ںیہن یھت ذوپ اش سک پ

اہ ےہ ؟ اس ےک وسال رپ نمث ایھجل رھپ یفن ںیم رس الہپ ا ۔

ن

ا گ

ن

  ایک تبحم رکپ
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دایئ یک وصرت ۔ نمث  وت رھپ تبحم رکےن واےل وک زسا ویکں ینتگھب ڑپیت ےہ وبحمب یک خ 

  اس یک پ اوتں ےک وہفمم ایھچ رطح ھجمس ریہ یھت ۔

ر اصف اصف پ ات ویکں ںیہن رکیت ؟ ذوپ اش اس اک تخس ہجہل وسحم

ن

س رکےت مت آخ

  یھٹیب۔   اھٹ  ۓوہ

 اک وحہلص ریتھک ںیہ ؟؟ وت ںینس اعدل اھبیئ تہب تبحم 

ن
ن

آپ ریمی اصف اصف پ ات یس

  تمسق ومعق دے ریہ ےہ ےنلم اک وت آپ وک اچےیہ ہک 
 
رکےت ںیہ آپ ےس اب ج

ادی رک ںیل اھبیئ ےس ۔ وہ اینپ پ ات متخ رک ےک اس اک ری انشکی دانھکی اچہ ریہ یھت ۔

 

  ش

  اھبیئ ےس ھچک ہن وہ اکس وت نہب آ یئگ   پ ات متخ اب اجؤ اےنپ رمکے ںیمسب وہ یئگ
 
ج

ر اک راہتس داھکےن ےک دعب نمث ڈیب رپ آ رک ٹیل یئگ ۔
م
  ولیک نب رک ۔ اےس پ اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے دھکی 

ے

کلن

ن

ن
ر 
م
ر یہ لہٹ راہ اھت اےس رمکے ےس پ اہ

م
ایک وہا ذوپ اش ؟ ایک یتہک ےہ وہ ؟ اعدل پ اہ

   آپ ا ۔رک کپل رک 

  اھبیئ ےس ھچک ںیہن وہ اکس وت نہب آ یئگ ولیک نب رک ۔ اانت ہک رک وہ  
 
ےھجم اگھب دپ ا ہی ہک رک ج
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  اےنپ رمکے یک رطف یلچ یئگ ۔

ادی  اعدل ھت  ۓاعدل ےک وفن رپ بیسح یک اکل آےن یگل ۔ وہ دوونں ای  اسھت آ

 

 ش

ادی یک   پ ار  بیسح   اور  رکےن

 

اےنچ  ہپ  ش

ن

   دے ریہ یھت ۔ ںیہن  یہ  ےک  امن نمث   رگم  پ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ی رظن 

ے

کلپ

ن

ن

اپ ےس 

 

  اےس نمث ای  ش
 
اگنپ امل ںیم وموجد اھت ۔ ج

 

 ش

ے
ے

بیسح اس وق

ا 

ن

آیئ ۔ اس ےک اہھت ںیم ھچک زگیب ھت اسھت اس ےک وکیئ ںیہن اھت ۔ بیسح ےن ادنازہ اگلپ

  اچاہ وہ ڈراویئر ےک اسھت آیئ یھت ۔ 

ری اسےنم بیسح ڑھکا داھکیئ دپ ا ۔

ٹ

ام اکپرے اجےن رپ م

ن

  ولیہ نمث ! وہ اانپ پ

   وہ  مت  بیسح !    ۓاہ

ٹ
 

ادیئ  دعب  ےک اچہپےنن  اےس  وہ   ۔  رای

ے

  ۔  یھت ریہ  اچہ پ

ادیئ رکےت یہ اوحال اجانن اچاہ ۔

ے

ل یسیک وہ مت ؟ بیسح ےن پ
ئ لک
  اہں 

  ںیم کیھٹ وہں ۔ وہ دوونں اسھت اسھت لچ رےہ ھت ۔

ا  ارگ امڈنئ ہن رکو وت ںیہک ھٹیب رک پ ات رکںی ۔ نمث ےن ویشر اہک وت دوونں

 

پ ںیم وفڈ ش

  ای  اخیل زیم رپ اج ےھٹیب ۔
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ااکم اج ریہ ےہ ؟؟ افرہح اےنپ رمکے ںیم یھٹیب الملت ریہ یھت ۔

ن

  ریمی الپگنن سک دقر پ

 رک دی ےہ ۔ ارگ رسدم اب 

ن

 ارٹسان

ن

دن

ٹ ن

اب وت آےن واےل ےچب ےن ان دوونں یک پ ای

ادی یک ذوپ اش ےس ےلم یھب وت اعایلن ھجم رپ نیقی ںیہن رکے اگ  

 

ارلم ےھجمس اگ ش

ن

وہ اےس پ

 ںیہ  

ے

اریلم لم تکس

ن

ا اور ااظتنم رکےن ےک ےیل وہ ای  دورسے ےس پ

ن

ایترویں ںیم انلم ، المپ

ادی  اچپ  ج     ےھجم  ےہ اقتاض  اک   احالت  ۔  یگ   ۓوت ریمی الپگنن لیف اج 

 

 اچےیہ ینیل  رک  ش

  ۔   یھت  ریہ  وسچ س    یہی   وہ  اور  یھت  دنہمی  یک   اس   رات  آج  ۔

 یک ان  یہ   پ اےت  ومعق  اور  یگ  روہں  یھٹیب ۓاگل  اھگت  ںیم   ۓور ہن اھجمس اج رگم ےھجم زمک

  ۔   یئگ  وہ  نئمطم ےس  وسچ   اینپ  وہ  ۔ یگ ولں  رک  اکشر  وخایشں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا اچےیہ اھت ۔ بیسح ےن دیہمت پ ادنیھ ۔ وہ 

ن

آج وت دنہمی اک نشکنف ےہ ںیھمت رھگ رپ وہپ

ا اچاتہ

ن

 اھت ۔ اس لسلس ںیم اس ےن نمث ےس ےنلم اک درالص نمث ےس اعدل یک پ ات رکپ

رامہ رک دپ ا ۔ اعدل 

ن

رےتھ یہ دقرت ےن ومعق ف

ٹ
 
وسچ یھب ایل اھت زگہتش رات اور دن خ
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لک وفن رپ امویس داھکیئ دے راہ اھت ۔ ایس ےب ینیچ ںیم بیسح ےن رات زگاری اور  

  اب وہ ےب ینیچ دور ےیک ریغب ےنلٹ واال ںیہن اھت ۔ 

 وو    المایشیئ  ۓگنچیم یک زیچںی رہ یئگ ںیھت ۔ مت بک آ اہں سب ریمی ھچک 
ن

ن

ی ن 
م

ےس ؟؟ ورٹی 

  ۔   ۓ اکرڈ الپ ا دوونں ےن وجس وگنما

 اجیتن   یھب  مت  ہی  ںیہ ۓآ   ےیل  سک  اور  ےلہپ دونں  ھچک  ایھب   ںیہ  ۓںیم اور اعدل اسھت آ 

ا  تبحم تہب  ےس  مت   وہ  ۔  وہ

ے

 ےن   بیسح  رگم  یھت اچیتہ   وبانل  ںیم  درایمن وہ  ۔۔۔   ۔ ےہ  رکپ

  ھت ااھٹ دپ ا اور اخومش رےنہ اک اہک ۔اہ

ا امین وت المایشیئ الچ آپ ا ۔واہں اےس اگل 

ن

ا راہ اہیں اہمتری اخرط رگم سک ےن پ

ے

مت اجیتن وہ وہ ڑلپ

ا اچےیہ اھت وہ رہ ںیہن پ ا

ن

 اانپ وہ  دن  واےل  دنہمی  وت  ریغب  اہمترے  اگ  ۓ ہک ںیہن آپ

  رک   رھک  ںیم  گیب  زیچںی  درگی  اور  پ اوپسرٹ

ٹ

ررو  س 

ن

رکوا ےک رھگ ےس دوڑا ویکہکن   ری 

ری ومعق اھت رگم تمسق 

ن

ادی روک ےکس ۔ اس ےک پ اس آخ

 

اہک ش

ے

اےس دلج از دلج انچنہپ اھت پ

 رکوا اھٹیب ۔ ایھب یھب 

ٹ
ن

 اڈیسکیی

ن

وک وظنمر ںیہن اھت ۔ وہ دلجی دلجی ےک رکچ ںیم ایھبی

ا راہ رگم انتک 

ے

ان ےہ ۔ ہنیہم وت وہ آرام رکپ

 
ن

ااین رپ زمخ اک ن

 

 س
ڑتپ ا وہاگ وہ ںیھمت ادنازہ اس یک ئ ی

ا راہ وہں ںیم ےن داھکی ےہ امسجین اکتفیل وت وہ 

ے

ےہ ںیہن ؟ رگم ںیم اس یک امیتر داری رکپ
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ا اچےیہ سب اانت وہکاگن 

ن

ںیئگ کیھٹ رگم دل اس اک وہ وت زیمخ اھت۔ ریخ ، ےھجم ںیھمت ںیہن اتبپ

 اجےن ےس مت ہک وہ ومت ےک ہنم ےس واسپ آپ ا ےہ اب دوپ ارہ اےس ومت ےک ہنم ںیم 

اور اس پ ار وہ اےنپ سک   اگ  ۓ رگم دوپ ارہ واسپ ںیہن آ  اگ  ۓاچب یتکس وہ ۔ وہ دو دن دعب الچ اج 

   ریمے  ۔   اگ  ۓآانش ےک پ اس ںیہن اج 

ے

 دو  دے  تبحم  اینپ  رگم یہس  یہ ںیم کیھب  وک دوس

ر  یہ ینتک  وہ  ےھچیپ   ۔   ایگ  لکن ےس  دقومں  زیت  اور  ااھٹ  ےس  اخومیش   بیسح  ۔ ۔   ریہ  یھٹیب   دی 

داتھ وہا آپ ا وت ااسحس وہا وہ ای  ہٹنھگ وںیہ یھٹیب ریہ یھت۔

ٹ ن

  ڈراویئر اےس ڈوھی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ 

نشکنف ےک ےیل الن وک اجسپ ا ایگ اھت ۔ افرہح دنہل ینب اجیٹس رپ یھٹیب الن ںیم پ ازو ںیم پ ازو 

 اھبنسیتل الن ںیم نمث ایتر وہ رک اگنہل  ڈاےل اعایلن اور اچدن وک دھکی دھکی رک لج ریہ یھت۔

  آیئ رگم اس یک آںیھکن سک وک التش رک ریہ ںیھت ۔

د ریہ ںیہ آپ ؟؟ اعایلن وک ریشںی مگیب ےن البپ ا وت ذوپ اش نمث یک 

ٹ ن

نمث آیپ ! سک وک ڈوھی

  رطف وتمہج وہیئ ۔ 

رے ویتر ےیل وپھچ ریہ یھت ۔

ٹ

  اعدل اہکں ےہ ؟ وہ ک
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د اےنپ روم ںیم ایتر وہےن ےئگ ںیہ ۔ اس  ای 

 

 یہ وہ زیت دقومں ےسش

ے
ن

ادنروین    یک پ ات یس

ر یئگ ۔

ٹ

  دروازے یک رطف م

  آےت اعیل اجہ ےن وپاھچ ۔
 
ی ر

ے

  آیپ اینت دلجی ںیم ویکں ںیہ ؟ ف

 دلجی ںیم یہ آیت ےہ ۔ اس ےن دنکےھ ااکچ

ے

ام

 

 وخش  ںیم  آسپ دوونں  اور  ۓ ش

ر  اجیٹس  ۔   ےگل  رکےن  ایپگں
م
  ۔  ںیھت ریہ   وہ  رںیمس  ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ری چٹ دے راہ اھت ۔ اےنت ںیم دڑھام ےس    اعدل

ن

ڑھکا اےنپ رمکے ںیم ایتری وک آخ

رات ےیل 

 

ای

ے

دروازہ الھک اور اعدل ےن ریحت ےس ادنر آیت یتسہ وک داھکی ۔ نمث ےلیصغ پ

د 

ٹ ن

ااین رپ ھچک ڈوھی

 

 س
اےس یہ دھکی ریہ یھت ۔ اعدل ےن وسحمس ایک نمث یک رظنںی اس یک ئ ی

  آیئ اور دےتھکی 
 
ی ر

ے

 یہ دےتھکی نمث ےن اعدل ےک راسخر رپ ڑپھت ڑج دپ ا ۔ وہ ریہ ںیہ ۔ وہ ف

 وج امھت رپ ڑپا راتہ اھت پ ال ےنٹہ رپ 

ن

اکہ اکب اےنپ راسخر رپ اہھت رےھک نمث وک دےنھکی اگل ۔ وہ ئ 

ان رظن آےن اگل ۔

 
ن

  زمخ اک ن

 ںیم التبم رےہ وت ےئگ یہ ویکں ھت ےھجم وھچڑ ےک  

ے

 
۔ ارگ اینت یہ تبحم یھت ھجم ےس ، اذی
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ا یھجمس ےس   یھت۔  ریہ   وھجنھجڑ ڑکپے  رگبین  اک  اس  ۓوہ اب روےت وہ

ن

ہکبج اعدل پ

  اےس دھکی راہ اھت ۔

  اہمتری پ ات وکیئ ںیہن امےن اگ وت مت ںیہک یھب نب 
 
ا اگل راھک ےہ ج

ن

ا اجپ

ن

اور مت ےن ایک آپ

 اسہتخ  ےب  ےن اعدل  رپ   وپےنھچ  ےک  اس  ؟؟  ںیھمت  آیت  ںیہن  رشم  ۔  ےگ   اجؤ   ےلچ  ۓاتب

نمث ےک وھگرےن رپ اےس اینپ یطلغ اک ااسحس وہا وت اورپ ےچین رس الہےن اگل   ںیم رس الہپ ا  یفن

 ۔

  رشم آیت ےہ ےھجم ۔ اس ےک وبالھکےن رپ نمث رکسما دی ۔

دعلی اہمترے قلعتم اجےتن ھت رھپ یھب ےھجم اانپپ ا اور یھبک ااسحس ںیہن   اجےتن وہ مت

ا وہےن دپ ا ہک ںیم سک اور ےس تبحم رکیت وہ

ے

ں احالہکن وکیئ یھب رمد ہی زیچ دنسپ ںیہن رکپ

ااین ےس دعلی یک رطح شیپ آؤ ےگ ؟ وہ ےتلچ وہ

 

 س
ردنخہ ئ ی

ن

    ےک  اس   ۓوت ایک مت ف
 
ی ر

ے

 آپ ا  ف

  ۔   اگل  الہےن  رس  ںیم   ادناز  تبثم رک   ےل  ںیم   اہوھتں  دوونں  رہچہ   اک   اس  اور

 ٓا اج 
ر دنہمی اک نشکنف متخ وہ اکچ س  امہمن رقتی 

م
دوونں یک آوھکنں ںیم آوسن آ ےئگ ۔ پ اہ

 

ن

اری ےک اسےنم آیئ وج س  ےک اسھت ویلن

 

ےکچ ھت ۔ وہ اس اک اہھت اھتم رک داؤد الش

  روم ںیم ھت ۔ 
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د مہ دوونں لک اکنح ےک ےیل ایتر ںیہ اور رپوسں اکنح وہےت یہ اہیں ےس ےلچ 

ٹ

ڈی 

ہ  ۔ وخش   تہب  ھچک  وت  ۓھچک ولگ ریحان وہ  ۔ نمث یک پ ات رپاجںیئ ےگ  
ن

من
 
ی
 وت  مگیب  

    ےک اس  رک  اھٹ  ےس  وصےف
 
ی ر

ے

  : یک  بلط  اعمیف  رک   اگل  ےلگ اور  آںیئ  ف

ےھجم اعمف رک دو ںیم مت ولوگں یک وخویشں یک دنمش نب یئگ وٹیبں یک امںیئ ویں یہ ڈر 

ا ہک ےٹیب یک دنسپ یک   اجیت

ن

ںیہ اور اچیتہ ںیہ اینپ رمیض ےس وہب الںیئ ۔ امںیئ ڈر اجیت ںیہ پ

اں 

ن

  رہ اجںیئ ۔  وہب ےل آںیئ وت ںیہک ےٹیب امؤں وک وھبل رک ویبی ےک وہ رک پ

  ریمے دل ںیم آپ ےک الخف ھچک ںیہن ےہ ۔ نمث ےن اہک۔

  ۔   وہمیل رکںی ےگ ۔ اعایلن ےن اہک  ارے واہ ، اب وت مہ یھب

وں اک وہمیل وہاگ ۔ س    کیھٹ ےہ یئھب لک افرہح یک ریتصخ ، نمث اک اکنح اور رپوسں

ن

 

ے

مت ت

  ےک رہچوں رپ وخایشں داھکیئ دے ریہ ںیھت۔

 رکےن ےک ایخل ےس وہ اےنپ 

ٹ

 

 

ہ وک اونائ

ن

 ن
ںیم اینپ اولکیت یلیہس وک رضور البؤں یگ ۔ علی

  ڈیب روم ںیم آ یئگ ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےک  رسدم   رک  وہ  رتصخ  افرہح ۔  ھت   ۓدن ان ےک ےیل تہب یس وخایشں ال   ےلھچپ دو

 وہمیل  اانپ   یھب  ذوپ اش  اور  اعایلن ہکبج  ھت ےئگ  وہ  ای   نمث  اور  اعدل  ۔   یھت  یکچ اج  گنس

ام  آج ۔  ھت   وخش  رپ   اجےن  وہ

 

 یھب  رسدم   ،  ھت  ےئگ لکن  ےیل  ےک  المایشیئ نمث   اور  اعدل  ش

ا رپ  وٹر   رک  ےل   وک  افرہح

ن

 اھت رگم افرہح لسنیک رکےن ےک اابسب دیپا رک ریہ یھت ۔ اچاتہ  اجپ

  : ہکبج اعایلن ڑھکا وپھچ راہ اھت

  رتحمہم مہ بک وٹر رپ اجںیئ ےگ ؟

  ۔   اہک  ۓےچب دیپا رکےن ےک دعب ۔ ریشںی مگیب ےن ڑیھچےت وہ

  ےھجم یھب یہی اتگل ےہ ۔ ذوپ اش پنیھج رک وبیل ۔

  واہں س  اک ہہقہق دنلب وہا اھت ۔ 

 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔

 :: نیت اسل دعب

ا زگرےن اک زعم ےیک رہھٹ 

ن

ارے رسوں رپ پ
م
 یھب بیجع ےہ یھبک اےسی اتگل ےہ ےسیج ہ

ے
ے

وق

 لسھپ اجیت ےہ ۔ 

ے

 
ا ےہ ےسیج یھٹم ےس ری

ے

اس ایگ ےہ ای  ہگج اور یھبک اےسی زگرپ
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ری دبتایلیں آںیئ ، اعایلن اور ذو

ٹ

اری سلیپ ںیم یھب ان نیت اسولں ںیم ی 

 

پ اش ےک الش

اری ےن 

 

اہں وخب وصرت یس یچب ےن منج ایل وج اب نیت اسل یک وہ یکچ یھت ۔ داؤد الش

ام وحر راھک اھت ۔ اعدل اور نمث المایشیئ ےس ںیہن ولےٹ ھت ۔ افرہح یک اسس 

ن

وپیت اک پ

ہ مگیب وک اےنپ رھگ ےل یئگ رطخہ اھت ہک وہ 

ن

من
 
ی
ادی ےک دنچ امہ دعب یہ وافت پ ا یئگ ںیھت وہ 

 

ش

اری اور   اس یک 

 

اسزشں وک اعایلن اور ذوپ اش ےک اسےنم ےب اقنب رک دںی یگ ۔ داؤد الش

 وہ  آزاد  ےس  رطف  یک   وحر  ذوپ اش  ویں اجےت ۓریشںی مگیب وپیت ےک اسھت یہ ےتلیھک پ ا 

ا  رکےن   ےس  ذوپ اش  اکشںیتی  یک   افرہح  پ ار یئک  ںیم   اسولں   نیت  ان رسدم  ،   اہتبل  ۔  یھت  یئگ

ے

 آپ

 رپ یہ رسدم ےن ریتصخ ےک ےیل اہں یک یھت ۔ افرہح یہی وت ےنہک ےک  اس  ویکہکن   ۔   اھت  راہ

 

ے
ے

اچیتہ یھت ہک رسدم اور ذوپ اش سک ہن سک اہبےن ای  دورسے ےک اسھت وق

اہک  ڑگھجیت   ےس  اس ۓزگارںی اور وہ ایس پ ات اک افدئہ ااھٹےت وہ

ے

 الماقت  اکشتی  رسدم  پ

رگم شیئم تمسق  ۔  آںیئ   ںیم رظنوں  یک اعایلن  دوونں  اور  اسھت  ےک  ذوپ اش  رکے

اعایلن یک رظنوں ںیم ںیہن آ ےکس ھت ۔ پ اون مگیب یھب اینپ اھبیجن ےک پ اس سک چ  ںیم 

 اس وہ  ہک   دپ ا  اجےن   رپ رشط  ای    ۓیلچ یئگ ںیھت ۔ ذوپ اش ےن ان یک وبجمری ےتھجمس وہ

  ۔ یگ رںیہ  آیت  ےنلم   اور  یگ  وہں  ںیہن  اغلف  ےس
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ر ےس اکٹھچرا اچےیہ
م
ری اتپ رگم افرہح وک اےنپ شہ

ن

رپ اک آخ

ے

ر احل ںیم ۔ اس ےک پ اس ی
م
 اھت ہ

اھت اچل ےنلچ ےک ےیل ارگ آج رات وہ اکایمب وہ اجیت ےہ وت اعایلن اور ذوپ اش یک 

رپ ادی ینیقی یھت ۔ ایس وہج ےس وہ اب رسدم ےس الطق اک اطمہبل رکیت ریتہ یھت ۔ اب  ی 

 : یھب رسدم رمکے ںیم آپ ا وت وہ اےس دےتھکی یہ ایھٹ

ر بک مت

ن

  ےھجم الطق دو ےگ ؟ ںیہن رانہ ےھجم اہمترے اسھت ۔  آخ

راب وہ ایگ ےہ آ

ن

ںیھمت الطق اچےیہ وہیت ےہ ۔ ںیھمت رھگ  روز،   ۓایک اہمترا دامغ خ

رھ یئگ ۔وہ اس 

ٹ
 
  خ

ے

ا ےہ پ ا ںیہن ۔ رسدم وک یھب اس ےک روز روز ےک اطمےبل ےس ی

ن

اسبپ

ا اچاتہ اھت ۔ 

ن

  اعمےلم وک اھجلسپ

راب وہ ایگ اھت سج دن مت ےس اکنح وہا۔ ہن مت اعایلن ےک اہں ریما دامغ ایس دن یہ  

ن

خ

ا ۔ اس ےن اینپ زیت یتلچ زپ ان داوتنں ےلت 

ے

رمکے ںیم وہےت ہن یہ ریما اکنح مت ےس وہپ

  داب یل ۔

ایک اہک ؟ اہں اہں وبول اس دن اک ہمعم آج لح رک یہ دو ویکہکن ےھجم اتگل ےہ ںیم اہمتری وہج 

ادی ذوپ ا

 

ش ےک اسھت وہےن وایل یھت ۔ اتبؤ مت ےن الجےپ ںیم آ ےس سنھپ ایگ ریمی ش

  آ رک رغاپ ا ۔
 
ی ر

ے

اں ریمے اسھت ۔ رسدم اس اک پ ازو دوبےچ ف

ن

  رک وہ لیھک الیھک پ
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ع ولں یگ 

ل

ن

چ

آہ ! وھچڑو ریما پ ازو درد وہ راہ ےہ ےھجم اور اہں ونس ارگ ےھجم الطق ہن دی وت ںیم 

ا ڑپے ۔ افرہح ےن  ںیھمت   رھپ اچےہ

ن

  رسدم یک دیتھک رگ رپ اہھت راھک ۔ انتج ذلیل رکپ

اس ےس ےلہپ ہک مت ریمی زعت یک دایجھں اڑاؤ ںیم الطق ےک اکذغات اہمترے ہنم رپ 

ر الپ ا ۔  امروں اگ ۔
م
  اب دعف وہ اجؤ ریمے رھگ ےس مت یھجمس ۔ رسدم اےس پ ازو ےس ڑکپ رک پ اہ

رپ اد رک دو ےگ اانپ   رکو دوونں رھگ ی 

ے

ہ مگیب ان یک اویچن   اٹیب ! ریمی پ ات ونس ، ااسی م

ن

من
 
ی
۔ 

 آوازںی نس رک دوڑی دوڑی آںیئ ۔ رگم وہ اےنپ رمکے ںیم دنب وہ اکچ اھت ۔

دور رںیہ آپ ریمے اعمالمت ےس اور اج ریہ وہں ںیم آپ یھب رھگ ںیچنہپ ۔ اںیھن 

ر لکن یئگ ۔ ایتر وت وہ ےلہپ وہ یکچ یھت اب اےس وحر یک 
م
ےتہک یہ وہ اانپ وفن ااھٹےت پ اہ

دے  

ٹ

ھڈ

ے

ی

ر ا اھت ۔ی 

ن

  رپ اجپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  نت رک یکچ یھت ۔ وخد وک آےنیئ ںیم دےنھکی ےک ےیل 
 
د اسڑیھ زی

ٹ

وہ اعایلن ےک ےنہک رپ ری 

رظنںی ااھٹںیئ وت اعایلن اک رہچہ رظن آپ ا وج اےس دھکی رک دم وخبد ڑھکا اھت ۔ وہ اعایلن یک 

ری اور رکسماےت وہ

ٹ

ےنھکی یگل اب اےس آےنیئ د  سکع  اانپ   ںیم  آوھکنں  یک  اس   ۓرطف م
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 ںیم وخد وک دےنھکی یک رضورت ںیہن ریہ یھت ۔ 

  آ رک رسوگیش ںیم اہک ایگ ہلمج ، رھپ 
 
ی ر

ے

تہب وخب وصرت گل ریہ وہ ۔ اس ےک ف

دپ ات تہب ھچک رکےن رپ وبجمر رکےت وہ رمکے ےس 

ن

اعایلن یک آوھکنں ںیم ڑھبےتک خ 

ا رہ ایگ ۔ وہ الن ںیم آ رک اجسوٹ دےنھکی یگل 

ے

ر لکن آیئ ہکبج اعایلن اسڑیھ اک ولپ یہ ڑکپپ
م
پ اہ

اری اور ریشںی   ںیہک وکیئ یمک یشیب ہن رہ 

 

یئگ وہ۔ رقتبیً، امتم امہمن آ ےکچ ھت ۔ داؤد الش

 وہا ۔   مگیب اںیھن ومکلی رک رےہ ھت ۔ ایس دوران

ٹ

 
  ذوپ اش ےک اہھت ںیم وفن واربئی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ار دکتس دے ریہ ںیھت ۔ رگم ادنر واےل رپ 

ے

ہ مگیب دروازے رپ اگلپ

ن

من
 
ی
اٹیب ! دروازہ وھکول۔ 

ر ںیہن 

 

  ےس وکیئ ای
 
 راہ اھت ۔ ج

ن

 وھپی

ٹ

 
 رپ رگسی

ٹ

 
 وہ راہ اھت ۔ وہ ہنم اکن ےٹیپل رگسی

 

ٹ

 
ر ںیم ےنتک یہ رگسی  ونیش رشوع یک اور اینت دی 

ٹ

 
افرہح ایبہ رک آیئ یھت اس ےن رگسی

 

ے
 

رداس ا رپ وہ اکری وار رکیت ریہ اور وہ رصف ذوپ اش ےک ےنہک رپ ی 

ن

وہ یپ اکچ اھت ۔ اس یک اپ

ا آپ ا ۔ دنب رمکے ںیم

ے

ا وہا رمکے   رکپ

ے
ن

رگسوٹیں ےک دوھںیئ ےس اس اک دم ےنٹھگ اگل وت اھکن

ہ مگیب رشم ےس رظنںی اکھج ںیئگ ۔ ہی س  ایک 

ن

من
 
ی
 دھکی رک 

ے

ر الکن ۔ اس یک احل
م
ےس پ اہ

  درھا ان یک یٹیب اک یہ اھت ۔
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د وہ افرہح وک اھجمس   اٹیب ! مت ےلہپ ذوپ اش ےس پ ات رک ول ۔ اس ےک دعب وکیئ  ای 

 

ا ش

ن

دقم ااھٹپ

  وصےف رپ ھٹیب ںیئگ ۔ وہ رس اکھجےکس
 
ی ر

ے

ہ مگیب اس ےک ف

ن

من
 
ی
  ۔  اھت   اھٹیب  اخومش  ۓ ۔ 

ا وت اےس ایبہ 

ے

ا یہ وہپ

ن

وہ ازلام اگلیت ےہ ہک مہ دوونں ےک چیب ھچک لچ راہ ےہ ارگ ااسی ھچک الچپ

ا ؟ اب ںیم آپ یک یٹیب اک شق وپرا رکوں اگ ںیم ےن نیت اسل ابنےنہ یک 

ے

رک ویکں الپ

ا ںیہن اچیتہ ۔ اانت ہک رک وہ وصےف ےس ااھٹ اور ای  ربمن المپ ا ۔ وکشش یک رگم  

ن

وہ رھگ اسبپ

ہ مگیب ےن ادنازہ اگلپ ا وہ ولیک وک الطق ےک اکذغات ایتر رکےن اک ہک 

ن

من
 
ی
اس یک وگتفگ ےس 

  راہ اھت ۔ 

اب ںیم ذوپ اش وک االطع ںیہن دوں اگ آپ اچںیہ وت دے دںی رگم ےھجم پ از وکیئ ںیہن رھک 

ہ مگیب ےن زیتی ےس ذوپ اش اک ربمن ڈالئ اتکس الط

ن

من
 
ی
ق دےنی ےس ۔ وہ رھگ ےس لکن ایگ وت 

ا اچیتہ ںیھت ۔

ن

ر نکمم رطےقی ےس روےنک یک وکشش رکپ
م
  ایک ۔ وہ یٹیب وک ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ے

ن اا وہا ۔ وہ وت اس ےس دور دور یہ ریتہ ںیھت اور آج ی

ن

 ھی
چ

ہ امم اکگنل دھکی رک اےس ا

ن

من
 
ی

وک وہ ھجمس ہن یکس یھت ۔ انیقیً ، ویہ پ ات وہیگ وج ایم مگیب ےن یہک یھت ۔ ان یک رسد رہمی  

 یہ لچ 

ے
ے

اےس آج یھب پ اد اھت ایم مگیب ےن اتبپ ا اھت اہمتری امں اہمتری دیپاشئ ےک وق
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ہ مگیب 

ن

من
 
ی
اری ےن اےس ریمی وگد ںیم ڈال دپ ا اھت ۔ وسنت یک یٹیب ےس 

 

یسب وت داؤد الش

 ریتہ ںیھت ۔ وہ امتم وس

ن
 

  وچں وک کٹھج رک اکل اڈنیٹ رک یکچ یھت ۔اخئ

 وہ   ۔  اگ   ۓس  ھچک وھچڑ رک مت رسدم ےس ولم ورہن آج تہب ھچک طلغ وہ اج ! ذوپ اش اٹیب

 وہ   ۔  دی   داھکیئ  آیت یھب  افرہح اےس  اور  ھت  رےہ  آ   امہمن  ۔  یکس ںیہن  ھجمس  پ ات یک  ان

   آیئ ۔یلچ  رپ   اسڈیئ  ۓاگل  ےس اکن  وفن   اور  یکس  ہک ںیہن  ومکلی   یھب  وک  سک

  ےھجم ھجمس ںیہن آیئ اصف اصف وبںیل ۔ اس اک دل سک اوہنین اک ہتپ دے راہ اھت ۔

رسدم افرہح وک الطق دے راہ ےہ مت دوونں وک اھجمسؤ اٹیب ۔ اانت ہک رک وہ وفن رھک یکچ ںیھت 

ارلم گل ریہ یھت ۔

ن

  ۔ ذوپ اش ےن ریحت ےس افرہح وک داھکی وج اکیف پ

ارلم ویکں ےہ ؟ ذوپ اش وک ھچک ھجمس ںیہن آ ریہ ارگ وہ الطق دے راہ ےہ وت

ن

 افرہح اینت پ

  یھت ۔

  آیئ اور ےلگ ےتلم وہےئ وبیل ۔ 
 
ی ر

ے

  افرہح یسیک وہ مت ؟ ذوپ اش ھچک وسچ رک اس ےک ف

  کیھٹ وہں ںیم ۔ اس ےن رکسما رک وجاب دپ ا ۔

راھؤ ےس ادنازہ اگلےن یک وکشش 

ٹ
 
ار خ

ے

 ؟ وہ اس ےک رہچے ےک اپ

ے

 
 رسدم ںیہن آپ ا ریخی
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  رک ریہ یھت ۔

وہ ےھجم الطق دے راہ ےہ اور اجیتن وہ ہی س  سک یک وہج ےس وہ راہ ےہ رصف اہمتری  

 یہ آوھکنں ںیم آوسن یھب 

ن

رپ ادی یک زہم دار نب ریہ وہ ۔ وہ ااچی وہج ےس ۔ مت ریمی ی 

  رھب الیئ ۔

رھ یئگ 

ٹ

 ۔ اب ایک ہک ریہ مت ںیم ویکں زہم دار وہں ؟ رگم اےس رظن ادناز رکیت وہ آےگ ی 

رسدم ےس راہطب ینیقی اھت اصف اصف پ ات ویہ اتب اتکس اھت ۔ افرہح ےن اےس رسدم وک اکل 

رکےت دھکی رک اانیمطن رھبی اسسن یل ۔ وہ یہی وت اچیتہ یھت ہک اسرگلہ ےک دوران  

  ذوپ اش اور رسدم ای  دورسے وک ںیلم ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

د راہ وہ 

ٹ ن

 وہ اکچ ےہ ۔ اعایلن ذوپ اش ! اہکں وہ پ ار بک ےس ڈوھی

ے
ے

ں کیک اکےنٹ اک وق

 ذوپ اش ےن رسدم وک آےت 

ے
ے

ا وہا آپ ا اور اجیٹس رپ ےل ایگ ۔ کیک اکےتٹ وق

ے

اےس التش رکپ

ارے ھجمس یکچ یھت ۔ کیک اکےتٹ یہ ذوپ اش 

 

داھکی اھت ۔ افرہح یھب ان یک رظنوں ےک اش

  وہیئ ۔ دوونں آےگ ےھچیپ ادنروین زنمل 

 

ےک سک رمکے ںیم واہں ےس آھکن اچب رک اغی

ےئگ ھت ۔ افرہح رکسما ریہ یھت ۔ اس یک الپگنن ےک اطمقب اکم وہ راہ اھت ۔ الن ںیم 
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ا گل اکچ اھت ۔ 

ن

 ڑپی زیموں رپ اھکپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہک وکیئ ڈرٹسب  

ے

وہ رسدم وک ےل رک ٹسیگ روم ںیم آیئ یھت ۔ دروازہ ادنر ےس الک ایک پ

ارہ رک ےک وبےنل وک اہک۔ ہن رکے اور رھپ اےس وصےف رپ ےنھٹیب اک

 

   اش

وبول یھب رسدم ریما دل وہل راہ ےہ ۔ ایک رکچ لچ راہ ےہ ؟ مت افرہح وک الطق ویکں دے 

  رےہ وہ ؟ اےس اخومش اھٹیب دھکی رک ذوپ اش ےن وسال ہپ وسال دااغ ۔ 

  مت ےس 
 
ر وہ اکچ ےہ ۔ ریما ج

ن

اہں ںیم الطق دے راہ وہں ویکہکن ریما ربص اک امیپہن ربلی 

 ےط وہا ایس دن ےس ںیم ںیھمت اچےنہ اگل ریمے ومہ و امگن ںیم یھب ہن اھت ہک رہتش

 اکنح افرہح ےک اسھت وہ اج

ن

ا ےھجم   ہک  اھجمسپ ا   ےھجم  ےن مت  رگم  اگ   ۓااچی

ن

 اور   اچےیہ  اھبنپ

ا  ںیم  دوھکی

ے

 رک  پھچ  پھچ مہ  ےہ۔  ائیف   اک  دوونں  مہ  ےہ  یتہک  وہ  آج  رگم ۔  آپ ا   الچ  اھبنپ

 رک راہ وہں اےس آ   اےس  ںیم  ںیہ  ےتلم

ے
 

رداس زاد رک دوں ۔ نیت اسل وہ ےکچ ںیہ ںیم ی 

ااؤےن ازلام اگل

ن

ھن
گ

   اعطقً ںیم   ۓ رگم وہ ھجم رپ اور مت رپ 

ے
 

رداس  ےہ  یتہک  وہ   ۔  اتکس رک ںیہن  ی 

ع  وت  دی  ہن  الطق  ےن   ںیم  ارگ

ل

ن

چ

ر   وک  دوونں  مہ  ےیل ےک  افمد  اےنپ  وہ  اجیتن اور  یگ ےل  

ن
 

ااجی

ن

 پ

ںیت نس رک ذوپ اش وک اگل ےسیج رمکے یک تھچ اس رپ پ ا  یک   اس ۔  یگ   پ ادنےھ ںیم  رےتش
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ر اقلعتت اک ازلام اگل ریہ یھت ۔ 

ن
 

ااجی

ن

  آن رگی وہ ۔ اس یک نہب وہ رک وہ ایس رپ پ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 

امہمن آہتسہ آہتسہ رتصخ وہ رےہ ھت رگم ذوپ اش اک ھچک ہتپ ںیہن اھت ۔ ریشںی مگیب ک

  پ ار ذوپ اش اک وپھچ یکچ ںیھت ۔ امہمن رقتبیً اج ےکچ وت وہ لچ رک ان ےک پ اس آیئ ۔

ا اہں سب آج یک رات رک اجؤ۔ ریشںی مگیب ےن افرہح وک 

ن

افرہح مت وت رھگ ںیہن اجؤ یگ پ

  اہک ۔دےتھکی یہ وخیش ےس  

د ہشیمہ ےک ےیل ںیہی رانہ ڑپ  ای 

 

ری ایم ! اب وت ںیم یھبک واسپ ںیہن اج وکسں یگ ۔ ش

ٹ

ی 

اری  داؤد   اور  مگیب  ریشںی ،   اعایلن  رک  دھکی  وصرت  روین  یک   اس   ۔   ۓاج

 

  ۔   ھت  وچےکن  الش

اری ےن وٹاک ۔ 

 

  ایک ہک ریہ وہ افرہح ؟ وسچ ھجمس رک زپ ان ےس اافلظ اکنول ۔ داؤد الش

ا رشوع رک یکچ 

ن

د ریمی وت داین یہ اڑج یئگ ےہ وسچ اور ھجمس وت متخ وہ یئگ ےہ ۔ وہ اب روپ

ٹ

ڈی 

  یھت ۔

  آ رک اہک۔
 
ی ر

ے

  افرہح اصف اصف وبول ۔ اعایلن ےن ف

وت ںینس اصف اافلظ ںیم رسدم ےھجم الطق دے راہ ےہ اس ےن ےھجم رھگ ےس اکنل دپ ا ۔ 
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ر   ارلم ںیم اخیل اہھت اہیں آیئ وہں اور اینت دی 

ن

 وخد وک پ

 

ےس رصف ولوگں ےک پ اع

 ےک  ادااکری  امکل ےن   اس  ۔   ےہ  یئگ  اڑج   یہ داین  وت  ریمی  ںیہن،  اب  رگم  یھت  ۓرےھک وہ

ر
م
  ۔ اہک  ۓ وہ  داھکےت  وجہ

راب ہن 

ن

اری وک داھکی ںیہک ان یک تعیبط خ

 

الطق ؟؟ رگم ویکں ؟ ریشںی مگیب ےن داؤد الش

راھےپ  ۔   ھت  ٹنشیپ اہرٹ  وہ  ۔   ۓوہ اج

ٹ

ا  ںیم ی 

ن

ر یتیل ںیہ ۔ان   ن وک امیبرپ اں ھگ 

د ریما نیقی ہن رکںی رگم ںیم آج اتب رک یہ روہں یگ ۔ رشوع دن ےس یہ  ای 

 

آپ ولگ ش

رسدم ےن ےھجم ںیہن اانپپ ا ۔ وہ رصف دپ اؤ ںیم آ رک ےھجم ایبہ رک ےل ایگ ۔ وہ آج یھب ذوپ اش 

ری پ ات نس رک اعایلن وک ہصغ آپ ا ۔ 

ن

ا ےہ ۔ اس یک آخ

ے

  ےس تبحم رکپ

اہک ےصغ افر

ے

ا اچیتہ یھت پ

ن

ہح وسچ ھجمس رک وبول ریمی ویبی ےہ وہ ۔ افرہح اےس شیط دالپ

رپ ادی اک اسامن دیپا رک ےکس ۔  رد ےس اگیبہن وہ رک اینپ ی 

ن

  ںیم وہ لقع و خ

 وہ  ۔   ےہ  وبثت  پ اس  ریمے رگم  اگ  ۓںیم اجیتن وہں ںیھمت ریمی پ ات رپ نیقی ںیہن آ

رںی  ںیم   دوھکی  ہی  ںیہ  ےتلم رک  پھچ  پھچ  دوونں  پ ار دھکی یکچ وہں ۔ وہ اےس وصتی 

 

 ک

 دھکی  وت  ۓ داھکےن یگل وج وکشمک ازلگنی ےس یچنیھک یئگ ںیھت ۔ اب یھب ںیھمت نیقی ہن آ

 

ے

رںی  وہ   ۔ اھت  داھکی اجےت   ادنر  اسھت  وک  دوونں  ان ےن  ںیم  وہ  تکس  رھپ اور  رک  دھکی  وصتی 
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اری اور ریشںی   اگل   اکٹھج  وک  اعایلن  ںیم   ونعمں  یقیقح رک  نس  پ ات   یک  افرہح

 

اھت ۔ داؤد الش

ےئگ   مگیب یھب اینپ اینپ ہگج ریحان ھت ۔ وحر وک وہ الس یکچ ںیھت ۔ وہ س  آےگ ےھچیپ ادنر

  ھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا رگم ںیم اس پ ات اہمترے ےنہک ےس یھب ںیہن 

ن

مت ریمی پ ات رپ نیقی ںیہن رک ریہ پ

رزگ وگارہ ںیہن رکے یگ روکں اگ ۔ اےس الطق دے رک یہ روہں اگ اور ریم
م
ی تبحم ہی ہ

ر ڑھکا اعایلن اس پ ات 
م
رلیل وہ ۔ مت ںیہن یلم ےھجم وت ایک وہا ؟ دروازے ےک پ اہ

ن
ے

ہک اس یک ی

  رپ طبض ںیہن رک اکس اور دروازہ اجبےن اگل ۔

ر وکن ےہ ؟ ذوپ اش ےن وخزفدہ رظنوں ےس اےس داھکی ۔ 
م
  پ اہ

ا اور دروازہ وھکول ۔ وہ دروا

 

وکشش رکےن اگل ۔ ذوپ اش ےن   زہ وتڑےن یکدنب رکو ہی امتش

  دوڑ رک وھکانل اچاہ وت رسدم ےن اےس ڑکپ ایل ۔

ذوپ اش ایک رک ریہ وہ ؟ ےلہپ وسوچ ہک وہ دروازہ ےصغ ںیم ویکں ٹیپ راہ ےہ ۔ وہ اس ےک 

ار دےکھ دےنی ےس لھک یکچ یھت ۔   پ ازوؤں ںیم چم ریہ یھت ۔

ے

دروازے یک ڈنکی اگلپ
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اہک    اہوھتں ںیم ھتذوپ اش ےک پ ازو رسدم ےک

ے

وہ اےس روےنک یک وکشش رک راہ اھت پ

الطق وایل پ ات اتبےن ےس روک ےکس رگم طلغ یمہف اک اجل ھچب اکچ اھت ۔ اب وہ دوونں ان 

  س  یک رظنوں ںیم اگہنگر رہھٹے ھت ۔

رھ رک رسدم وک ڑپھت امرا 

ٹ

اری ےن آےگ ی 

 

 : داؤد الش

دلج ریمی یٹیب وک الطق یھب دانی ۔ اس ےک  اہمتری ہی تمہ دعف وہ اجؤ اہیں ےس اور تہب

  دعب اہیں داھکیئ دےنی یک رضورت ںیہن ۔

رگم الکن ریمی پ ات ںینس آپ وک وکیئ طلغ یمہف وہیئ ےہ ۔ رگم اس وک ان انس رکےت وہ 

  ۔ ۓ ذوپ اش یک رطف آ

 رھگ یہ ااجڑ مت رپ وت ادناھ اابتعر اھت ےھجم ہکلب رخف اھت ہک اچدن ریمی یٹیب ےہ رگم مت ےن نہب اک 

اری یک پ اںیت نس رک اس یک آںیھکن رھب آںیئ ۔ 

 

  ڈاال ۔ داؤد الش

 ںیہک آپ وک وکیئ طلغ یمہف وہیئ ےہ ااسی ھچک ںیہن ےہ وج آپ ھجمس رےہ  

ے

د زیلپ ااسی م

ٹ

ڈی 

  ںیہ ۔ ۔ ۔ اس یک پ ات اعایلن ےن وٹیک یھت ۔ 

اری ، ااسی یہ ےہ مت ےن یھب 

 

رامیہ الش  اینپ امم رہشنی اک سکع ااسی یہ ےہ رتحمہم ذوپ اش ای 
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داھک دپ ا ۔ وہ یھب ےب واف وعرت یھت اور مت یھب ےب واف وعرت وہ ۔ اس ےن دورسے رمد  

یک اخرط ںیھمت دیپا رکےن ےک دعب اک رظن ںیہن ڈایل رگم مہ ےن ںیھمت اھبنسال پ اون مگیب 

 ںیہن داھکپ ا اہمتری روگں ںیم 

ن

ےک وحاےل ایک ۔ رگم ایک ےہ ہک رپورش ےن رن

 داھک دپ ا۔ ریمے ےٹیب ےن ایک اگبڑا اھت اہمترا اس ےک د

ن

وڑےت رہشنی ےک وخن ےن رن

 وہ مت رپ ۔ ریشںی مگیب یک پ اںیت نس رک وہ   وہےت وہےئ رسدم ےک اسھت اقلعتت

ن
ے

ئ

ر   ہن یھت ۔ اس یک وصتی 

ے

دششر یھت ۔ اس یک امں اک وحاہل دپ ا اج راہ اھت ےسج وہ اجیتن ی

  ر آج اےس دنگی وعرت یک دنگی اوالد ہک دپ ا اھت ۔ یھب یھبک ںیہن دیھکی یھت او

اری ےن 

 

  آپ ا وت داؤد الش
 
ی ر

ے

اعایلن ! ہی س  چس ںیہن ےہ وھجٹ ےہ ۔ رسدم اس ےک ف

  اےس رھگ ےس لکن اجےن اک اہک ۔

دارا ےلچ اجؤ ۔ ذوپ اش ےک اہھت وجڑےن رپ وہ ےصغ ںیم لکن 

ن

رسدم ےلچ اجؤ مت اہیں ےس خ

ری وصراحتل ےس دل یہ دل ںیم ظح ااھٹ ریہ یھت ۔ ایگ ۔ افرہح وسں وسں رکیت اس

اعایلن یھب اےنپ ڈیب روم ںیم اج رک دروازہ الک رک اکچ اھت ۔ ذوپ اش رو ریہ یھت اور اینپ 

  افصیئ دانی اچیتہ یھت رگم وکیئ نس ںیہن راہ اھت ۔ وہ س  یک رظنوں ںیم رگ یکچ یھت ۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
365 

رںی  اجچن ول، دوھکی یلھچپ وصتی 

ا ںیم

ن

ااکہر یھت پ

 

 چس وہک، ش

   وخد اےس وتڑ رک رسفدہ ںیہن

ا ںیم 

ن

 آپ اک اابتعر یھت پ

ر رطف اھچئ وہئ ےہ ۔ آامسن اکےل پ ادولں ےس ڈاکھ وہا ےہ ۔ زیت 
م
اریکی ہ

ے

رات یک پ

وہا ےک ڑکھج لچ رےہ ںیہ ۔ آامسین یلجب وےفق وےفق ےس کمچ ریہ ےہ ۔ رگج ےک 

 وکئ رگج

ے

 زیخ  ااکمن یھب ںیہ رگم ایھب ی

ے

را یہ ایقم

ٹ

یک آواز ںیہن انسئ دی ۔ اموحل ی 

  گل راہ ےہ ۔

ا رک رھگوں وک 

ٹ

 

ن

تہب ےس ولگ اےسی وممس ےک ویتر دھکی رک ومعمل ےس ےلہپ یہ اےنپ اکم ن

ولٹ اجےت ںیہ ۔ ااک داک ولگ ڑسوکں رپ داھکئ دے رےہ ںیہ ۔ رپدنے یھب اےنپ اےنپ 

 ویتر دےتھکی ںیہ وت یھبک اےنپ آایشونں وک ۔ آایشونں ںیم دےکب ےھٹیب ںیہ وہ یھبک وممس ےک

 ےس انبپ ا 

ے

م
ری اچہ

ٹ

اںیھن وخف ےہ ہک ںیہک ااکن آایشہن ےسج اکنت اکنت رک ےک اوھنں ےن ی 

 رھکب یہ ہن اج

 

  ۔ ۓےہ وطافن ےک پ اع
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رے ےس رھگ ےک 

ٹ

رگم ھچک اےسی یھب وفنس ںیہ وج اس وممس ےس ےب اینز ںیہ ۔ ہی ای  ی 

 روم اک رظنم ےہ اہج

ن

وں ویلن

ن

 

ے

 نیت وفنس واحض وطر رپ رظن آ رےہ ںیہ ۔ ت

ے
ے

ں اس وق

رات رظن آ رےہ ںیہ ۔ 

 

ای

ے

 ےک رہچوں رپ فلتخم پ

اس ےس ےلہپ ہک ںیم ںیھمت الطق دے رک رھگ ےس اکنل دوں دور یلچ اجؤ ریمی 

ر 
م
 ےس رھب وپر رمد ےن ہی زہ

ے

م
ر ےلہپ اس رمداہن واجہ رظنوں ےک اسےنم ےس ۔ ھچک دی 

دالی اھت ۔ 

ٹ ن

  اس ےک اکونں ںیم ای

  : اس ےن اانپ رس ااھٹپ ا وفراً اور وھتک الگن

  ینیقی وکلہرے اھک ریہ یھت ۔مت ہک رےہ وہ ااسی ۔ اس یک آوھکنں ںیم ےب 

راس اھت ۔ اس ےن بک  ا ۔ وہ اس رپ آ رک ی 

ے

 ںیہن رکپ

ے
 

رداس ںیم اینپ زدنیگ ںیم وکئ داغ ی 

ری ۔ اہجں اکٹ 

ٹ

 اور اےنپ رمکے یک رطف م

 

ااسی روہی داھکی اھت وہ اینپ یگیھب ںیکلپ اکھج گ

  ںیم اس یک وصعمم یچب وس ریہ یھت ۔ 

ا اور ںیم اینپ یٹیب رپ اہمتری اسہی یھب  ںیہن رکوں اگ ۔ وہ وفراً اس یک رطف پل 

ے
 

رداس  ی 

  پ ازو ےس دوباچ ۔
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ر رےھک وہ
م
 ےس  دردی  ےب   اک  اس  پ ازو   یھت  ۓوہ ای  دقم رمکے ےک ادنر اور دورسا پ اہ

ری   وہ  ۔   اھت   وہا  دوباچ

ن

ر   رک  چنیھک  اےس  اظمل  وہ  رگم  یھت  اچیتہ انیل  دھکی  وک  یٹیب   اینپ  پ ار آخ
م
 ےل   پ اہ

ر اکنل دپ ا ۔  ووجد ےھچیپ اتٹیسھگ الچ آ راہ اھت ۔  اک   اس   اھت۔  راہ  اج
م
اس ےن ٹیگ وھکال اور اےس پ اہ

 دے رک ادنر اک رخ ایک ۔

ے

 
  وخد ٹیگ دنب ایک اور وچدیکار وک رضوری دہای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ایسہ ٹیگ اس ےن ےب دردی ےس دنب ایک اھت ۔ ہی وت ےط اھت وطافن اس یک زدنیگ ںیم آ رک 

 وتبحمں رھبا آایشہن یھب رھکب ایگ اھت ۔ اس ےن اانپ دقم ڑسک رپ راھک یہ اھت زگر ایگ اھت اس اک 

 یھت ۔ اےسی وممس ںیم وہ ہشیمہ 

 

ہک زور دار رگج وہئ اسھت یہ پ ارش یھب رشوع وہ گ

ڈر اجپ ا رکیت یھت ۔ اےس پ ادولں یک رگج اور یلجب یک کمچ ےس ڈر اتگل اھت رگم آج وہ یمہس 

 انپہ نیھچ ںیہن یھت ہن یہ ڈر رک انپ 

 

دیھ یھت ویکہکن انپہ دےنی واےل ےن اےس دی گ

ٹ ن

ہ ڈوھی

یل یھت ۔ وہ ہتسکش دقومں اور اخیل ذنہ ےک اسھت ڑسک رپ یتلچ اج ریہ یھت ۔ اس ےک 

  : ذنہ ںیم رصف ای  یہ ہلمج رصق رک راہ اھت 

 "اچدن داغ دار ےہ"

 ڑسک رپ رگی یھت اہھت رہچے رپ رےھک اور رس وگد  
 
وں ےک ب

ن ٹ

ںیم رھک رک وہ وہ ھگ
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وھپٹ وھپٹ ےک رو ڑپی یھت ۔ ادنریھے ںیم یلجب یکمچ وت وہ ڑسک ےک درایمن وگد 

  ںیم رس رےھک وکلہرے یتیل رظن آئ۔

 وطافن آ اکچ اھت اور اس اک آایشہن رھکب ایگ اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رےتس آامسن  اھبیئ اصج  یسکیٹ وک   روںیک ذرا ۔ وہ ڑسک رپ یھٹیب رویت آوھکنں ےس ی 

دھکی ریہ یھت ۔ پ ادل یک رگج اور کمچ آج اےس وخزفدہ ںیہن رک رےہ ھت ۔ ذوپ اش وک 

ںیم ےس وہ اخوتن   وسحمس وہا ےسیج وہ اس ےک اڑجےن رپ واوالی اچم رےہ وہں ۔ یسکیٹ

ر ںیلکن اور اس وک اچہپن رک اکپرا
م
ی وہںیئ پ اہ

ے

ن گپ
 ھ
ی

 :  

رتس   ذوپ اش ریما اچدن ! اہیں اےسی ویکں یھٹیب وہ ؟ پ اون دے اھپڑ رک ی  مگیب ریحت ےس دی 

  آےت وہ
 
ی ر

ے

  ۔ وبںیل   ۓپ ارش ںیم اس ےک ف

ا ۔ اس ےن وفراً 

ن

 اہکں اج ریہ ںیہ ؟ آپ وت اگؤں ںیم ںیھت پ

ے
ے

آ۔ ۔۔ آپ ایم مگیب اس وق

  آوسن وپےھچن ۔

  مت ےلہپ سلیپ ولچ رھپ پ ات رکےت ںیہ ۔ وہ اےس ااھٹےن ںیگل ۔ 
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ںیہن ایم مگیب ںیم واہں ںیہن اجؤں یگ وہ ولگ ےھجم رھگ ےس اکنل ےکچ ںیہ ۔ وہ یفن ںیم 

  رس الہےن یگل ۔

 رھگ ےس اکنل دپ ا ےہ رگم اےسی ےسیک ؟ ےھجم اتبؤ ایک وہا ےہ ؟ پ اون مگیب ےن اےس داھکی وج یسکیٹ 

  واےل ےک پ اس چنہپ یکچ یھت ۔

 پ ات رکےن ےک دعب ان ےس وپھچ ریہ ےسیپ ںیہ آپ ےک پ اس ۔ وہ یسکیٹ واےل ےس وکیئ

  یھت ۔

ا ےہ ؟ پ اون مگیب اس ےک ےھچیپ ڑھکی وپھچ ریہ ںیھت ۔

ن

  اہں ںیہ نکیل اہکں اجپ

ہ ےک رھگ اجںیئ ےگ واہں اج رک س  اتب دوں یگ رگم اس ےس ےلہپ آپ اخومش  

ن

 ن
مہ علی

ے ڑپکوں ےک  
گ
 
ھن
 
ی

اسھت  رںیہ یگ ھچک ںیہن وپںیھچ یگ ۔ ان ےک اہیم رھبےت یہ دوونں 

  یسکیٹ ںیم یھٹیب ںیھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ رعف ینیع اور پ اون مگیب 

ن

 ن
ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ  اب مت ھچک اتبؤ یگ پ ا ویں یہ رویت روہ یگ ۔ علی

  ۔ یھت   ۓےس اسری پ ات وپھچ ریہ ںیھت رگم وہ روےن ہپ زور دےی وہ
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  : اس ےن ھجم ےس اہک

 " اچدن داغ دار ےہ ۔"

 
ع
ہ ےن ریحت ےس وپاھچ اہکں وہ دوونں اینت تبحم رکےت ھت اور رگم ااسی ویکں اہک ؟ 

ن

 ن
لی

  اب ۔۔۔۔۔

ر ان یک   ذوپ اش ےن اسری وصراحتل

ن

ےس اںیھن علطم ایک ۔ پ اون مگیب شیط ںیم اںیھٹ آخ

اری اور ریشںی مگیب ےن یھب افرہح رپ نیقی 

 

یٹیب اک اعمہلم اھت اور ریحت ازیگن وطر رپ داؤد الش

ریھ یھت ۔ اوھنں ےن اس رپ نیقی رکےن ےس رک ایل احالہکن ذوپ اش ا 

ٹ

ن ےک اسےنم یلپ ی 

  یھب ااکنر رک دپ ا اھت ۔

ا دانھکی ڑپے اگ ںیم وت وحر یک اسرگلہ رپ آ ریہ یھت ہک ھچک 

ن

ےھجم ایک ولعمم اھت ہک اہمترا اڑجپ

ار   دن اہمترے پ اس روکں یگ رگم دوھکی ایک وہ ایگ ؟

ے

ہ ےک ےنہک رپ ےلیگ ڑپکے اپ

ن

 ن
دوونں علی

  رک کشخ نہپ یکچ ںیھت ۔

رپ رھبوہس ںیہن ایک۔  ایم مگیب یکین ریمے ےلگ ڑپ یئگ رگم آپ اجیتن ںیہ اعایلن ےن ھجم

ا ہکبج وعرت اانپ س  ھچک 

ے

ا ےہ اینت تبحم ےک پ اووجد رھبوہس ںیہن رکپ

ے

رمد ااسی ویکں وہپ
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رکیت ےہ ۔ وہ ان یک وگد ںیم رس رےھک وپھچ   رمد ذات رپ رھبوہس  دان رکےن ےک دعب یھب

ار روےن ےس آںیھکن دکہ ریہ ںیھت ۔

ے

  ریہ یھت ۔ اگلپ

ارا یک تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ اور اہیں رانہ یھب مت لک ریمے اسھت اگوں لچ ریہ  

ے

وہ پ

  کیھٹ ںیہن اےنپ رھگ یک اور پ ات وہیت ےہ ۔ ایم مگیب ےن اہک۔ 

ا ںیہک یھب ۔ ذوپ اش ےن وفراً 

ن

ںیہن ایم مگیب ںیم ینیع ےک پ اس یہ روہں یگ ےھجم ںیہن اجپ

  رس ااھٹپ ا ۔  ان یک وگد ےس

ادی دشہ ےہ ۔ ۔۔۔۔۔ ینیع رٹے ںیم نکیل ذوپ اش ہی اہمترا رھگ ںیہن ےہ اور ینیع  

 

ش

 یہ وٹک دپ ا ۔

ے
ن

ا ےل رک دالخ وہیئ وت پ ات یس

ن

  اھکپ

ر ریغ 
م
آیٹن ہی وت آپ ےن ریغوں وایل پ ات رک دی ےہ ۔ ںیم رھگ ںیم ایلیک وہیت وہں شہ

کلم وہےت ںیہ ےھجم ینپمک رےہ یگ اور رھپ ایک ہتپ اعایلن وک ااسحس وہ یہ اجےئ ۔ وہ ان 

  ڈیب رپ ھٹیب یئگ اور تبحم پ اش رظنوں ےس ذوپ اش وک دےنھکی یگل ۔ےک پ اس آےت یہ  

اری اصج  ےس لم رک یہ اجؤں یگ اور وپوھچں یگ اوھنں ےن مت 

 

رھپ ںیم اعایلن اور الش

  ہپ اابتعر ویکں ہن ایک ۔ پ اون مگیب ےن یمتح ادناز ںیم اہک۔
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ا اابتعر  رپ  پ ات ریمی  ےن   اوھنں  اگ  ۓںیہن واہں وکیئ ںیہن اج 

ن

وگارہ ںیہن ایک وت ںیم   رکپ

 وہ ھجم ےس اعمیف ںیہن امےگن اگ ۔ اےس ھجم رپ 

ے

  ی
 
یھب واہں دقم ںیہن روھکں یگ ج

ا اچےیہ ۔۔۔۔۔ پ اون مگیب ےن ھچک انہک اچاہ وت ذوپ اش وبیل

ن

  : رھبوہس رکپ

سب پ ات متخ آپ سج دن اچںیہ واسپ یلچ اجںیئ ےھجم اہیں وکیئ رپاملب ںیہن وہیگ 

  دل رکے ےنلم آ 
 
  اجاگیئ ۔ج

ارے ےس  

 

کیھٹ ےہ اسیج مت اچوہ یگ واسی یہ وہاگ ۔ ینیع ےن پ اون مگیب وک آوھکنں ےک اش

  یلست دی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دو اسل دعب وہ ایس رات وک پ اد رک ریہ یھت ۔ ینیع ےک رھگ آےن ےک دعب رقتبیً ای  ےتفہ 

ہ مگیباس ےن اتبپ ا اھت اس رات رھگ  زگرا وہاگ اےس رسدم یک اکل آیئ ۔

ن

من
 
ی
 اجےت یہ ہتپ الچ 

ر اج راہ اھت رگم ذوپ اش وک اےنپ 
م
یک دامغ یک رگ ےنٹھپ ےس ومت واعق وہ یئگ ۔ وہ کلم ےس پ اہ

رھگ رپ یہ دانھکی اچاتہ اھت ۔ رگم ذوپ اش ےن اےس ااکنر رک دپ ا ویکہکن ےلہپ یھب وہ دوونں اینپ 

دو اسولں ںیم اینپ یچب ےک   رک ےکچ ھت رگم سک ےن اابتعر ںیہن ایک ۔ وہ ان  افصیئ ایبن

دا ےک اسےنم انتک

ن

رایئ رگم  ےیل انتک ڑتیپ یھت ؟ خ

ٹ

رگ

ٹ

اعایلن دو اسل اس ےس ےب ربخ راہ اھت   گ
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  ۔

ا رشوع رک دپ ا اھت ۔ واہں 

ن

اس ےن اانپ دھک مک رکےن ےک ےیل اہبوادلنی زرکپ ا درپ ار اجپ

ان اعریض وطر رپ

ن

ا اےس ھچک وکسن اتلم اھت ۔ دیھک ولوگں ںیم اج رک ان

ے

 اےنپ دھک وھبل اجپ

ےہ ۔ وہ یھب وھبل اجیت یھت ۔ رگم اس یک یٹیب اب پ اچن اسل یک وہ یکچ یھت وہ اےس انلم 

ر امں یک رطح اینپ اوالد وک اینپ آوغش ںیم پ اےنل یک 
م
اچیتہ یھت ۔ اےس وچانم اچیتہ یھت۔ ہ

رس

ے

 وخاشہ نیچ ہن ےنیل دتی رگم اس یک وگد اخیل یھت ۔اجنےن دقرت بک اس رپ ی

  ۔   یگ ۓاھک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رے وت وج ربخ اس ےن انسیئ ںیم دوڑی یلچ   ذوپ اش اٹیب ےھجم اعایلن یک اکل آیئ ےہ حبص وسی 

 یہ وجش ےس ایھٹ اور ان 

ے
ن

آیئ ۔ وہ پ اون مگیب ےک اسےنم وصےف رپ یھٹیب یھت ربخ ظفل یس

  ےک دقومں ںیم آ یھٹیب ۔

  ہ ایک وہ ےھجم ےنیل آ راہ ےہ ؟ اس اک رہچ

  وخیش ےس امتمت راہ اھت ۔
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 وساولں   اےکس  وک وخد  ےن  مگیب   پ اون  ۔  وپاھچ وسال  دورسا  ےن   اس  ؟ اگ  ۓ ایک وحر وک اسھت ال

  ۔ پ اپ ا   سب  ےب  اسےنم  ےک

ریمے اچدن ایھب اہمتری آزامشئ متخ ںیہن وہیئ ۔ ریشںی مگیب وحر وک اھبنسیتل ںیھت رگم 

ر  

ن

اری ای  زعی 

 

 ریشںی مگیب اور اور داؤد الش

ٹ
ن

ےک اہں وفیگت رپ ےئگ ھت وایسپ رپ اڈیسکیی

 ںیہن 
 
ںیم ومعق رپ اجن قحب وہ ےئگ ۔ نمث اور اعدل یھب ںیہن آ ےکس ۔ الںیش اس اقب

ر راھک اج   دانف   ےک  رک  ادا  روسامت  اسری  ےیل   اس  ۔ ۓںیھت ہک تیم یک وصرت زپ ادہ دی 

 اںیھن  دوسلز  دقر  اس ۔  آیئ پ اد   ریمی ےیل  ےک  اھبنسےنل  وک  وحر   رگم  ۔  دپ ا

ٹ

ربخ رپ وہ ی  ی

  دھکی ریہ یھت ۔ 

دا ! ان یک رفغمت رک 

ن

   ۔  وپےھچن آوسن   ےن  اس   ۔   ےھجم  اھت اچاہ   ہگج   یک وادلنی  ۓخ

  ۔  وپاھچ  یہ ۓایم مگیب ایک افرہح ریمی یچب اک ایخل ںیہن ریتھک ؟ اس ےن رس اکھج

ا ںیم انتک ربص رکوں ۔  

ن

ا اچےیہ پ

ن

 ۓوہ روےت وہاب وت اعایلن وک اینپ یطلغ اک ااسحس وہپ

  ۔  یھت  یئگ  یلچ  ےس  واہں

ینیع اٹیب اےس اھجمسؤ ںیم واہں اجےت یہ وکشش رکوں یگ ہک امں یٹیب وک ولما وکسں ۔ وہ 
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اری سلیپ

 

ر لکن آںیئ ۔ اںیھن الش
م
  انچنہپ اھت۔   وبلھج دقومں ےک اسھت رھگ ےس پ اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ 

  آیئ ۔ پ اپ ا ےھجم وھبک یگل ےہ ۔ وہ اکھت اہرا آسف ےس ول
 
ی ر

ے

ا وت وحر دوڑیت وہیئ اس ےک ف

ٹ

  پ

 

ے
ے

اہک یٹیب ےک اسھت وق

ے

ا پ

ے

پ اچن اسہل یٹیب یک االطع رپ وہ رشدنمہ وہا ۔ ویکہکن چنل رپ وہ رھگ آپ

ا یھب وھبل ایگ اھت ۔

ن

  زگار ےکس رگم آج اس دقر رصموتیف ںیم رھگ آپ

 اس ےک اسےنم ھٹیب ایگ ۔ 
 
وں ےک ب

ن ٹ

 ینتک وھبک یگل ےہ ریمی یٹیب وک ؟ وہ ھگ

  ڈریھ اسری ۔ وہ اس ےک ےلگ ںیم پ اںیہن ڈال رک وصعمتیم ےس وجاب دے ریہ یھت ۔ 

 ںیم  نچک   ۓیم اہکں یھت اور افرہح آیٹن وک ویکں ںیہن اتبپ ا وھبک یگل ےہ ؟ وہ اےس ااھٹ

  ۔  آپ ا

پ اپ ا افرہح آیٹن رھگ ںیہن ںیھت اور یم یھب ون ۔ وہ نچک ںیم دالخ وہا وت ےھچیپ ےس یم یھب آ 

  یئگ ۔

 وفراً اھکےن اک اس ےس ےلہپ ہک وہ یم یک الکس اتیل پ اون مگیب ےن ادنر دقم راھک ۔ وہ یم وک

  ہک رک پ اون مگیب یک رطف وتمہج وہا ۔
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د ےک احدےث ےک دعب نھگ رکچ نب ایگ اھت ۔ وہ رس  دص رکش ہک آپ آںیئگ

ٹ

ںیم وت امم اور ڈی 

درد اور امں یسیج یک آوغش ںیم رس 
م
اھتےم ان ےک پ اس ھٹیب ایگ ۔ ای  ےتفہ دعب سک ہ

  رےھک یہ تہب ھچک پ اد آپ ا ۔

  دیپا وہیئ یھت افرہح اہکں وہیت ےہ
 
 ؟ دوھکی وت ریمی یچب ینتک زمکور وہ یئگ ےہ احالہکن ج

 روم ںیم ان ےک پ اس یہ ےل آیئ ۔ 

ن

ا الھکےن ےک دعب ویلن

ن

  ومیٹ یھت ۔ یم اےس اھکپ

راں روک ریمی پ ات ونس ۔ اعایلن ےن یم وک البپ ا ۔
 
  اہخ

   یھت  اجیتن ،  یھت  ڑھکی ۓ یج رس ۔ وہ رس اکھج

ے

ر ی  چب ںیہن ےکس یگ ۔ ہک وہ زپ ادہ دی 

  وہےت وہ ۔ ےلہپ وت اس ےن س  وک اکنل دپ ا   وحر

 

اتب ریہ یھت مت اور افرہح اسرا دن اغی

ای  ےتفہ ےک ادنر ںیم اخومش راہ رگم مت دوونں ادنر یہ ادنر ایک رکچ الچ ریہ وہ دلج اتبؤ 

 یئگ وہ ورہن وپسیل ےس ہتپ رکواؤں اگ وچری اک ازلام اگل ےک ۔ اس یک پ ات نس رک یم مہس

وت ےلہپ یہ افرہح ےس گنت یھت ۔ وحر پ اون مگیب یک وگد ںیم یھٹیب یھت وہ دلج یہ س  ےس 

  امونس وہ اجیت یھت ۔ 

  آپ    اصج  یج ریما وکیئ وصقر ںیہن ےہ افرہح یب یب ےس روز وکیئ
 
ا ےہ ج

ے

ےنلم آپ
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ر  

ن
 

روم ںیم دنب آسف ےلچ اجےت ںیہ وہ ےھجم یھب وکاررٹ یھب دتی ںیہ اور وحر ےبیب وک وٹای

ام وک ایس ےک اسھت ںیہک

 

لکن اجیت ںیہ ۔ ےھجم ونرکی ےس اکنےنل یک   رک دتی ںیہ رھپ ش

دیکمھ دی یھت اصج  ورہن ںیم آپ وک اتب دتی ےلہپ دن یہ رگم ںیم اےنپ وھچےٹ وچبں 

ری پ ات رپ اجنےن ویکں 

ن

ر اک اہسرا وت راہ ںیہن ؟ اس یک آخ
م
ےک اسھت اہکں اجؤں یگ شہ

ر اک اہسرا ںیہن اھت رگم وہ وت رہ ریہ یھت اور دڑھےل  ذوپ اش پ اد  
م
آیئ یھت ۔ اےس یھب وت شہ

   ےس۔

ا اےس ہک ےھجم اتب یکچ وہ س  ھچک اےسی ےنلچ دو ۔ وہ ھچک وسےتچ وہ

ن

 اتبپ

ے

 ۓ کیھٹ ےہ مت م

رھ  رطف یک  رمکے

ٹ

ا اور  اھت  ایگ ی 

ٹ

ا یھجمس ےس  رگم دنچ دقم ےنلچ ےک دعب ولپ

ن

پ اون مگیب ےن پ

  وہ اینپ الپگنن ےس نئمطم اھت ۔  اےس داھکی ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہتش ایک اھت ۔ افرہح ےک وپےنھچ رپ اعایلن ےن 

ن

اےلگ دن پ اون مگیب اور وحر ےن رمکے ںیم یہ پ

اہتش رکوا دے یگ۔ 

ن

وہ   اےس نئمطم رک ےک  رصف اانت اہک ہک وحر وک اےنھٹ ےک دعب یم پ

 ویکہکن اےس تقیقح ولعمم رکین یھت  ومعمل ےک اطمقب آسف ےک ےیل الکن رگم ایگ ںیہن

ے یک ہگج رپ ھٹیب رک 

ن

ن
 
 ھی
چ

۔ اس ےن اینپ اگڑی ای  ہگج ڑھکی یک اور دیپل واسپ آپ ا ای  
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  ااظتنر رکےن اگل۔

ا اھت ۔ ایگرہ جب 

ے

اا اھت آسف ےک ےیل اور ایگرہ ےجب وکیئ صخش روز سلیپ آپ

ے

کلن

ن

ن
دس ےجب وہ 

 آپ ا اھت ۔ اس ےن وھجٹ وبل رک وخد وک اچبےن یک ےئگ رگم وکیئ ہن آپ ا ۔ اعایلن وک یم رپ ہصغ

ر رچرچا

 

ای

ٹ

 اگڑی ےک پ

ن

 ےن  اس   ۔   ۓوکشش یک یھت ۔ وہ وسوچں ںیم ڈوپ ا اھت ہک ااچی

ے  وک  آدیم   ای    ےس ںیم اگڑی  یہ  ےس  دور

ے

کلن

ن

ن
ر  وھتڑی  ۔  داھکی    ۔   اھت الھک  ٹیگ ںیم   دی 

   ےن  اعایلن

ے
ے

ر   ےک  ٹیگ ےن  افرہح ۔  ایگرہ  وسا داھکی  وق
م
ل ایک اور آےن اابقتس   رک   آ  پ اہ

 ےس یگل ۔ اس ےک دعب دوونں پ اوہنں ںیم پ اںیہن ڈال رک ادنر دالخ 

ن

واےل ےک یس 

 اھت راہ  اھٹیب  ےیل  ےک  رےنھک  رظن  ہپ   ان  وںیہ  دن  اسرا   وہ  ۔   ڑکپا  رس  ےن اعایلن ادرھ  ۔  ۓوہ

  ۔

ے یہ ےلچ ےئگ ۔ وہ یھب ااھٹ

ے

ھن

ٹ

ئ ی پ

 کیھٹ نیت ےجب دوونں رھگ ےس ےلکن ھت اور اگڑی ںیم 

 ایگ وج ےھچیپ ںیہک افےلص ہپ ڑھکی یک یھت ۔

ے

  اور اگڑی ی

ا راہ اھت رگم اےنت دونں ےک ےیل پ اون مگیب اور

ے

 ان اک اھچیپ رکپ

ے

وحر وک   اس ےک دعب ای  ہتفہ ی

  اپھچ رک رانھک

ر تہب وسچ رک اںیھن ذوپ اش ےن پ اس یھب دپ ا اھت ۔ 

ن

  تہب دشار اھت ۔ آخ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ےل اعایلن ! وحر وک

 

 ذوپ اش ےک پ اس ویکں اجیھب ایک مت اچےتہ وہ ہک وہ یھب اینپ امں اک ای

 یہ بک ےس طبض ےیک 

ے
ن

این ےک ےسیج دبرکدار ےنب ۔ اس یک پ ات یس

ن

اور اینپ امں اور پ

ازک راسخر رپ ڑج دپ ا ۔ 

ن

  اعایلن ےن ایھٹمں وھکںیل اور چنیھک ےک ڑپھت اس ےک پ

ی ریغ وموجدیگ ںیم سک امیئ ےک الل وک رھگ رپ البیت دبرکدار ارگ وہ ںیہ وت مت وکن وہ ؟ ریم

  ریہ وہ اور ہی ائیف بک ےس الچ راھک ےہ ؟ وہ اگل اھتےم ریحت ےس اےس دھکی ریہ یھت ۔ 

  ںیھمت وکیئ طلغ یمہف وہیئ ےہ ریمی پ ات اک نیقی رکو ۔ افرہح ےن وھجٹ وبانل اچاہ ۔

  اہمتری پ اوتں
 
اچدن وک داغ دار ہک ڈاال ۔ اس   ںیم آ رک  طلغ یمہف پ اچن اسل ےلہپ وہیئ یھت ج

دایئ  یک ای  ہن ینس دص رکش ہک الطق ںیہن دی رگم الطق ےس رہگا زمخ دے ڈاال اےس خ 

کاار راہ اھت ۔ 

ن

 ھن
ی

  دے ڈایل وہ یھب اہمتری پ اوتں ںیم آ رک ۔ وہ 

ا   ںیہن رک پ اپ 

ے
 

رداس ںیہن ہی وھجٹ ےہ ۔ افرہح ےن رھپ اہک رگم اب دورسا راسخر امطہچن ی 

  اھت ۔ 

وھجٹ مت وبیتل آیئ وہ اور رصف مہ دوونں ےس ااقتنم ےنیل ےک ےیل ۔ اہمتری اسری 
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 ںیم راکیرڈ رک اکچ وہں ۔ اانت ہک رک اس ےن وفن راکیرڈر آن ایک ۔ 

ٹ

  پ اںیت ںیم لک وہب

ا اچاتہ اھت دلج از دلج رگم 

ن

ادی رکپ

 

 ںیم ےلم ھت ۔ دیشمج اس ےس ش

ٹ

وہ دوونں لک وہب

ا اچیتہ یھت ۔ افرہح ےن ااظتنر  

ن

اک اہک اھت ویکہکن اب وہ اعایلن ےس اسری اجدئاد احلص رکپ

  ےھچیپ 

ے

ر اینپ الپگنن اتبیئ یھت ۔ ی

ن

  پ اوتں پ اوتں ںیم اس ےن دیشمج وج اول ےس آخ

ے

ی

وایل لبیٹ رپ ےھٹیب اعایلن ےن رحف ہب رحف تقیقح ینس یھت ۔ وہ دلج از دلج افرہح وک رھگ 

  ہی ومعق وہ اےس وخد دے یکچ یھت ۔ےس اکنل دانی اچاتہ اھت اور  

اس ےس ےلہپ ہک ںیھمت رھگ ےس دےکھ دے رک اکنولں دعف وہ اجؤ ۔ اس ےک ےنہک ےک 

اسل ےلہپ ذوپ اش وک اکنال اھت   پ اووجد وہ ڑھکی ریہ وت پ ازو ےس دوبچ رک وےسی اکنال ےسیج نیت

ا ۔ رگم ٹیگ رپ یہ دیشمج لم ایگ ۔ اےس دےتھکی یہ 

ن

 رکپ

ے

 اعایلن ےن ۔ اب اہیں ہنم م

 یکچ 

ٹ

 اھت اور وہ احرض اھت ۔ رگم وصراحتل ال

ے
ے

ڑھگی دیھکی وسا ایگرہ اس ےک آےن اک وق

  یھت ۔

 ۔ اےس دےکھ دے رک 

ے

رٹسم مت ریمی وہےن وایل ویبی ےک اسھت ہی ولسک ںیہن رک تکس

ن رھگ ےس اکنال وت دیشمج الچپ ا رگم اعایلن اقحرت ےس ٹیگ دنب رک اکچ اھت اور وچدیکار وک ا

 دی ۔

ے

 
  ےک ےیل دروازہ دنب رےنھک یک دہای
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  ولچ مت ریمے اسھت ۔ دیشمج ےن اہک ۔

  رگم مہ ےلہپ وکرٹ ںیلچ ےگ اکنح رکےن ۔ افرہح ےن اہک ۔ 

رہ دنچ دونں ںیم 

ن

 ںیہن ےہ اور اہمترا وی 

ے
ے

مہ دیئب اج رک اکنح رکںی ےگ ریمے پ اس وق

 ےس  رھگ   رک  ہک  ےس یم  ےن   اعایلن  وج  یگل دےنھکی  اکذغات  ںیم  اسامن  اےنپ  وہ   ۔ اگ  ۓگل اج

ر
م
اعدل اور نمث امتم احالت ےس    ۔  یھت  یئگ وہ  قفتم   رپ   پ ات  یک   اس وہ  ۔ ھت  ۓ وکنیھپا پ اہ

 ش ےن ارٹن ئیف رکےن ےس عنم رک دپ ا اھت ۔ وافق ھت رگم ذوپ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اینپ یٹیب وک واسپ پ ا رک ےب دح وخش وہیئ یھت ۔ ریحاین یک پ ات 

ن

دو اسل ےک دعب وہ ااچی

مگیب ےن افرہح ےک قلعتم  یھت ہک اعایلن ےن وخد اجیھب اھت ۔ رگم وہ وخد ںیہن آپ ا اھت ۔ پ اوب

 وخد اعمیف امےنگن ہن آھچک ںیہن اتبپ ا اھت ۔ اعایلن  

ے

  ی
 
    ۓےن اںیھن اہک اھت وہ ج

ے

   ی

ے

 ی

دنپروھںی دن اعایلن ےن اہک اھت وہ آج   ولعمم ےہ ۔  اچسیئ   ےھجم  ہک رںیھک  راز  وک   پ ات  اس

ام ان دوونں وک ےنیل آ 

 

    ذوپ اش  رگم  ۔   اگ  ۓش

ے

د   یھت  ارسفدہ  ےس ی ای 

 

دایئ  ےس  رھپ  اےس  ش  خ 

  س ںیہن وہاگ ۔ااسح   اک   یطلغ  اینپ  وک  اظمل  اس  ایک  ۔   ڑپے  اکانٹ
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ام وہ یئگ ۔ وہ ااجنےن ااسحس ںیم رھگی یھبک یٹیب اک ہنم دالھیت وت یھبک 

 

دےتھکی یہ دےتھکی ش

  آ یئگ ۔ اہرن یک آواز آےت یہ 
 
ی ر

ے

ڑپکے انہپیت ۔ اس وک ایتر رک ےک ریبوین ٹیگ ےک ف

 ۔ 
 
ر اجےن وک ٹل

م
 وحر پ اہ

 ینب ںیھت ۔ اس ےک ےیل یہی اکیف اھت 

ے

اس یک یٹیب سک وہ دوونں امں یٹیب ںیہن ہکلب دوس

ر لکن ںیئگ ۔ وہ 
م
رےتش ےس یہ یہس امونس وہیئ یھت ۔ پ اون مگیب ےن اےس ےلگ اگلپ ا اور پ اہ

ر اجےن یک تمہ ہن رک یکس ۔
م
  آوسن اہبےت وںیہ ڑھکی یھت ۔ پ اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۓ ایک وہا پ اپ ا آپ ڈیس ویکں ںیہ؟ وحر ےن اس ےس وپاھچ وج اگڑی ےک اسھت کیٹ اگل

ا اھت ۔ اےس ویبی ےس اعمیف بلط رکین یھت رگم کھجھج آڑے آ ریہ یھت پ ا ڑھک  رشدنمہ

 ںیہ ۔ 

ے

ا ۔ رشدنمیگ یھب ہک تکس

ن

د اپ ای 

 

  ش

ا ریمے پ اس آپ وک سم رک راہ اھت ۔ وہ اےس وگد ںیم ااھٹ اکچ اھت ۔ 

ن

  آپ ںیہن یھت پ

ا وہ تہب ایھچ ںیہ آپ

ن

رنی انب یل یھت پ

ن

رنی   نکیل ںیم ےن سم ںیہن ایک ویکہکن ین ف

ن

یھب ف

 ہک ریہ 

ے

ےک اسھت رےتہ وت ےھجم سم ہن رکےت ےسیج ںیم ےن ںیہن ایک ۔ وہ امں وک دوس
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  یھت ۔

رنی اک ؟ پ اون مگیب ےک آےت یہ وہ اگڑی ںیم ھٹیب ےئگ اور پ اںیت رکےت وہ

ن

ام ےہ ف

ن

 ۓایک پ

 رگم  اک   ذوپ اش  وہ  اور  ادنر  ےک  رھگ   ریہ  رکیت ااظتنر  اک اس  ۔ذوپ اش ھت   ےئگ  لکن  ےس  واہں

 درھیم رپ اخومش ںیھت ۔

ٹ

م
ر ۔ پ اون مگیب دوونں یک ہ

م
  رھگ ےک پ اہ

ام اتبپ ا اھت ۔ اعایلن ےک 

ن

 اک پ

ے

رنی ۔ اس یک پ اچن اسہل ذنیہ یٹیب ےن دوس

ن

ذوپ اش ریمی ف

  دل ںیم اک وہک یس ایھٹ ۔

  اوہ ۔ وہ رصف اانت یہ ہک اکس ۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 لہ اےس ذوپ اش ےک ریغب نیچ ںیہن اھت ۔ ےلہپ  اعایلن اس دن ےلم ریغب آ وت ایگ رگم اب سک

دایئ یک زسا اکےتٹ رےہ ھت ۔ وحر روز پ ارک   خ 

ے

اداین ےک س   دو اسل ی

ن

یھب اینپ پ

  وحر پ ارک 
 
ںیم اےس ےنلم اجیت یھت ۔ آج یھب وہ الن ںیم اھٹیب وسوچں ںیم وھکپ ا اھت۔ ج

ونں ےس افخ ںیھت ۔ ذوپ اش یک ےس یتکہچ وہیئ ولیٹ ۔ پ اون مگیب ادنر یلچ ںیئگ ۔ وہ یھب دو

دض یھت اعایلن اس ےک اسےنم آ رک اعمیف امےگن ہکبج اعایلن رشدنمہ وت اھت رگم اعمیف  
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  امےنگن یک تمہ ںیہن رک پ ا راہ اھت ۔

  پ اپ ا ! آپ رھپ ڈیس ںیہ ۔ اس ےن دنچ دقومں ےک افےلص رپ رہھٹ رک رمک رپ اہھت رےھک وپاھچ ۔

  ےک  اس  اور آیئ  ےک  دوڑ  وہ   وت  ۓو الیھپ سی ریما اٹیب ۔ اعایلن ےن پ از
ن

  ۔   یگل  ےس  یس 

 ےس یگل وسال وپھچ ریہ یھت ۔

ن

 نکیل ویکں ؟ وہ یس 

 وک سم رک راہ وہں ۔ اس ےک ےنہک رپ وحر ےن ےلگ ےس پ اںیہن اکنںیل اور 

ے

ںیم اےنپ دوس

  : وبیل  ۓرہچے ہپ الب یک وصعمتیم اجس

  

 

رنیس

ن

رنی ےک اسھت ف

ن

ی آپ لک آےیئ اگ ںیم اینپ ف  
می پ ہ

 رکوا دوں یگ رھپ مہ رھتی ےچب 

  رںیہ ےگ ، اوےک ؟

  اہاہاہ اوےک پ اپ ا ۔ وہ اےس ااھٹ رک ادنر دالخ وہا ۔ 

رنی نب اجںیئ یگ ؟ اےس یئن وشتشی القح وہیئ ۔ 

ن

رنی ریمی ف

ن

  رگم وحر اجین ایک آپ یک ف

رنیز یک پ ات امینن اچےیہ وت  

ن

ر پ ات امیتن ںیہ اور یتہک ںیہ ف
م
وہ ریمی پ ات امن  اہں وہ ریمی ہ

 وری پ اپ ا ۔ وہ اس ےک ےلگ ںیم رھپ ےس پ اںیہن ڈال رک الڈ ےس وبیل ۔ 

ٹ
ن

  اجںیئ یگ ، وی ڈوی

 اب  رگم  یگ   ۓاب ویں وت ویں یہ یہس ۔ وہ رکسما دپ ا ان دوونں اک نلم اب ان یک یٹیب رکوا
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  ۔  ایل   پ ادنھ  ںیم   دل  ارادہ  اک   رکےن  ہن  دور  ےس وخد  اےس  دعب  ےک  نلم

 ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آج وہ اینپ یٹیب وک ےل رک دراگہ ہپ آیئ یھت ۔ وہ اس اخوتن وک ےلھچپ دو اسل ےس رصتخم احملت 

ی اور یتلم ریہ یھت ۔ پ اون مگیب اس ےک اسھت ںیھت ۔ وہ اخوتن

ے

ھپ
ئ ک

دویار ےک اسھت  ںیم د

  ۔  یھت  یھٹیب یپھچ  ںیم   اچدر  لمکم ۓ اکھج  رس  ،  ۓ کیٹ اگل

ا ؟ ذوپ اش اس ےک اسےنم دو زاون وہ آپ ےن ےھجم اتبپ ا اھت ہک یٹیب  

ن

مگ وہ یئگ ےہ آپ یک ےہ پ

رک ھٹیب یئگ ۔ وحر اور پ اون مگیب پ اس یہ ڑھکی رںیہ۔ اس اچدر ںیم یٹپل وعرت ےن تبثم  

  ادناز ںیم رس الہپ ا ۔ 

ا ےہ وت ریما وجاب 

ے

ھجم ےس یھب وپاھچ اھت آپ ےن ہک ےھجم اینت یس رمع ںیم سک اک مغ رالپ

دایئ ر ںیم ےن اینپ یھب یٹیب ےس خ 

ن

ٓاخ  اھت رگم دںیھکی دو اسل ےک وطلی رعےص ےک دعب ب 

 اہرےی اگ تہب دلج آپ یک یٹیب آپ ےس ےنلم آ

ے

 یگ   ۓ یٹیب وک پ ا ایل ےہ ۔ آپ یھب ادیم م

 اس  ۔   یھت  یٹپل   ںیم اچدر  وہ   یھب  ایھب  اھت   داھکی  ںیہن  یھبک  وک  وعرت یھٹیب   اسےنم  ےن   اس  ۔

رک دےنھکی رپ وھٹڑی اک ڈلپم واحض وہا رگم یلین آںیھکن اس اھٹ یئگ ۔ رکسما    لہسیت  پ ازو   اک

 ریہ  رھپ   ۓےن زنیل ےک ےھچیپ اپھچ ریھک ںیھت وہ ےلھچپ دو اسل ےس اینپ یلین آںیھکن اپھچ
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  دورسے  سک  وصریت وخب  ہی  اینپ  وہ   اھت  وہا اعقش رپ آوھکنں  یلین ان  اعایلن   ویکہکن  یھت

ا  ںیہن  وک  رمد

ن

  ۔  یھت  اچیتہ داھکپ

  آےن ےس وکیئ ششک وسحمس وہیت یھترہشنی وک
 
ی ر

ے

رگم وہ شش و جنپ    ہشیمہ اس ےک ف

ںیم التبم یھت ویکہکن یھبک اینپ یٹیب وک داھکی ںیہن اھت ۔ رگم اس ےک ےھچیپ یتلچ پ اون مگیب وک 

وں ادنر اج رک افہحت ڑپےنھ ےک دعب واسپ اجےن ےک ےیل واہں ےس زگر 

ن

 

ے

اچہپن یئگ ۔ وہ ت

  رش ےک در
 
ام  اےنپ  وک   مگیب پ اون  ۓایمن ےتلچ وہریہ ںیھت ج

ن

 پ اون ۔  دی   انسیئ اکپر  یک پ

ر   ےن  مگیب

ٹ

 یئگ  لکن   آےگ  وحر اور  ذوپ اش   ۔  یھت  ڑھکی اخوتن  یٹپل ںیم اچدر  ویہ  وت  داھکی  رک   م

  ۔  ںیھت

  پ اون مگیب یلین آںیھکن دھکی رک وچںیکن ۔  مت ےھجم ےسیک اجیتن وہں ؟ وکن وہ مت ؟

اری سلیپ ںیم 

 

ںیم ۔۔۔ ںیم رہشنی وہں اور اینپ یٹیب وک انلم اچیتہ وہں مت اب یھب الش

 ےس ڈریت ںیھت وہ رہشنی ےک ولٹ 
 
وہیت وہ ےھجم ولما دو ریمی یٹیب ےس ۔ پ اون مگیب ایس ب

  دعب آیئ یھت ۔   آےن ےک پ ارے ںیم پ اراہ وسیتچ ںیھت رگم وہ اک یبمل دمت ےک

دا اک واہطس ےہ ںیھمت ےھجم ریمی اوالد ےس ولما دو ۔ وہ اچدر ےس اہھت اکنل رک وجڑ یکچ 

ن

خ

 یھت رگم ےلج وہ

 

 دھکی  راسخر  اور  اہھت  ۓ یھت ۔ پ اون مگیب ےن وھجٹ وبانل اچاہ ہک وہ وت رم گ
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  : دپ ا  وبل  یھب  چس  دوران ایس ۔  ںیھٹیب   رک  نیقی   رپ وخاوبں  ےن  ذوپ اش  رک

  راہ لم وت یکچ وہ ۔ مت پ ا

  بک ؟ کک۔۔۔ وکن ےہ ریمی یٹیب ؟؟ اس ےن رسحت ےس وپاھچ ۔

 مت ےن اےس 

 

ذوپ اش وج ان دو اسولں ںیم مت ےس یتلم ریہ ےہ اور ایھب یھب لم ےک گ

ا ویکں ںیہن ؟

ن

  ےھچیپ ےس ذوپ اش ےن اکپرا    اچہپپ
 
وہ ریحت ےس رہشنی وک دھکی ریہ ںیھت ج

  وت یھت۔آواز ںیم رہگے دصےم یسیج الح

ایم مگیب ! ہی ریمی امں ںیہن وہ یتکس ویکہکن ہچب دیپا رک دےنی ےس وکیئ امں ےک دہعے رپ 

ا ےہ ، اس یک رپورش یھب رکین 

ے

ا ۔ امں ےننب ےک ےیل اوالد وک پ اانل یھب ڑپپ

ے

ر ںیہن وہ اجپ

ن
 

افی

 ںیھت ۔ ڑپیت ےہ ےسیج آپ ےن یک ریمی ۔ وہ پ اون مگیب وک اےنپ ےھچیپ ہن پ ا رک دوپ ارہ ولیٹ  

 وخاب تقیقح ںیم رظن آپ ا اھت ۔ 

ن

  اہیں آےت یہ اےس اینپ زدنیگ اک ایھبی

 رطف   اینپ  اےس  اسھت  ےک  اہوھتں  اور  راسخر  ۓ ذوپ اش ! ریمی یچب اہیں آؤ ۔ وہ ےلج وہ

 رتگن  یلیپ  وہ  ۔   اھت راہ  دے  داھکیئ  دبےتل ںیم  تقیقح  وخاب  اانپ وک  ذوپ اش  ۔   یھت  ریہ  الب

   ےھچیپ  اسھت  ےک

ٹ

م
  : اور الچیئ  یھت  ریہ  ہ
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آپ ریمی امں ںیہن وہ ںیتکس ۔ آںیھکن دنب وہےن ےس ےلہپ ذوپ اش ےن رہشنی وک یھب 

  رگےت داھکی اھت ۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  

ے

ذوپ اش ےن اکیف رہگا دصہم ایل اھت ۔ وہ درپ ار ےک ااحےط ںیم ےب وہش وہ یئگ یھت ۔ ی

ےنپ ارد رگد ےک اموحل وک ےس اب وہش ںیم آیئ یھت ۔ اس ےن آںیھکن وھکںیل اور ا

اچہپےنن یگل ۔ وہ دو اسل ےک دعب اےنپ ڈیب روم ںیم یٹیل یھت ۔ اےس اےتھٹ دھکی رک پ اون مگیب 

  آںیئ ۔
 
ی ر

ے

  ف

  ایم مگیب ایک وہا اھت ےھجم ؟ اس ےن رس اھتم رک وپاھچ ۔

 مت درپ ار ےک ااحےط ںیم ےب وہش وہ یئگ یھت ںیم ےن اعایلن وک البپ ا ۔ وہ وخد اہیں ےل 

 مت رپ وطلی ےب وہیش اطری  

 

آپ ا ںیھمت ۔ ڈارٹکز ےن اتبپ ا ہک رہگے دصےم ےک پ اع

دو دونں ےس ےب وہش یھت ۔ ریمی اجن اس دقر رہگا دصہم اگل ایل ۔   وہ یتکس ےہ اور مت

  ایم مگیب ےن وپاھچ ۔ 

 چس 

ن

اب ہن ال یکس وخاب یھب وہ ایھبی

ے

ایم مگیب وخاب وک تقیقح ںیم دبےتل داھکی وت پ
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زدنیگ اک ۔ ںیم ان ےس یھبک ںیہن ولمں یگ اچےہ وہ ریمی امں یھب ںیہ ۔ پ اون مگیب   ریمی

 ےس اگلپ ا ۔

ن

رھ رک اےس یس 

ٹ

  ےن آےگ ی 

 یک 

ن
ن

ریمی یچب مت اب اس ےس یھبک ںیہن لم پ اؤ یگ وہ وت اہمترے ہنم ےس ظفل امں یس

اوسفس وہ   وخاشہ ےیل ومت ےک ہنم ںیم یلچ یئگ ۔ پ اون مگیب وک رہشنی یک ومت رپ تہب

 راہ اھت ۔ 

  کک۔۔۔۔۔ ےسیک ؟ بک ؟ وہ ان ےس دور وہیئ ۔

 وہ یھب زنیم رپ رگی یھت ۔ ڈارٹکز ےن اہرٹ اکیٹ ومت  
 
  مت ےب وہش وہیئ ایس ب

 
ج

ری یہ دب 

ٹ

اب ہن ال یکس ۔ ی 

ے

د ، ںیھمت یلہپ دہعف دےنھکی یک وخیش یک پ ای 

 

یک وہج اتبیئ ےہ ۔ ش

 ےس یگل تمسق وعرت یھت رگم یسیج یھب یھت اہمتر

ن

ی امں یھت ۔ وہ ای  امں ےک یس 

  دورسی امں ےک ےیل آوسن اہب ریہ یھت ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یہ دحمود ریہ یھت ۔ اعایلن اچہ رک یھب اس 

ے

ای  ہتفہ ویں یہ تیب ایگ اھت ۔ وہ رمکے ی

  ہن آ اکس ۔ 
 
ی ر

ے

  ےک ف
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رنیز ےک پ اس امام ںیہ ےھجم یھب امم ال ےک دںی ۔ و

ن

ہ اےنپ رمکے یک یلھک ڑھکیک پ اپ ا ریمی ف

  اےس الن ںیم 
 
 ووں ےس وفحمظ وہ ریہ یھت ۔ ج

ھکلن

ٹ

ی

  ڑھکی ڈنھٹی وہا یک ا
 
ی ر

ے

ےک ف

  ےتلیھک پ اپ یٹیب یک اویچن وگتفگ انسیئ دی ۔ 

امم وت ںیم پ اچن اسل ےلہپ یہ ےل آپ ا اھت اٹیب یج ۔ دوونں پ ال وک ادرھ ےس ادرھ کک امرےت  

  پ اںیت رک رےہ ھت ۔ 

  ریہ یھت ۔ وت رھپ اب اہک

ن

  ں ںیئگ ؟ وہ اہی

اراض وہ رک یلچ ںیئگ ۔ اس ےن زور دار کک امری ۔

ن

  پ

  ےھجم ںیہن ہتپ رھپ ےس ےل آںیئ ۔ وہ اب اھگس رپ روھٹ ےک یھٹیب یھت ۔

پ اپ ا ںیہ وت یہس امام اک ایک رکو یگ دوھکی وت اہمترے پ اپ ا یک امام ںیہ ۔ وہ ہی پ ات رکےت اینپ ذنیہ 

  اور اچالک یٹیب وک وھبل ایگ اھت ۔ 

  پ اپ ا ےک وت پ اپ ا یھب ںیہن ںیہ ۔ اس ےن رس اکھج رک آںیھکن اس رپ اگڑںیھ۔

 ۔ دوونں ےن ریحان اعایلن اہجں ریحان ڑھکا اھت وںیہ ذوپ اش ےک ہنم ےس ہہقہق الکن

رپاشین وہ رک یلھک ڑھکیک وک داھکی ۔ وہ ھچک افےلص رپ ڑھکی رظن آیئ ۔ اعایلن ےک دےتھکی یہ 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine   ولبچ  ایجاز   اقف اک ذوپ اش                                       ےریم                                    

www.neweramagazine.com    
391 

 ۔

 

  وہ ڑھکیک دنب رک ےک اس یک رظنوں ےس اولھج وہ گ

ر رک ہک ریہ یھت ۔ 

ٹ

  پ اپ ا آپ ان وک ریمی امام انب ںیل ۔ وہ اس یک رطف م

  اٹیب یج یہی وت اہمتری امں ںیہ ۔ وہ آہتسہ ےس وبال ۔

  وپری وھکل رک نیقی داہین اچہ ریہ یھت ۔  چس ںیم ؟ وہ وھچیٹ وھچیٹ آںیھکن

ا ڑپے اگ ۔ دوونں ےن ای  دورسے وک 

ن

رنی انبپ

ن

اراض ںیہ پ اپ ا ےس ایس ےیل ف

ن

اہں رگم پ

  ۔  داھکی۔ ادنر ڑھکی ذوپ اش ان یک پ اںیت نس رک وفحمظ وہ ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دروازے رپ دکتس وہیئ اور دےتھکی یہ دےتھکی وحر پ اپ اک اہھت ڑکپے رمکے ںیم دالخ 

   وہیئ۔

رنی نب اجںیئ زیلپ زززز ۔ ذوپ اش ےن یٹیب ےک 

ن

ا وت پ اپ ا یک یھب ف

ن

رنی ںیہ پ

ن

امام آپ ریمی ف

 ےس اگلپ ا ۔ ہنم ےس یلہپ پ ار امام انس اھت ۔ وہ دو زاون وہ رک ھٹیب یئگ اور یٹیب

ن

 وک ڑتپ رک یس 

  : اعایلن یھب اسےنم ھٹیب ایگ اور اکن ڑکپ رک وبال

  آیئ اور اکن ڑھچوا 
 
ی ر

ے

  ۔   ۓزیلپززززز ، وہ یٹیب وک وھچڑ رک اس ےک ف
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  ۔  ۓ ےھجم گہ ںیہن رکو یگ ۔ اس ےن پ ازو الیھپ

اراض وہں ۔ اس ےن آںیھکن وپںیھچن ۔

ن

  ںیہن ںیم پ

  ن ےن داہیئ دی ۔ایک رھپ ےس اکن ڑکپوں ؟ اعایل

  ںیہن ۔ اس ےن رکسما رک یفن ںیم رس الہپ ا ۔ 

  وت ؟ وہ اےنپ امں پ اپ وک دھکی ریہ یھت ۔ 

اکن ڑکپ رک اوکھٹ کھٹیب رکںی ۔ اب وہ ڈیب رپ ںیھٹیب اےس اکن ڑکپ رک اوکھٹ کھٹیب 

ا دھکی رک الھکلھک ریہ ںیھت ۔

ے

  رکپ

  وخویشں اک اابقتسل رک ریہ ںیھت ۔پ اون مگیب رمکے ےک دروازے ںیم ااتسیدہ آےن وایل  

  آیئ ۔
 
ی ر

ے

  اب سب رکںی ںیم امن یئگ ۔ وہ دس پ ار رک اکچ وت ذوپ اش اس ےک ف

مت ریمے اقف اک ذوپ اش وہ ںیھمت انمےن ےک ےیل وت ںیم وس پ ار یھب رک اتکس وہں اہں رگم  

 ےس یگل رکسما دی ۔

ن

 ہک دانی ۔ وہ اس ےک یس 

ے

  اب رکےن وک م

 ۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دیئب ےک بلک ںیم وموجد یھت ۔ دیشمج اےس دوھےک ےس اہیں تمصع 

ے
ے

افرہح اس وق

رویش ےک ےیل الپ ا اور چیب رک الچ ایگ ۔ وہ وسچ ریہ یھت اعایلن ےن کیھٹ اہک اھت

ن

  : ف

ا ےہ ۔ آج ویہ داغ دیئب 

ے

افرہح دادغار اچدن ںیہن ہکلب داغ وت مت وہ وج دورسوں وک دنگا رکپ

وں ےک اہوھتں دبامن دھن ہ نب راہ اھت ۔ اس ےن اینپ وخد رغیض ، ےک بلک ںیم دورس

 رےتش وھک دےی ھت ۔ اکنح ےسیج وخب وصرت دنبنھ اک 

 

ااقتنم اور الچل ےک پ اع

  ذماق انبپ ا اھت ۔ آج دقرت ےن اس ےس ااقتنم ایل اھت ۔ 

ر صخش ےک ےصح ںیم وتہب ںیہن وہیت"
م
 " اور ہ

ا ےہ اںیھن ان ےک ےیک یک زسا داین ںیم یہ ھچک ولوگں وک داین ںیم یہ ربعت اک  

ے

ان انبپ ا اجپ

 
ن

ن

  لم اجیت ےہ ۔ 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

     متخ دشہ    
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ار
م
  و یہ

 
ا  ںیم ی

 

اوزل ےک امتم ہلمج ووقح عی ش

ن

ام وفحمظ ںیہ وہےن واےل پ

ن

۔  ق ہعمب ہفنصم ےک پ

  و  اینپ ںیمہ
 
را ین ی ر  ای 

ن

 
  یک  ںویاھکلر   (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، پ

ن

ارع  ،رپ اانپ پ

 

    ،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

  رک ےک دنم ںیموت اردو  رکواپ

 

ای

ٹ

    یھب  ںیمہ ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ  لی رہج ذپ

ے

تکس

 ۔  ںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن
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