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 ارلیحٹ

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ی

ٹ

 

 
 وہ آہ

 ضی ار ہزرینٹاز 

 

ار
 
 ٹو یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ی

ن

 ٹو اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل ی
 
را ینٹ ی  ٹای 

ر

ن

 
ارٹ یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

 
 ٹو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
اول، ٹ ی

ن

رپ اانپ ی

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

 

اول

ن

ارع ٹ،ٹی

 

ا اچںیہ ،ٹیش

ن

 رکوای

 

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

 

ذراعئ اک اامعتسل ٹ لیی

 ںیہ یھبٹ رکےت وہےئ ںیمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک

 
ن

ررحت ٹ)ان ٹا ی   ٹےتفہ ےک ادنر ادنر و ی 
 
 رک د ٹی

 

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ ٹ اورپ دےیئ ےئلیک ٹتالیصفت ی 

 ںیہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
را م    ین ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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 ٹاہھت ٹوہےئ ٹالہےت ٹرس ٹںیم ٹوجاب ٹےن رالیح ٹپٹ ٹآواز ٹیک ٹاجمٹ۔ ٹآی اٹ ٹاہںٹ۔ ٹواسپ ٹآاج ٹاےب

ارہٹ ٹاک ٹآےن ٹےس

 

 ھتٹ ٹایک ٹاش

 

رس ٹےس ٹوشر ٹوٹ ٹزور  ٹی ارش  یھت ٹرات ٹادنریھی ٹوہ  دےنی ٹدالہ ٹدل ٹرگج یکٹ ٹی ادولں ٹیھت ٹراہ ٹی 

 وھجم ٹےتپ ٹےک ٹدروتخں ٹکٹ ٹزیت ٹاسیٹ ٹوہا۔ ٹھتٹ ٹوہا ٹڈاکھ ٹےس ٹی ادولں ایسحٹ ٹآامسن۔ ٹیھت ٹوایل

لٹ ٹروڈ۔  ٹوہں ٹرےہ ٹرک ٹرصق ٹےسیج ںیم ی ارش ٹرک ٹوھجم
ب لک
  ھت اخیل ٹ

ریتس ٹزیت ٹآور ٹادنریھے  ٹرےہ ٹانب ٹدشکل ٹوک روڈ ٹاس بلب ٹاچرٹ ٹنیت ٹدور ٹپ ٹروڈ ٹاور ٹی ارشٹ ٹی 

ٹ گلٹ ٹپ ٹاسڈیئوں۔ ٹےھت

ے
ن

 ۔۔ ےھت ٹرےہ ٹوھجم ٹدرخ

ٹ ٹآدیم ٹدو ٹےس ٹاسےنم ٹںیمٹ ٹاےنت  ایکس ٹھتٹ ٹراہ ٹال ٹرک کپٹ ٹدےتی ٹاہسرا ٹوک ٹدورسے ٹآدیم ٹای 

دٹ ٹی اںیئ

  

ٹ ٹےس وخن ٹےسیج ٹآدیمٹ ٹزیمخ ٹواال ٹےنلچ ٹرکٹ ٹڑلڑھکا ٹےس ٹاہسرا ٹوموجد ٹپ ٹاسی

ے

ٹ ٹل

ے

پ
 ۔ ھت ی

رٹ ٹیہکٹ ٹہن ٹویکں ےہ ٹوخوگشار ٹتہب ٹوممس ٹاور ٹی ارش آج ٹاجم
 
 ٹایھب ٹدگےھ ٹاےب ٹںیلچ؟ ی اہ

ر
 
 ۔ ںیہ ٹےتلچ ٹاھکےنٹ ٹھچک ٹےہ بلطم ٹریماٹ ٹاےب۔ ٹںیہ رےہ ٹگیھب ٹوت ٹہٹ ٹاہہ

راےن ٹاےنپ ٹںیہ ٹاخیلٹ ٹںیبیج ٹریمی

ن
ن

اٹ ٹےس ٹخ

ن

 ۔لچ ٹوت ٹےہ الھکی

http://www.neweramagazine.com/


ٹ

 

 
 New Era Magazine  ٹضٹی ار ہزریناز  ٹوہ آہ

www.neweramagazine.com    
4 

ٹ ےس ٹاہھت ٹیکٹ ٹرمع ٹرالیح

 

 
 ےس ٹدصا ٹںیبیجٹ ٹریتہ۔  وبال ٹوہاٹ ٹاتگلس ٹےس ٹہنم اےنپ ٹرکٹ ٹےل ٹرگیسی

راٹ ٹہٹ ٹاانپٹ ٹاک ٹاھکےن ٹتفم ٹرگج ٹسب۔ ٹےہ اکنانل ٹوتےن ٹاہکں ٹوت ٹیھب وہ ٹھچک ٹںیہٹ ٹرہ ٹہٹ ٹاخیل

ن

 م

پٹ۔ دھکی ٹدہ ٹاےب۔ ٹےہ  اےب۔ ٹداھکی ٹںیہن ھچکٹ ٹےن ٹتٹ ٹرک ٹنب ٹااجنن ٹروہ ٹےتلچ ٹےک ٹرک ٹخپ

ا ٹمہ ٹوت۔ ٹوہ ٹاگ ٹاجےئ ٹرم ےہ ٹابمل ٹتہب ٹروڈ ٹےہ زیمخ آدیم ٹوہ ٹی اروں

ن

ٹ ٹاس ٹوکن

ے
ے

 پٹ ٹرپاڈو ٹوق

ٹ

ن

 ! ٹسب ٹوت۔ ٹںیہ رےہ ٹرک ٹڈراویئ ٹالن

 ٹ ٹاتہک ٹرالیح
 
ی ر

ے

 ۔ دوڑا ٹیپاس ٹےک ٹصخش زیمخٹ ٹاس ٹزگرےت ےس ٹق

  وی؟ٹ ٹپلیہ ٹآیئ ٹنیک

  اجؤٹ ٹلچٹ ٹت۔ ٹااکس ٹےہ راہٹ ٹہہب ٹوخن۔ ٹاج ٹوت ٹرک ٹاےب ٹںیہ؟ ٹرےہ ٹنس ٹےھجم ٹآپ ٹروںیک ٹولیہ

ا یھب ٹوےسی ٹوت ٹاےنس۔ ٹہی اگ ٹاجےئٹ ٹرم ٹاوالد ٹیکٹ ٹیپالگ ٹاےب اجؤں؟ ٹالچ ٹںیم

ن

 یھب ٹوت ٹاسھت ٹےہ ٹرمی

ارہ ٹرطفٹ ٹیک دووتسںٹ ٹاےکس ٹوک ٹرالیح ٹےنٹ ٹآدیم ٹاسٹ۔ ۔اب ٹاجٹ ٹلچ۔ ٹاگ ٹرمے

 

 رکےت ٹاش

 ۔ٹاہک ٹاکٹ ٹاجےن

 

ر یسک ٹیھبک ٹےھجت پ
 

ن

اک ی ا ٹرکن

ن

ٹ ٹدوونں ٹیک ٹدگےھ ٹاےبٹ  ٹاجم؟ ٹےہ ٹاتگل ڈر ٹےس ٹآدیمٹ ٹرطخی  ای 
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رری ٹیک
ی گ

 

ی ٹ
ک

 ۔ ٹںیہ آےت ٹںیم ٹ

 ۔ ھت اہک ٹںیمٹ ٹادنازٹ ٹدیجنسہ ےن ٹرالیح ٹےسیک؟ ٹوہ

ر وج ٹآدیمٹ ٹوکیئ ٹدھکی ٹاےب پ
 

ن

انٹ ٹی ا ٹرکن

ن

اکٹ ٹوہ ٹوت ٹاگ وہ ٹدنمش۔اک ٹوخن ٹےک اجونں ٹان

ن

 وت ٹاگ ٹوہ ٹرطخی

اںٹ ٹاگ ٹوہ ٹراہ ٹرکٹ ٹس ٹ ٹہی

ن

 ۔۔ ی

  ےہ؟ ٹویکں وشرٹ ٹاکٹ ٹرطح بیجع ٹںیم وہاؤں ٹہی۔۔ ٹوتےن ٹوبیل ٹہسٹ ٹوت ٹی ات ٹیئھب ٹاہں

ا

ن

 ۔۔ٹنس ٹہی ٹوشر؟ ٹوکن

ی لی ااںٹ ٹہی ٹےہ ٹراہ ٹوہ ٹڈنھٹا ٹےس ڈنھٹ ٹسجٹ ٹوت ٹریما ٹاےب
پھ
پ

 آواز ٹوکیئٹ ٹاھبیئٹ۔۔ ٹوپھچ ٹےس ٹرمع ٹوت ٹ

 ہی ٹریتا ےیل ٹاسٹ ٹےہ ٹرہ ٹگل ٹوھبک ٹےھجت ٹںیہ؟ آرہٹ ٹویکں ےھجم ٹرھپ۔۔ رالیح ٹےہ ٹںیہن

 ٹ ٹںیم دینٹ ٹیک ٹویمزکٹ ٹاجیھب

ے

ٹ ی

ے

 ٹ ٹےہ ٹایگ ٹرکےن ٹیسٹ ٹی
 

ٹ خ

ے

ا ی

ن

 آگٹ ٹریتےٹ ٹاھکی

 ۔۔آےئ

 

 ایکٹ ٹوبال ٹوہ ٹاےبٹ۔ ٹ ٹوہ ٹوت ےھجمٹ ٹھت ٹراہٹ ٹگل ٹںیم ٹےشن اےسی  ٹےھجت؟ ٹھتٹ ٹراہ ٹوبل ایکٹ ٹوہ ٹںیہنٹ ٹھچک ٹوہا؟ ٹایک ٹ

 تہب ٹریتی ٹےہ اتگلٹ۔ ٹدوونں ٹت ٹےس ٹاہیں ٹلچٹ ٹسب ٹںیہن ٹھچک ٹرمع۔ ٹںیہ ٹرےہ ٹوپھچ ٹہی ٹمہ
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 اور رمع۔۔ ٹ ٹاہاہاہ۔۔ ھتٹ ٹالکن ےننب ٹدار ٹرہتش ااکسٹ ٹوت ٹوج ٹاےنسٹ ٹےہ ٹاگلیئ واٹ ٹےس ٹرطحٹ ٹایھچ

 ٹطلغ ٹراہتس ٹہی ٹںیہ؟ رےہ ٹاج رطف ٹسک ٹمہ ہی۔ ٹےھت ٹگل ٹنسنہٹ ٹرک ٹاگل ہہقہق ٹاحتہش ٹےب ٹرالیح

 ۔ ےہ ٹوہا ٹایھٹسی ا ٹدامغ ٹآپ ٹرتحمم ٹےہ ٹکیھٹ ہکلب ٹراہتس ٹہی ٹںیہن؟ ٹوت

ا ٹںیہن رطف اس۔۔ ٹرووک

ن

 ٹرطف ٹیک ٹڈاھےب ٹروڈ ٹوج رطف داںیئ ٹرکٹ ٹوھچڑ رکٹ ٹروڈ ٹاس اجی

ا

ے

و ا ٹکیھٹ ںیمہ وت ٹںیم ی ارش۔ ٹلچٹ ٹرطفٹ ٹاس ٹےہ ٹاجی
ی گ
 ھ
پ

 رکٹ ٹںیہن ٹثحب ٹوضفل۔۔ ےہ ٹراہ ٹ

 ۔ اب ٹلچ ٹاور

  ٹےب؟ ٹےہ ایگ ٹوہ ٹدیجنسہٹ ٹویکں ٹوت

 ۔ ت ٹی اروں ٹےس ٹاہیںٹ ٹلچ ٹوت ٹایھب

ر ٹویکںٹ ٹےھچیپ ٹوت

 

رٹ ٹم

 

ری اٹ ٹاس ٹایھب۔ رک ٹہن ٹزغمامری اےب  ٹی ار؟ ٹی ار ٹےہ ٹراہ ٹدھکی ٹرکٹ ٹم  ۔۔ ولکن ٹےس ٹای 

ٹ اٹ ٹےھجت ٹچپ

ن

اٹ ٹاگی

ے

ے ٹوہ وہں ٹانسی

ے

ت

ن

ٹ

ن

سی

ے ٹ

ے

ت

ن

ٹ

ن

سی

ے ٹ

ے

کلت

ن

ن
 ۔۔ٹیپار ٹےک ٹروڈ ٹاس ٹںیہ ٹ

 

ٹ ٹاک ٹرات ٹآدیھ

ے
ے

ٹ ٹےس ٹس ٹ ٹہی اورٹ ٹوق اری 

ے

 ےسٹ ٹرطح ٹلمکم ی ارش۔ ٹیھت ٹیئگ ٹوہ ٹرات ٹی

۔ ںیھت ٹرہ ٹاجٹ ٹےل اور یہک ٹاب ٹرک ٹدلیکھ ٹوکٹ ٹی ادولں ٹوہاںیئ ڈنھٹی۔ ٹیھت ٹیکچ ٹمھت
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۔ ےھت ٹرےہ ٹوہ ٹوسحمس ٹوہےئ ٹاھبےتگ ٹرطح ٹیکٹ ٹوھپولںٹ ٹےک ٹرویئ ٹی ادلٹ ٹدیفس ٹپ ٹآامسن

ر
 
ٹ رطف۔ہ  ۔ یھت ٹیکچٹ ٹاھچ ٹاخومیش ٹای 

 راہ ٹوہ ٹںیہن ٹوت ٹولعمم ھچکٹ ٹںیم ٹادنریھے ٹےہ؟ ٹایکٹ ٹاسےنم ٹوہ ٹاےب ٹ؟ دکھٹ۔ ٹدوھکی ٹاسےنم ٹوہ

 ۔ ٹےہ راہ ٹگل ٹربقاتسن ٹوت ٹےھجم

 ےھجت ٹںیمٹ۔ ٹیج ول۔ وت ٹوہیئ ٹوھجیٹ ٹی ات ٹہی ٹارگ ٹاگٹ ٹولں ٹاکنلٹ ٹہ آیھکنٹ ٹریتی ٹدھکی ٹرمع

ٹ ٹوہں ٹراہ دو ٹرکٹ ٹاگل وھتڑی ٹپمیٹس  ۔ روک ٹروک۔ ٹےہ اگلی ا ٹادنازہ ای 

ر ٹھچک ٹہی ٹےھجم ٹولعمم ٹ ٹاسٹ۔ ٹوہیئ ٹریکٹ ٹاگڑی ٹوہ ٹاسےنم دھکی ٹوہ۔ ٹےہ ٹرہ ٹگل رگی 

ے
ے

 ہی ٹوق

ا ٹرک ٹوپھچ ٹےہ؟ ٹرہ ٹرکٹ ٹایک ٹیپاس ٹےک ٹربقاتسن ٹاگڑی

ے

ا ےھجتٹ ٹرھپ وہں ٹآی

ے

 ںیہنٹ ٹدیجنسہ۔ ٹوہں ٹاتبی

  ٹوہں ٹایگٹ ٹنب ٹیھب ٹارٹکی ٹاسھت ٹےک ٹوہےن ٹارکنی ٹرکوں ایک ٹوت؟ ٹاتکس ٹرہ

ٹ ٹلفٹ ٹاور ٹرک ٹنبٹ ٹہنم

ے

رہٹ ٹایک ٹدیھکیٹ ٹرک ٹلچ وہ ٹےتہک ٹایک۔ ٹایھب ٹالچ م
 
  ٹےہ؟ امخ

 ۔ٹلچ ٹوہ ٹرہتس ٹدیسےھ ٹےہ ٹدور ٹٹنم ٹیپاچن ٹڈاھی ا ٹوہں ٹاتہکٹ ٹوت ٹںیم

 پٹ ٹروڈ ٹاہیں ٹولگ ٹتٹ ٹےھجم ٹدگےھٹ۔ ٹگ ںیل ااھٹ ٹپٹ ٹوایسپ ٹکنیھپ ںیہی ٹوت ٹاوکس ٹاےب

 وہ ٹلئسمٹ ٹاک ٹومت ٹزدنیگ یک ٹیسکٹ ٹواہں ٹںیہ ٹاےسی ٹوج ٹاکم ریتے ٹگ؟ اجؤٹ ٹرک ٹکنیھپ ٹالوارث
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 ۔ اہیں ےھجت ٹےہ ٹاتکس

اری
 
 ۔ ولگ ت ٹگ رکو ٹایک ٹوت ٹواہں ٹآیئگ ٹومت ٹاینپ ٹہ

 ۔ ےلہپ ٹےلٹ ٹوبل ٹوت

دویٹ ٹریماٹ ٹایھب ٹلچ ٹلچ

 

ا ٹکھت رک ٹنس ٹنس وک ٹایٹ ٹایٹ ٹھجم ٹےن ٹولوگں ٹت ٹوت ٹایگ ٹوہ ٹرشوع ری 

ن

 اجی

  ٹےہ

اٹ ٹںیمٹ ٹآگ ٹروہ ٹےھچیپ ٹدوونں ٹت

ے

 ۔۔ وہں ٹاجی

ار ٹاہیں وشز ٹاےنپ

ے

راب آگ ٹاعمہلم ٹارگ۔ ٹرالیح ٹدو ٹای

ن

 سنھپ پ ٹآواز یک ٹوجوتں ٹوت ٹوہا ٹخ

ٹ

ے

 ۔ںیہ ٹتکس

 

ٹ ٹاس ٹاہیں۔ ٹوتےن ٹرکدی ٹیک روےپ ٹیپاچن ٹوت ٹی ات

ے
ن

ارٹ ٹںیہ ٹدےتی ٹرھک ٹےچین ٹےک ٹدرخ

ے

 ۔ رک ٹای

ا ٹریما ٹدھکی

ے

ا ٹاانپٹ ٹپ ٹاسٹ ٹےہ ٹینٹ ٹوجی

ے

راب ٹرک ٹرھکٹ ٹوجی

ن

 نج ٹیسکٹ ٹںیم ٹربقاتسن ٹاسیٹ ٹورہن ٹرکی ٹہن خ

  اہاہاہ۔۔ ٹاگ ٹاجؤں ٹروھکاٹ ٹےھجت ٹیپاس ٹےک

 ۔ رالیحٹ ٹےہ ٹہنیمک ٹتہب ٹوت
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 ۔۔وہں ٹاچنہپ ٹپ یٹسٹ ٹاہم ٹاسٹ ٹیکٹ ٹدعب ٹےک ےنلم ٹےسٹ ٹولوگں ٹت ٹاہں

  ٹوہ ٹاہاہاہ

ن

 

ے

 ۔ ےھت ےئگ ٹگل ٹےسنہ ت

ٹ

 

ش

 

ش

 

ش

 

س

 ۔۔ وسنہ ٹآہتسہ۔۔ ٹ

ارہٹ ٹرک ٹرھک ٹاہھت ٹپ ٹہنمٹ ٹےن ٹرالیح

 

 رمع! ٹاھٹیب ٹںیہن وکیئ ٹوت ٹادنر ٹےک ٹاگڑی۔۔ ٹھت ٹاہکٹ ٹںیم ٹاش

ش ٹوایل ٹآگ

 

ی ٹ
س

 ۔۔ دھکی ٹپٹ ٹ

ٹ ٹےنٹ ٹرمع ٹوہا ٹداتھکی ٹےک ٹرک ٹاصف ٹہشیش یٹ اگنہ ٹای 

پھل
چ
پی  پ

ٹ ٹ

 

 ےھچیپ وکیئ ٹاےس ٹےسیج ڈایل ٹپٹ ٹس 

 ۔۔وہ ٹوہا ٹولعمم ٹوہا ٹاھٹیب

ٹ ےھچیپ۔۔ ٹ ٹآٹ ٹادھ۔ ٹاسےل ٹاوےئ

 

ٹ ٹیک ومی الئ ٹپٹ ٹس 

 
 

 ۔ امر ٹالی

  ےہ ٹایل دھکی ٹاسراٹ ٹےہ ٹںیہن ٹوکیئ

 ۔ٹٹش ٹاوہ۔۔ ےس ٹرھپ وت ٹرک ٹاےب

 ۔۔ اہکٹ ٹرک ٹدھکی ٹرطف یک ٹاجمٹ ٹاورٹ ٹرمع ٹےن ٹرالیح ٹےہ ٹایگ ٹوہ ٹنب ٹوت ٹہی

 ۔ٹدوھکی ٹہی ٹآؤ ٹاہیں  ٹںیم؟ ٹاھجڑویں ےہ ٹراہ ٹدھکی ٹایک ٹادھ ٹوت
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ٹ ٹےہ؟ ٹایک ٹہی ٹ ٹےس ٹوخن ٹاچوق ای 

ے

ٹ ٹل

ے

پ
۔ رک ٹآن! ٹومی الئ ٹہی ٹاور ٹےسیپ ٹھچک ٹہی اور۔ ٹی

  ےہ ٹنب ٹومی الئ

 ۔وہں ٹاکچ ٹدھکی ٹہ ےلہپ ٹےہ ٹوہیئ ٹاکنیل رٹیبی۔ ٹایکس ٹدھکی ٹرٹیبی

ٹ ٹڈر ٹرمعٹ۔  ٹےھجم راہ ٹگل ٹرطخہ ٹلچ ٹواسپ ٹامون ٹی ات ٹریمیٹ ٹاھبیئ

ے

ا ٹںیہن ھچکٹ ٹم

ے

 ریمے۔۔ ٹوہی

ا ٹںیہن ھچکٹ۔۔ ٹےھجت ٹاور ٹےس ٹڈر ٹںیہ ٹےئگ ٹاگلٹ ٹاکےنپن ٹاہھت

ے

۔۔ اسھت ٹریمے آٹ ٹادھ ٹوت ٹی ار ٹوہی

د ولٹ ٹااھٹ ٹاچوق وہ ٹاجم؟۔ ٹھت ایک ٹرشوع ٹنلچٹ ٹآگ ٹرک کپ ٹاہھتٹ ٹااکس ٹےن ٹرالیح ای 

 

 اکم آگ ٹش

 ۔ ٹآےئ

 ۔ےہ ٹآڈیئی ا ٹااھچ ٹاہں

 

د ای 

 

اا ٹاگ ٹآےئ اکم ٹدگوھںٹ ٹںیہن ٹش

ن

ی

ن

ٹ ی 
ن ق

 یھب ٹےھجم ٹاسھت ٹوہ ٹرےہ ٹاجٹ ٹںیمٹ ٹہنم ٹےک ٹومت ٹوخد۔ ٹ

  ٹدھکی ٹرمع۔۔ ٹوہ ٹرےہ ٹدلیکھ

 ٹوہ ٹتقیقح ٹاسھت ریتے ٹہی ٹآجٹ ٹگ ٹڈوںیب ٹےل ٹاسھتٹ ٹیھب ٹوک ٹھجت نصٹ ٹگ ٹڈوںیب ٹوت ٹمہ
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ٹ ٹیہی ٹسب ٹرہ

ن

ن
 
 ج
می

اں ٹرکٹ ٹاےب۔ ٹےب ٹلچ۔ ٹرکٹ ٹا

ن

ٹ ٹی

ن

ن
 
 ج
می

رںی۔ ٹا

 

 
پ
پ

۔۔ ےس ٹھجم ٹوت ٹیلٹ ٹاھک ہی ٹچ

ٹ ٹےلہپ ٹرکٹ ٹٹیب ںیم ٹربقاتسن ٹایس ٹٹیبٹ ٹیہی ٹلچ  اگ رھپ ٹںیہ ٹوتڑےت ٹداےن ٹےک ٹدورسے ای 

رےتھ

 

 ۔۔ٹںیہ ٹی 

  ھت اسنہ ٹےس ٹزورٹ ٹرک ٹہکٹ ٹاجم

 ۔۔ ےھت ٹرےہ ٹلچ ٹےس دیجنسیگ ٹرمع ٹاور ٹرالیح

 ۔ٹےہ ٹآی ا ٹھچک ےچین ےک ٹیپاؤں ٹریمے

ٹ ٹرمع ٹ ٹای 
پ
 ۔۔ٹراک ٹےیلٹ ٹےک ٹپ

 ۔ وہ ٹزیچ خسٹ ٹوکیئ ٹےسیج  ٹاسیک؟ ھچکٹ۔ ٹںیم یپاؤں ٹریمے ےہ ٹابچ ٹھچکٹ ٹی ار ٹوہا؟ ٹایک

  لچ ٹآگ۔ ٹدگےھ ٹاگ ٹوہ ٹرھتپ

راق ٹاب ٹااھچ ٹوت؟ ٹاگ ٹرکے ٹنبٹ ٹنہکٹ ٹدگاھ ٹہی ٹاجم

ن

اٹ ٹرم ٹرکٹ ٹڈر ٹیہی ٹےن ولوگںٹ ٹتٹ ٹوت ٹایک ٹںیہن ٹم

ن

 اجی

اری؟ ٹےہ ٹرکن دتنیف ٹروےن ٹاہں۔ ٹےہ
 
۔۔ اگ ٹرکدوں ٹوت ٹےہ راہ ٹہک ٹوت ٹےہ ٹںیہن ٹوت ارادہٹ ٹہ

ا ٹقہقہ ٹرکٹ ٹہکٹ ٹےس ٹرھپ ٹوہ

ے

 ۔۔ ھت ٹاسنہٹ ٹوہا ٹاگلی

ٹ

 

ش

 

ش

 

ش

 

س

ر۔۔ ٹ

ن
 

 بیجع ٹھچک ٹایتختں یکٹ ٹربقاتسن ٹہی۔ ٹںیہن دی اٹ ٹوت ٹدایھن ٹےن ٹولوگں مہ ٹوہ ٹوبای
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  ٹںیہن؟

 ۔ ںیہ ٹوت ٹبیجع ٹاہں

 ۔ ےہ ٹراہ ٹگل ٹربقاتسن اک ولوگں ٹحیسمٹ ٹےھجم ٹایتختں ٹامن ٹدویار ٹدیسیھ ٹہی

 آےن ٹھچ ٹوت ٹوت ٹی ات اہںٹ۔ ٹںیہ ٹوہیت ٹاےسی ٹایتختں ٹایکن ٹداھکیٹ ٹںیہن ٹںیم وملفں ٹاہں ٹاےب۔  ٹرک ٹہن

 ! نکیل ٹےہ ٹراہٹ ٹرک ٹیک

دٹ ٹاسدوھکی ٹربق ٹاےلگ ٹےس ٹربقوں ٹدو ٹوہ ٹنکیل ٹنکیل؟

  

 آرہ ٹاہں۔ ٹےہ ٹآرہ ٹآواز ٹےس ٹاسی

 زور ٹرک ڈر ٹےن ٹرمع ٹالش؟۔ ٹوہ ٹراہ ٹٹیسھگ ٹھچک وکیئ ٹےسیج ٹیھب ٹےھجم ٹاہں۔ ٹیس ٹآہتسہ ٹتہب ٹےہ

ر ےچین ٹےس ٹرمک ریمیٹ ٹاےب۔ ٹوبال ٹےس

ے

 وت ٹ؟ٹ ٹاگ ٹلچں ٹےسیج ٹںیم۔ ےہ ٹراہ ٹگل ٹڈر ٹےھجم ںیہن۔ ٹای

  افف۔ ٹلچ

اداینں ٹیکٹ ٹوچبں ٹےن ٹت اسھت ٹاسھت ٹےک ٹاقمح

ن

 ۔ےہ ٹوہا ٹانبی ا ٹراکیرڈاج آگ ٹیھب ٹےس ٹی

ٹ ٹومت ٹاسھت ٹریمےٹ ٹآؤ ٹشیپ ٹےس یمتٹ ٹاگ ٹاجؤں ٹالچ ٹواسپ ٹںیم ٹوہں ٹراہٹ ٹہک ٹںیم

ے

 ےلٹ ٹی

 ۔ ےھجم ٹوہ ٹآےئ

 ۔۔ وبال ٹوہےئ ٹڈرےت ٹےس ٹآواز ٹاکتپنٹ ٹرمع
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 ۔ ےہ ٹیئگ ٹوہ ٹرشوع ٹےس ٹرھپٹ ٹی ارش

 ۔ٹھت ٹداھکی ٹےس ٹآوھکنںٹ ٹوایل ٹاجےن اھک وک ٹاجمٹ ٹےن ٹرالیح ٹلچٹ ٹآگ ٹرھپ؟ ٹوت

ٹ لسھپ ٹروھک ٹدقم ٹآہتسہ

ے

اٹ ٹم

ن

 وہٹ ٹالش۔ ٹلچ ٹواسپ ٹامن ٹی ات ٹریمی ٹرالیح۔ ٹےس ٹیٹم ٹاجی

 ۔ اسےنم ٹدوھکی

 وہےئ ٹوہےت ٹآگ ٹےن ٹرالیح ٹےھجم؟ ٹےہ راہ ٹگل ٹویکںٹ ٹوہا ٹداھکی رہچہ ٹہی!  ٹدوھکی ٹوہ ٹاہکں؟

 ڑپے پ ٹزنیم ٹےس ٹروینش ٹوکیئٹ ٹڑپیت ےس ٹیکلہ ٹتہب ٹےس ٹدور ٹآور ٹادنریھے ٹےس ٹوغر

انٹ ٹاس ٹوہےئ

ن

 ! یک ٹوکشٹ ٹیک ٹاچہپےنن وک ٹسج ٹان

 اہکں؟ ٹاوکسٹ ٹےہ ٹداھکی ٹاہکں

 ۔۔صخش ٹوہ واال ٹاسھتٹ ٹےک ٹآدیم ٹزیمخ وج ٹوہ ٹےھجم ٹوت ٹہی۔اےب

  ھت وبال ٹرمع۔ ٹےہ ٹراہ ٹگل

 ۔ےہ وہٹ ٹوت ٹہی ٹاہں ٹاہں ٹاہں

ا ٹاوکس ٹوت ںیہن ٹہی؟ ٹاور ٹرما ٹںیہن ٹوہ ٹھت صخش ٹدورسا ٹوت ٹزیمخ نکیل  ٹامرا؟ ٹےنٹ ٹسک ٹاوکس

ن

 اچاتہ ٹامری

ٹ ٹےہ ٹبلطم ٹاک ےنہک ٹریمے ٹاجم ٹےہ؟

ے

راب ٹایکس ٹاحل

ن

 ۔ ہی ٹہگج ایکس ٹیھت ٹخ
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ٹ  ۔ ٹی ات وس ٹیک ی اوتں ٹای 

 ٹ۔ ٹاجم ٹرمع
 

 اہمتری ٹورہن ٹاجؤ ٹلچ ےس ٹاہیںٹ ٹھتٹ ٹاہک ٹےھجم اےنس ٹوت ٹھتٹ ٹایگٹ ٹیپاس ٹاےکس ٹںیمٹ ٹخ

  ٹںیم؟ ٹچس!  ٹیگ ٹاجےئٹ ٹاجن

 ! ایگ ٹرک ٹہی ٹاب ٹاورٹ۔ ٹںیم چس ٹمسق ٹریتی

ٹ ٹیک ٹےنلچ ےک ٹیسک پ ٹزنیمٹ ٹیلیگ ےنٹ ٹاجم۔ ٹےہ ٹآراہ ٹوکیئ ٹےس ٹواہں! ٹوپھچ ٹوپھچ

 

 
 وسحمس ٹآہ

 ۔ٹیھت ٹیک

 

 ۔ وپھچ ٹوپھچ ٹےہ ٹآراہ ٹوکیئ

 پ ٹہنمٹ۔۔ ٹےہ ٹراہ ٹاج ٹرطف سک ٹہی۔۔ ٹش۔۔ ںیم ددلل ٹسک۔۔ مہ ٹآج ٹےئگ ٹامرے

پٹ ٹہنک ٹرطحٹ ٹیک وعروتں ٹےہ ٹاچدر ٹاےکس

ن

 ۔ وہاٹ ٹڈاھن

رو ٹرکےن یپاریٹ ٹےہ؟ ٹراہ ٹاجٹ ٹویکں رطفٹ ٹیکٹ ٹاھجڑویں ٹان ٹےھچیپ ٹےک ٹربقاتسن ٹہی  یپارہٹ ٹی 

رولیں

 
پ
اٹ ٹرک ٹدھکی ٹںیمٹ ٹروک ٹاہیں ٹدوونں تٹ۔  ٹاسھت ٹےک ٹخ

ے

 ۔ وہں ٹآی

ٹ ٹواےل ٹوجوتں ٹوت ٹوہےئ ٹہن ٹاہیں ٹارگ۔ آںیئ ٹےپ ہگج ٹایس ٹواسپ ٹاور ےہ ٹکیھٹ ٹلچ

ے
ن

 ٹدرخ
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اٹ ٹےس ٹایخل۔  ٹگ ٹوہں ٹیپاس ٹےک

ن

 ۔ اجمٹ ٹاجی

 ۔ ٹرانھک ٹظنٹ ٹپٹ ٹالش ٹاسٹ ٹولگ ت ٹرکو ٹںیہنٹ ٹرکف ٹاہں ٹاہں

 ۔ اگ ٹرےک ٹوت ٹیہک اج اتلچ۔ ٹدیھکی ٹدیھکی ٹہن ےھچیپ۔ ٹےہ ٹراہ ٹاج ںیم ٹوھکرٹی ٹادنریھی ٹسک ٹہی

اٹ ٹےھچیپٹ ٹےھچیپ ےک ٹاس ٹوہےئ ٹرکےت ٹےھچیپ اک آدیم ٹاسٹ ٹاجم

ے

 ۔۔ٹھت ٹراہ ٹوبلٹ ٹوہا ٹاجی

 ۔ وہ ٹدیٹ ٹآواز ٹیسیک اوکس ٹےسیج۔ ٹاجم ٹپھچ

ر یپاؤں ٹلکن۔۔ ےہ ٹیئگ ٹہہب ٹربق ٹہی ےس ٹی ارشٹ۔ ٹٹش ٹآوہ
 
 لکن ٹںیہنٹ ٹویکں ٹلکن اےب۔ ٹی اہ

  ٹراہ؟

ٹ  ےک ٹربقٹ ٹوٹیٹ ٹوج ٹےہ ٹوہا کپا ٹیپاؤںٹ ٹااکسٹ ٹےن ٹیسک ھت ٹایکٹ ٹوسحمس ٹےسیج ٹاےنس ٹےیلٹ ٹےک ٹےحمل ٹای 

 ۔۔ٹھت ٹالسھپ ٹادنر

   آواز؟ ٹہی۔۔ ٹاھبوگ

  یک؟ ٹاجمٹ ٹوت ٹآواز ٹہی

 ۔۔ٹ ٹاجم  ٹت؟ ٹوہ ٹاہکں ٹاجمٹ۔۔ ٹ اجمٹ۔۔مہ ٹآج ٹےئگ ٹرم
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ٹ ٹاس ٹےک ٹرات وج ٹںیہن ٹایھچ ٹاینت ٹوپسیل۔۔ ٹالبؤ ٹوک ٹوپسیل امن ٹی ات ٹریمی ٹرالیح

ے
ے

 وق

 ۔ پ ٹہگجٹ ٹاسیٹ ٹیھب ٹوہٹ ٹیگ ٹآےئ

ا ٹرکٹ ٹدھکی ٹرک اج ٹآگٹ ٹںیم روکٹ ٹںیہی ٹت ٹرمعٹ۔۔ ٹاجم

ے

 ۔۔ وہں ٹآی

ٹ ٹاہیں اجؤ رک ٹےل اسھت ٹےھجم ٹںیہن ٹںیہن

ے

 ۔۔ وھچڑو م

 رطحٹ ٹاسٹ ٹگ ٹرمںی ٹدوونں ٹوت ٹےئگ ٹدوونں ٹمہ ٹرکٹ ٹاج آگ ٹدو ٹرکےن ٹاتپ ٹاکٹ ٹاجم ٹےھجم ٹدھکی ٹرمع

 ۔ گ اجؤ ٹچب ٹت

ٹ ٹزدنیگ ٹومت ٹرالیح ٹںیہن  ۔ آگ ٹلچ ٹتٹ ٹاسھت ٹای 

ا ٹاذاینٹ ٹیک ٹحبص

ن

ٹ ٹنیت ٹےس ٹدور ٹیہک۔۔ یھت ٹںیئگ ٹوہ ٹرشوع ٹوہی ٹ ٹہٹ ٹای 

ے
ے

 ٹازاونں ٹںیم وق

 ۔یھتٹ ٹیگل ٹوگنجنٹ ٹآواز ٹیک

ا ٹروینش ٹیکلہ ٹیکلہ

ن

رویں ٹدو۔۔ ٹیھت ٹیئگ ٹوہ ٹرشوع ٹوہی

 
پ
 رالیح ٹوہبش ٹوج ٹیھت رہ ٹوہ ٹاکہچر ٹیک ٹخ

 ۔ ںیھت ٹرہ ٹوبل ٹرکٹ ٹٹیب اورپ ک ٹرمع ٹاور

 ۔۔ دوونں ٹت ٹاھٹٹ ٹاٹیب ٹاٹیب؟

  اھٹٹ  ٹدوونں؟ ٹت ٹوہ ٹےچب ٹےک ٹسک ٹونوجاونں؟
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  ھت راہ ٹگجٹ ٹوک ٹدوونں ٹان ٹوہا اتکنیھپ ٹیپانٹ ٹآدیمٹ ٹوبڑاھ ٹوہ

 ۔ اٹیب ٹاھٹ وھکول ٹآیھکن

 ۔ اٹیب ٹاھٹ ٹوکن ٹآپ؟ ٹآ

  ںیم؟ ٹربقاتسن ٹاس ٹاہیں ولگ ٹت

 ۔۔  ٹوہ ٹیج۔ج

  ت؟ ٹںیمٹ ٹی اد ایکس ٹاک ٹدوونں ٹتٹ ٹےہ ٹایگ ٹڑھچب ٹوکیئ

  دی ا ٹوجاب ٹےن رالیح ٹوہےئ ٹاےتھٹ ٹےس کشمٹ۔۔ ٹںیہن ٹںیہن

 ۔۔ مہ ٹوہ

 ! اجم

اراٹ ٹوہ ٹاجم۔۔ ٹالکن ٹاسہتخ ٹےب ٹےس ہنمٹ ٹاےکسٹ ٹدیبار ٹےس ٹدنین
 
ٹ ٹہ

ے

 ھت راہ ٹںیہن ٹلم ٹوہ۔۔ ٹدوس

د ٹاوکس ٹمہ

ن 

  ؟۔وہا ٹایک ٹرھپٹ ٹاور ی ارش ٹےھت رےہ ٹڈوھی

 ۔۔ٹاگل ٹوسےنچ ٹرک ٹکپ ٹرس ٹرالیح
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  آی ا؟ ٹںیہن ٹوہش ٹاوکس۔ ٹرھگ ٹریماٹ ٹواال ٹاسےنم ٹوہ۔۔ ٹآؤ ٹرھگ ٹریمے ٹاھٹ

ارہ ٹرطفٹ ٹیکٹ ٹرمع ٹےن آدیمٹ ٹوبڑےھ ٹاس ٹرمع؟

 

 ۔ ھت ٹایک اش

ٹ ٹےن ٹرالیح ٹ ٹڈایل ٹپ رمع ٹظنٹ ٹای 

ن

غ

ہ 

ٹ ٹیکٹ ٹیپان ےس ٹدلجی ٹاو

ے

 پٹ ٹاس رک ٹےل ٹےس آدیم ٹاسٹ ٹوبپ

ے

 

ت

ن

ٹ
 
ھی
پ
چ

 ! ٹاگل ٹامرےن ٹ

 ۔۔ٹرمع ٹاھٹ

 

 ۔۔ ایمں آںیئ ٹآںیئ

رتص؟ ٹےس ٹی اروں ٹاوکپ ٹیئگ ٹلم ٹرھگ؟ ٹآپ ٹآےئگ

ن

  ٹق

ٹ ٹدامغ

ے

راب ٹم

ن

 ۔ اہھت ٹےک ٹردیشہ ٹوجیھب ٹرکٹ ٹونبا ٹاچےئ رکو ٹخ

ل ٹاےنپ ٹرھکنے ٹہی

ن

 ی
ٹ چپ

 ! ںیہن ٹںیم ٹرھگ ںیمہ رکو ٹداھکیی اٹ ٹںیم ٹ

ل ٹاےنپٹ ٹت ٹگٹ ٹوہ ٹارکنی

ن

 ی
ٹ چپ

 ! ںیم ٹ

 ہہ
ہ

 ۔ ٹوہں اتبیت ٹوک ٹاامں ٹایھب۔۔ ٹ
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اٹ ٹرطف ٹیکٹ ٹرمکے ٹوک ٹرالیح ےنٹ ٹرحماب ٹڑھکی ٹےھچیپ

ے

 ۔۔ اہک ٹوہےئ ٹاجی

 ۔۔ اامں ٹاامں

 ! ٹرات ٹاسری ھت ٹاہکں ٹہی ٹوپںیھچ ٹےس اسٹ ٹےہ ٹاایگٹ ٹرھگ  ٹاجم

اٹ ٹالکٹ ٹاک ٹرمکے اجمٹ۔۔ ٹاب ٹںیہمت ٹوکسن ٹایگ ٹلم ٹرمیچ؟ ٹیک ٹاگل

ے

ٹ ٹاوکس ٹوہا ٹاگلی

ے

 
 اگلےت ٹاکشی

 ۔۔ٹ ٹوبال

ش۔۔ ٹافف
 کٹ 
ب

 ۔۔ رسکیلی ٹاجم ٹر

  ت؟ ٹےھت ٹےئگ ٹاہکں

  ٹت؟ ٹواہں ٹےھتٹ ٹےئگ ٹویکں

  اگ؟ ٹوہ ٹااجنم ٹایک ٹااکس وہ ٹاجےتن ٹآج ٹوہا ٹےس تٹ ٹلتق ٹاکٹ ٹآدیم ٹسج

 ۔ اجمٹ ٹوبل

پٹ ٹڑھکاٹ ٹںیم ٹہشیش   وبل ٹوت؟ ٹےہ ٹویکں ٹخپ

 ۔ےس ھجم ٹایگ ٹوہ ٹایک ٹہی ٹافف
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 ۔۔ ریمی آؤٹ ٹرک ٹےلٹ ٹاچےئ ٹردیشہ

  ھت ٹوبالٹ ٹرک ٹالچ ٹوہ

 !اصخ ٹ ٹآیئ

 

 ۔ وھکول ٹدروازہ ٹےہٹ ٹراہ ٹرک ٹی ات ٹرالیح ٹےہ ٹوفن ٹاہمتراٹ ٹاجم

  ٹرالیح؟

 پ ٹوصےف ٹرکٹ ٹاگل ٹالک واسپ ٹرک ٹےلٹ ٹوفن ٹےس دروازہٹ ٹرک وھکل ٹالک ٹوفرن ٹوباتل ےس ٹہنم ٹوہ

  ولیہ؟۔۔ ٹھت اھٹیب ٹا

  ٹوہ؟ اہکں ٹولگٹ ٹت ٹوہں ٹرھگ ںیم وت؟ ٹےہ ٹاہکں ٹاجم

 ۔ واہں ٹےہ ٹرھگٹ ٹاک ٹالکنٹ ٹیسک یپاس ٹےک ٹربقاتسن ٹمہ

 ۔۔ ںیمہ ٹےن ٹالکنٹ ٹاس ایھب ٹےھت ٹوہیبش ٹمہ  ایھب؟ ٹآےئ ٹںیہن ٹواسپ ٹےس ٹواہںٹ ٹولگ ٹت

ر ٹھچک وہں ٹراہ ٹآ ٹںیم  ۔ ںیم دی 
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اٹ ٹےیل ےک ٹوش آرک ٹےھجم ٹرانھک ٹرپسی ٹڑپکے ٹریمے

ن

 ۔ ےہ ٹاجی

 ۔ اٹیب ٹوہ ٹآےئ ٹواسپ ٹوت ٹایھب ول ٹوتٹ ٹاھک ٹھچک

  اگ ٹاھکؤںٹ ٹآرک ٹاامں

 ۔ ایگ ٹٹیبٹ ٹںیمٹ ٹاگڑی ٹوک ٹاتہکٹ ٹےس ٹدیجنسیگٹ ٹوہ

فف
ف
ر۔۔ ٹا

 
ٹ ٹہ

ے
ے

ا ٹوہش ٹاکٹ ٹاھکےنٹ ٹہن۔۔ ٹڑلاک ٹہی ٹےہ ٹراتہ ٹںیم ٹدلجی ٹوق

ے

 اک ےنیپ ٹہن ٹاوکس ٹےہ وہی

ٹ ٹسب

ے

ٹ ٹدوس

ے

ٹ ٹدوس

ے

 ۔۔ دوس

راھ پ ٹرس ٹہٹ ٹےن ٹآپ ٹاامں

 
پ
 ۔ وک ٹاھبیئ ٹےہ ٹوہا ٹراھکٹ ٹرک ٹخ

پٹ ٹت راٹ ٹرکو ٹخپ

 

 ۔ےس ت ٹےہ ٹی 

 

پٹ ےس ٹاگڑی ٹوت ٹوہ ٹاب  ںیم ٹدے ٹاتب ٹوت ٹےہ ٹواال ٹرکےنٹ ٹہ ااسی ٹایھب ٹوت ےہ ٹایگٹ ٹلکن ٹاچپ ٹخپ

ٹ ٹاک رکےن ٹی ات ٹآیلگ

ے

 ۔ ٹوسوچں م

ام۔ ٹجمسٹ ٹوت ٹےہ ٹںیم ٹرٹسسی وہٹ ٹی ار۔ ٹاتب ٹاھبیئ ٹںیہن

 

ٹ ٹش

ے

 رک ٹالیپ ٹالھکٹ ٹھچک ٹاگ ٹاجےئ وہ ٹکیھٹ ی

 ۔ اگ ٹاجےئ لہب ٹدل ٹااکس
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ی ٹاوکس ٹرازٹ ٹہی ٹھتٹ ٹایگ ٹہٹ ٹوھبل ٹوت ٹںیمٹ ٹوبال ٹہس ٹاہں پ
ہ ٹ ی

 ۔ اکٹ ٹرکےن ٹ

 ۔۔ آڈیئی ا ٹنس ٹااھچ

  آایگ؟ ٹواسپ ٹرمع ٹآہنم۔۔ وہں ٹرہٹ ٹرک ٹارتسی ٹڑپکے ٹےک ٹاھبیئ ٹامام

 ٹت ٹںیہن ٹوپاھچ۔ ٹےک اگل پ ٹاکم ٹےھجمٹ ٹہ ٹآےت ںیہٹ ٹےئگ ٹاہنےن ٹسب ٹںیہ آےئٹ ٹایھب ٹاھبیئٹ ٹامام ٹیج

 اورپ ےن ٹںیم ایھب ٹھتٹ ٹاسھت ٹےک ٹرالیح ٹاور اجم ےہ ٹاتکس ٹوہ ٹاہکں ٹامام ٹوہ؟ ٹھتٹ ٹاہکں ٹےن

 ٹ ٹداھکی ٹےس ٹتھچ
 

فف۔ ٹےئگ وہ ٹاھبیئ ٹےک ٹرک ٹڈراپ ٹوہ ٹخ
ف
ٹ ٹا  ! ٹڑلےک ٹہی ٹای 

ر ٹرات ٹاسری
 
لٹ ٹااسیٹ ٹاہاہاہ۔۔ ٹوہاگ ٹدی ا ٹاگلٹ ٹیھب ٹوکٹ ٹرمع ٹںیم ٹوارداوتں ٹاسھت ٹںیہ رےتہ ٹاہہ

ب لک
 یھب ٹ

 ےھت ٹےئگٹ ٹرک ٹیک رھگٹ ٹےک ٹاجم ٹےس ٹوہج ٹیک وہےن ٹزی ادہٹ ٹی ارش ٹرات ٹسب۔ ٹامام ٹےہ ٹںیہن

 ۔مہ

ٹ ٹی ات ٹےس ٹھجم۔۔ ٹوٹہ ٹےھچیپ

ے

 یپاسٹ ٹںیہ ٹرہٹ ٹرک ٹویکں ےھچیپ وک ٹےٹیب ٹامام ٹارے۔۔ ٹت ٹرکو ٹم

ٹ

ے

  ٹےک؟ آپ ٹںیم ٹوھٹیبں ٹم

ٹ ٹےن ٹامں ٹایکس ارایگض ٹای 

ن

 ۔۔ ٹیھت ڈایل ٹپٹ ٹرمع ٹاگنہ ٹوایلٹ ٹی

ٹ ٹوت ٹاےسی ٹامام

ے

 ۔ ٹےس ٹھجم اوکپ ٹاگٹ ٹاجےئ ٹوہ ٹقشع دیھکیٹ ٹم

http://www.neweramagazine.com/


ٹ

 

 
 New Era Magazine  ٹضٹی ار ہزریناز  ٹوہ آہ

www.neweramagazine.com    
23 

ٹ

 

 
 ۔ اہمتری ٹوہں ٹامں ٹرکو ٹرشم ٹہ

؟ ٹوبل ںیہنٹ ٹااسی ٹےس ٹامں ٹوت ٹاہں

ے

 نھکم ٹوک ٹامں۔۔ ٹںیہ ٹوجٹ ٹقشع ٹتبحم ٹیلہپ ریمی ٹآپ ٹتکس

ٹ

ے

 ۔۔وسری امام ٹااھچ۔۔ ٹاب ٹاگلؤ ٹم

 ۔۔وہں ٹراہٹ ٹکپ ٹاکن ٹدیھکی

اٹ ٹااسی ٹی ار ی ار۔ ٹاگ ٹوہ ٹںیہن ٹااسی ٹاب

ے

ا ٹاسھت ریمےٹ ٹآںیئ ٹوھچڑںی ااھچ۔ ٹےہ ٹوہی

ن

 اھکںیئ اھکی

 ۔ ٹآپ

اہتش ےن ٹںیمٹ ٹیئھب ٹہن

ن

روں ٹرکو ٹہٹ ٹت ٹےہ ٹرکایل ٹی

ن

اٹ ٹواال ٹارگنی 

ن

 ۔ ٹاب ٹالب ٹالب ٹڈرن ٹاھکی

ر

ن

 ! ٹاوالد ٹیکٹ ٹارگنی 

  یک؟ ٹی ای ا ٹی اٹ ٹاینپ ٹآپ ٹیئگ ٹےک ٹرک رعتی ٹیکٹ ٹسک ٹامام ٹاہاہاہ

 ۔۔۔ٹھت اہک ٹوک ٹامں ٹاجےتٹ ٹرکٹ ٹآھٹ ٹےن ٹرمع

 ۔ ٹےہ ٹی ات ٹوکیسن ٹوایلٹ ٹوپےنھچ ٹآاجؤ ٹاہں ٹاہں ٹآاجؤں؟ ٹادنر۔ ٹآہنم ٹوبولٹ ٹاہںٹ ٹ؟ ٹاھبیئ

 ٹ ٹآپ ٹاھبیئ
 

ر رات ٹخ
 
ارے ٹولگ ھچک ٹوت ٹےھتٹ ٹی اہ

 
ر ٹےک ٹرھگ ٹہ

 
۔ ےھت ٹرےہ اگلٹ ٹرکچ ٹی اہ

 ۔ ےھت ٹولگ ٹااجنن وکیئ ٹاھبیئٹ یج ٹولگ؟
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  ٹداھکی؟ ٹےس ٹاہکں ٹےن ٹت

رس ٹی ارش ے ٹپٹ ٹتھچ ٹںیم یھت ٹرہ ٹی 

ن

گت
 
ھی
 
پ

 ٹ ٹیھت ٹوہیئ یئگ ٹ

ے

 ےک ٹٹیگ ٹاگری ٹولگ ٹھچکٹ ٹی

ارہ ٹرطف یک رھگ ٹرکٹ ٹروک ٹآگ

 

 ۔ ےھت رےہ ٹرک ٹدقیم ٹلہچ رکےتٹ ٹاش

ااسز ٹعیبطٹ ٹایکن ٹےھت ٹےئگ وس ٹاھبیئٹ ٹھت؟ٹ ٹاہکں ٹادس

ن

 ۔ یھت ٹی

 ۔۔ےتیل نشنیٹ وہ ٹھتٹ ٹاتبی ا ٹںیہن ٹوک ی ای اٹ ٹںیہنٹ ٹھت؟ ٹاتبی اٹ ٹوک ٹی ای ا

 ےک ٹڈیمی اٹ ٹآپ ٹاھبیئ۔ ٹگ ٹوہں ٹےئگ ٹوھبل ٹراہتسٹ ٹہ ٹوےسی ٹںیہن ی ات ٹیکٹ ٹڈرےن ٹوکیئ ٹااھچ

 ۔ ٹوت یھب ٹدنمش ٹےک ٹولوگں

 ۔۔ وھٹیب ٹآؤ ٹادھ ٹیلگپ ٹںیہن ٹارے

ا ٹےس ایپرٹ ٹرک ٹہکٹ ٹاک ےنھٹیب ٹپ وصےف ٹاےس ٹرک ٹکپ ٹاہھت ٹاک نہب ٹاینپ ٹےن ٹرالیح

ن

 رشوع ٹاھجمسی

 ۔ ایک

اری ٹنکیل ٹںیہ ٹرضور ٹولگ ٹےک ٹڈیمی اٹ ٹمہ ٹدوھکی
 
ٹ ٹرپلنس ٹہ

ن
 

 وکیئ ٹاور۔ ٹےہ ٹہ رپلنس الئ

 ۔ ٹںیہ ٹاتپ ٹفیسٹ ٹاینپ ٹںیمہ ٹوت ٹاچےہ یھب ٹاصقنن ٹںیمہ

 یک ٹآیپاٹ۔ ٹمکح ٹاکٹ ٹنہب ٹریمی ٹےسیج ٹہٹ ٹکیھٹ ٹااھچ۔۔ ٹرکںی ٹآاجی اٹ ٹدلجی رات ٹآپ ٹاھبیئٹ ٹنکیل
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 ی ارش ٹتہب ٹیھب آی ادٹ ٹاالسم ٹیھت ٹرہ ٹوپھچ ٹآاکپ ٹیھت ٹآیئٹ ٹاکل ٹرات ٹاہں ٹوےسی؟ ٹآیئٹ ٹاکل

ر ٹاور۔۔ ٹںیھت ٹرہ ٹاتب ٹوہیئ
 
 ۔ ھت ٹاسیکٹ ٹاطہ

ل
ب لک
راٹ ٹاانت ٹااھچ اہاہاہٹ۔۔ ٹھت راہ ٹوبل ٹامومں ٹامومں۔۔ ٹکیھٹ ٹ

 

  ایگ؟ ٹوہ ٹی 

 ۔  ٹاھبیئٹ ٹیج

 ۔ ںیم ٹرکولں وپرا ٹاکم ٹاکٹ ٹدن ٹھچک ٹسب آی ادٹ ٹاالسم ٹگ ٹںیلچ

  اھبیئ؟ ٹیچس

ٹ  ۔ یچس ٹدم ٹای 

  ٹرکوں؟ ٹرشوع ٹگنکیپ ٹںیم

 ۔۔ٹرکو ٹاہں ٹاہں

 

اریکی ٹتہب ٹرات

ے

ر یھت ٹی
 
اٹ ٹاور ٹاخومیش ٹیک ٹومت ٹرطفٹ ٹہ

 

 اخومیشٹ ٹاس۔ ۔  ٹےہ وہا ٹاھچی ا ٹانسی

ٹ ٹںیم ر ٹھچک ٹوج ٹیھت آرہٹ ٹآواز ٹیٹھگ ٹیٹھگ اور دیب ٹدیب ٹای   اجیتٹ ٹوہ ٹدبتلی ٹںیمٹ ٹرکاہ بملٹ ٹدعب دی 

ٹ ٹیھت  آےن ٹآوازٹ ٹیک ٹکھٹ۔ کھٹ ٹدعبٹ ٹےک ٹاس اجیت وہ ٹاخومیش ٹآواز ٹہی ےیلٹ ٹےک ٹےحمل ٹای 

http://www.neweramagazine.com/


ٹ

 

 
 New Era Magazine  ٹضٹی ار ہزریناز  ٹوہ آہ

www.neweramagazine.com    
26 

 یک ربقاتسن۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ٹ ٹوہ ٹراہ ٹرکٹ ٹوکش ٹیکٹ ٹااھکڑےنٹ ٹوہ ٹےتخت ٹےک ڑکلی ٹوکیئ ٹےسیج ٹیتگل

ٹ ٹںیم اخومیش ٹرپارسا ازہٹ ٹوج ٹیھت آرہ ٹآوازٹ ٹوایل ٹدےنی رک ڑھکے ٹروےٹگن ٹای 

ے

 ربق ٹوہیئٹ ٹینب ٹی

ٹ ےھت ٹزگرے ٹےٹنھگ ٹاست ٹھچ ٹےیک ٹدنف ٹواہں وکٹ ٹتیم ٹیسکٹ ٹھت اتگل ٹیھت
 
 ےس ٹوہجٹ ٹیک ٹڑھچاکو

ٹ ایھب ٹیٹم

ے

 یھت ٹآرہ ٹےس ربق ٹایسٹ ٹآواز۔ ۔ ۔ ۔ ٹ یھت ٹیلیگ ی

 اےسیٹ ٹنکیل ٹےھتٹ ٹاھبگ ٹرطف ٹاہمتری ٹمہ رکٹ ٹنس ٹآوازٹ ٹاہمتری ٹںیم انسےٹ ٹےک ٹومت ٹایس

ٹ ٹںیم یپاؤں وہ ٹایک ٹوہبش ٹںیمہ ےنٹ ٹیسک ٹےسیجٹ ٹاگل ٹںیمہ

 
ن

 ۔ رکٹ ٹاگل ٹرکی

  ھت ٹوہا یہی ٹیھب ٹاسھت ٹریمے

 ۔ وک ٹاسٹ ٹویپ اور ٹیپان ٹےس ےھچیپٹ ٹےک ٹاگڑی ٹااھچ

  ت؟ ٹوہ ٹکیھٹ ٹرمع

  ھت؟ وکن ٹی ای ا ٹہی۔۔ ٹ ٹوہں ٹکیھٹ ٹاہں

ا ٹپ ٹربق ٹیکٹ ٹویبی ٹاینپ ٹےی ٹرھگ ٹرطفٹ ٹی اںیئ ےک ٹربقاتسن ٹااکسٹ ٹی ای ا ٹہی

ے

ر ٹےہ آی
 
 ےک ٹامنز ٹیک حبص ٹہ

  ٹیئگ؟ اہکں ٹالش ٹوہٹ۔۔ ٹدعب

پٹ  ۔  دوونں ٹت ٹاجؤٹ ٹرک ٹخپ
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 ۔ ھت ٹوبالٹ ٹرک ٹااتک رمع۔۔ ٹ ٹالش ٹالش ٹالش

رےن رظنم ٹاک ٹرات ٹےس ٹدامغ ٹریمے

ے

 ! زیلپ ٹدو ٹای

ٹ ٹیلھچپ یک ٹاگڑیٹ ٹےھت ٹےیل وجڑٹ ٹاہھت ٹاب ٹےن ٹرمع

 

 ۔ ےھٹیب ٹپ س 

ش ٹااھچ
 کٹ 
ب

 ! ٹرضور ٹںیم ٹدعبٹ ٹنکیل ٹایھب رکےت ٹںیہن ٹمہ۔۔ ٹ رمع ٹت ٹروہ ٹر

 ںیہن ٹویکںٹ ٹمہ۔ ٹگ رکو ٹںیہن ٹیھب ٹدوونں تٹ ٹاور۔ ٹی ات ٹوکیئٹ ٹرکن ںیہنٹ ٹیھب ٹںیم دعب ٹےھجم

  گ؟ ٹرکںی

 ! ٹدوں ٹوھکٹ ٹوک ٹدوونں ٹت ٹںیم اچاتہ ٹںیہن ٹںیمٹ ٹویکہکن

 ۔ ھت رگا ٹپ ٹاگل ٹایکس ٹآسنٹ ٹےس ٹآھکن ٹیک ٹرمع

  ٹرمع؟ ٹےس ٹمہ ٹایپر ٹاانت ٹاہےئ

ٹ ٹوکباس

ے

اٹ ٹاچےئٹ ٹیک ٹاہھت ٹاےنپ ٹرکٹ ٹاج رھگ ٹےھجت ٹآ لچ ٹااھچ۔ ھت وہا ٹدیجنسہ رمع۔۔ ٹرک ٹم

ے

 الپی

 ۔ ٹوہں

اہتش ٹایھب ٹےنٹ ٹمہ ٹںیہ ٹاھکےن ٹیھب وجےت ٹےس ٹرھگ ٹںیہن

ن

 ۔ ںیم ٹی
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 ۔ ںیمہ ٹرک ڈراپ ٹرھگٹ ٹوت ٹاجم ٹاہں

ام ٹرھپ

 

 ۔ ںیہ ٹےتلم ٹوک ٹش

  ٹےہ؟ انلم ٹاہکں ٹےہ ٹہس ٹلچ

 ۔ ےس ٹرھپ ہگجٹ ٹاس ٹآراہ ٹںیہن ٹںیم ےب ٹلچٹ۔ ٹپ ٹروڈ ٹواےل ٹیپاسٹ ٹےک ٹربقاتسن ٹایس

 ۔۔۔ وت ٹی ار ٹرمع

ا

ن

 ۔ اگ ٹدوھکیں! ٹہس ٹوت ٹآی

پٹ ٹرک ٹدے وجاب ٹریغب ٹےیک ٹثحب ٹوہ  ایگٹ ٹوہ ٹخپ

 

ٹ

 

 
ا ٹرگسی

ے

 ں ٹوہٹ ٹاگلسی

ن

 

ے

 ۔ایگٹ ٹوہ ٹڑھکا ٹیبٹ ٹےک ٹویلگں ت

 ۔ اب ٹےل ٹاکم ٹےس ٹدامغ ٹرالیح

اٹ ٹںیمٹ ٹیلہپ ٹےھجت وت ٹرسیتیٹ ٹاہک ٹاےنس ٹارگ

ن

ے ٹاجی

 

ت
 
ٹ
 
ہ
 ۔ ٹاچ

  ویکں؟ ٹاگ اجےئٹ ٹںیمٹ ٹیلہپ ٹوت ٹنکیل
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 ریتاٹ ٹرھپٹ ٹہی ٹوت۔ ٹںیم اتبےن ٹراہتس ٹںیہ ٹدےتی ٹوھگتمٹ ٹکلمٹ ٹڑپوس ٹوک آدیم ٹااجنن ویکہکن ٹاےب

 ۔ےھجم ےہ ٹاتگل ی اپ ٹاک ٹوسچ

ٹ ٹوباتل ٹےس ٹوخد ٹوہ اٹ ٹشک ای 

ے

 ۔۔ ڑپا ٹلچ ٹرطف یک ٹیلگٹ ٹیلہپ ٹاگلی

  ٹآب؟ ٹےب ٹےہ ٹوکن ٹآدیم ٹہی

ٹ ٹآگ ٹآگ ٹاےکس   ھت راہ ٹلچ ٹآدیم ٹای 

 اکونں ٹےس ٹرےنھک یپاؤںٹ ٹپ ٹوبدنوں یک ٹی ارش ٹاچپ یک ٹوجوتں ٹںیم یلگٹ ٹادنریھ ٹاور ٹاسنسن

 ۔۔ ںیھت ٹرہ ٹڑپٹ ٹںیم

  ٹےہ؟ ٹوکن

ٹ ٹےن آدیمٹ ٹواےل ٹےنلچ ٹآگ رٹ ٹےھچیپ آواز ٹای 

 

 اسھت ٹےک ٹدویار ٹرالیح ٹپٹ ٹسج ٹاگلیئٹ ٹرک م

 ۔ ھت ایگ ٹوہ ٹڑھکاٹ ٹرک ٹکپچ

 ۔ اگل ےنلچ ٹرطف ٹیکٹ ٹآگ ٹےس ٹرھپٹ ٹآدیمٹ ٹوہ ٹہ رےتک ٹاچپ ٹیک ٹوجوتں

  کپاٹ ٹراہتس ٹاک ٹیلگ ٹدورسی اےنس ہ ےسیج ٹدور ٹوھتڑا

ا ٹےھچیپٹ ٹاےکس ےس ٹدقومں ٹزیت ٹرالیح  ۔ پلپ
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ٹ را ٹتہب ٹای 

 

ٹ دروازہ ٹاک سج ٹرھگٹ ٹی  راٹ ٹتہب ٹای 

 

 ںیم ٹادنریھے وہا ٹانب ٹاکٹ ٹڑکلی ٹیپادیئار ٹاور ٹی 

 ۔ ھتٹ ٹراہ ٹدے ٹلھجٹ ٹیک امعرت ٹرپانٹ ٹدصویں

 ۔ دی ٹدکتس ٹاےنس وہا ٹڑھکا ٹرک ٹاج پ دروازہ ٹاسٹ ٹآدیم ٹوہ

د ٹیک ٹاےلگ

 

کڈ

ن

 ی
سٹ

 ۔ ایگ ٹوہ ٹدالخ ٹادنر ٹآدیمٹ ٹوہ ٹاور ایگ ٹلھک ٹدروازہ ٹوہٹ ٹ

 ۔ ھتٹ ٹالھک ٹدروازہ

ادہ ٹرھپ ی اٹ ٹدی اٹ ٹوھچڑ الھک ٹرک ٹوھبل

 

 ۔ٹرکٹ ٹوبھج ٹاجن ش

 

ے گ ٹوہں۔۔ ٹاجم۔۔ ٹےس ٹبک ٹےہ راہ ٹجب ٹوفنٹ ٹاہمترا  ٹاجم
م
ک

ن

ب

ٹ ٹ

 
ن

۔۔ اکل ٹیکٹ ٹدوتسں ٹکن

ٹ ٹاانت ٹاامں

ے

اں ٹرکںی ٹوکاسٹ ٹم

ن

ام ٹاور ٹوہ ٹوہےت آسف ٹدن ٹاسرا ٹوکوسں؟ ٹہن ٹویکں۔ اوکن ٹی

 

 ٹش

رٹ ٹروایٹں ٹیپارایٹں ٹگنس ٹےک ٹدووتسں
 
 اینتٹ ٹےس ٹوکےنس ٹآےکپ ٹزی انٹ ٹایکن ٹاامں ٹاہاہاہ۔۔ یک ٹی اہ

 ۔۔ اچبرے ک ٹیگٹ ٹےٹک

 ۔۔ امں ٹریمی ٹاوےک ٹیج۔ ےہ ٹیک سک ٹااھٹؤٹ ٹاکل۔۔ وہہہن۔۔اچبرے

 ۔ مکح ٹآاکپ ٹوج
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 ےس ٹرطف ٹدورسی ٹولیہ؟۔ ٹھت آی ا ٹںیم ٹرلیگی اگلےئٹ ٹپ ٹومی الئ ٹوفن ٹرک اھٹ  ٹےس ٹامں ٹاجم

 ؟ ٹےہ ٹاہکں ٹاہںٹ۔۔ ٹھت وبال ٹوکیئ
 

ے

  ت

 ۔۔ چنہپ ٹاہیںٹ ٹدلجی ٹوت ٹوہں ٹیپاسٹ ٹےک ٹربقاتسن ٹی ار

  ٹےہ؟ ٹایگ رکےن ٹایک ٹواہں ٹاالیک ٹوت

 ۔۔ آاج ٹیھب وت ٹوہں ٹایگ ٹامرےن ٹھکی

ا ٹرھک ٹوفنٹ ٹلچ ٹااھچ

ے

 ۔ وہں ٹآی

 ۔ ٹیھت دی ٹرکٹ ٹنب اکل ٹےنٹ ٹاجم

را ٹںیم الص ںیہ ٹدےتھکی ٹلچ آگ ٹوت ٹلچ ٹرتپ ٹرالیح
 
 وہا ٹوباتل ٹےس ٹوخد ٹوہ۔۔ ٹہی ٹایک ٹےہٹ ٹامخ

ٹ ٹپ ٹربقوں۔۔ ٹوہا دالخ ٹادنر ٹےک ٹربقاتسن  وحیلی ٹآگ ٹوہ ٹڈااتل ےس ٹظنوں ٹالتش ٹظن ای 

رھ ٹرطفٹ ٹیک

 

 ۔۔ ھت راہ ٹی 

  ایمں؟

رٹ ٹےھچیپ ٹےن رالیح۔ ٹےھجم ٹدی اٹ ٹہ ٹڈرا ٹوت ٹاےنپ ٹالکنٹ۔۔ ٹافف

 

 اےکس ٹآدیم ٹواال ٹوحیلی وت ٹداھکی ٹرکٹ ٹم

 ۔ٹھت ٹڑھکا ٹراھک ٹاہھت ٹپٹ ٹدنکےھ
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ٹ اب ٹت ٹےہ ٹوک ٹوہےن ازانٹ ٹیکٹ ٹرغمب ٹایمں

ے

  اہیں؟ ٹی

ٹ ٹھتٹ ٹآی ا ٹےس اکم ھچک ٹزراٹ ٹوہ ٹالکنٹ ٹیج

ے

 ۔۔ سبٹ ٹدوس

ٹ ٹادنریھ ٹاس ٹںیم ربقاتسن ٹںیہمت

ے
ے

  ٹےہ؟ ٹاکم ایک ٹںیم وق

 ۔۔ وہ ٹالکن

ا ٹولٹٹ ٹرھگ ٹدلجی ٹےک رک۔اکم ٹدو ٹرےنہ ٹااھچ

ن

 ۔۔ ویکہکن ٹاجی

رٹ ٹزی ادہ ںیم ٹربقاتسن ر ٹولخمق الخیئ ٹپ واولں ٹرےنہ ٹدی 

 

 ۔ ںیہ ٹاجیت وھچڑ ای

ر ٹرصف

 

 ۔۔ اجںیت ٹےل ںیہنٹ ٹویکں ٹاسھت ٹںیہ اجیتٹ ٹوھچڑٹ ٹای

 ۔ٹھت ٹاہک رک ٹاگلٹ ٹہہقہق ٹےن ٹرالیح

  ےچب؟ ٹ

؟ ایمں ٹیج   اصخ 

 ۔ الکن ٹوسری ٹآوہ

ر
 
راق ٹی ات ٹہ

ن

ان یھب ٹدیجنسیگ ٹرکےت اڑای ا ںیہن ٹںیم م

ن

 یسکٹ ٹیسک ٹےہ ٹوہیت ٹرتہب ٹےیل ٹےک ٹان
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 ۔ ںیم ٹاحالت

 ۔ ےئگ ٹوہ ٹڑھکے ٹدےنی ٹاھبنش ٹوکےنس ٹےھجم ٹہی

 ۔ اچبٹ ٹکٹ ٹوہں ٹوت ٹںیم ٹےسیج

 ۔اہک ٹےس ےھچیپٹ ٹاجےت ٹےک ٹآدیم وبڑےھٹ ٹاسٹ ٹےن ٹرالیح

ر رک ٹوہ ٹاذاینٹ ٹیک ٹرغمب
 
ا اور ٹاخومیش ٹرطفٹ ٹہ

 

 ۔ٹھت ٹاکچٹ ٹاھچ ٹانسی

ٹ ٹاب ٹربقاتسن ا ٹای 

ن

 ۔ ھت ٹراہ ٹرکٹ ٹشیپ رظنم ٹڈراؤی

رٹ ٹےچین پٹ ٹزنیم ولخمق الخیئ وگی اٹ ٹھتٹ ٹراہ ٹگل ٹااسی ٹےس رکےن وسحمس ٹوک ٹسج

ے

 ۔۔ ںیہ ٹآیئ ٹای

  ٹںیہ؟ رےہ ٹاج اہکں ٹالکن ٹہی

رے ٹوت ٹےھجم

 

 ۔ ایھب ٹےھت ٹرےہ ٹدے ٹاھبنش ٹی 

 ۔۔  ھت ٹراہٹ ٹاج اتلچ ٹےھچیپ ےک ٹآدیمٹ ٹاس ٹرالیح

ل ٹروڈ ٹواال ٹزگرےن ٹاسھت ٹےک ٹربقاتسن
ب لک
 ۔۔ ھتٹ ٹاسنسن ٹاور ٹاخیل ٹ

ٹ ٹوبدنںی ٹیکٹ ٹی ارش  ۔ٹیھت ٹرہٹ ٹاگیھب ٹوک زنیم روےئ ٹےس ٹرھپ ٹی ار ٹای 
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ل ٹےس ےلہپٹ ٹہیلح ٹاک آدیم ٹاس
ب لک
 ٹاہھت ٹےیک ٹنت ٹوکٹ ٹنہپٹ ٹٹیہ کیلب ٹپ ٹرس۔ ھت فلتخم ٹ

ٹ اور ٹوشز نب۔ ٹڈاےل ٹںیم ٹوبیجں   وہٹ ٹکپے ٹگیب ٹںیم اہھت ٹداںیئ ٹای 

 ۔ٹھت ٹراہ ٹاجٹ ٹاتلچ

ٹ ٹےتلچ ےتلچ ٹںیمٹ ٹتمس ٹدیسیھ

ن

ر ےھچیپ اےنس ٹااچی

 

 داکن ٹلھکٹ ٹرطف ی اںیئ ٹرھپ اور ٹداھکیٹ ٹرک ٹم

ر ںیم یلگ ٹوایل ٹاسھت ٹےک

 

 ۔ ایگ ٹم

  ایگ؟ ٹاہکں ٹوبڈاھ ٹہی ٹاےب

دا ںیہ ٹایلگں ٹاینتٹ ٹوت ٹاہیں

ن

ر ٹںیم یلگٹ ٹوکیسن ٹاجےنٹ ٹخ

 

 ۔ آدیم ٹاجلہ ٹہی ٹےہ ٹایگٹ ٹم

 ۔ ےھجت ٹوہں راہ ٹیھبٹ ٹولشیک ٹچنہپ ٹدلجی ٹوت ٹےہ ٹاہکں ٹثیبخ

ٹ ٹےن ٹرالیح ٹ ٹای 

 

ج

مٹ س

  ٹ ٹوفن ٹاور ٹوھچڑاٹ یک ٹوفنٹ ٹےک ٹاجم ٹ
 

 ہنم ٹےس ٹپیک ٹاینپ ٹڈاےل ٹںیمٹ ٹج

 ۔۔ ڑپا۔ٹلچٹ ٹےس ٹرھپ ٹاپھچےئ

ٹ ٹاھبیئ ٹ ٹای 

 

 
ٹ ٹاھبیئ۔ ٹاصخ ٹ ٹااھچٹ ٹیج۔ ٹدنیٹ ٹرگسی  اچرٹ ٹاصخ ٹ ٹیج وپوھچں؟ ٹی ات ٹای 

 ۔ٹآپ ٹوپوچ

 ۔ وت ٹاگ ٹےسنھپ ٹرک ٹوپھچ ی ات رالیح ٹدے ٹرنہ ٹ
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  ھت وبال ٹںیمٹ ٹدل ٹوہ

 ۔۔ وہ ٹںیہن

اں ٹںیل وپھچ ٹاصخ ٹ ٹارے

ن

 ۔ٹی

  ٹےہ؟ ٹداھکیٹ ٹاجےت ٹےس ٹاہیں ٹوکٹ ٹآدیم ٹیسکٹ ٹےن ٹت

؟ آدیم ٹاسیک   ٹاصخ 

رٹ ٹٹیہ ےن ٹسجٹ ٹبلطم ٹریما  ۔صخش اکٹ ٹرمع ٹادڑیھ ٹاکیف ٹاور وہ ٹوکیئ ٹیک ٹنت ٹزی 

اپ ٹاس ٹرالیح

 

 ۔ ھت ٹراہ ٹوھگر ےس ٹظنوں ٹبیجع ٹاوکس ٹوج ٹھتٹ ٹراہ ٹدھکی ٹرطفٹ ٹیک رپیک ٹش

  ٹوہ؟ رےہ ٹویکں ٹوھگرٹ ٹاھبیئ

 ۔ یکٹ وھگرےن ٹاوکپ ٹاواقت ٹایکٹ ٹریمی ٹاصخ ٹ ٹںیہن

 وک؟ٹ ٹیسکٹ ٹداھکی ٹاتب ٹلچ

ٹ ٹاصخ ٹ  ۔ ےک ٹایگٹ ٹںیم ٹرسیتی رکٹ ٹوھچڑ ٹایلگں ٹدو ٹیک ٹی اوج ٹہی ٹوہٹ۔۔ ٹھت ٹوت ٹآی ا ٹایھب ٹآدیم ٹای 

اں؟ ٹےہ ٹرفنکم

ن

  ٹی
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ٹ ٹاصخ ٹ ٹاہں  ۔ دم ٹای 

 ۔ اصخ ٹ ٹںیہ ٹںیہن ٹےٹھچ

؟ ٹیک ٹےنتک

 

 
  رگسی

 ۔ روےپ ٹاست ٹےئگ وہ ٹآےکپ ٹہی ٹاصخ ٹ

 ۔ ےل ٹرھک ٹہ وس ٹہی ٹوت ٹلچ۔ ٹںیہ ٹںیہن یھب ٹیپاسٹ ٹریمے ٹوت ٹےلھک

ٹ ٹاگ ٹآؤںٹ ٹیھبک ٹرھپ

 

 
 ۔ رکےن ٹاتکچ ٹاداھر رک ٹیپ ٹرگسی

ا ٹرضور ٹاصخ ٹ ٹیج

ن

 ۔احرض ٹںیم آی

 

  ٹوت؟ ٹےہ اہکں ٹرالیح ٹااھٹٹ ٹوفن

ارٹ ٹاجم

ے

 ۔ ھت راہ ٹرک ٹوفن ٹوکٹ ٹرالیح ٹاگلی

ٹ ےس ٹںیم ٹآدویمں ٹڑھکےٹ ٹےھچیپ ٹےن آدیم ٹاس۔ ٹدو ٹڈال ٹںیم آگ ٹےک ٹکپٹ ٹوفن ٹااکس  ای 

ارہ ٹرطفٹ ٹیک

 

 ۔ ایک ٹاش

http://www.neweramagazine.com/


ٹ

 

 
 New Era Magazine  ٹضٹی ار ہزریناز  ٹوہ آہ

www.neweramagazine.com    
37 

 ۔ آرک ٹاہیں ٹےہ وہیئ ٹیطلغ ٹےس ٹھجم۔ ٹاجاتن ٹںیہن ٹاوکپٹ ٹںیمٹ۔ ٹںیم

ری ٹتہب ٹوت ٹوت ٹیطلغ

 

 ۔ٹریش ٹریمے ٹےہ ٹاکچ رکٹ ٹی 

 ۔ دو ٹاجےن ٹےھجم

 ۔ ٹرکدو ٹاعمف

  دے؟ ٹوھچڑ ےسیک ٹاالیک ٹوکٹ ٹواولں ٹےنلپ پ کمن ٹاےنپ ٹدعب ٹےک ےنلچ ٹاتپ ٹرازٹ ٹاےنپ ٹریش

ٹ ٹوج۔ ٹھتٹ ٹایکٹ ٹوغر ٹپ ٹلکش ٹیکٹ ٹآدیم ٹواےلٹ ٹربقاتسن ٹےن رالیح ٹآپ؟ ٹالکن ٹاتب؟

 

 
 راہ ٹیپٹ ٹرگسی

  ھت

 ۔ ٹوت آپ ٹالکن! ںیم ٹاہں ٹیج

 ایک؟ٹ ٹوت ٹںیم

 ۔ ںیھت ٹرہٹ ٹلج ٹپ وکےن ٹاچروں ٹےک ٹزیم ایتبںٹ ٹومم ٹںیم ٹرمکے

ی ٹاس

م
ھ

ٹ ٹےس ٹسج ٹھت آراہٹ ٹظن ٹنکیل ٹںیہن ٹوت ولعمم ٹےس ٹحیحص رہچہ ٹااکن ٹںیم روینش ٹد

ے
ن

 انشخ

 ۔ یھت ٹیتکس ٹوہ
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ٹ ٹایھب ٹوت

ے

و ش ٹی
ہ
  ٹوہا؟ ٹںیہن ں

ٹ  ۔ وبال ٹآدیم امرےت ٹیپاؤںٹ ٹپ ٹرمکٹ ٹای 

اٹ ٹااٹل ٹپٹ ٹزنیم ٹڈنھٹی

 

ٹ ٹیک ٹومت ٹاور ٹزدنیگ ٹل 

ن

 
 دوڑا ٹظنںی ٹرطف ٹاچروںٹ ٹرالیح ٹںیم ج

 ۔ ھت ٹراہ

 

ٹ ٹاسےنم ٹاوکس  ۔ ھتٹ ٹوہا ٹاچیٹ ٹاسھت ٹےک ٹرٹیہ ٹوجٹ ٹآی ا ٹظن ڈنلسرٹ ٹای 

 ۔ ےھتٹ ٹےکچ ٹرک ٹرشوع ٹی ات ٹاینپ ٹوہٹ ٹاور ٹےھت ٹےئگ ٹیبٹ ٹرکٹ ٹاج پ ٹبیٹٹ ٹاس ٹیھب ٹآدیمٹ ٹنیت ٹوہ ٹاب

 یپاسٹ ٹےک ٹڈنلسر ٹوہا آگ ٹدریھے ٹدریھے ٹرالیح ٹاتٹیسھگ ٹپٹ ٹزنیم۔ ںیم اہھت ٹریمے ٹآاج

 ۔ ھت راہ ٹرکٹ ٹوکش ٹیک ٹوہےن

ر
 
پٹ ٹادناز ٹواال ٹڈراےن اب آواز ٹیکٹ ٹی ارش ٹیھت یکچ وہ ٹزیت ٹی ارشٹ ٹی اہ

ن

 یھتٹ ٹیکچ ٹڈاھی

 

ری ٹوھکرٹیٹ ٹیکٹ ٹتنطلس یلغمٹ ٹوہ ٹےس ٹادنر ٹ

 

ری ٹی 

 

ر ٹپٹ ٹدویاروں ٹی   الجن ٹوی ٹیٹٹ ٹوہیئ ٹیگل ٹاصتوی 

ٹ ٹےس ری ٹتہبٹ ٹای 

 

 وہیئٹ ٹیلیھپ ٹںیمٹ ٹتمس دو ٹڑیسیھ وہ ٹیھت ٹرہ اج وک ٹاورپٹ ٹوج ٹڑیسیھ ٹےس ی 
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 انسیئٹ ٹےتلچ ٹڑیسایھں ٹاچپ ٹیکٹ ٹیپاؤں ٹےک یسکٹ۔۔ ٹھت وہا ٹاھچی ا ٹادنریھا ٹںیمٹ ٹوحیلی۔۔  ٹیھت

 ۔ یھت ٹرہ ٹدے

ا ٹدقم ٹرک وھپٹ ٹوھپٹ ٹرالیح

ے

 اھچیپ اک ٹاچپ یک ٹوجوتں۔ ٹھت اکچ ٹوہ ٹدالخ ںیمٹ ٹوحیلی ٹرھک

 ۔ اگل ٹڑھچےن ٹپ ٹڑیسویھں ٹدریھے ٹدریھے ٹوہ ٹرکےت

 ۔ ےھجم ٹوھچڑو۔ ٹوھچٹ۔۔ امم۔ ٹمتخ ٹلیھک اہمترا ٹاجن اھبیئ ٹسب

 ۔ ھت راہ ٹڑھچا ٹوک وخد ٹےس ٹاچدر ٹوایل ٹرےنھک ٹپ ہنم ٹاےنپ ٹرالیح

ر ٹےس ٹوھکرٹی اس اب ٹہ الش ٹریتی
 
 زور وک ٹرالیح ٹےن آدیمٹ ٹااجنن ٹاسٹ۔ ٹیگ اجےئٹ ٹی اہ

 ۔ وبال ٹوہےئ ٹدےتلیکھ ٹپٹ ٹزنیم ٹےس

 ۔ ٹوہہہن

ٹ ٹےس ںیمٹ ٹآدویمں ٹنیت ٹڑھکے ٹےھچیپ ٹےلہپ ٹےس ٹدےنھکی ٹاورپٹ ٹرکٹ ٹااھٹ ٹرس ٹاک ٹرالیح  یپاؤں ہن ٹای 

 ۔ ھت ٹامراٹ ٹپ ٹرس ٹاےکس

 وگلٹ ٹیپاس ٹےک ٹرالیح ٹوجان ٹنیتٹ ٹاور ٹآدیم ٹےک ٹرمعٹ ٹادڑیھ ٹاچر ٹپ رکویسں ٹاچرٹ ٹیک ٹاسےنم

رہ

 

 ۔ ےھتٹ ٹڑھکے ٹےیک ٹدای
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ٹ  ۔ وک اسےلٹ ٹاس امر ٹاور ٹای 

ٹ ےس ٹںیم ٹولوگں ٹوہےئ ٹےھٹیب ٹاسےنم   ھتٹ ٹوبال ای 

اری
 
 ۔ گنٹیم ٹزیم وگل ٹوتٹ ٹاھجمس ٹاہیں ٹیھت گنٹیم ٹزیمٹ ٹوگل ٹہ

ادی ٹآرک ٹوتےن ٹاور

 

ری اد ٹش  ۔ رکدی ٹی 

ٹ ٹاخیل ٹےس ٹرشاب

ے

 ۔ ھتٹ ٹوبالٹ ٹوہا ٹاتخیچ وک ٹامر ٹںیم رس ٹےکٹ ٹرالیح ٹآدیم ٹوہ ٹوبپ

ارا ٹےہ راہ ٹرکٹ ٹاھچیپ ٹےس ٹبک ٹاتب
 
  ٹوت؟ ٹےہ وکن ٹاور ٹوت؟ ٹہ

ر ٹےس ٹوخن ٹرس ٹاور ٹوہےت ٹوہیبش

ے

ٹ وہ ٹےتچنیھک ٹی ال ےک ٹرالیح ٹی ا ٹےس رھپٹ ٹی ار ٹای 

ے

 وبالٹ ٹوہا ٹرہکای

 ۔ٹھت

 

  ایگ؟ ٹاگلٹ ٹہشیش۔ ٹارے ٹ

  رکولٹ ٹرکول ٹوکش؟ٹ ٹیک ٹاھبےنگ

ا وہ ٹاکایمب ںیم ٹاھبےنگ

ن

اٹ ٹنشج وت ٹاجی

ن

 ۔ رک ٹلکن ٹےس اہیںٹ ٹانمی
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 ۔ٹےھت ٹےسنہ ٹےس زور ٹےھٹیب ٹپٹ ٹزیم س ٹ ٹوہ

ٹ ٹڈنلسر اہھت ٹاکٹ ٹرالیح ٹںیمٹ ٹاےنت

ے

پٹ۔ ٹیکٹ ٹزی ادہ ٹسیگ اےنس ٹاچنہپٹ ٹاج ٹی

 

 رکٹ ٹاکنل ٹےس ٹرٹیہ یپای

 ےس ٹواہں ٹاور ٹیکنھپ پ ٹزنیمٹ ٹرکٹ ٹالج ٹیلیت ٹرک ااھٹ ٹےس ٹامسچ ٹڑپیٹ ٹیپاس ٹاور ٹدی اٹ ٹکنیھپ ٹپٹ ٹزنیم

 ۔ ھت ٹاھباگ رک ٹاھٹ

  ٹوت ٹاوےئ؟

  ےھتٹ ٹاھبگ ےھچیپٹ ٹےک ٹاس ٹآدیم ٹنیت

و ں ٹوھچڑو ٹوج ٹاس
م
ک

ن

ب

 ۔ اگ ٹاجےئ وہ ٹراھک ٹرکٹ ٹلج ٹھچک اسرا ٹورہن ٹوھکل ٹڑھکایکں ٹ

 ۔ٹےہ ٹراہ ٹوہ ٹنب ٹاسسن ٹریما ٹاچےیہ ٹوہا ٹےھجم

 

فف۔ ٹآایگ ٹےس ٹاہکں ٹاہیں ہشیش ٹہی۔ ٹافف۔ ٹاوچئ
ف
 ۔ یپاؤں ٹریمے ٹا

ٹ۔ ٹےک ٹریھکب ہشیش ٹالکن اھبگ۔ زیمخ

ے

 ےل ٹاھبگٹ ٹاگ ٹآےئ وت ٹواسپ ٹوتٹ ٹاہھت۔ ٹیک ٹریتے ٹدھت

 ۔۔ ایھب

  اجؤں ٹاہکں ٹاب۔ ایل ٹاچبٹ ٹاہلل ٹرکش
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 وت ٹںیہن ٹراک ٹیہک۔ گ ںیگل ٹےٹنھگ ٹدو ٹمک ےسٹ ٹمک ٹںیم ےنچنہپ ٹرھگ ٹاور ںیہ ٹنب ٹراےتس ٹاسڈے

  اھبیئ؟ ٹولیہ۔  ٹاگ ٹاجؤں ٹرم ہ رک ٹگیھب ٹںیمٹ ٹی ارش

و زیم؟
سک
ب ک

رٹ ٹارے ٹا
 
ٹ ٹڑھکی ٹںیمٹ ٹی ارش رالیح ٹےک؟ ٹاگڑی ٹدوھکی ٹی اہ  اجب ٹدروازہٹ ٹاک ٹاگڑی ای 

د ٹیھت اخیل ٹےس ٹادنر ٹوج ٹھت ٹراہ ای 

 

فف ٹپ ٹروڈ ٹےبمل ٹاور اسنسن اس۔  ش
ف
 ۔ دے ٹیھب ٹوکٹ ٹیسک ٹاہلل ٹا

ٹ ٹایھبٹ ٹاھبیئ ٹامام

ے

۔ راہ ٹلم ٹںیہن ٹیھب ربمن ٹااکنٹ ٹاور ٹےہ ٹرہ ٹوہ تہب ٹی ارش ٹآےی ٹںیہن رھگ ٹی

ا ٹںیہن ٹھچکٹ ٹااسی ٹےن اھبیئ ٹھتٹ ٹںیہن ٹارٹنوویٹ ٹوکیئ ٹھتٹ ٹںیہن  ٹوش وکیئ ٹاکٹ ٹاھبیئ آج ٹامام۔ ٹاگ ٹوہ ٹآسف

ے

 اتبی

 یپاس ٹریمے ٹامام۔ ٹالمؤٹ ٹربمن ٹاکٹ ٹرمعٹ ٹی ا ٹاجمٹ۔ ٹوک ےٹیب ٹریمےٹ ٹرےھک ٹںیم افحتظ ٹاینپ ٹاہللٹ۔ ٹھت

ری ٹریمی ااھچ۔ ربمن ٹااکن ٹےہ ٹںیہن

 

 ۔ دوھکی ٹںیم ڈبک ٹریمے ادنر ٹالؤ ٹڈای

 ۔ امام ٹااھچ ٹیج

 

 اسٹ ٹریمی ٹوت ٹںیہن ٹےہ؟ آی اٹ ٹرطفٹ ٹریتی ٹرالیح ےب؟ ٹےھجت ٹےہ ٹتبیصم ایک ٹوت؟ ٹےہ ٹاہکں

 ےہ ٹراہ ٹرک ٹرحام ٹدنین ویکں ٹوہیئ ٹںیہن اےب ٹی ات؟ ٹوہیئ ٹبک۔ ٹوہیئٹ ٹبک ٹہ ٹی ات ٹےس

 ۔ وت ٹریمی
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  واٹ؟۔ ٹںیہ ٹرہ رکٹ ٹوفن ےھجم ٹآیٹن ٹراہ ٹلم ںیہن ٹےس ٹرھگ ٹرالیح

  وہ؟ ٹایگ ٹاہکں

 ۔ ھتٹ ٹاہک ٹاکٹ ٹےنلمٹ ٹیھت ٹیکٹ ٹاکل ےھجمٹ ٹاےنس اھبیئ ٹںیہن ٹاتپ

  ہگج؟ ٹوکیسن

راب ٹںیہن ٹوت ٹدامغ ٹریتاٹ! ٹربقاتسن ٹوہ

ن

  اوکس؟ ٹاجیھبٹ ٹویکں الیکٹ ٹخ

اٹ ٹاےب

ن

 ۔ ھتٹ ایگ ٹوہ ٹرصموف ٹںیم اکم ٹزرا ںیم ھت ٹاجی

اٹ ٹایک ٹاب

ن

ر ٹےک ٹرکٹ ٹرحام ٹدنین ٹاینپ وت ٹاب ٹےہ؟ ٹرکی
 
ر ےک ٹرھگ ٹریتے ںیم آ ٹی اہ

 
 ںیمٹ ٹاگڑیٹ ٹی اہ

ٹ ٹااھچ۔ لکن ٹدلجی ٹوہں دٹ ٹای 

 

کڈ

ن

 ی
سٹ

 ےس ٹڈڑھھ ٹوہ ٹرک وھکل ٹدروازہ ٹاکٹ ٹاگڑی۔ ٹںیمٹ آی ا ٹسب ٹ

فف۔ھت ٹایگٹ ٹٹیب ںیم ٹاگڑی
ف
 ۔ ٹےہ ڈنھٹٹ ٹتہب ٹوت ٹاہیں ٹا

اںٹ ٹیگ ٹوہ ٹڈنھٹ وت ٹےہٹ ٹرہ ٹوہ ٹی ارش

ن

 یک؟ سک۔ ٹاکنل ٹولنشیک ٹوت ٹاب لچ ٹااھچ۔ ٹدگےھٹ ٹی

ری ٹدھکی۔ ٹیکٹ ٹرالیح ٹی اپ ٹریمے

ن

 ویکں وک ٹاھکےنٹ ٹاج رکٹ ٹااھچ۔ ٹایکس ٹےہ ٹایک ولنشیک آخ

 ۔ےہ ٹراہ ٹڈوڑ
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  ٹےہ؟ وہا ٹوسی ا ٹوکن ٹپ ٹوصےف ےک ٹداکن ٹہی۔ ٹرک ٹےھچیپ اگڑیٹ۔۔ ٹاےب ٹاےب

 ۔ ںیہن ٹولعمم

ارچ۔ ٹاگ ٹلچ ٹاتپ ٹوت ٹاگ ٹدےھکی

 

ٹ ٹی

 
 

 ۔ امر ٹالی

  ٹاہکں؟

فف
ف
 ۔ پ ٹرس ٹریمی ٹا

  ےل؟ ٹوسچ

ان ٹاہمتری ٹرمع ٹی ار  
 
امئ ٹاک ٹرحوتکں ٹب

 

 ۔ٹںیہن ٹی

 ۔ یسسی ٹااھچ ٹ

ر ےچین ٹےس ٹاگڑی

ے

 ۔ ہی ٹےہٹ ٹوکن ٹآ ٹرک دھکی ٹای

 ںیم؟

  ریتے؟ ٹایکٹ ٹاور ٹوت ٹاہں ٹ

ر ٹاجٹ ٹےس ٹھجم ٹاگ ٹےنس
 
 ۔ ی اہ
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 ۔ ایگٹ ٹوت ٹںیم وت ٹوہا ٹڈاوک ٹوکیئ

ا ٹںیہن ٹھچک

ے

ٹ ٹےھجتٹ ٹوہی رہتش ٹاک ٹومت ٹےھجت ٹوت ای 

ن

ر ٹےہ ٹراتہ ٹڈر ٹتہب اک ق
 
 ۔ ہگجٹ ہ

 ۔۔رمع ٹےس ٹدایھن

 

 ۔ رالیح ٹاھبگ۔ ےہ ٹآرہ ٹیپاس ٹہی ٹ

اٹ ٹںیہن ٹںیہن

ن

ا ٹنبٹ ٹدل ٹریماٹ۔ ٹگ آاجںیئٹ ٹظن ٹاےس ٹمہ۔ ںیہن ٹاھبگ

ے

 ھچک ٹزیلپٹ ٹےہ ٹراہ ٹاج وہی

 ۔ رکو

پٹ اب ٹامرے ٹےک ٹڈر ٹاجم

ن

 ۔۔ٹھت راہ ٹاکی

  ٹرکیت؟ ںیہن ٹوت ٹہی ٹلتقٹ ٹس ٹ ٹہی ٹ

 ۔۔ وبال ٹےس ٹوخد ٹرالیح

 ۔ ھت ٹاھباگ ٹرکٹ ٹدھکی ٹآےت ٹرطف اینپ ٹوک ٹابلسٹ ٹدیفس ٹاس ٹاجمٹ۔۔ ٹرالیح ٹاھبگ

 ۔ رالیح ٹاھبگ
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ا ٹاجم ھت راہ ٹلہ ٹںیہن ٹےس ٹہگج اینپ ٹوہٹ۔۔ ٹاھٹ ٹرالیح

ے

 راہ ٹدے ٹآوازنی ٹاوکسٹ ٹی ار ٹی ارٹ ٹاھبگ

 ۔۔ ھت

 ۔۔ ھتٹ ٹدوڑاٹ ٹرک نس ٹرالیح ٹآواز ٹیچٹ ٹیک اجم۔۔۔ ٹاچبؤ

  الش ٹایک؟ ٹہی۔۔ ٹالش۔۔ ٹالش

ا ٹدور ٹاتہکٹ ٹاجم

ے

  ٹیئگ؟ اہکں ٹوہٹ۔۔  ٹےس ٹالش اس ایگ ٹوہی

؟  

 

  ٹاغی

 ٹ ٹںیہن

 

 ۔۔ یپالی ایکس۔۔ ٹدوھکی ٹوہ ٹںیہن ٹاغی

 ۔ یھت ٹرہ ٹمچٹ ٹےس ٹدور ٹیپالی

  ٹیئگ؟ ٹرگ ےسیک ٹاہیںٹ ٹیپالی ٹایکس

دا

ن

 ۔ اجےن ٹخ

  ٹےہ؟ رہ ٹاجٹ ٹوک ٹدکھ ٹراہتس ٹہی

فف
ف
 ۔ ںیم ٹوہں ایگٹ ٹسنھپ ٹاہکں ٹا
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  اہلل ٹرکش۔۔ ٹروینش اجسےن ٹوہ ٹیئگ ٹوہ ٹمتخ ٹاغر

ر ٹرک لکن ٹےس ٹاغر ٹرمع
 
  ھتٹ ٹآی ا ی اہ

 ۔۔ یھت ٹروینش ٹرطفٹ ٹاچروں ٹاہجں

  یھت ٹیکچ ٹوہ ٹحبص

 ۔۔ ھت ٹآراہ ٹظنٹ ٹہصح ٹاھچیپ اکٹ ٹوحیلی ٹاس ٹپ ٹاقمم ٹےک وہےن ٹمتخ ٹرہتس ٹاک ٹاغر

 ایک؟ ٹہی

 

  وت؟ ٹھت ایگ ٹرم ٹاہکں ٹ

ٹ ٹنکیل ٹھتٹ ٹوھگےنم ٹوت ٹایگ

ے
ے

 اکنلٹ ٹرک ٹچب ٹےس ٹواہں ٹمسقٹ ٹاور ٹایگٹ ٹےل ٹںیم ہنم ٹےک ٹومت ٹوق

 ۔ آیئ

رٹ ٹریما

 

 
ارٹ ٹم

 

ٹ ٹش

ے

 ۔۔ دیساھ ٹاتب ٹرک م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔آدیم ٹوہ ٹوت ایگٹ ٹےیل ٹےک ٹربقاتسن ٹی ار
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ٹ یپاس ٹریمے ٹولیہ؟  ۔ےہ ینزٹ ٹیک ٹدامھےک ٹتہب ای 

 ایک؟ٹ ٹرس ٹیج ٹ

ا۔۔  نہک ٹوکٹ ٹی اس ٹسب ٹرکو ایتری ٹیک ٹرلیسیٹ ٹریمی ٹ

ے

ٹ ٹدن ٹدو ٹوہں ٹآی

ے

د ںیمٹ ٹی  ۔ ٹوبثت ٹوی 

 ۔ رس ٹرالیح ٹاوےک ٹیج

 ۔ادنر ٹلچ

 ۔ٹںیم ٹہنم ٹےک ٹومت ٹراہٹ ٹاج ٹںیہنٹ ٹوت ٹںیم ٹ

 ۔ دوونں ٹمہ ٹروہ ٹںیہیٹ ٹت ٹرمع ٹ

  ٹوت؟ ایگٹ ٹاھک ٹےھجمٹ ٹرک ٹوتڑ ٹہشیش اکٹ ٹاگڑیٹ ٹوکیئ ٹاہیں ٹرانہ ٹںیہن ٹالیکٹ ٹںیہن ٹںیہن

 

اں ٹیھب ٹنجٹ ٹےک ٹاھک ٹےھجت ےہ ٹہس ٹوت ٹی ات ٹاہں  

 

 یکٹ ٹرالیح۔۔ ٹےھجت ٹگ ٹدںی ٹالگٹ ٹےکٹ ٹرک ٹال

 ۔ ےھت ٹڑپے نہٹ ٹوہٹ ٹاور ٹاجمٹ ٹپ ٹی ات

اٹ ٹلچ ٹےک ٹکپ اہھت ٹریما آاج ٹلچ ٹااھچ

ن

ٹ وھچڑی

ے

 ۔ م
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 ۔ انبؤٹ ٹالنئ ٹلچ ٹےھچیپٹ ٹےھچیپ

  ھت؟ ایک ٹآگ

 ۔ رھگ ٹدے ٹولب ٹلچ انبؤ ٹالنئ ٹلچ ٹےھچیپٹ ٹےھچیپ

 ۔ نہٹ ٹونیم ٹادنا ںیہن ٹاگ

 ۔ ادنا ٹیئن ٹوی ٹونیم

 ہہ
ہ
االقئ ٹ

ن

 ٹ ٹوہ ٹپٹ ٹےنہک ٹےک ٹرمع۔ ٹےت ٹوہن ٹہن ٹی

ن

 

ے

ٹ ٹک ٹےھتٹ ٹےسنہ ت

ن

 امری ٹیچٹ ٹدار ٹزور ٹےن رمع ٹااچی

 ۔ ٹیھت

 ۔ اچبؤ

  ٹےہ؟ وہا ٹایکٹ ٹہی ٹرمع۔ ٹ ٹرمع۔ ٹرمع

 ۔ ےہ ٹوہیئ ٹوسحمس ٹرحتک ٹایکس ٹےھجم ایھب ٹےہ ٹاتگلٹ ٹےھجم ٹہتخت اک ربق ٹہی ٹت؟ ٹوہ ٹاہکں ٹرمع

 ۔ ٹںیہ رکےتٹ ٹوکش ٹیکٹ ٹوھکےنل ٹاوکس ٹلچٹ ٹاہں ٹاک؟ ٹربق

 ۔ ےہ ٹخس ٹتہب ٹوت ٹہی۔ ٹےس ٹآرام
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 ۔ ھچک ےہ ٹراہ ٹگل ٹاکٹ ٹولےہ ٹاہں

 ۔ یھت ٹوگجنٹ ٹںیم وکونں ٹاچروں ٹےک ٹربقاتسن ٹآواز۔۔ ٹھت ٹالچی ا ےس ٹزور اجم۔۔ رمع ٹاہلل

 

  ؟ٹ ٹرک ٹرک ٹںیہی ٹہی ٹںیلچ ٹآگ

ٹ ٹھچکٹ ٹلچ ٹآگ

 

ت

ن

رٹ ٹوکیئ ٹںیم ٹوتختں ان ارگ ٹیگ ےلم ٹےس ٹآگ ٹہ ت

 

ر ٹگ

 

 ۔ ٹوت ٹےہ ی 

رےتھ ٹآگ ٹےس ادنازٹ ٹاتحمط ٹرانہ ٹاسھت

 

 ۔  ٹوہےئ ٹی 

 ۔ داھکی ٹرطفٹ ٹیک ٹرالیح ٹےن ٹاجمٹ ٹ؟ٹ ٹآیئ ٹآواز

پٹ ٹدروازہ ٹزیچٹ ٹوکیئ ٹےسیج ٹآواز ٹاہں

 

ای

 

 ۔وہ ٹوہاٹ ٹنب ٹی

  ٹےس؟ ٹاہکں ٹآیئ ٹنکیل ٹاہں ٹ

 ٹوگنجن ٹآواز ٹیک ٹیپالیٹ ٹںیم ربقاتسن ٹدوران ٹایس ٹکٹ ٹگل ٹدوڑاےن ٹظنںی ٹرطفٹ ٹاچروں ٹوہ

 ۔ ٹیگل

  ٹےہ؟ ٹےس اہکں ٹآواز ٹہی ٹآواز؟ ٹہی
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؟ ٹیک ٹریپوں

 

 
  آہ

ٹ

 

ش

 

ش

 

ش

 

س

 ۔ ٹادھ ںیمٹ ٹاور ٹتٹ ٹوپھچ ٹےھچیپ ٹےک ختٹ ٹاس۔۔۔ ٹ

 ! ںیم ٹڑپکوں ٹدیفس ٹدوھکی ٹاسےنم

رلی ٹہی

 
پ
 ۔وت ٹخ

انخ اےکس۔۔ ٹیپاؤں اےکس ٹی اپ ٹاےکس ٹدھکی ٹےہ ٹرہٹ ٹگل ٹوہ۔ ٹاہں ٹےکلب ٹںیہن ٹںیہن

ن

 ۔۔ ی

ٹ زی ادہ اب ٹآواز ٹیکٹ ٹیپالی

 

 
 ۔یھت ٹیگل دےنیٹ ٹانسیئ ٹےس ٹآہ

 

  ٹڈنھٹا؟ ٹی ا ٹگٹ ٹولٹ ٹاچےئ ٹوھٹیب

 ۔ٹرہتش ٹاک اسیل ٹریتی

  اسیل؟ ٹوکن ٹاےب ٹ

رٹ ٹزگری ٹیھبس ٹوج ٹہی
 
 ۔ےس ی اہ

ادی ٹاور ٹریمیٹ ٹےہ ٹڑپونس ٹ

 

 ۔۔ امں ٹیک وچبں ٹنیتٹ ٹےہ ٹدشہ ٹش
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  یچس؟۔۔۔ ٹریتی ٹآوہ

ا ٹاکچ ٹدے ٹہنٹ ٹدل ٹںیم ٹورہن ٹاہں

ے

 ٹرتس ںیمہ اہلل۔۔ ٹںیہ ٹےتیل رھکٹ ٹرھتپ ٹپٹ ٹدل ٹلچ۔۔ اوکس ٹوہی

ٹ ٹاگ ٹدے ٹوت ٹیھب ٹوحرںی

ے ن

 
ٹ ٹاکم! ںیم ٹج

ے ن

 
اں یگ ٹںیلم وحرںی ٹوت ٹگٹ ٹرکو ٹواےل ٹج

ن

 یئھبٹ۔ ٹی

ٹ ٹدینوی ٹاینپ ٹوت ٹںیم ٹ ہ وک ٹایحت ٹرشی 

ے ن

 
ٹ ٹہگج یک ٹوحروں ٹےسٹ ٹاہلل ٹںیم ج

ن

 روھکں ٹرکٹ ٹامن

 ۔۔ اسھت ٹاگ

راٹ ٹاانت۔۔ ٹاہاہاہ

 

فف۔۔ ٹذماقٹ ٹی 
ف
رم ٹا

ن

 
ٹ ٹیکٹ ٹآپ ٹہی ٹااھچ۔۔ ٹراہ ٹوہ ٹںیہن ٹہ  ںیہ ٹایحت ٹرشی 

  ٹاہکں؟

ا ٹرسچ پ ٹی ایجٹ ٹوگلگٹ ٹاتپ ٹوکرڈ ٹاک افیئٹ ٹوایئٹ ٹاکٹ ٹرھگ ٹاےنپ ٹےھجم

ے

ٹ ٹریمی ٹےہ اہکں ٹوہں ٹامری  رشی 

  ٹوہ۔۔ ٹایحت

ن

 

ے

 ۔۔ٹےھت ٹڑپے ٹنہٹ ٹرکٹ ٹاگل ٹہہقہق ٹاحتہش ٹےبٹ ٹت

 

ٹ اکن ٹریمے ٹاففٹ۔۔ ٹالش ٹوہ ر ٹاب ٹیھب ٹدل ٹاور ٹںیہٹ ٹےئگ ٹیپ
 
 الش ٹالش ٹےہ ٹوک آےنٹ ٹی اہ

 ۔۔ ےک ٹنس ٹنس

ٹ ٹریما ٹوت ٹرمع

ے

 ۔۔ یپ وجس ٹدوس
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  ےہ ٹوحیلی ٹیک سجٹ ٹیھت ٹیک آدیم ٹاس ٹوت الش ٹوہ۔۔ ٹدھکی ٹرالیح

 ٹادنر رک ٹکپ ٹےس ٹیپاؤں ٹےنٹ ٹیسک ٹےھجم ٹںیہن رگا۔۔ ٹرگا ٹںیم اس ٹرمع ےس ٹنٹلپٹ ٹہتخت ٹاکٹ ٹربق ٹسج

 ۔۔ٹوبال رک ٹرک ٹاتپ اتپ ٹوجس ٹرمعٹ۔۔ ٹھت ٹاچنیھک

 ۔۔ وہ ٹاہں ٹاہں ٹ

  ٹےہ؟ ٹایک ٹوکنم ٹںیمٹ ٹان ٹوت

رلیٹ ٹوہ ٹاور ٹرگا ٹادنر ٹہی دھکی ٹدگےھ ٹاتپ؟ ٹایک ٹےھجم

 
پ
ارے ٹےس ٹواہں خ

 
 اجےن ٹےک ٹرمع ےھچیپ ٹہ

 ۔۔ٹآیئ ٹدعب ٹےک

  آیئ؟ ٹےسیک ٹاور ٹبک ٹواہں ٹالش ٹوہٹ ٹنکیل ٹھتٹ ٹوہا ٹااسیٹ ٹاہں ٹ

رلی ٹوت ٹہی ٹاب

 
پ
رلی ٹک ٹےہ اتکسٹ ٹوہ ٹہی ٹرھپ ی ا ٹےہ ٹیتکس اتب ٹیپ ٹخ

 
پ
 وہ ٹایکٹ ٹوار ٹپٹ ٹآدیم ٹاس ٹےلہپ ٹےنٹ ٹخ

 ۔۔  رمع ٹرھپ ٹاور

 ےہ؟ٹ ٹارلٹ ٹوپسیل

 ۔ یگ ٹوہں ٹںیہی ٹاگڑی اں ٹپٹ ٹٹنم ٹدس ٹےک جب ٹدو ٹوپرے ٹیئھبٹ ٹاہں ٹ

  ٹروپرٹ؟ ٹاور
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 ۔۔ ٹےہ ایتر ٹھچک ٹس ٹ ٹیھب ٹوہ

 ۔۔ ںیمٹ ٹاگڑیٹ ٹوھٹیب ٹرھپ ٹلچ

امئ ٹںیہ ٹی ایق ٹٹنمٹ ٹسیتنیپ ٹرصف

 

 ۔۔ رکو ٹڈراویئ ٹزیت ںیمٹ ٹوہےن ٹی

ٹ ٹاہں

 

 ۔۔ ٹدوونں ٹولٹ ٹی ادنھ ڈلب ٹس 

 ۔ٹھت اہک ٹاک ٹدوونں ٹےھٹیب ٹےھچیپٹ ٹےن ٹرالیح

ا ٹرمعٹ۔۔ ٹپٹ ٹڈیب ٹی اٹ ٹیگ وہ ٹںیمٹ ٹربق ٹحبص ٹںیہن ٹاتپ

ے

 ۔۔ وبال ٹوہےئ ٹڈرےت ٹاعدی

ا ںیہن ٹاانتٹ ٹںیم زدنیگ ٹرمع

ن

ٹ ٹریمے ٹاچےیہ ٹڈری

ے

ام ٹزدنیگ۔۔ دوس

ن

دوارچنز ٹہ ی

 

 ۔ ےہ ٹاک ای 

ر ٹلچ

ے

 ۔۔ٹےس ٹاگڑیٹ ٹای

 

رہ ٹایک
 
؟ ہی ٹےہ ٹامخ    س 

پٹ ٹوبل   ےہ؟ ٹویکںٹ ٹخپ

ا ٹںیم اس ٹوک ٹاور ٹیسکٹ ٹہی ٹںیم ےھت ٹاچےتہٹ ٹانیل ٹےٹیب ٹےک اھبیئٹ ٹریمےٹ ٹرھگ ٹریما

ے

 
 اتکس دھکی ٹںیہن ٹب
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رلی ت۔۔ ٹںیم ٹاس ںیہ ٹی ادںی ریمی ٹویکہکن

 
پ
  اہیں؟ ٹوہ امرےت ٹوکٹ ٹس ٹ ٹےک ٹنب خ

  ھتٹ ٹدی ا ٹںیہن ٹوجاب ٹوکیئ  ٹےنٹ ٹآدیم ٹاس

  ؟ ٹآیئٹ ٹںیم ی ارش ٹالشٹ ٹیک ٹسج امرا ٹویکںٹ ٹوکٹ ٹآدیم ٹاس

ا ٹاوکس ٹوت ٹاایگٹ ٹںیم راہتس ٹوہ۔۔ ٹامرا ٹںیہن ٹےنٹ ٹںیم ٹاوکس

ن

 ۔۔ ڑپا ٹامری

ٹ ٹےس ٹیپاؤںٹ ٹوک ٹان ٹیکٹ ٹوخد ٹھتٹ ٹانبی ا ٹےئل ٹےک ڈراےن ٹوکٹ ٹولوگں ٹاہیں ٹالخ وہ ٹاکٹ ٹرطحٹ ٹیک ٹربق
پ
ج

ن

ھی
ک

 

و ش ٹےک ٹرک ٹادنر ٹرک
ہ
ا ں

ے

ر ےس ٹاغر ٹوخد ٹاور ٹھتٹ ٹرکی
 
اٹ ٹلکنٹ ٹی اہ

ے

ٹ ٹےک ٹالوشں اچرٹ ٹاچر  ھتٹ ٹاجی

ے

 اقپ

اٹ ٹلتق ٹےھجم یپاوچناں ٹاور۔۔ ٹت ٹوہ

ن

دےھ وتےن ٹھتٹ ٹرکی

 

 یلیگ ٹآرایئٹ ٹیٹم ٹےس یپاؤں ےن ٹرمعٹ۔۔ ٹی 

 ۔۔ ٹرگی پ ٹہنمٹ ٹےک ٹآدیمٹ ٹاس ٹوج

  ھت ٹراہ ٹدے ٹرالیح ٹینز ٹالویئ

رہ ٹاسرا ٹوکٹ ٹوپسیل ٹاجم
 
  ھتٹ ٹراہ ٹاتب ٹامخ

دےھ ٹوھچڑٹ ٹس ٹ ٹی ایق ٹااھچ

 

دی ا ٹہی ٹی 

 

  ںیم؟ ٹربقاتسنٹ ٹاتگل ٹںیہن ڈر ٹےھجتٹ ٹاور ٹےھجت؟ ٹآی ا ٹےس ٹاہکں ٹای 

ٹ۔۔ ٹانیل ٹوپھچ ٹآرک ٹوہ ٹایھب ٹاگ ٹاجےئٹ ٹلیج ٹہی ٹایھب ری اں ٹھتہ ٹوک ٹآدیم اس ٹااکلہرٹ ٹوپسیل ٹای 

 

 ک

 ۔۔ وبال ٹاگلےت
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 ۔۔ ٹےس ٹرحاکت آیکپ ٹاسٹ ٹآیئٹ ٹںیہن ٹدنین دن ٹدو ٹوت ٹےھجمٹ ٹالکن ٹااھچ

ٹ ٹآیکپ

 

 
ی د

 

ٹ ٹںیمٹ ٹوحیلی ٹآیکپ ٹاہں اور۔۔ ٹآرک ٹوہ ٹےس ٹآپ ٹاگ ٹولں ایپ  ےہ ٹتنبٹ ٹوت ٹیپاریٹٹ ٹای 

 ۔۔اب

 

 ٹااظتنر ٹےسیج۔ ٹیھت ٹیگل ٹدےنی ٹانسیئٹ ٹآوازٹ ٹیک ٹنھچ نھچ ٹیکٹ ٹیپالیٹ ٹہ ٹرےتھک ٹیپاؤں ٹںیمٹ ٹربقاتسن ٹ

رلیٹ ٹےہ ٹںیم

 
پ
ارے ٹی ایج وایل ٹخ

 
  ھت ٹوبال رالیحٹ۔۔ ٹہ

ٹ ٹریتیٹ ٹی ایج

ے

  ٹےہ؟ ٹدوس

رلیٹ ٹدگےھ ٹاےب

 
پ
رلی ٹوہ ےہ ٹخ

 
پ
 ۔۔ خ

 ۔۔ٹوبال ٹرک ٹکپ اہھت ٹااکس ٹوہےئ ٹڈرےت

دٹ ٹآوازٹ ٹیک ٹنھچ ٹنھچ ری 

ن

 ۔۔یھت ٹرہٹ ٹاج ٹوہیت ٹرہگی م

 ٹ ٹےک ٹوکن ٹیپالئ ٹےسیج
 
ی ر

ے

 ۔۔ وہ ٹراہ ٹاجب ٹوکیئٹ ٹرک ٹال ٹق

 ۔۔ رطف داںیئٹ ٹاس ٹرمع ٹاور ںیم ٹاجؤ رطف ٹاسٹ ٹت ٹرالیح
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اونں ٹہی ٹارگ ٹںیہن ٹڈرہن

ن

 ۔۔ اگ ٹآےئ ٹاسےنم ٹوت ٹےہ ٹاکشر ٹاک ٹان

  یلب؟ ٹگیھبٹ ٹاینت ٹارے

 ایک۔۔ ٹرک ٹھچک ٹرالیح۔۔ ٹےہ ٹرہ ٹاجٹ ٹاجیت اجن ریمی ٹاور۔۔ ٹوت ٹہی ےہ ٹرہٹ ٹاجٹ ٹآیت ٹہٹ ٹےھچیپ

ان ٹاسٹ ٹااظتنم ٹےہ ٹوہا

ن

رلیٹ ٹان

 
پ
 ۔۔ اک ٹخ

ان ٹمتخ ٹلیھک ٹاہمترا

ن

رلی ان

 
پ
 ۔۔ خ

ٹ ٹےک ٹوپسیل  اہھت ٹےن ٹاس ٹپ ٹسجٹ ٹیھت ٹریھک ٹنبوق ٹپٹ ٹھٹیپ ایکس ٹآرک ٹےن وجانٹ ٹای 

 ۔۔ ےھت ٹےیلٹ ٹرک ٹڑھکے

ار یئھب ٹلچ

ے

  ت؟۔۔ ٹامکس ٹدیفس ہی ٹاانپٹ ٹای

 ۔۔ آدیم ٹوبڑےھ ٹوہ ٹوہ ٹوت ٹت

  ویکں؟۔۔ س ٹ ٹہی

 ۔۔ پ ٹزنیم ھت ایگ ٹٹیب ےچین ٹرالیح

ٹ ٹںیم ٹربقوں ربیق ٹیک ایس ٹرکٹ ٹاھگڑ ٹڑھگاہ ہگجٹ ٹای 

ے

رلی ٹپ ٹی

 
پ
 ۔ ھت ایگ ٹاھچبی ا ٹاجل ےیل ٹےکٹ ٹخ
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 ۔۔ٹرگی ٹںیم ٹڑھگے ٹاسٹ ٹوہ ٹآےت ٹآےت ےھچیپٹ ٹےک ٹرمع ٹاور ٹرالیح

ر ےس ٹرطفٹ ٹاچروں ٹےن وپسیل ٹدعب ٹےک ٹسج  ۔۔ٹھت ٹایل ٹھگ 

 

دٹ اکٹ ٹس ٹ ٹاسٹ ٹنکیل ٹےل دھکیٹ ٹسب۔۔پ ٹڈیمی ا ےہ ٹایگ ٹاھچ ٹوت ٹاھبیئٹ ٹواہ

 

 ٹیھب وک ٹدوونں ٹت ٹرکی 

ا

ے

ٹ ٹریمے۔۔ ےہ ٹاجی

ے

ارا۔۔ ٹںیہ ٹاےسی ھچک ٹیکٹ ٹدوس
 
ر ہ
 
دورچن ٹہ

 

ٹ ٹای   ٹریغب ٹےک ٹدورسے ٹای 

  ےہ ٹٹیلپمک ٹان

  رمع؟ ٹویکں

 ۔۔ دھکی ٹیمٹ ٹیئھب ٹاہں

ٹ ٹریتی ٹآوہ فف۔۔ ٹآج ٹایگٹ ٹوت ٹیپااتسکن۔۔ ٹآؤٹ ٹاور ای 
فف
  ا

 ۔۔ٹےھت ٹڑپے نہ اجم رالیح ٹپ ٹسج ھت ٹایلٹ ٹکپ ٹےس ٹاہوھتں ٹدوونں ٹوکٹ ٹرس ٹےن ٹرمع

********** 

     متخ دشہ    
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ار
 
 ٹو یہ

 
ا ٹںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہٹ عیٹش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ی

ن

۔ ٹوہےن واےل ی

 ٹو ٹاینپ ںیمہ
 
را ین ی ر ٹای 

ن

 
 ٹیکٹ ںویاھکلرٹ ٹ(  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
 
 ٹو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

 

اول

ن

اول، ی

ن

ارع ٹ،رپ اانپ ی

 

 ٹ ٹ،یش

 

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  رکوای

 

ای

 

 ٹ ٹیھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہٹ ٹلیٹی

ے

تکس

 ۔ ٹںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

رٹرحت )ان ٹا ی   ٹےتفہ ےک ادنر ادنر وٹ ی 
 
 رک د ی

 

راجےئ یگ یٹرپ وپس

ن

د۔ م  ٹتٹالیصفت ٹی 
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