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 ارلیح 

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ن

د

ن

ِ
 
 ج

دزاز   ذوااقفلر ی 

 

ار
م
  و یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

  و اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل ن
 
را ین  ی   ای 

ر

ن

 
ار  یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
اول،   ی

ن

رپ اانپ ن

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

ٹ

اول

ن

ارع  ، ن

 

ا اچںیہ ، یش

ن

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل   لین

 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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 اربک "

ٰ ٰ

 اربک۔۔۔۔۔ اّلل

ٰ ٰ

 " اّلل

دا ےک ہفیلخ یک دصا  

ن

رار اھت ہک دجسم ےک اوےچن انیمروں ےس خ

ے

دنلب وہیئ یھت۔ وہ ای  اق

اہں ںیم اماتن وہں ہک س  ےس اربک وت سب ریما رب یہ ےہ۔ وہ ای  االعن اھت ان س  

  وج اینپ اینپ ذات ںیم اربک ےنب ےھٹیب ےھت۔۔۔۔۔ 

 

 ےک ئل

رزگ ںیہن۔۔۔۔ مت وت وھجٹ وک رفموہض امےن وہ
م
 وہ۔۔۔۔۔   ۓںیہن مت ںیہن۔۔۔۔ ہ

 ؟ ؟؟؟  ےہ  یک   چس  اتبؤں  ںیم

 اربک "

ٰ ٰ

 اربک۔۔۔۔۔۔ اّلل

ٰ ٰ

 " اّلل

ِ ل  وجاب دن ا اھت۔ وہ دہشت ےک ےس ادناز ںیم اج  ر  ہپ امنز  ۓاس ےن ؤمذن یک اکپر اک زی 

 اھت۔   وہا   اھٹیب  یہ

رے وہ 

ٹ

 م

ے

ا ولشار۔۔۔۔۔ ینہک ی

ے

 رس ہپ اجیل دار ایسہ وٹیپ۔۔۔   ن ازو۔۔۔  ۓدیفس رکن

وہ دجہت ںیم رضور ااتھٹ اھت۔ اچےہ دو   ہی ااکس ومعمل اھت۔ او یٹ ) آرپنشی رٹیھت ( واےل دن

ری ےس یہ ینب وہیئ یھت۔ ااکس 
 
رتعک یہ ڑپاتھ نکیل ڑپاتھ رضور اھت۔ ہی اعدت یلہپ رسج

ریت یھت۔

ے

رتک ےس اےکس اہوھتں ںیم افش ای  امانن اھت ہک ایہن راعکت یک ی 
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ے اذان ےک دعب داع ڑپےنھ ےک دعب اس ےن رہچے ہپ اہھت ریھپا اور اھٹ ڑھکا وہا۔ رمک

ر الکن وت ن اوریچ اخےن ےس لکن رک المزہم آیئ یھت
م
 ےس ن اہ

 " مت اینت دلجی آںیئگ ؟؟؟؟ "

اہتش دلجی انب دوں "

ن

اں اصح  یج، ںیم ےن وساچ ن

ن

 " آاکپ او یٹ ےہ ن

ا  اس ےن اابثت ںیم رس الہن 

ا ارتسی رکوں ؟؟؟  اصح  یج رکسب ) آرپنشی "

ن

 " رٹیھت اک ابلس ( وکن

 اس ےن وپاھچ اھت۔ 

وکیئ اس یھب رکدو۔ ےھجم وت ہی یھب ںیہن ہتپ ہک ریمے نپاس ںیہ وکن وکن  "

 "ےس۔۔۔۔۔۔  

را ڑیھبا اتگل ےہ۔۔۔۔ اکال واال  "

ٹ

اکال ےہ، الین ےہ، ای  آامسین ےہ۔۔۔ وہ وت یج ےھجم ی 

 " رکدیتی وہں۔۔۔۔

 وہ سنہ ڑپا 

 اور اہمتری ہی رلک ںیمیکس۔۔۔ گنچیم اہر دنبے یھب اکنل دانی اور کیم مت وعرںیت "
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 " اپ اک اسامن یھب۔۔۔۔

  لکن ایگ اھت۔ 

 

 اس ےن سنہ رک اہک وت وہ پنیھج یئگ یھت۔ وہ ہہک رک امنز ےک ئل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیئ۔ ڈیب ہپ یھٹیب اس ےن وہ ایسہ وسٹ ااھٹن ا اور اسھت اگل رک ےشیش ےک اسےنم اج ڑھکی  

را اس ہنم انبن ا اھت  ینیع ےن ی 

اں۔۔۔۔ افہمط  ۓاہ "

ن

ا اکال  ن

ن

   وحنمس  ںیہ  یتہک  دادی  ریمی  نہپ۔۔۔   ن

ن

ا  رن

ے

 ہی  ےہ   وہن

" 

 " نکیل ےھجم وت ہی س  روگنں ںیم ااھچ اتگل ےہ  "

ا اچیتہ نکیل۔۔۔۔ وتہب  "

ن

اں۔ ںیم وکیئ دبوگشین ںیہن رکن

ن

ا نہپ ن

ن

اتگل وہاگ نکیل آج ن

 وہیئگ وت ؟؟؟؟

ٹ

 ی کٹ
 ج
ی

 " ریمے ہنم ںیم اخک وت ر

 اس ےن دنکےھ ااکچ دےیئ

ا زدنیگ ںیم یلہپ ن ار وہں یگ۔۔۔۔ ای  ن ار رھپ یہس۔۔۔۔ "

ن

۔۔۔ وکن

 

 وہیئگ وت وہگ

" 
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 " ینعی اینپ یہ رکین ےہ وت ےن۔۔۔۔ "

ا دھکی ریہ یھت۔ 

ے

  وجن

 

پ رہ یئگ۔ اب وہ اس ےک ئل  وہ حپ

 " ؟؟اکال ڈنیسل وہاگ ریتے نپاس ؟؟ "

 " ںیم اہیں ریسسی ن ات رک ریہ وہں اور ےھجت ڈنیسل یک یگل ڑپی ےہ ؟؟؟؟؟؟؟ "

 ینیع ےن ےصغ ےس اےس داھکی اھت 

ری ن ات ںیہن ےہ ینیع۔ ےھجم ہتپ ےہ ریما راکیرڈ ااھچ ںیہن ےہ "

ٹ

ا وکیئ ی 

ن

 وہن

ٹ

 ی کٹ
 ج
ی

 " ر

 وہیئگ وت واسپ ولبا یل اج "

ٹ

 ی کٹ
 ج
ی

ا یگ۔ ۓر
ن

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  وپر  رانج  واسپ  ےہ  اچیتہ   اجن

" 

پ رہ یئگ یھت۔   وہ حپ

ا۔  "

ے

 دبوگشین، ہی س  ھچک یھب ںیہن وہن

ے

ںیم سب ای  ن ات اجیتن وہں ینیع۔ ہی وحنس

ا ےہ وج ریخ اک راہتس روک اتیل ےہ اور ھچک یھب ںیہن۔۔۔۔

ے

ارے ادنر اک رش وہن
م
 " ہ

 وہ ازہتساء ےس یسنہ یھت 
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 ہی  ریتی   یگ ۓوہیئ اھبگ اجاور ایسی ن ات ےہ یھب وت ےھجم دھکی رک ںیخیچ امریت   "

   ںیہ  یتہک  دادی  ریمی   دبوگشین۔۔۔۔

ے

ام  دورسا اک  وحنس

ن

 " ںیم۔۔۔۔۔  وہں  ن

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ یھت

 " اب اتب۔۔۔۔ اکال ڈنیسل ےہ ؟؟؟؟؟؟ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ایھب 

ن
 

ا ( وہ رک آن ا وت وارڈ وبای

ن

رٹسرچی دیسےھ رک وہ واش اپ ) آرپنشی ےس ےلہپ ایتر وہن

 رےہ ےھت۔ اس ےن واہں وموجد یپ یج وک آںیھکن داھکیئ 

 " ہی یک ن ات وہیئ ن ار آج رھپ ٹیل ںیہ۔ ؟؟؟ "

اراض    ےن  ںیم رکیل۔   اسامن  ںیہ  ٹیل یہ   ۓ رس یج وہ آ "

ن

وت اہک اھت ان ےس ہک ڈارٹک البل ن

ری ایتر راھک رکو کیھٹ ون ےجب
 
 " وہےت ںیہ ایکن رسج

ا "

ے
ن

 
ا ب

ن

اراض وہن

ن

ا ؟؟؟  ن

ے
ن

 
 " ےہ ہک ںیہن ب

را اس ہنم انبن ا اھت  اس ےن ی 

 ے ورہن ہی یھب ںیم وخد رک ولں اگ "
ی

 

ئ
 
ہ
 " دس ٹنم اور ےھجم اہیں ٹنشیپ اچ
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 ےھت۔   رےہ  یپ  ۓ وہ وگنٹی روم ںیم آن ا۔ اےکس وکگیل ڈارٹک اچ

 " اتگل ےہ ن ارش وہےن وایل ےہ آج رھپ۔ ن ادل تہب رگج رےہ ںیہ "

 ایگ اھت اےس رشارت ےس داھکی  

رےنس  " ایھب رگےج اہکں ںیہ۔۔۔ اور رس یج مہ رگےنج واولں ںیم ےس ںیہن ںیہ، ی 

 " واولں ںیم ےس ںیہ۔۔۔۔

 وہ وںیہ ھٹیب ایگ اھت 

 " اج ینتک رک رےہ ںیہ ؟؟؟ "

 " نیت "

  ھچک اتچب ںیہن  "

 

ارے ئل
م
دا اک وخف رکںی۔ ھچک ںیمہ یھب رکےن دن ا رکںی۔ ہ

ن

رس یج خ

 

م

ٹ

ی کٹ

 " ی ) اڈنیپسک اکنےنل اک آرپنشی ( رک رک ےک کھت ایگ وہں ںیمےہ سب ویہ اڈنیپ

 وہ اسنہ اھت 

 داتی ےہ دنبہ اتیل ےہ۔۔۔۔۔ "

ٰ ٰ

 " اّلل

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


د

ن

ِ
 
دز از ج   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر  ی 

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

9 

دے۔۔۔۔۔۔ "  " دنبہ یسک اور وک یھب دی 

 " وفغر۔۔۔۔۔ ٹنشیپ اچنہپ یک ؟؟؟؟؟ "

 اس ےن الچ رک وپاھچ اھت۔

 " یج رس۔۔۔۔ "

 وہ اھٹ ڑھکا وہا اھت۔ 

رن ا ےہ۔ رھپ رنجل ںیہ۔ ہی وت رنوسں ےک  ایھب ےس اج رےہ ؟؟ "

ن

 ز
ھی

ے

سٹ

ن

ن

؟؟؟؟ ایھب وت ا

 " اکم ںیہ ن ار

 اس ےن اےس وغبر داھکی اھت

 " رھپ مت ےتہک وہ ںیمہ یک اتلم ےہ۔۔۔۔۔ "

 وہ رکسمان ا اھت 

ری رکںی ےگ۔ وت ںیم  "
 
ام درج ےہ۔ ڈارٹک البل رفظ رسج

ن

اس ٹنشیپ ےک ڈنیب ہپ ریما ن

ا رکوں ؟؟؟؟ اہی

ن

ں ھٹیب رک ایکسچں اتیل روہں اور یسک فیچ ٹسیگ یک اےس الحل ویکں ن

 " رطح سب ہتیف اکےنٹ چنہپ اجؤں ؟؟؟؟؟ ںیہن ریمے اھبیئ۔۔۔۔۔
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 وہ لکن آن ا اھت۔ 

اں 

ن

س  اےکس رطہقی اکر ےس وافق ےھت نکیل سب۔۔۔۔ ںیمہ اخرش وہیت ریتہ ےہ ن

 زن ان ہپ۔۔۔۔ 

 وہ او یٹ چنہپ ایگ اھت۔ ٹنشیپ وک اٹلن ا اج اکچ اھت۔ 

االسلم مکیلع۔۔۔ یسیک ںیہ اامں یج۔۔۔۔ کیھٹ ںیہ۔۔۔۔ وکیئ ہلئسم اسملئ وت ںیہن  "

 " ےہ۔۔۔۔

 رکوا راہ اھت۔ وہ ٹنشیپ ےس وھچیٹ وھچیٹ ن اںیت رکےت رک 

ٹ

 ےت س  ھچک س 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دیسن ) ڈارٹکوں اک ای  رکنی ( ےک ارٹنووی 

ٹ

ری 

ن

وہ لک ھچ ڑلیکں اور اچر ڑلےک ےھت وج ری 

  آ

 

   ےک  رکےن   ااظتنر  اںیہن  ےھت۔   ۓ وہ  ۓئل

 

 اھت  ایگ  اہک  ئل

 آپ  "

ے

  ی

ے

ری وہں ےگ رس۔ ی

ن

 رکںیآج او یٹ ےہ وت رقتابیً ن ارہ ےجب ق

ٹ

 
 " وی

ے یگل یھت۔ 

ن

ہلی

ٹ

ی

دور ںیم 

ٹ

 وہ وںیہ وکری 

  اور 

 

وہ ڑلےک ڑلیکں آسپ ںیم سنہ وبل رےہ ےھت، ن اںیت رک رےہ ےھت، کلم ش
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ر  تہب اںیہن وہ  ۔۔۔ۓڈنیسوچ وریغہ اھکےت وہ    دی 

ے

ی  ی

ے

ھٹ
ی ک

 یھت۔   ریہ  د

 وہ ان ےک درایمن وکیئ الخیئ ولخمق یسیج یھت۔

۔۔۔ وخد اتخمر۔۔۔۔ آزاد۔

ٹ
ن

دز۔۔۔۔ اس ےس زن ادہ ایھچ وہ اکڈیفنی

ٹ

۔۔۔ اےھچ رگی 

ں۔۔۔۔  
 
کلئ

 

ش

 

ام وہینایل یھت۔

ن

ری ن

ن

 وہ انیقیً ٹسل اک آج

 اضعئ  "

ے
ے

ا رعمہک امر ولں یگ ںیم۔۔۔۔ اویںی وق

ن

 ے اھت۔۔۔ وکن
ی

 

ئ
 
ہ
ا یہ ںیہن اچ

ن

ےھجم آن

 " یک۔۔۔۔۔

 وہ اینپ وسوچں ںیم مگ یھت

ا  "

ن

 "  وہ اجؤں یگ۔۔۔۔۔۔اوب وک ہہک دیتی ہک ٹکیلس ںیہن وہیئ۔۔۔۔ وےسی یھب وکن

 اس ےن وکتف ےس وساچ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " السنئ وھکںیل۔۔۔۔۔ "
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 وھکیل یھت۔ 

ے

پزر ےن دلجی ےس رٹے ںیم وبت
ی لی م
ہ

اٹنٹسس رٹسس یک آواز وگیجن یھت۔ 

ا الچ ایگ اھت۔ 

ے

 وخن ںیم الل وپسجن ےک رٹے ںیم آےت یہ اسرا نپاین الل وہن

ل ںیمہ اتبآپ نگ انیل وپسجن وپ "

ن

 ی
ئ چپ

ر ینز 
م
ارا   ہک اگ  ۓرے ںیہ۔۔۔۔ ورہن لک وک ہ  ہم

 " اھت ایگ  رہ  دکرھ  وپسجن   نپاوچناں

 اس ےن سنہ رک اہک اھت۔ 

ر اکنیل یھت۔ 
م
حددہ یک اور ن اہ

ی ل
ع

 وہ اووری ےک رسنیک یک رمہضی یھت۔ اس ےن وہ یلیھت 

س دںی "

پ ی ئ
ش

 " آررٹی وفر 

دڑھنک، ڈلب رپرشی وریغہ ( لچ رےہ ےھت۔ اسےنم ومرٹین ہپ ٹنشیپ ےک والٹئ ) دل یک  

ر رتب وپسجن اکنال اور 

ے

ِ یک آواز اسرے ںیم وگجن ریہ یھت۔ اس ےن وخن ںیم ی

ٹ

ِ ی

ٹ

ی

ری دہعف داھکی۔ 

ن

 آج

 " کیھٹ ےہ۔۔۔۔ "

 اٹنٹسس ےن اہں ںیم اہں المیئ

ر اک اسامن وگنما ںیل ؟؟؟؟؟ "

ن

پ

ٹ

 " اس
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اںیکن یھب آپ وخد اگلیئ ےگ ؟؟؟؟؟ "

ٹ

 " ن

ا  "

ے

ا یھب ںیہن آن

ن

اےکن اگلن

ٹ

راھیئ ںیہن آیت وت ااکس بلطم ےھجم ن

ٹ

ویکں ےھجم ہی السیئ ک

 " ؟؟؟؟

پ رہ ایگ۔   وہ حپ

اں۔ ںیم ےن وخد ےس اہک ہک ںیم رکوں اگ ہی آرپنشی  "

ن

ڈارٹک ادمح ہی ای  ذہم داری ےہ ن

ادئ ںیم وخد رغض وہ راہ وہں ہک یسک وک ےنھکیس

 

ا ےہ۔ ش

ن

 ےھجم یہ رکن

ے

ر ی

ن

 وت رشوع ےس آج

 ےس ںیہن رک راہ ہک وکیئ ےھکیس ںیہن۔ ہی ریما اکم ےہ 

ے

 

ن

ںیہن دے راہ نکیل ںیم ہی اس ن

۔۔۔ ہی ریما 

ے

اےکن ی

ٹ

ری ن

ن

ر رکےن ےس آج

ن
 

 ریٹسالیی

ن

ں

سک

ا ےہ۔ رشوع ںیم 

ن

اور ےھجم رکن

 "اکم ےہ۔۔۔۔

س ےس داھےگ اک رسا ڑکپے اہمرت ےس اتیس اج راہ اھت۔ 

پ ی ئ
ش

 وہ وفر 

 " یک ےھجمس ؟؟؟؟؟ "

 "  س  آپ وک وج ےتہک ںیہ وہ حیحص یہ ےتہک ںیہ۔۔۔۔یہی ہک "

 وہ زور ےس اسنہ اھت۔ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ااکس وفن ےنجب اگل اھت۔ وارڈ وباےئ ےن رکسنی اےکس اسےنم 
 
وہ ایھب او یٹ ںیم یہ اھت ح

 یک۔ 

 " ںینس ےگ رس ؟؟؟؟ "

 " اہں۔ آن رک ےک رکیپس ہپ ڈاول "

 جن رٹے ںیم ڈاےل ےھت اس ےن وخن ےس ڑھتلے وپس

 " االسلم مکیلع وادلہ۔۔۔۔ یسیک ںیہ "

د۔۔۔ ریما رتپ ؟؟؟؟ "

ن

ِ
 
 " ومکیلع االسلم۔۔۔۔۔ وت اسیک ےہ ریمی ج

 " آیکپ داع ےہ۔۔۔۔۔ "

 ےک ےنلج یک وب اسرے ںیم 

ے
 

اس ےن ڈان ا رھتیم ےس وہ آرنگ اکانٹ رشوع یک اھت۔ وگس

 رھبےن یگل یھت۔

 " یک۔۔۔۔  االین  ےہ  رکین  یکپ  تن ا  ؟؟؟؟  ےتفہ  اس   اگ  ۓوت آ "
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پ رہ ایگ اھت   وہ حپ

ا۔۔۔۔۔  "

ن

ا رکن

ن

ا اھبیئ ےہ، ریتا اانت رکیت ےہ وہ۔۔۔۔ ااکنر ن

ٹ

 " وت وھچن

ادئ "

 

 " وادلہ ںیم ےن ھچک اہک اھت ش

ا ےہ۔۔۔  "

ن

د دے۔۔۔۔۔ سب وت ےن آن

ٹ

ھد
پ
چ

اوہ رپاین ن اںیت وچےہل ںیم ڈال۔۔۔۔ 

ال دے اگ ارسف یک ےسیک ریتے ڈیہ اک وفن ربمن ےہ ریمے نپاس ن اد  

ٹ

رانھک۔۔۔۔ امں یک ن

اےل اگ

ٹ

 " ن

ر رک داھکی۔ ااصنری اصح  اےس دھکی رک سنہ رےہ ےھت۔

ٹ

 وہ زور ےس اسنہ اور م

 " ؟؟؟؟؟  وفن  رکوں ہک  اگ  ۓوخد ےس آ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ںیہ۔۔۔ وہ   ںیہن اوب یج۔۔۔۔ ایھب وت ااظتنر ںیم یہ ںیہ۔۔۔ اچی او ڈی ایھب او یٹ ںیم  "

 " افرغ وہں ےگ وت ارٹنووی وہاگ

وں وباتہ وباتہ دویے۔۔۔۔۔ "
ُ
 ریخ رکیس۔۔۔۔ رب ڈیمی دیھ ک

ٰ ٰ

 " اّلل

 اس ےن یبمل اسسن رھبی یھت۔
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ا۔۔۔ ںیم ن ات رکوں اگ س  ےس۔۔۔ وہ ںیہن یھب امےن وت  "

ن

وت ےن رپاشین ںیہن وہن

ااجزت دے راہ ےہ وت سب ہی اکیف ےھجت رکف رکےن یک ولڑ ںیہن ےہ۔ ریتا ن اپ ےھجت  

 " ےہ۔۔۔

ان ہپ اضعئ رک رےہ ںیہ اوب یج۔۔۔۔ "

ن

 " ہی اہبدری طلغ ان

ا یکس

ن

 وہ انہک ںیہن اچیتہ یھت نکیل وخد وک ےنہک ےس روک ن

  وہےت وت ریمی امں زدنہ وہیت۔۔۔۔ "

 

  ئل

ے

 " ہی ڈنیٹس ی

 دورسی رطف اخومیش اھچ یئگ یھت۔ اےکس دل وک ھچک وہا اھت۔ 

دا دیتی یھت اور رھپ اس ےک روےن ےس وہ  

ن

 ںیم یھت ہک ن اپ وک ای 

ے

یھب وت بیجع یس احل

 ےلہپ وخد رو ڑپیت یھت۔ 

 " رب ڈیمی دیھ وک آاساینں دویے۔۔۔۔ "

 ویہ داع۔۔۔۔۔ ن ار ن ار۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اس ےن زیباری ےس وہ ٹسل دیھکی یھت وج ایھب اےس اچنہپیئ یئگ یھت۔
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 ےھٹیب   ۓری ہہک رےہ ںیہ ایتر وہاجیئ۔ ارٹنووی ےنیل ںیہ۔۔۔ وہ حبص ےس آرس ااصن "

ر  ںیہ
م
 " ن اہ

ری ےہ وت ںیم  "
 
ن ار۔۔۔۔ ھجم ےس ںیہن وہےت اےسی اکم۔۔۔ ن ار رس وک وہک وکیئ رسج

 " رکوا داتی وہں۔۔۔۔

 وہ سنہ ڑپا 

 ے۔۔۔ ام "
ی

 

ئ
 
ہ
ا اچ

ن

اءاہلل وےسی ڈارٹک البل اچی او ڈی ) ڈیہ آف ڈاپیرٹنمٹ ( آوکپ وہن

 

ش

دز یھب اےنت اےھچ ںیہ۔۔۔ ہی ااھچ ںیہن یک 

ٹ

 ںیہ، اےنت ذنیہ ںیہ، رگی 
 
آپ اےنت اقت

 درکی۔۔۔ قح امرا ےہ آاکپ۔۔۔۔

ٹ

 " اوہنں ےن ااصنری اصح  وک ہی س 

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ 

ا ےہ۔ اِدرھ ُادرھ ےک ولوگں یک 

ے

را اہھت اعمرشے اک وہن

ٹ

ارکشا رکےن ںیم ای  ی 

ن

ان وک ن

ن

ان

ن اںیت وج  وہ  وہ   ںیہ۔  ۓن اںیت۔ ںیمہ ولگ اتبےت ںیہ ہک مہ ےسیک ےسیک رحموم رےھک گ

۔۔۔ اب وہ اویلگنں ہپ نگ اتکس اھت ہک اہکں اہکں وکن وکن ااکس 

ے

مہ وسچ یھب ںیہن تکس

ر  ا اھت۔ اےس وج ںیہن الم وہ س  وک ازی 

ے

قح امر راہ ےہ ہک اےس ای  ای  دنبہ روز یئک ن ار اتبن
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 اھت ایکس وکیئ یتنگ ںیہن یھت   اھت، وج لم ایگ 

 ےس ےلہپ یک وخاشہ ویبوقف  "

ے
ے

ای  ن ات ونس ےچب۔۔۔۔ بیصن ےس زن ادہ اور وق

 " رکےت ںیہ اور ںیم۔۔۔۔ ںیم مک از مک ویبوقف ںیہن وہں۔۔۔ ےھجمس۔۔۔۔

 وہ رس اکھج رک رہ ایگ 

 " رس وک وہک ںیم آراہ وہں دس ٹنم ںیم "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔آیئ "  "  ڈارٹک اصح 

 وہ اکرفنسن روم ںیم دالخ وہا وت ااصنری اصح  ےن رکسما رک اہک اھت۔

دہ اک وفن آ اکچ ےہ۔ دہان ات دی یئگ ںیہ ہک وی  اڈنی ہپ آاکپ اتپسہل ںیم  " آیکپ وادلہ امخ 

ردیتس  وت  وہ  نکمم  رطح   یسک  اور  ۓ داہلخ دنب رکدن ا اج  اگؤں  آےکپ  رک  اھٹب ںیم   اگڑی   آوکپ  زی 

 " ۓاج دن ا  وجھبا

 وہ سنہ ڑپا۔ 

 " آپ ن اس ںیہ۔ ہہک دےتی ہک یب یب مت اجون اور اہمترا ڑلاک "
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ری تیصخش۔۔۔ ریمی یک اواقت اےکن اسےنم۔۔۔۔ "

ٹ

 وتہب۔۔۔ وہ ایسی ی 

ٰ ٰ

 " اّلل

 ۓ وہ زرا دیجنسہ وہ

ا البل۔۔۔ اہمتری نہب اک اعمہلم ےہ "

ن

 " ےلچ اجن

 اس ےن یبمل اسسن رھبی یھت

ا یسک وک ہی ںینہب یہ   "

ن

ا وخد آزاد وہیت ںیہ۔۔۔ ن

ن

وت ریمے نپاؤں یک ڑیبن اں ںیہ۔۔۔۔ ن

 و دو رکےن دیتی ںیہ۔۔۔۔

ے

 " آزادی یک ن

 ےھت۔   ۓوہ اےس دھکی رک رہ گ 

ا ےہ۔۔۔۔ "

ن

 " ریخ۔۔۔ ٹسکین ولباںیل رس۔۔۔۔ رھگ یھب اجن

 اوہنں ےن لیب ہپ اہھت امرا اھت 

 " ٹسکین۔۔۔۔ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ال سج ہپ رہنسی وھپل ےنب   البل

 

ےن داھکی وہ ایسہ وسٹ ںیم وبلمس یھت۔ اس ہپ ایسہ ش
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   ےس  ےقیلس ےھت،  ۓوہ
 

 یھت۔   آیئ   ادنر  وہ  ئل

 " افہمط ویقم وھکہس "

ے "

 

ھی

ٹ

ی ئ ٹ

 " 

 وہ اچدر اھبنسیتل آ یھٹیب یھت۔

 وہ اعم یس ڑلیک یھت۔ 

اس  ےس 

ن
ے

دقرے دنگیم یس رتگن یھت۔۔۔۔ اعم یس ایسہ آںیھکن۔۔۔ م

 ش۔۔۔۔ وقن

 اےس داتھکی راہ اھت۔ 

ے

ر ی  وہ تہب دی 

ا اچیتہ ںیہ ؟؟؟؟ "

ن

 " آپ ہی اجب ویکں رکن

ااصنری اصح  یہ اس ےس وسال وپھچ رےہ ےھت۔ اےکس ےجہل ںیم رسایکیئ زن ان اک 

 اھت۔ امدری زن ان وت ےجہل ںیم یتکلھج یہ ےہ۔ ایکس ھچک ن اںیت وت اےس کیھٹ ےس ھجمس 

ن

رن

روڑیت یھت۔ یھب ںیہن آیئ ںیھت۔ وہ 

ٹ

گلی ااں م

ن

ن
 دح ےس زن ادہ ویفنکز وہ ریہ یھت۔ ن ار ن ار ا

 " ڈارٹک البل۔۔۔۔۔ "
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را یئگ یھت۔ 

ٹ

ری 

ٹ

 اس ےن الہپ وسال وپاھچ وت وہ گ

ر یک وہں یگ ؟؟؟ "

ن

ز

ن

ی

 

 س
ی کئ

د

ٹ ن

ی یک رٹنکا ای

م

ٹ

ی کٹ

ٹ

 سئ
مئ

 " 

ایت ریہ یھت۔

ن ٹ

پ

گلی ااں چ

ن

ن
 دورسے وسال ہپ یھب وہ ا

 " ھچک وسرچز وت اتبیئ رچینل۔۔۔۔ "

 یئگ یھت۔ وہ دورس

ٹ

ام ہپ ای

ن

 ے یہ ن

 البل وک دشت ےس ہنیمہت ن اد آیئ یھت۔ وہ آواز ن ازتشگ نب رک وگےنجن یگل یھت

ریمے ےس ںیہن وہ اگ۔۔۔۔ البل ںیہن۔۔۔۔ ریمی تہب ےب زعیت   "

 " وہیگ۔۔۔۔۔۔

رےن اگل اھت 

ے

ال ےس ای

ے

 اس اک دل اینپ ن

 " مت وکشش وت رکو۔۔۔۔ مت رضور ٹکیلس وہ یگ۔۔۔ "

 " وکیئ وسال ؟؟؟اور   "

 ااصنری اصح  یک آواز ہپ وہ وچاکن۔ اےس داھکی اور رھپ اںیہن۔۔۔ 
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 " ںیہن کنیھت وی۔۔۔۔ "

 " اوےک سم افہمط۔۔۔ کنیھت وی۔۔۔۔ "

 ۔ ۓوہ ایکس رطف وھگم گ 

 " وت ؟؟؟؟ "

 " افلنئ رکںی۔۔۔۔ "

 اوہنں ےن اےس اےسی داھکی ےسیج وہ نپالگ وہ

 " اہک ؟؟؟؟ڈارٹک البل ؟؟؟ اپ ےن ایھب یک   "

ر ںیہ۔ افلنئ رکدںی اےس یھب "  

 

 " رس ریمی رطف ےس لک

 ےھت۔   ۓوہ اےس دھکی رک رہ گ 

  ٹکیلس  "

 

 ےک ئل

ن

 

دنی

ٹ

ری 

ن

ام یھب ںیہن آرےہ ںیم اےس ری 

ن

وہ ڑلیک ےسج وسرچز ےک ن

 " رکوں ؟؟؟؟

 " یج۔۔۔ ٹسکین البیئ "
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ررو ںیہن رکیت۔۔۔۔ "

ن

 " البل وہ ہی ڈی 

ر "

ن

 ینتک رھبایتں مہ ڈی 

ے

 ولوگں یک رکےت آاج ی

ن

 " ؟؟؟؟؟  ںیہ   ۓرون

ا ںیہن ےہ "

ے

 " اےکس اہوھتں ںیم لک وک یسک یک زدنیگ وہیگ۔ اےس ھچک آن

اں "

ن

 " وت مہ اےس اھکسیئ ےگ ن

پ رہ گ   ۓ وہ حپ

دسٹ ن ارہ یھب ںیہن ںیہ۔   "

ٹ

  ارٹنووی رک رےہ ںیہ اور لک ڈنیکی 

 

رس مہ ن ارہ وٹیسں ےک ئل

ھ رک مہ یسک اک قح ںیہن امرںی
ل
 افرغ رےہ یگ وہ   اےس ر

ے

 وج اجےن بک ی

ٹ

ےگ۔ وہ س 

 " یگ۔  ۓ یسک وک لم اج

الم ںیہن "

 

 " ںیم اہمترے ےلصیف ںیم اہمترے اسھت ش

ا  "

ے

ا یک وہن

ن

رس ! ینتک ن ار آپ ےن ریمی ن ات امن رک دعب ںیم وساچ ےہ ہک اکش ہی ن

 " ؟؟؟؟؟

پ رہ گ  ےھت۔   ۓوہ ای  ن ار رھپ حپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ینیقی ےس وہ ٹسل دھکی رک رہ یئگ یھت۔  وہ ےب

آپ س  وک ابمرک وہ۔۔۔ اپ مہ س  ےک اسھت اکم رکےن اج رےہ ںیہ وت آوکپ  "

ا وہں ہک ہی رفس ااھچ رےہ اگ۔ ٹسیب وزش

ے

د اور ںیم ادیم رکن  " وخش آدمی 

 ےب نیقی یھت۔ 

ے

 افروق ااصنری ہہک رک اج ےکچ ےھت اور وہ ایھب ی

 اھت۔۔۔۔۔۔وت وہ وہ اکچ  

اس ےن ای  رظن اےنپ ایسہ ابلس ہپ ڈایل یھت۔ اسیج ارٹنووی وہ درکی آیئ یھت، اےکس دعب ااکس 

ا زجعمہ یہ اھت۔۔۔ 

ن

 ٹکیلس وہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دور ںیم ونسٹ وبرڈ ےک نپاس ڑلویکں ںیم اےس وہ یھب 

ٹ

  وکری 
 
ے وک اھت ح

ن

کلی

ن

ن
  

 

وہ رھگ ےک ئل

 رظن آئ یھت۔ 

 " م وھکہسافہمط ویق "

 ڑپا۔ وہ یھب وت ایسہ ابلس ںیم 

ن

اس ےن ےب اایتخر اینپ رکسب یک رشٹ کیھٹ یک وت وچی

 یہ اھت۔ 
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ارہ اھت ؟؟؟؟؟  

 

 وت ہی دقرت اک اش

 وہ رکسما دن ا اھت۔ 

۔۔۔ اےنت وجنیم بک ےس وہگ "  " ؟؟؟؟؟  آپ  ۓریخ وہ رسنج اصح 

 ابمرابکد دی یھت۔ وہ اس ےن دل یہ دل ںیم وساچ اھت۔ وہ نپاس ےس زگرا اور ان س  وک

ام وک وھگریت اج ریہ یھت۔

ن

 اےس دھکی یھب ںیہن ریہ یھت۔ وہ وت سب ٹسل ںیم اےنپ ن

  رہمان ادنر آن ا 
 
 وہ اٹسف روم ںیم آن ا اور ررٹسج ںیم دطختس رک راہ اھت ح

 " ںیم ےن انس وت ےن رھپ ےس ےتک یک رطح رال اکپٹئ ےہ ؟؟؟؟؟؟؟ "

 ایکس رگدن یک ںیسن نت یئگ ںیھت۔

ری ن ات ےہ۔۔۔۔ اچیبری وہ وت یچب ےہ۔۔۔۔ اےسی اےسی یھب  " ہچ ہچ۔۔۔ ینتک ی 

 " وہےت ںیہ سفن ےک امرے ولگ۔۔۔۔

 " وکباس وخد ےس دنب رکدے اگ ن ا ںیم رکواؤں ؟؟؟ "

 وہ اسنہ اھت 
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ادئ ےھجت ہتپ ںیہن  "

 

وت یک رکوا اتکس ےہ ےھجم ہتپ ےہ۔۔۔ اور ںیم یک رکوا اتکس وہں ہی ش

ر ولکنا اتکس وہں ںیم۔۔۔۔ وغر ےس  ےہ۔۔۔۔۔ ایھب
م
 ےک ایھب اس ڑلیک وک ن اہ

 " دھکی۔۔۔۔ ریتے ےس اواچن ںیہن وت ریتے ےس اچین یھب ںیہن وہں۔۔۔۔

 " وگ وٹ لیہ "

رےن وک اھت۔ 

ٹ

 وہ ہہک رک م

ا  "

ے

اں ریتا۔۔۔۔۔ ویکں اہکں بک ےسیک دےھکی ریغب سب آ اجن

ن

ا ےہ ن

ے

ر ڑلیک ہپ دل آ اجن
م
ہ

اں ؟؟؟؟؟  

ن

 "ےہ۔۔۔۔۔ ےہ ن

ر رک داھکی۔ وہ اےس ےصغ اور رفنت رھبی رظنوں ےس دھکی راہ اھت۔ 

ٹ

 اس ےن م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رات ایسی ایسہ یھت ہک اسسن ےنیل ںیم دوشاری وہیت یھت۔ الیسک دوھاں قلح ےس دیساھ 

ا اھت اور اسںیسن ادنر یہ ٹھگ اجیت ںیھت۔ 

ے

 اجن

ے

 ڑھپیھپوں ی

 اسےنم ڑھکا اھت۔ وہ اہھت وجڑے اےکن ےک  

 " اھبیئ ںیہن۔۔۔۔ زیلپ اھبیئ۔۔۔۔ آوکپ اہلل اک واہطس ےہ۔۔۔۔ زیلپ۔۔۔ "
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۔۔۔۔ "

ٹ

م
 اج اسےنم ےس۔۔۔۔ ںیم ہہک راہ وہں ہ

ٹ

م
 " ہ

 " ںیہن۔۔۔۔ ایکس وکیئ یطلغ ںیہن ےہ۔۔۔  "

اےن ہپ آ یکچ یھت۔ 

 
ن

 یسک ےن اےس اچنیھک اھت۔ ایکس اوٹ ںیم یپھچ وہ ن

 " ںیہن۔۔۔۔اھبیئ   "

 وگیل لچ یکچ یھت۔ 

۔۔۔ دو۔۔۔۔ اچر۔۔۔۔ است۔۔۔   ای 

۔۔۔ یسک ےک روےن یک آواز۔۔۔۔۔ 

ے  

 وخن۔۔۔۔ ںیخیچ۔۔۔۔ ادنریھا۔۔۔۔ وح

 البل یبمل اسسن رکیل اھٹ اھٹیب اھت۔ 

ازک یس ڈور وٹٹ یئگ یھت۔

ن

 وخاب اور تقیقح ےک درایمن یک وہ ن

اسسن دوھینکن ےک ےسیج لچ ریہ یھت۔ انسےٹ ںیم ااکس اسرا مسج ےنیسپ ںیم اگیھب وہا اھت۔  

 رتسب ہپ اھٹیب، رس اکھج

ے

ر ی  وگجن ریہ یھت۔ وہ تہب دی 

ے

 ۓاےکس دل یک دڑھنک دور ی

ا

ے

پ

ن

  راہ اھت۔ وہ تقیقح یھت وج وخاب یسیج یھت۔ وہ وخاب اھت وج تقیقح یھب اھت۔ اہب
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 ےس نپاہچنئ اورپ یک اھت۔ ےنخٹ

ن

ان

ٹ

 وہ ھچک وسچ رک اس ےن اینپ داینہ ن

ے

 ےس زرا اورپ ی

ان اھت۔ 

 
ن

ری اک ن
 
 رسج

۔۔۔۔ دو۔۔۔ اچر۔۔۔۔ است۔۔۔۔   ای 

اےکن۔۔۔۔۔ 

ٹ

 است ن

 اس ےن ےب یسب ےس ان ہپ اہھت ریھپا اھت۔ 

 " ےھجم۔۔۔۔۔۔ ےھجم اعمف رکدانی ہنیمہت۔۔۔۔۔ "

 اس ےن رکب ےس رسوگیش یک یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ایگ اھت۔ اکرفنسن روم ںیم ان س  وک ولبان ا  

 زر رسنج یھب وموجد ےھت۔ اس اک دصقم یھب ان ن 
ی

 

ی

ن

ئ ی 
ش

دیسن  ۓوہ اسرے 

ٹ

ری 

ن

 ہپ ری 

ا  ارٹننشکی  اسھت  ےک  آیناولں

ن

 اھت۔  رکن

 ابلس ںیم وبلمس یھت۔ دیفس اوور آل 

ن

رسکع وہ آج وہل رن البل ےن داھکی لک ےک ی 
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 اےس داتھکی

ے

ر ی راہ اھت۔   ےنہپ، اینپ اسویھتں ےک درایمن اخومش یھٹیب یھت۔ وہ تہب دی 

 ایکس رظنوں اک اراکتز وسحمس رک ےک اس ےن داھکی وت وہ رس اکھج ایگ۔ 

روں یک رطح۔۔۔ "

ن

 " نپالگ وہایگ ےہ وت ؟؟؟؟ اےسی ویکں ن ار ن ار دھکی راہ ےہ۔۔۔ ولق

 اس ےن وخد وک رھگاک اھت۔

 " ڈارٹک افہمط ویقم، آپ اانپ ارٹنو دںی یگ "

ا الچ ایگ

ے

 البل ےن داھکی ااکس رہچہ الل ڑپن

ن

رل وہےن اک ااسحس اانپ رن

ن

 اھت۔ رہچے ہپ یپ

رھبےن اگل اھت۔ ویسی یہ یسیج وہ لک ارٹنووی ےک دوران یھت۔ وہ یئک ن ار ایکٹ یھت احالہکن  

ا اھت۔ 

ن

 اب وکیئ قبس وت ںیہن انسن

ایل 

ے

ایل اجبیئ یھت اور وہ اس دن ایکس یلہپ اور وادح ن

ے

وہ یھٹیب وت اس ےن س  ےس ےلہپ ن

ً اس ےن اےس ن ایئ یھت۔ رہمان ےن زنطاً  ارہ یک۔ وجان ا

 

 اےس داھکی اور تنعل ےنجیھب اک اش

 اہھت یک درایمین ایلگن داھکیئ یھت۔ 

اہیں یطلغ یک وکیئ اجنگشئ ںیہن ےہ وچب۔۔۔ ای  یطلغ اور مہ احیسم ےس اصقیئ انب  "

ا 

ن

دےیئ اجےت ںیہ۔ وکشش ںیہن رکین ہکلب اینپ اسری اجن اگل دینی ےہ ہک مہ ےس یطلغ ن
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اں۔۔۔۔وہ

ن

ر یھب وت اتلم ےہ ن
 
 " ۔ ن ایق ہی س  ےہ وت اہلل ےک اہھت ںیم نکیل وتینں اک اج

 وت اس ےن یھب یک یھت۔

ے

 

ن

 ن

۔۔۔۔

ے

ر ی رے دصِق دل ےس۔۔۔ تہب دی 

ٹ

 ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د ہپ ےھت۔ 

ٹ ن

 وہ وارڈ راوی

دیسن واےل  

ٹ

ری 

ن

ا اھت۔ وہ یپ زیج، ری 

ن

د رکن

ٹ ن

اور اچی اوز اےکن اسھت آج ڈارٹک البل رفظ ےن راوی

ا۔ 

ے

 ےھت۔ وہ ای  ای  ڈیب ہپ راتک، ٹنشیپ ےک ن ارے ںیم وپاتھچ اور دہان ات داتی اجن

ر اک ہلئسم اھت۔ 

ن
ن

 وہ رسیتا ڈیب اھت۔ ٹنشیپ وک اگل ڈیلبر وٹسی

ی ےہ رٹٹنمٹی آف وچاسئ نکیل مہ ںیہن رک رےہ۔ یک  "

م

ٹ

ی کٹ

ٹ

 سئ
 سئ
لئ

یج ڈارٹک افہمط۔ وک

 " وہج وہ یتکس ےہ ؟؟؟؟؟؟

ری وہیئ ںیھت 

ٹ

 وہ اس ےس وپھچ راہ اھت۔ وہ وسچ ںیم ڑپ یئگ۔ س  یک رظنںی اس ہپ یہ گ

س اک وسال ےہ "

ن

ی ئ
ش

 " مک آن ہی وت اکنم 
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 وہ رس اکھج یئگ۔ وہ اےس اتبےن اگل اھت۔ 

ر  اےلگ ڈیب ہپ یھب اس ےن اس ےس یہ وپاھچ اھت اور اےکس وٹےٹ وھپےٹ وجاب ہپ تہب دی 

ا راہ اھت۔ 

ے

 اھجمسن

ے

 ی

 ے اس وپ
ی

 

کئ
د ںیم اس ےن سب اےس یہ اخمبط یک اھت اور ایس ےس یہ وسال 

ٹ ن

رے راؤی

 ےھت۔ ااکس رہچہ الل ڑپ اکچ اھت اور اماھت ےنیسپ ےس اگھب اکچ اھت۔ 

 " یک تبیصم ےہ، ہی ویکں ریمے ےھچیپ ڑپ ایگ ےہ "

 اس ےن وکتف ےس وساچ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک تبیصم یھت۔ یک وہج یھت ہک وہ سب ایس یک رطف اتچنھک اےس وخد یھب ںیہن ہتپ اھت ہک 

ا اھت۔ داتھکی راتہ اھت وت اےس اخمبط رکےن وک 

ے

ا اھت۔ اےس داتھکی وت دےتھکی رےنہ وک دل رکن

ے

اجن

 یج اچاتہ اھت۔ وہ وبیتل یھت وت یج اچاتہ اھت ہک وہ وبیتل رےہ رپ۔۔۔۔ 

 وہ وبیتل یہ ںیہن یھت۔ 

۔۔۔۔ اخومش۔۔۔ مگ   پ پ حپ  مص یس۔۔۔۔حپ
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دز یھب ےھت۔ وہ اجاتن اھت ااکس ملع اانت وعیس ںیہن اھت۔ ہہک 

ٹ

ادئ اےکس رگی 

 

ایکس ای  وہج ش

 رم رم ہک یچنہپ یھت۔ نکیل ارگ ااکس دل ںیہن اھت وت وہ واہں ویکں 

ے

 ےھت ہک وہ واہں ی

ے

تکس

ری
 
 وت ن الکل یھب ںیہن اھت۔ وہ دو دن ںیم اجن اکچ اھت ہک رسج

ن

 

 
پ

ااکس   یھت ؟؟؟ وہ ااکس پ

ونجن ںیہن اھت۔ وہ واہں امرے ن ادنےھ آیت یھت۔ وہ ایکس رضورت یھب ںیہن وہ اتکس 

 اھت۔ 

دی یتشپ رسیئ رھگاےن ےس یھت۔  ارٹنووی ےک دوران اانت وت وہ اجن اکچ اھت ہک وہ ای  خ 

 ااکس رس مین سج صخش اک اھت، وہ اےنپ العےق ںیم وہشمر اھت۔ 

 رھپ یک اھت۔۔۔۔۔ 

 ۔ وہ ںیہن ھجمس اکس اھت

 اور ہی وھکج اےس اےکس اور نپاس اجےن وک یتہک یھت۔

ادئ ہی اس وھکج ےس ںیہک زن ادہ اھت۔ ڈارٹک البل رفظ وک وہ ایھچ ےنگل یگل یھت۔ 

 

 اور ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رھگ ہپ س  واسی یہ اھت۔ 
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 اھت   رسن ا   یہ  واسی  یھب ںیم  رگدن  ایکس  یھت۔ ڑھکی   ۓوحیلی وےسی یہ تنکمت ےس رس ااھٹ

 اھت۔   ںیم  رگدن یک   ونیکمں   ےک  اس  اسیج

رے وہ

ٹ

 وہیئ  ینت ےلمش۔۔۔۔  اوےچن  ابلس۔۔۔  زردہ   فلک  دبن۔۔۔۔  ۓاک

 اچل۔۔۔۔   الہیت درھیت  رگدںین۔۔۔۔

ر ےھت۔ اچےچ ےھت۔ وہ س  ااکس اخدنان اھت۔ ای  ااسی اخدنان 

ن
ن

ری

ن

وہ اےکس اھبیئ ےھت۔ ک

س ٹف اھت۔ 

ِ م

 اہجں وہ 

 " االسلم مکیلع وادلہ "

 اپتک ےس یلم ںیھت وہ  

رن ان "

ے

 " ویجدنا رہ۔۔۔ ریما رتپ۔۔۔ ریمی ڈنھٹ۔۔۔ امں ق

ایکس ن اری آیت یھت وت وہ امں یہ نب اجیت ںیھت۔ سب ای  امں۔۔۔ رھپ وہ اےنپ ےلیبق یک 

 رسدار رساکر ںیہن ریتہ ںیھت۔

 ھٹیب۔۔۔   وکل ریمے   ادرھ  آ  اگ۔۔۔ ۓ ےھجم ہتپ اھت۔۔۔ ریما دل اتہک اھت وت رضور آ "

 " یہس۔۔۔۔  وت دوھکیں  ےھجت   ۔۔۔ھٹیب
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 وہ رکسمان ا اور اےکن نپاس آ اھٹیب

اراایگضں۔۔۔۔ "

ن

 " امں ےس ن

 " یسیک ن اںیت رکیت ںیہ وادلہ۔۔۔۔ "

 " ےت ریف اچر ونیہمں ںیم ریتا ای  ن ار یھب دل ںیہن یک رھگ آےن وک ؟؟؟؟؟ "

پ رہ ایگ  وہ ای  ےحمل وک حپ

 " اتپسہل۔۔۔سب وادلہ رصموایفت۔۔۔   "

منہج ںیم ایگ اتپسہل۔۔۔ امصخں ونں اھکوے۔۔۔ ےھجت یھب سب وشق ےہ الغیم  "

اک۔۔ بک ےس ہہک ریہ وہں اانپ اتپسہل رک۔۔۔ ادرھ آ اج۔۔۔ اہیں رہ۔۔۔ اہیں 

  امعرت ڑھکی رکدںی ےگ ریتے اھبیئ

 

 " راوتں رات ریتے ئل

 وہ اںیہن دھکی رک رہ ایگ۔ 

 " ریمی ہگج واہں ےہ وادلہ "

 " اےنپ ویپ ویجںی دضی اںی۔۔۔۔۔ "
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  آیئ یھت۔

 

 وہ اےس دھکی رک رہ ںیئگ۔ وہ رکسمادن ا اھت۔ یھبت وہ رٹے ئل

 " االسلم مکیلع اھبیئ "

رے اھبیئ یک رطح شیپ آیت یھت۔ 

ٹ

ا اھت نکیل وہ اےس دس اسل ی 

ٹ

رھ امہ وھچن

ٹ

وہ اس ےس ڈی 

 اھت   اب یھب اےکس اسےنم رس اکھج وت اس ےن تقفش ےس اےس اسھت اگلن ا

 " اسیک ےہ ریما ہچب ؟؟؟؟ "

وہ یسیک یھت ہی وت ایکس لکش ہپ اھکل اھت۔ وہ ایکس آوھکنں ںیم اھجانکن اچاتہ اھت اور وہ رظنںی 

 ںیہن ااھٹ ریہ یھت۔ ااکس دل ٹک رک رہ ایگ اھت۔ 

ے

 ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " ڈیمی دیھ راین۔۔۔۔ دل گل ایگ رہش ںیم ؟؟؟؟ "

  اابثت ںیم رس الہن ا اھت۔ وہ تبحم ےس اےس یہ دھکی رےہ ےھت۔اس ےن وہےل ےس

 " رب ایحیت دویے۔۔۔ دنجڑی اک داھہگ ابمل وہوے۔۔۔ "

ازل وہاکچ اھت۔ اچپس ےک ےٹیپ ںیم اےکن 

ن

 ےس ےلہپ ن

ے
ے

راھنپا وق

ٹ

افہمط ےن داھکی ان ہپ ی 

ا  اےکس  ۓاسھت دالخ وہ
ے

  ایھب  اچےچ   ۓ ن

ے

 رک  دھکی   اںیہن  وہ۔۔۔۔  اور  ےھت   ےٹک ےٹہ  ی
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رمح

ے

ا  ی

ے

 دن  رہچہ   وہیگ۔  ںیہن رات  یھبک  اب  سب ےسیج  ےھت  رےہ  وہ  دیفس اےسی  ن ال   اھت۔   آن

ا  دبن

ے

 اھت۔  راہ  اج   ڑکسن

 " دادی اک احل وپھچ ےل۔۔۔ امیبر ےہ "

 وہ ان ےک اسھت یہ اےکن رمکے ںیم آئ یھت۔

 " االسلم مکیلع دادی "

 اے۔۔۔۔ "

 

 " اامں دھکی۔۔۔ ریتی ڈارٹکین آ گ

 ویں داھکی ےسیج وہ وکیئ یمک نیمک وہ۔اوہنں ےن اےس  

ریتے ذرےعی مہ ہپ وھتڑی وساہ ڈیل یھت ویقم وج اب ریتی یٹیب یھب ایس نپاےس آ یئگ  "

 " ےہ

ان ا یھب وںیہ ےھت۔ اےس اوسفس ےس داھکی اھت 

ے

 اےکس ن

 " ےھجت یک وہایگ ےہ ویقم۔۔۔ ںیہ ؟؟؟ ویکں رک راہ ےہ ہی س  ؟؟؟؟ "

 دن ا

ے
ن

 رےہ  ڑھکے  ۓ وہ دای
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ا ےہ مہ ہپ۔۔۔ نج ےک رھگ یک زعت ہپ یھبک یسک ےن آھکن ںیہن اس "

ے

را ڈنپ وھت وھت رکن

 " ااھٹئ یھت، وہ اسرے رہش ںیم ےھک اھکیت رھپیت ےہ۔۔۔۔

 " اھبیئ یج سب۔۔۔۔ وہ ریمی یٹیب ےہ "

اری ھچک ںیہن یتگل ؟؟؟ "
م
 " ہ

معاال رکےت۔۔۔۔ "

ے

شٹ
ا ا

ن

 " یتگل وت آپ ہی زن ان ن

  کٹھب اجے وت ایکس االصح یھب رکین ڑپیت ےہویقم۔۔۔۔ اینپ   "
 
 " اوالد ح

 ایکن رظنوں ےک اسےنم وہ رظنم دوڑ ایگ اھت۔ 

پ رک رہ 

ن

 ےس دنباھ وہ ووجد۔۔۔۔ رھتپ۔۔۔ وخن۔۔۔ ںیخیچ۔۔۔ وہ اکی

ے
ن

درح

 ےھت   ۓگ

  ںیم ڑل  "

 

  ںیم ےب سب اھت، رپ اینپ دیھ ےک ئل

ے

۔ ی ای  ن ات ن اد رانھک اھبیئ اصح 

 " ؤں اگ۔۔اجؤں اگ۔۔۔ رم اج

 ےھت۔  ۓ ااکس اہھت ڑکپ رک وہ رمکے ےس لکن آ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اں۔۔۔۔ "

ن

ا رکںی ن

ن

 " وادلہ ہی س  ن

 اس رات اس ےن امں وک تنم رھبے ےجہل ںیم اہک اھت 

ا ڑپ ایگ وت یک رکںی ےگ مہ  "

ن

ا رکے۔۔۔ ریمے ہنم ںیم اخک نکیل دعب ںیم اتھچپن

ن

 ن

ٰ ٰ

اّلل

 " ؟؟؟؟

 " ایحیت ںیم اےنپ یسک ےلصیف ہپ ںیہن اتھچپئ وہں رتپ۔۔۔۔ںیم اسری   "

 وہ ےب ےسب ےس اںیہن دھکی رک رہ ایگ 

رق رظن ںیہن آ راہ آوکپ ؟؟؟ ںیم  "

ن

عیمس اہلل اور اور ہنیمث اک یک وجڑ ےہ وادلہ ؟؟؟ رمع اک ق

ا وہکں ؟؟؟

ن

 " اےس یطلغ ےسیک ن

زہ ےہ۔ زن ان دی یھت ریتے ہی یطلغ ںیہن ےہ۔ وج وہ ڈنٹشمی رک یئگ ےہ، ااکس ایمخ "

ا وہاگ نکیل اہیں 

ے

ا ےہ۔ ریتے واہں رہش ںیم ںیہن وہن

ے

اچےچ وک، ااکس ھچک بلطم وہن

  زن ان یہ س  ھچک ےہ۔۔۔۔۔

 

 " ےہ۔ مہ رھکے ولوگں ےک ئل

 اس ےن اںیہن وغبر داھکی اھت 

  ینعم ںیہن ریتھک۔۔۔ ؟؟ "

 

 " اور اوالد ؟؟؟؟ وہ آےکپ ئل
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 " وخن۔ ںیم وج وہکں یگ وہ ےہک یگ آنیم۔۔۔۔وہ ریمی یٹیب ےہ۔ ریما   "

 اس ےن یبمل اسسن رھبی یھت

 " وہ یھب آاکپ وخن یھت وادلہ "

 " آخ وھت۔۔۔۔۔۔ "

 اوہنں ےن زنیم ہپ وھتاک اھت۔ وہ اںیہن دھکی رک رہ ایگ اھت۔ 

 " ای  ن ار رھپ وسچ۔۔۔۔۔۔ "

 " سب۔۔۔۔ "

 اوہنں ےن اہھت ااھٹن ا اھت 

 اڑاوت الڈہل ےہ رپ   "

ن

ان

ٹ

را ںیہن وہا ہک ریمے ولصیفں ںیم ن

ٹ

 ایکس  لک  ۔ ۓایھب اانت ی 

ا   وت  ےہ  ینگنم

ن

ادی وہیئ ےہ یسک یک اور ن

 

ر ںیہک ش
م
ارے اخدنان ںیم ن اہ

م
ےہ۔ سب۔۔۔۔ ہ

 " یہ وہیگ۔ عیمس اہلل اس رھگ اک داامد ےنب اگ وت سب ویہ ےنب اگ۔۔۔۔

 اس ےن کھت رک رس اکھجن ا اھت۔ 
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 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہ رھگ یٹھچ زگار رک واسپ آئ وت ذنہ ےلہپ ےس زن ادہ اکھت وہا اھت۔ زدنیگ وت ےلہپ یہ ای  

د ےک دوران یھب وہ ریغ احرظ یس یھت۔ ااصنری 

ٹ ن

ایھجل وہیئ یلیہپ یھت۔ اس دن راؤی

 اج رےہ ےھت

ے

ر ڈیب ی
م
 اصح  ےک ےھچیپ ےھچیپ وہ ہ

ری رکدںی ہک افول اپ ہپ   سم افہمط !! "
 
  ؟؟؟ لک وک رسج

 

یک رتہب رےہ اگ ان ےک ئل

 " ڈاںیل ؟؟؟

  انس وت ھجمس ںیہن یکس یھت۔ اب وہ اےکس وجاب ےک 
 
ےلہپ وت اس ےن انس یہ ںیہن اھت۔ ح

 رظتنم ڑھکے ےھت اور وہ وسال ںیم یہ ایکٹ وہیئ یھت۔ 

ری رک دےتی ںیہ "
 
 " رس لک رسج

 البل دلجی ےس وبال اھت۔

ا رپورجیس کیھٹ رےہ اگ ؟؟؟ "

ن

 " وکن

وہ اس ےس یہ وپھچ رےہ ےھت نکیل اب یک ن ار وہ رھپ ےس اتبےن اگل اھت۔ اوہنں ےن 

ارہ یک ہک س  ےک اسےنم وہ اےس وٹانک ںیہن اچےتہ 

 

آوھکنں یہ آوھکنں ںیم اےس اش
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 ےھت نکیل وہ وباتل راہ۔ 

" Be attentive " 

رھ گ

ٹ

 ےھت۔   ۓاس ہہک رک وہ آےگ ی 

ا اھت اور   وہ صخش

ے

د رک وسال رکن د رکی  د ںیم وہ اس ےس رکی 

ٹ ن

ر اھت۔ اےنپ راؤی
م
ایکس ھجمس ےس ن اہ

ادئ اےس اینپ اقتیلب اھجڑےن اک وشق 

 

اب یسک اور ےن وپاھچ وت وخد ےس اتبےن اگل اھت۔ ش

 اھت۔ ن ا رھپ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسےنم اھکےن یک ٹیلپ رےھک ےب   وہ ےفیک ںیم دالخ وہا وت وہ ای  رطف ایلیک یھٹیب یھت۔

وتیہج ےس اھک ریہ یھت۔ وہ اینپ ولطمہب ےش رکیل اےکس نپاس چنہپ ایگ۔ وہ یھٹیب وت اس ےن 

ا وہا اےس یہ دھکی راہ اھت 

ے

 رک داھکی۔ وہ رکسمان

ن

 وچی

 " آپ وسچ ریہ وہں یگ ہک اسیک دب زیمت آدیم ےہ۔ ااجزت امےگن انب ھٹیب ایگ "

  الہن ا اس ےن دلجی ےس یفن ںیم رس

اں ہک یج ھٹیب اجیئ۔۔۔ وت سب۔۔۔۔ وظفلں یک  "

ن

ںیم وپھچ یھب اتیل وت آپ یہی ںیتہک ن
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ا ےہ

ن

ریچ اک یھب اسحب اتکب وہن

ن

 " وضفل ج

 اس ےن اخومیش ےس وناہل ایل اھت۔ 

 " ںیم ےن انس ےہ اپ وک ھچک اکشن ات ںیہ ھجم ےس۔۔۔۔ "

 " الثمً ؟؟؟؟ "

 وسال وجاب۔۔۔ اینپ اقتیلب یہی ہک ںیم آےکپ ےھچیپ ڑپا راتہ   "

ے
ے

ر وق
م
وہں۔ ہ

 " اھجڑےن اک وشق ےہ وریغہ وریغہ

را یئگ۔ اجنےن بک اس ےن ایکس ن اںیت نس یل ںیھت 

ٹ

ر ی 

ٹ

 وہ گ

 " ایسی وکیئ ن ات ںیہن ےہ رس "

ایسی وکیئ ن ات ےہ یھب ںیہن۔۔۔۔ سب ہی ےہ ہک ںیم اچاتہ وہں آپ س  ھکیس  "

ا ااھٹ ےکس ہک ہی ویکں ےہ اجؤ۔۔۔ دلجی ےس۔۔۔ ااھچ ااھچ۔۔۔۔ وکیئ آ

ن

پ ہپ ایلگن ن

 " اہیں۔۔۔۔

ا  اس ےن اابثت ںیم رس اکہدن 

 زرسی وہیت ںیہ وت اتبدںی۔ ںیم زپ رک  "
می ی
 
ی

ںیم وہاتھچ وہں اور آوکپ ااھچ ںیہن اتگل، ا
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 " ولں اگ۔ رپاسم۔۔۔

ررلبیٹ وہں "
مف
ک

 " ون رس۔۔۔۔ ںیم 

 " ڈگ۔۔۔۔ "

 وہ نپاین ےنیپ یگل یھت۔ 

 رک "

ٹ

سٹ
ش
ری ا
 
 " ںی یگ ریمے اسھت ؟؟؟؟؟لک رسج

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یہ عنم رکدن ا اھت 

ے
ن

 ڈارٹک ااصنری ےن نس

ی ڈٹیک سیک ےہ اور مت اٹنٹسس ےک وطر ہپ اےس اسھت ڑھکا  "

یپل
م
ک

رزگ ںیہن۔۔۔ وہ اانت 
م
ہ

ا اچےتہ وہ۔۔۔ ںیہن البل

ن

 " رکن

ا االیک وہں۔ ادمح   "

ن

اں اسھت رس ںیم وکن

ن

 " وہاگ ن

 " رھپ یھب ںیہن "
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 اوہنں ےن تیعطق ےس اہک اھت۔ 

اجل ےہ اور وہ ینتک لکس لف ےہ۔  "

ن

ںیہمت یھب ہتپ ےہ اور ےھجم یھب ہک اےکس نپاس انتک ن

اچر وسرچز ےتگل ںیہن وہں ےگ اس ےس اور مت۔۔۔۔ ںیہن۔۔۔ یسک اور وک رکول۔۔۔ دہف 

ا ےہ۔۔۔ ان ںیم ےس وکیئ۔۔۔۔
م
 " ےہ، ہ

 " کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔ رھپ ںیم ہی سیک ںیہن رکوں اگ "

 اس ےن وفراً اہک 

 " اپ وخد رک ںیل ن ا ھچک یھب۔۔۔ ںیم آؤں اگ یہ ںیہن لک۔۔۔ کیھٹ ےہ ؟؟؟؟ "

ا یک رک۔۔۔۔ "

ن

 " ن ار کیلب گنلیم ن

اں۔۔۔ یلہپ دہعف ںیم یہ۔۔۔۔ "

ن

 یک رکںی ن

ٹ

 " وت رھپ آپ یھب ھجم ہپ رٹس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر
م
وں وسٹ رکدنیاہ

ن

 

ے

  رگ ت

 رپ اجن ڈکدنیا۔۔۔۔ 

ن

ک رن
ِ
م  ہ
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را ااھچ رسنج ےہ۔۔۔ چس ںیم۔۔۔ اور ای  ریمی 

ٹ

وت ای  ریما ریہو ےہ۔۔۔۔ وہ ی 

 ن ات  یہ یک  وت  ایکس ۔۔۔۔ۓاہ ۓ ریہونئ ےہ۔۔۔ ااکس وت یک یہ وہکں۔۔۔ آ

 ےہ۔۔۔۔

 ںیم ےلھب ےلہپ ربمنوں ہپ ںیہن ےہ رپ ریمے 

ے

ر رہفس
م
  وت وہ اخص وہ زدنیگ یک ہ

 

ئل

ر افہمط۔۔۔ اور اےکس 
م
ر ہ
م
ر افہمط۔۔۔۔ ہ

م
ر ڑلیک اخص یہ وہا رکیت ےہ۔۔۔۔ ہ

م
ےہ۔۔۔ ہ

ر ڑلیک وج اعم وہیت ںیہ۔۔۔۔ نکیل اخص۔۔۔۔ اخص ااخلص۔۔۔
م
 یسیج یہ ہ

 وت انجب۔۔۔

 ہی یھب ہتپ ںیہن اھت ہک اےکس نپاس وکن وکن اس رکسب 

ے

وہ رسنج ےسج دو دن ےلہپ ی

  ےہ، اج وہ اخص وطر ہپ

ن

ایسہ ڈرسی نہپ رک آن ا ےہ۔ اےس وج دھکی اکچ اھت ہک وہ ایس رن

 ںیم آیئ ےہ۔

 وت۔۔۔۔

نپاروکں یک۔۔۔ ےگنہم روتسیراونں یک۔۔۔ ڈنھٹے اھٹر اسف یک رپمی اہکاینں وت تہب 

 دیھکی اور ینس ںیہ۔۔۔ اس آرپنشی رٹیھت یک تبحم اہکین ںینس ےگ ؟؟؟ 
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ا وہں۔۔۔۔

ے

 ںیلچ ںیم اتبن

رش ہپ اضف ںیم دواؤں یک 

ن

س یک اور اجنےن وکن وکن یس وب ےہ۔ ق

ک

ٹ

پی
ی ئ
ش

ن اس ےہ۔ ایٹنی 

 

ے
 

 وٹں وٹں ےہ۔ یھبک یھبک وگس

ٹ

 ی

ٹ

ے یھب ںیہ۔ اضف ںیم والٹئ یک ی

ٹ

ی

ن

ئ
 
ھی
پ
چ

وخن ےک 

ری اجری ےہ۔ وہ ایسہ رکسب 
 
ےک ےنلج یک وب یھب رھبےن یتگل ےہ۔ اس لبیٹ ہپ رسج

ا ریما 

ے

ر ںیم وچسک   ںیم، امکس اور ولگز ےنہپ نت دیہ ےس اانپ اکم رکن رای  ریہو ےہ۔ اےکس ی 

 یس ڑھکی ریمی ایپری ریہونئ ےہ اور ان ےک درایمن وج ےہ وہ تبحم ےہ۔۔۔۔

ا وہں۔۔۔۔ 

ے

 ااھچ ااھچ ولچ حیحصت رکن

ا ےہ وہ تبحم ےہ۔۔۔ وہ رکیت ےہ ن ا ںیہن، ےھجم ںیہن ہتپ۔۔۔۔ ےھجم 

ے

ریہو وج اس ےس رکن

ر ںیم۔۔۔۔ سب ہی ہتپ ےہ ہک وہ اس ےمس واہں ےہ۔۔۔ اےکس اسھت رای   ۔۔۔ اےکس ی 

اےکس ےنہک ہپ ای  ای  زیچ ڑکپایت۔۔۔۔ ایکس ن اںیت دایھن ےس یتنس وہیئ۔۔۔ وخن 

 ںیم رھبے وپسجن السنئ ےس دوھیت وہیئ۔۔۔۔

واہں س  اںیہن یہ دھکی رےہ ےھت۔ اےس ہتپ اھت ایکس ہگج واہں ںیہن یھت۔ واہں وکیئ 

 اس ےن اےس انچ اھت۔۔۔۔ اس ےن اےس یھب وہ اتکس اھت۔ وکیئ یھب۔۔۔ رپ اس ےن انس ہک
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 مکح ںیہن دن ا اھت۔ " یک مت " ہہک رک وپاھچ اھت۔۔۔۔

اں ہہک یتکس یھت۔۔۔ اب وج اہں ہہک رک واہں یھت وت ااکس انیقیً ھچک بلطم رضور اھت۔

ن

 وہ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  

 

  وہ اہھت ںیم دو ش
 
  ادنر آن ا اھت۔   وہ واش اپ وہ رک اٹسف روم ںیم آیئ یھت ح

 

 ئل

" Treat for you " 

راھن ا اھت 

ٹ

 اس ےن ای  الگس ایکس رطف ی 

 " سک وخیش ںیم۔۔۔۔ "

ری۔۔۔۔ "
 
 " آیکپ یلہپ رسج

 اس ےن الگس اھتم ایل اھت

 ے یھت "
ی

 

ئ
 
ہ
 " وےسی ہی آیکپ یک رطف ےس وہین اچ

 یک۔۔۔۔۔مہ دوونں وک ہتپ ےہ ڈارٹک البل ہک اس س  ںیم، ںیم ےن ھچک یھب ںیہن   "

" 
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 ؟؟؟؟ وہ وچسک وہ رک ای   "

ے

رھ ےٹنھگ ی

ٹ

ااھچ۔۔۔ وت ریمے اسھت وکن ڑھکا راہ اھت ڈی 

ر۔۔۔۔ 

ن

پ

ٹ

 ےک س

ٹ

ا۔۔۔ وہ ن ات رکےن ےس ےلہپ ھجمس انیل۔۔۔ اور الس

ن

ای  ےش ایہم رکن

 " ؟؟؟؟؟

 ن ا اچی او یھب اگل اتیل۔۔۔۔ "

ٹ
ن

ر ای  افلنئ اریئ اک وٹسڈی

ن

پ

ٹ

 " وہ س

    آےکپ  ؟؟؟؟  ےہ  ںیہن  امہ  ہی  ۔۔۔۔ۓ ج آپ ےن اگلکشیب اگل اتیل نکیل آ  "

 

 ااکس   ئل

 "  ںیہن ےہ ؟؟؟؟بلطم  وکیئ

پ رہ یئگ   وہ حپ

 ے ںیہ ڈارٹک افہمط !  "
ی

 

ئ
 
ہ
ان مہ وخد وہےن اچ

ن

اری رعتفی رکیناال س  ےس الہپ ان
م
ہ

 " ںیمہ وخد ہپ رخف ںیہن ےہ وت دورسوں یک رکش رھبی رظنوں اک یک افدئہ ؟؟؟

 رہ یئگ۔ وہ رکسما رک اےس یہ دھکی راہ اھت۔ وہ اےس دھکی رک  

ا  "

ن

ای  یبمل اسسن رھبو اور وسوچ۔۔۔ وخد ےس وہک۔۔۔۔ ںیم ینتک امہ وہں۔۔۔ ںیم ن

ا۔۔۔۔ ادمحلہلل ںیم انبیئ یئگ۔۔۔۔۔

ے

 " وہیت وت اس داین اک یک وہن

 وہ ہہک رک راک ںیہن اھت۔ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہک اھت   اس دن ڈارٹک ادمح ےن اےس

۔ آج لک وکیئ ٹفل یہ ںیہن۔۔۔  "  " یک ن ات ےہ البل اصح 

 وہ سنہ ڑپا 

 " آلکج وت ںیم وخد وک یھب ٹفل ںیہن رکوا راہ "

 " ااسی ویکں ؟؟؟؟ "

 اس ےن دنکےھ ااکچ دےیئ ےھت۔ 

 داھکی اھت اور وپاھچ اھت 

ے

ر ی  اب اس ےن آےنیئ ےک اسےنم ڑھکے وہرک وخد وک تہب دی 

 " ؟ ااسی ویکں ؟؟؟؟؟ "

 وہ اسےنم ڑھکا یھب اس ےس یہی وپھچ راہ اھت۔ 

اں  "

ن

۔۔۔۔ چس ںیم ہی دل اک اعمہلم ےہ ن  

 

مت وت ن الکل یہ نپالگ وہ رےہ وہ اس ےک ئل

 " ؟؟؟؟
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 " یچس ؟؟؟؟ "

ری بیجع رطز ےس رکسمان ا اھت 

ٹ

 دل ی 

وت ہی ےہ۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔ وہ نپالگ رک ریہ ےہ ےھجم۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟ ںیم۔۔۔۔ ںیم  "

 " وہں ؟؟؟؟؟نپالگ وہ راہ  

 اس ےک ادنر وکیئ الچ الچ رک اہں اہں ہہک راہ اھت۔

 " ااسی یھب یک۔۔۔۔ "

 س  اےس ےتہک ےھت۔ 

 " ااسی یھب یک ؟؟؟؟؟؟ "

ا وہ ؟؟؟؟؟؟ "

ن

 " وت یک ااسی ن

 آےنیئ ےن وسال یک اھت۔ 

 اےنپ ےنب رانہ اچےتہ وہ ؟؟؟ وہ رظن آئ اور انف ںیہن وہ "

ے

 ہپ  اس   ،ۓمت سب ہشیمہ ی

 " ؟؟؟؟ ےگ   رکو   یک  وت  وہا  وسال
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 اس ےن آںیھکن ومدن یل ںیھت۔ 

 وہ سکع وںیہ وت اھت۔ وہ وخد یھب وت وںیہ یھت۔

 وہ اخومش آوھکنں وایل اخومش ڑلیک۔۔۔۔۔

ر ویکں۔۔۔ وسال ویکں۔۔۔ اہھت ن ادنوھ اور  " رن ان وہ اجؤ وت دی 

ے

ااکس مکح ےہ ہک ھجم ہپ ق

  ۓسب رکےت اجؤ۔۔۔۔ وہ وج یتہک اج
ے
ن

 ےلچ  ایکس  سب  اب  اصح    ڈارٹک   اجؤ۔۔۔۔۔  نس

ام  اانپ  اب  وج   ربخدار  یگ۔۔۔

ن

 ےہ  وہ وہ۔۔۔۔   یک۔۔۔۔   یہ وہ  مت  ایل۔۔۔   یھب  ن

اں۔۔۔۔۔

ن

 " ن

 وہ زور زور ےس اتسنہ راہ اھت۔ 

 ہتپ ںیہن ویکں۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 متخ  

ے

وہینایل یھت۔ یھبت وہ اٹسف روم ںیم ایلیک یہ یھت۔ ایکس ڈوییٹ دس ٹنم ی

 دروازے ہپ وہےل ےس دکتس وہیئ یھت۔

 اس ےن داھکی وہ ڈارٹک رہمان اھت۔ 
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 " االسلم مکیلع رس "

 وہ ایکس رطف یہ آن ا اھت 

 " یسیک ںیہ آپ ؟؟؟؟ "

 رکیس ٹیسھگ رک وہ اےکس اسےنم آ اھٹیب اھت 

 " آپ ےس دو ٹنم ن ات رک اتکس وہں ؟؟؟؟ "

 " یج۔۔۔۔ "

ا۔۔۔۔ ںیم آوکپ اینپ ونہبں یک رطح ھجمس رک  ہی وھتڑا اس رپلنس "

ن

 انمن

ے

را م ےہ۔۔۔ ی 

 " ہی ن ات رک راہ وہں۔۔۔۔

 وہ اےس یہ دھکی ریہ یھت

 ے۔۔۔۔ "
ی

 

ہئ
ک

 " یج رس 

 " ڈارٹک البل ےس دور رےنہ یک وکشش رکںی "

 وہ زرا راک اھت۔ 
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 وہ ااھچ آدیم ںیہن ےہ افہمط۔ ںیم ااکس چیب ٹیم رہ اکچ وہں۔ وہ ای  رکرٹکی سیل "

ان ےہ یکسج وکیئ ومرل وویلیز ںیہن ںیہ

ن

 " ان

 وہ دکھ ےس رہ یئگ یھت۔

پ اچپ۔۔۔۔   اخومش۔۔۔۔۔ ن الکل حپ

ا ڑلویکں وک۔ ااصنری اصح  ےن یھب آںیھکن دنب  "

ن

راس رکن
م
ایکس اعدت ےہ وییہن ہ

 وہےن دںی۔۔۔۔

ے

ری م

ن

 رک یل ںیہ۔ آپ وک اانپ دایھن وخد رانھک وہاگ۔ اےس وخد ےس ق

" 

  اھت وہ ہہک رک ااھٹ

 ںیم ای  وصعمم ڑلیک یک زعت  "

ے
ے

ان ےہ۔ وہ اکجل ےک وق

ن

اک ان

ن

ارط اور رطخن

 

وہ ش

 ولٹ اکچ ےہ۔۔۔۔۔

ے

 " ی

 ںیہن ےل نپایئ یھت۔ 

ے

 وہ اسسن ی

ےھجم ہتپ ےہ آوکپ نیقی ںیہن آن ا وہاگ۔۔۔۔ یسک ےس یھب وپھچ انیل۔۔۔۔ البل اور  "

 "  یک ےہ۔۔۔۔۔رعوج ےک ن ارے ںیم۔۔۔۔ رھپ آپ اجن ںیل یگ ہک وہ الص ںیم
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 وہ رمکے ےس لکن ایگ اھت۔ 

 اور وہ۔۔۔۔۔۔۔ 

ر اسمم ےس ہنیسپ وھپٹ الکن اھت۔۔۔ 
م
 وہ لکشمب اسسن ےل نپا ریہ یھت۔ اےکس دبن ےک ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وکشش یک وت اےلگ دن وہ اس ےس رتکایت رھپی یھت۔ اس ےن ای  دو ن ار ن ات رکےن یک  

د 

ٹ ن

رظنادناز رکدن ا۔ ھچک وپاھچ وت ینس ان ینس رکدی۔ وہ اانپ اس ہنم رکیل رہ ایگ۔ وارڈ ےک راؤی

ا یہ وہ۔ 

ن

 ےک دوران یھب یتح االاکمن وکشش یک ہک اس ےس اسانم ن

 وہ وسحمس رک راہ اھت۔ 

 ویبوقف ںیہن اھت۔ ) رسنج اھت یئھب ذماق وھتڑی ےہ (

 ریخ۔۔۔۔

  لکن ریہ

 

  وہ ےھچیپ یہ آن ا۔وہ رھگ ےک ئل
 
  یھت ح
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 " ںیم وھچڑ دوں آوکپ ڈارٹک افہمط ؟؟؟؟ "

 " ویکں ؟؟؟؟ "

را ایگ 

ٹ

ری 

ٹ

 وہ زرا دریتش ےس وبیل یھت۔ وہ گ

 " ویکں بلطم۔۔۔۔ بلطم وےسی یہ ازراہِ۔۔۔۔۔ "

 ہپ ن ازو ےٹیپل ےھت 

ن

 اس ےن نس 

ت ےہ  ںیم وکیئ دودھ یتیپ یچب وہں ڈارٹک ےسج آیکپ وتہج اور وگرسن یک رضور "

 " ؟؟؟؟؟

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ 

ںیم اانپ ایخل وخد رھک یتکس وہں۔ ںیم وخد ےس آ اج یتکس وہں، وخد ےس وساولں ےک  "

 " وجاب ڑھگ یتکس وہں اور یسک ےک ااسحن ےک ریغب یھب س  ھکیس یتکس وہں۔۔۔۔

ا وہں ؟؟؟؟؟  "

ے

 " وت وہ ااسحن ےہ وج ںیم رکن

 " اور یک ےہ ؟؟؟؟؟؟ "
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 ر داھکی اھت۔ اس ےن اےس وغب

 " یک لچ راہ ےہ آپ ےک دامغ ںیم ڈارٹک افہمط ؟؟؟؟ "

ر وساچ اور رھپ وپھچ یہ ایل   افہمط ےن ھچک دی 

 " رعوج رہم یلع وکن ےہ ؟؟؟؟؟ "

 وہ ای  اسسن رھب رک رہ ایگ اھت 

 " رہمان۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

 وہ اےس یہ دھکی ریہ یھت

 " اس ےن یک اہک آپ ےس ؟؟؟؟ "

رق ڑپ "

ن

ا ےہ ڈارٹک البل ؟؟؟؟اس ےس یک ق

ے

 " ن

 " وت ہی آپ ےن ان ےس ویکں ںیہن وپاھچ ہک وہ وکن ےہ ؟؟؟؟؟  "

ا وپوھچں سج یک ن ات ےہ "

ن

 " ہی ںیم اس ےس ویکں ن

 اس ےن اابثت ںیم رس الہ دن ا اھت۔ 
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 ؟؟؟؟؟ "

ے

 ے ن ا واضح
ی

 

ئ
 
ہ
 " کیھٹ ےہ۔ نکیل ےلہپ ہی اتبیئ آوکپ وجاب اچ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےس وخد یھب ہتپ ںیہن اھت ہک وہ اےکس اسھت واہں ویکں آیئ یھت۔ رہمان یک ن اوتں ےک دعب 

ادئ ادنر ےس ںیہک وہ یھب اےس 

 

یھب وہ اس صخش ےک اسھت اےکس ےنہک ہپ لچ ڑپی یھت۔ ش

ادئ اےس رہمان یک ن اوتں ہپ نیقی ںیہن آن ا اھت

 

 ۔ ےب وصقر دانھکی اچیتہ یھت۔ ش

 ہپ ےھٹیب وہ

ٹ

 س 

ٹ
ن

ری

ن

 اھت۔   داھکی  ےس اویھکنں نک  ےن  اس ۓ اب یھب اگڑی ںیم ق

رےگ 
 
ا اج راہ اھت۔ اس ےن نپچب ےس یہ ج

ے

وہ اےس دےھکی ریغب، ھچک یھب ےہک انب سب ڈراویئ رکن

ی آ ریہ یھت۔ وہ ایکن آںیھکن دھکی رک اتب یتکس یھت ہک وہ یچس ںیہ ن ا 

ے

ھٹ
ی ک

ںیم رجمومں وک د

ان یک وصرت ےس لیم ںیہن اھکیت اکمر ںیہ۔  

ن

ر ںیم وموجد ان رای  ں اےکس ی 
 
کلئ

 

ش

ایکن 

 ںیھت۔

 " مہ اہکں اج رےہ ںیہ ؟؟؟؟؟ "

 اس ےن وپاھچ اھت 

 " وجاب ےنیل۔۔۔۔۔۔ "
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پ ریہ  ر وک حپ  وہ ھچک دی 

 ے ؟؟؟؟ "
ی

 

ئ
 
ہ
 اچ

ے

 " اور ارگ ںیم یتہک ےھجم واضح

ا۔۔۔۔۔ ںیم اینپ افصیئ ںیم ھچک   "

ے

ن ا رک نپا

ن

ادئ وہ ںیم ن

 

یھب ںیہن وہکں اگ وت ش

 " افہمط۔۔۔۔۔۔

را وت وہ یھب ےھچیپ یہ آ 

ے

رےن اک ہہک رک ای

ے

اگڑی اس وکیھٹ ےک اسےنم رک یئگ یھت۔ وہ ای

 یئگ۔ 

ن

 یئگ۔ دروازے ہپ یگل مین ٹیلپ دھکی رک وہ وچی

 " رہم یلع ) اٹنٹسس رپورسیف اھتپولیج ( "

۔۔۔۔ وت یک۔۔۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟ "

ے
ے

 " ی

 " ۔ رعوج ایکن یٹیب ےہ۔ ریمی چیب ٹیم۔۔۔۔۔وہ ریمے ااتسد رہ ےکچ ںیہ "

ر ںیم وہ ڑلیک ادنر آیئ یھت۔   اںیہن ڈراگنئ روم ںیم اھٹبن ا ایگ اھت۔ ھچک یہ دی 

ایھچ وخوصبرت۔۔۔۔ زرد رٹاوزر اور رشٹ ںیم وبلمس۔۔۔۔ اینپ الکس ےس چیم 

 اھکیت وہیئ۔۔۔ ڈٹنسی یس ڑلیک۔۔۔۔۔ 

 " یک۔۔۔۔  مت۔۔۔۔۔۔ اہمتری تمہ ےسیک وہیئ اہیں آےن "
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 وہ اےس دےتھکی یہ الچیئ یھت

رن اد  ےھجم  ؟؟؟  اہں  ؟؟؟  اہیں  وہ   ۓاجونر۔۔۔۔۔ اب یک ےنیل آ "  دل   اہمترا  ےک  رک ی 

 " ؟؟؟؟؟  وہ  ۓگ آ  ےس  رھپ   وج  رھبا  ںیہن

 وہ الچ الچ رک ہہک ریہ یھت۔ وہ اخومیش ےس نس راہ اھت۔ 

 " ںیم ےن اہمترے اسھتہہک ول۔۔۔ وج انہک ےہ ہہک ول۔۔۔ س  اتبؤ۔۔۔۔ یک یک   "

رن اد رک دی ذلیل آدیم۔۔۔ اہمتری وہج ےس ںیم یسک وک ہنم  " مت ےن ریمی زدنیگ ی 

ان ںیم ےن اسری زدنیگ ںیہن  

ن

 ںیہن ریہ۔۔۔ اہمترے اسیج ہنیمک ان
 
داھکےن ےک اقت

 " داھکی۔۔۔۔

 " ااھچ۔۔۔۔ ااسی یک رکدن ا ںیم ےن ؟؟؟؟ "

ایئ یک رطح قح  

 

ا دھکی ریہ یھتافہمط یسک اخومش امتش

ے

 دق یس یھٹیب اںیہن ڑلن

ا یگنیمک ںیہن وہیت ؟؟؟؟؟؟؟ "

ن

ردیتس رکن رڈنی یک رتیگنم ےک اسھت زی 

ن

 " اےنپ ٹسیب ق

 " وت ہی رہمان اور اہمتری ن ات وہ ریہ ےہ ؟؟؟؟؟ "

 لکن اجؤ اہیں  "

ے
ے

ٹسج ٹش اپ اور داعفن وہاجؤ۔۔۔۔ ایھب ایس وق
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 " ےس۔۔۔۔۔

  اھت۔ وہ استک یھٹیب اےس یہ دھکی ریہ یھتالبل ےن رظنںی ومڑ رک اےس داھکی 

اں۔۔۔۔ ریما وجاب ےہ ںیہن۔۔۔۔ ہی وج وج ن اںیت ہہک  "

ن

 ے اھت ن
ی

 

ئ
 
ہ
ںیہمت وجاب اچ

ریہ ےہ، وج وج ھچک رہمان ےن اہک ےہ وہ س  وھجٹ ےہ ڈارٹک افہمط۔۔۔۔ ںیم ےن ااسی 

 " ھچک یھب ںیہن یک۔۔۔۔۔

 وہ ہہک رک راک ںیہن اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

" Do you trsut me ???? " 

 وجاب دے ںیہن یکس یھت۔ اےس وخد یھب ہتپ ںیہن اھت 

ے

ر ی اس ےن وپاھچ وت وہ تہب دی 

 ہک وہ اس ہپ رھبوہس رکیت ےہ ن ا ںیہن۔ 

 " آپ ےچس ںیہ وت وہ وھجٹ ویکں ڑھگ ریہ ےہ البل ؟؟ "

؟؟؟؟ اور وہ ہی س  ویکں ںیہن رک ںیم اچس وہں وت الچ الچ رک عمجم ااھٹک ویکں ںیہن رک راہ   "

 " ریہ ؟؟؟؟؟
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پ رہ یئگ یھت   وہ حپ

 " ںیہمت ھجم ہپ رھبوہس ںیہن ےہ ؟؟؟؟؟ "

 " ارگ ںیم وہکں ےہ ؟؟؟ "

 " وت ںیم وہکں اگ رکشہی۔۔۔۔۔ "

 وہ ای  ن ار رھپ اخومش رہ یئگ یھت۔ 

 " !!!!! رکشہی "

  ایھب  ےن   البل  ےھت۔ ۓ تہب اسرے ےحمل اخومیش ےس زگر گ

ے

 اٹسرٹ یاگڑ  ی

 زنمل  ن االیئ   ےس  ےشیش ےک   اسےنم  ےھت۔  ڑھکے  یہ   اسےنم  ےک  رھگ اس   وہ   یھت۔  یک  ںیہن

 یھت۔   ریہ  دھکی  یہ   اںیہن وہ  یھت۔  ڑھکی  رعوج  ںیم   ڑھکیک اہجں  یھت  ریہ   آ  رظن

ادی رکںی یگ ؟؟؟؟؟؟ "

 

 " آپ ھجم ےس ش

 وت اےس اینپ وہ ایکس یک وتعق ںیہن رک ریہ یھت۔ وہ تہب زن ادہ ریغ وتمعق اھت۔ تہب  

ے

ر ی دی 

 امسوتعں ہپ نیقی ںیہن آن ا اھت۔ 

  آپ یسک وک دنسپ رکےت وہ وت ھچک یھب دلجی  "
 
ےھجم ہتپ ےہ ہی تہب دلجی ےہ نکیل ح
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ا۔

ے

 " اور ریغ وتمعق ںیہن وہن

 وہ ہہک راہ اھت 

ا وہں ڈارٹک افہمط۔ ںیم وایعق ںیم  "

ے

ا وہں ہک ںیم وایعق آوکپ دنسپ رکن

ے

 رکن

ٹ

دم

ٹ

ںیم ای 

ا اچاتہ وہں۔سپ وک اانپ

ن

 " ن

 یھت۔  یھٹیب   رےھک  ںیم وگد   اہھت  ،ۓوہ رس اکھج

ارے درایمن ںیم رہمان آن ا ےہ، لک وکیئ اور وہاگ رپوسں وکیئ اور ۔۔۔۔ ںیم  "
م
اج ہ

ر ن ار دںیلیل ںیہن دے وکسں اگ نکیل ارگ آپ ریمے اسھت وہیئ وت ایکس رضورت  
م
ہ

 " ںیہن ڑپے یگ۔

 وہ اےس یہ دھکی راہ اھت 

 ے اگ۔ اور ارگ ںیہن وکیئ   "
ی

 

ئ
 
ح
ی 

ردیتس ںیہن ےہ۔ ارگ آیکپ رمیض ےہ وت ےھجم ہہک د زور زی 

  یھب وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ۔ آیکپ را 

ے

  رےہ  امہ ےس  س    اور  ےہ  امہ  ۓیھب ی

   یگ۔۔۔۔۔

ٹ
ن

  رتحمم وہاگ۔ اانت یہ ینتج آیکپ اہں۔۔۔۔  ااکنر   آاکپ  وری،  ڈوی

 

 ریمے ئل

" 
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 اس ےن اگڑی اٹسرٹ یک یھت۔ 

 راہتس اس ےن وکیئ ن ات ںیہن یک یھت۔  ن ایق اک اسرا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " واٹ ؟؟؟؟ رپوپزل ؟؟؟؟؟؟؟ "

 ڑپی ںیھت۔ وہ اخومیش ےس اسسن رھب رک رہ یئگ۔
 
 ینیع یک آںیھکن ات

ادی اک وپھچ ایل ؟؟؟؟ آیئ ول وی یھب ںیہن اہک ؟؟؟؟ "

 

 " بلطم دیساھ اس دنبے ےن ش

 ےہ ےسیج وکیئ اگیل وہ۔ اگیل یہ انبدی ےہ آلکج تبحم آئ ٹیہ دس ورڈ۔۔۔۔ اتگل  "

 " س  ےن۔۔۔۔

 وہ وہےل ےس یسنہ 

 " دنبہ ےہ وےسی ارپموسی۔۔۔۔ رھپ اب ؟؟؟ "

 " رھپ اب یک ؟؟؟؟ "

 " رھپ ہی ہک مت ےن یک اہک ؟؟؟؟ "
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 ےل ول رھپ اتب  "

ے
ے

ںیم ےن ھچک یھب ںیہن اہک۔۔۔ اس ےن یہ اہک ہک وسچ ول، وق

 " دانی۔۔۔۔

 " اب مت وسچ ریہ وہ ؟؟؟ بلطم ایھب یھب وسےنچ یک اجنگشئ ےہ ڑلیک ؟؟؟ "

 افہمط ےن اےس وغبر داھکی اھت 

ینیع ہی وکیئ دوھاں داھر یملف تبحم ںیہن ےہ یلہپ رظن ںیم قشع وہا اور اب سب ای   "

 ے۔ ہی وکیئ اہکین ااسفہن ںیہن ےہ ہک ریہونئ ریہو ےک رپوپزل ہپ 
ی

 

ئ
 
ہ
دورسے اک اسھت اچ

ا امس

ن

 ےل   وجگ  وکیئ   ںیم ن ا اگ  ۓاج   رم  ریغب  ریمے  وہ   ہک  ےہ  ںیہن  یھب ہی  ۔ۓوھپےل ن

 " ےہ  رپوپزل  ای    سب  ہی  یگ۔   ولں

 " ہی ای  ااھچ رپوپزل ےہ "

پ رہ یئگ   وہ حپ

ان ا زاد، ن ا اچچ زاد ےس ایبہ دی اجؤ یگ۔ ہی  "

ے

 رکیت وہ رھپ یک ؟؟؟؟ یسک ن

ٹ

 ی کٹ
 ج
ی

ااھچ اےس ر

ا اچیتہ وہ ؟؟؟؟؟

ن

 " رکن

  مک از مک ںیہن اچیتہ یھتوہ ہی
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ایکس دنسپ ای  رطف رھک رک اس رےتش وک ای  رےتش ےک وطر ہپ دوھکی۔ وہ وخش لکش  "

ا ےہ اس س  

ے

 ہپ ےہ، اےھچ اخدنان ےس ےہ۔۔۔۔ اور یک دانھکی وہن

ٹ

ےہ، ایھچ وپس

 " ںیم ؟؟؟؟؟

 " ریما اخدنان۔۔۔۔ وہ امن ںیل ےگ ؟؟؟؟ "

 " وہک یگ وت وہ رضور امںین ےگ الکن رضور امںین ےگ۔۔۔۔ ارگ مت   "

 اس ےن دشت ےس یفن ںیم رس الہن ا اھت 

رزگ  "
م
رزگ ہ
م
اےنپ ہنم ےس ن اپ ےک اسےنم رےتش یک ن ات اور وہ یھب دنسپ یک۔۔۔۔۔ ہ

 " ںیہن۔۔۔۔۔

ےھجم ہتپ ےہ ھجت ںیم اینت تمہ ںیہن ےہ ہک وت ہی رک ےکس نکیل افہمط۔۔۔ ریما وشمرہ  "

اہ ںیہن وہاگ۔۔۔ وہ اےنت دگنتل ںیہن ںیہ۔ وہ ےہ ہک ہی رک اج۔۔۔ اےنپ  

ن

۔۔۔ ہی گ  

 

ئل

ر ہپ اےس وفتیق یہ دںی 

ن
ن

ری

ن

ریتی رضور ںینس ےگ۔۔۔۔ وہ مک از مک ریتے ونگار ک

۔۔۔۔۔  

 

 " ےگ۔۔۔۔ ریمی نہب تمہ رک ےل۔۔۔ اےنپ ئل

انخ ابچیت یسک وسچ ںیم مگ یھت۔ 

ن

 وہ ن
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  ہی تمسق یک رطف ےس ای  ومعق ےہ ریتے   "

 

۔۔۔ وت اسری زدنیگ ےک ئل  

 

ئل

 " افہمط۔۔۔۔۔  یگ   ۓاس اجنجل ےس لکن اج 

ر اجنجل ےس آزاد رکدن ا اھت ؟؟؟؟؟؟؟ "
م
 " ےسیج ریمی امں وک تبحم ےن ہ

پ رہ یئگ  وہ ای  ےحمل وک حپ

ا وہاگ افہمط۔۔۔۔ ہکلب اس رھگ وک  "

ن

ےھجت ایبہ رک اےنپ ن اپ ےک ےسیج رھگ ںیم ںیہن اجن

ا 

ن

  وھچڑن

 

 " وہاگ۔۔۔۔۔ہشیمہ ےک ئل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وہ س  ڈارٹکز اکرفنسن روم ںیم عمج ےھت۔ 

 رکے اگ۔ 

ٹ

 
ے آرپی

س
ک

  ان وک آرپنشی دےیئ اجرےہ ےھت ہک وکن 

 

لک ےک او یٹ ےک ئل

راھیئ یھت۔

ٹ

 ڈارٹک ااصنری ےن وہ افلئ رہمان یک رطف ی 

 " ہی آپ رکںی ےگ ڈارٹک رہمان "

ا  ۔ یھبت البل وہےل ےس اکنھکرا اھت اس ےن اابثت ںیم رس الہ دن 

ا ےہ "

ن

 رکن

ٹ

 
 ووزیم رس۔۔۔ ہی سیک ےھجم آرپی

سکی
ی ک

 " ا
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 اس ےن اہک اھت 

"  

 

دںی، ںیم وت ہی ک دںی۔ ہکلب ہی ریمے واال اھتیئ راڈیئ دی  ڈارٹک رہمان وک آپ ھچک اور دی 

 " ن ار رک اکچ

 " ون رس۔۔۔ ںیم یہی رکوں اگ "

 ے "
ی

 

ئ
 
ہ
 " ون رس۔۔۔ ہی سیک ےھجم اچ

 ان ےن اےس آںیھکن داھکیئ ںیھترہم

 " اےنپ اکم ےس اکم روھک "

 " ںیم ےن مت ےس ن ات یک ےہ ؟؟؟ "

 " ریمی ن ات وت یک ےہ  "

 " ٹش اپ۔۔۔ "

 " وی ٹش اپ "

 " !!!!!! سب۔۔۔۔۔۔ "
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پ رکوان ا اھت   ااصنری اصح  ےن اہھت ااھٹ رک دوونں وک حپ

 " ڈارٹک رہمان آپ اھتیئ راڈیئ رکںیل "

 زر ںیہن   "
ی

 

فی

ر ن ار ایکس اسڈیئ ےتیل ںیہ آپ۔ ہی زن ادیت ےہ۔ ںیم اانپ سیک ہی 
م
ےہ رس۔ ہ

 " ویکں دوں

 اوہنں ےن الاچریگ ےس اےس داھکی

 " ںیلچ البل وکیئ ن ات ںیہن۔۔۔ ایلگ ن ار یہس "

 اس ےن یفن ںیم رس الہن ا 

 ے۔۔۔ سب "
ی

 

ئ
 
ہ
 " ون رس۔۔۔ ےھجم یہی اچ

 " ہی وت ںیہن ےنلم واال "

 ایلگن داھکیئ یھت۔ رہمان ےن ازہتساء ےس  

 " اینپ دح ںیم رہ ذلیل آدیم۔۔۔۔ "

ً وہ اسنہ۔  وہ الچن ا اھت۔ وجان ا
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اتگل ےہ تہب زن ادہ رمںیچ گل ریہ ںیہ ےھجت۔۔۔۔ اسےل یھبک وت یسک ےک نپاس ھچک  "

ان

ن

 " دھکی رک وخش وہ اجن ا رک۔۔۔۔ احدسی۔۔۔ اغبص ان

 ڑپا اھت۔ 
پ
 البل اھٹ رک اس ہپ ت

 " راہ وہں سب۔۔۔۔سب۔۔۔۔ ںیم ہہک  "

ا۔ اور وہ ای  سیک یک ن ات یھت یہ اہکں۔ وہ وت اےکن اےنپ اےنپ اسحب 

ے
ن

ایکن واہں وکن س

 ےھت۔

اںیگن وتڑ دوں اگ "

ٹ

ردی  ِداھک وت ریتی ن

ن
ن

دہ اےکس ی

ن

 

 

 " اس ےس دور رہ۔۔۔ آئ

 " ویکں ریتی نہب یتگل ےہ وہ ؟؟؟؟ "

 " ریتی وت۔۔۔۔ "

اک ہپ دو نیت وھگسن 

ن

 ہپ اگل   البل ےن ایکس ن

ٹ
ن

ً رہمان اک اکم اےکس وہی امرے ےھت۔ وجان ا

 اھت۔ 

 " سب رکو۔۔۔۔ "

 ن ایق ڈارٹکز ےن اںیہن دحیلعہ یک اھت۔ ااصنری اصح  ےصغ ےس ان وک دھکی رےہ ےھت۔
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ان رظن آرےہ وہ ؟؟؟ ونگار یھب   "

ن

ل ان
 ی 
سئ

ن

ی ئ
ش

مت ےچب وہ ؟؟؟؟؟ اہکں ےس مت دوونں 

 " اےسی ںیہن ڑلےت۔۔۔۔

ا رکے۔۔۔  رس اےس ںیہک ہی "

ن

 " اینپ دح رکاس ن

 " اور ریتی دح ؟؟؟ ااکس یک ؟؟؟؟ "

 " وکباس دنب رکو دوونں۔۔۔۔ "

 ےھت۔  ۓ وہ رھپ ےس الچ

 ے۔۔۔  "
ی

 

ئ
 
ہ
داعفن وہاجو مت دوونں۔۔۔ ےھجم مت دوونں ںیم ےس وکیئ اہیں ںیہن اچ

ری۔۔۔۔۔ لکن اجؤ ریمے وارڈ ےس۔۔۔۔۔ 
 
اجؤ۔۔۔۔ وکیئ یھب ںیہن رکے اگ رسج

 " ؤ۔۔۔۔ ولکن۔۔۔۔۔اجؤ ےلچ اج

 ےس اتہب وخن فک ےس اصف یک اھت۔ 

ٹ
ن

 البل ےن ےٹھپ وہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

   ۓافہمط ےن ایکس لین ےس ڈیکھ آھکن اور وسےج وہ

ٹ
ن

 اھت۔   داھکی  ےس  ریحت وک   وہی

 " آپ ڑلے ںیہ ان ےس ؟؟؟؟ "
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 وہ اسنہ

اری رویٹ مضہ ںیہن وہیت اہیں س  ولگ ےتہک ںیہ وہ اور ںیم دو دن ڑلںی ںیہن وت   "
م
ہ

 " ۔۔۔۔

ام انس  "

ن

  یھت البل۔ ںیم ےن انس ہک آیکپ ڑلایئ ںیم س  ےن ریما ن

ے

  یک ی

ے

ی

 " ےہ۔۔۔۔

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ 

 " ےھجم ھچک یتھجمس وہ، ریمے ےہک یک ھچک اتیمہ ےہ وت ںیم ھچک وہکں افہمط ؟؟؟؟ "

 " یج "

 وج یھب ن ات رکے افہمط وت   "

ے

 
 رانھک۔ ھجم ےس وہ ریمی ن ای

ے

نس رک سب اےنپ ادنر م

وپانھچ ہک ااسی ویکں۔۔۔۔ زن ان ےس وپانھچ ن ا ڑپھت امر ےک، نکیل وپانھچ ھجم ےس۔۔۔۔۔ 

 " ہی وکیئ مکح ںیہن ےہ، ای  ااجتل ےہ۔۔۔۔

ام اس رہچے وک وسیتچ ریہ یھت۔

 

 وہ یلھچپ وپری ش

 وہ صخش یک زیچ اھت۔۔۔ 
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ا اج راہ اھت۔ وہ اےس وسیتچ اج ریہ یھت وت وہ صخش وہےل وہےل اےکس ووجد ںیم  

ے

اینپ ہگج انبن

 وہ واہں اھت۔ ایکس وسوچں ںیم اس ےن اانپ ہصح انب ایل اھت۔ 

 " اہکں وھک ںیئگ ؟؟؟؟؟ "

 " ںیہک یھب ںیہن۔۔۔۔ "

پ رہ یئگ یھت۔   وہ حپ

 ؟؟؟؟؟ "

ے

 " ہلصیف ںیہن وہا ایھب ی

 افہمط ےن رظنںی اکھج یل ںیھت

 وہں ڈارٹک اصہبح۔۔۔۔ ںیم اےنپ داللئ دے اتکس وہں۔۔۔۔ ںیم اانپ سیک ڑل اتکس "

ا وہں

ے

 " اانت قح وت رھک

 وہ زرا راک 

اں ؟؟؟ ااسی وکیئ رہج زہشادہ  "

ن

ریمی لکش وصرت ہپ وت وکیئ ربمن ںیہن ےلم اگ۔۔۔ ےہ ن

یھب ںیہن وہں ںیم۔۔۔۔ ہی ربمن یھب ایگ۔۔۔۔ رسنج وہں۔۔۔ وہ وت مت یھب وہ۔۔۔۔ 

 "  ےگ ؟؟؟؟؟اےکس ھچک ربمن ںیلم
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 دن ا

ٹ

م
 اھت۔   راہ  اج اتہک ۓوہ رکسماہ

 وکیئ ربمن دے یتکس ےہ ےھجم ؟؟؟؟؟؟  "

ے

م
 اور مت ےس اہک اھت مت ایھچ یتگل وہ۔ وت ہی اچہ

" 

 اب ےک اس ےن اکھج رس ااھٹن ا اھت 

ا ےہ ڈارٹک البل۔۔۔۔ "

ن

  ںیم ےن اےنپ دل یک وگایہ وک س  ےس ربتعم امن

 

 " آےکپ ئل

 وہ زرا ریک یھت 

 " ہی اتہک ےہ اہں رکدو۔۔۔۔  اور "

 اس ےن اہک اھت۔ 

ا راہ اھت۔ وہ رظنںی 

ے

 رکسمان

ے

ر ی البل ےن رس دویار ےس اکٹ رک آںیھکن ومدن ںیل اور دی 

    ےک  وایسپ  ۓاکھج
 

ا ےب  ہپ   آپ  اےنپ  وک  رفظ البل  یھت۔  یئگ  ٹلپ ئل

 

 اھت۔   آن ا  رکش  احتش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " ریتی ن ات نس رک ریتا ہنم اماھت وچومں یگ البل ؟؟؟؟؟ےھجت ویکں اگل ہک ںیم  "
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ر، اورپ 
م
رزگ ںیہن امںین یگ۔ اول وت اخدنان ےس ن اہ

م
  ایتر اھت۔ اےس ہتپ اھت وہ ہ

 

وہ اس ےک ئل

 ےس وہ ایکن ذات وت یک ایکن زن ان یک یھب ںیہن یھت۔  

  یھب ںیہن۔۔۔ "

ے

رزگ ںیہن۔۔۔ ںیم رم اجؤں ی
م
 " ہ

 داھکیاس ےن اںیہن وغبر  

رپ ںیم اےس زن ان دے اکچ وہں وادلہ۔ آپ ےن یہ اھکسن ا ےہ ہک زن ان یک یک اتیمہ  "

 " ےہ

 " اور امں یک اتیمہ ؟؟؟ ایکس رمیض ؟؟؟؟ ایکس وکیئ اتیمہ ےہ ہک ںیہن ؟؟؟؟؟ "

ا وادلہ ؟؟؟؟ "

ے

ا وہیت وت ںیم اہیں ویکں وہن

ن

 " ایکس وکیئ وتعق ن

 " اور ںیم ہہک ریہ وہں ریما ااکنر ےہ "

 اس ےن یفن ںیم رس الہدن ا اھت 

اےسی ںیہن۔ ہی زن ان ذات اور اخدنان ےک وطق ای  رطف رھک رک ن ات رکںی۔  "

 " ںیم دلیل ےس اقلئ رکےن آن ا وہں اامں، دلیل ےس یہ اقلئ وہں اگ

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ ںیھت
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 " اگ  ۓ اینپ اسری ڑپاھایئں امں ہپ آزام "

ا آزام  "

ن

ا  آوکپ   ںیم ۔ۓںیہن۔۔۔ وکیئ یسک وک ن
ن

 " ےھجم۔۔۔۔  آپ ن

 وہ زرا راک اور راسن ےس ااکن اہھت اھتام 

 " وہ ریمی دنسپ ےہ اامں۔ ےھجم ااکس قح ںیہن ےہ ؟؟؟ "

امں ےک قح اتبؤں ںیم ےھجت ؟؟؟؟ روسل یلص اہلل ہیلع وملس ےن ای  احصیب وک اینپ  "

 " ریہ یھت۔  ویبی وک الطق دےنی اک ہہک دن ا اھت۔ ویکں ؟؟؟ ویکہکن ایکس امں ہہک 

آپ امں نب رک وت ااکنر ںیہن رک ریہ ںیہ۔ آپ وت رسدار رساکر ںیہ۔ اویچن ذات،  "

وھچےٹ ولگ، ہی زن ان وہ اخدنان۔۔۔۔ اس زامےن یک امں ہی س  ںیہن وسیتچ یھت 

 " وادلہ۔ آپ امں نب رک ںیہک یگ وت اجن احرظ ےہ نکیل۔۔۔۔۔۔ امں وت ںینب۔۔۔۔

  ےس۔۔۔۔وہ وباتل الچ ایگ اھت۔ ےب یسب

دھکی رتپ۔۔۔ اس اخدنان ںیم الموٹ نکمم ںیہن ےہ۔ مک از مک ریمے ےتیج یج  "

ا ےہ، الڈہل ےہ وت رتش ےب اہمر 

ٹ

ا انھجمس ہک وت رتپ ےہ، س  ےس وھچن

ن

ںیہن۔ وت ہی ن

ا رانہ۔۔۔۔

ن

 " ےہ۔۔۔۔ یسک وھبل ںیم ن

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


د

ن

ِ
 
دز از ج   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر  ی 

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

76 

 وہ اںیہن دھکی رک رہ ایگ 

ادی وت ںیم ایس ےس رکوں اگ اامں۔۔۔۔ "

 

 " ش

 " امں وک وھچڑ دے اگ۔۔۔۔ ؟؟؟؟ "

 اس ےن یفن ںیم رس الہن ا 

رازو  "

ے

اوں وہں۔۔۔۔۔ ںیہن۔۔۔۔ ںیم وکیئ زمکور رمد ںیہن وہں وج روتشں یک ی

دی ںیہن امروں اگ اامں۔ وج آاکپ قح ےہ وہ آاکپ ےہ، وج 

ٹ ن

ا رھک ےکس۔ ںیم ڈی

ن

ںیم ااصنف ن

ا یہ آوکپ۔۔

ن

ا امون۔۔۔۔۔ریما قح ےہ، وہ ریما ےہ۔ اےس وھچڑوں اگ اور ن

ن

 ۔۔ اپ امون ن ا ن

" 

 وہ اھٹ ڑھکا وہا اھت۔ 

"   

 

زن ان ذات اور اخدنان ےس تہب اویچن ریمی تبحم ےہ۔۔۔۔۔۔ امں ےک ئل

۔۔۔۔۔  

 

۔۔۔۔ اور۔۔۔ اےکس ئل  

 

 " تبحم۔۔۔ اینپ ذات ےک ئل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا نپا وغبر داھکی اھت۔ وہ دیفس رشٹ اور کیلب

ے

 ٹنیپ ںیم وبلمس اھت۔ ےلگ اوہنں ےن اےس رس ن
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  ایتر۔۔۔

 

ائ، ےقیلس ےس ےنب ن ال۔۔۔ بلطم ارٹنووی ےک ئل

ٹ

 ںیم ن

نکیل وہ وکیئ ارٹنووی وت ںیہن اھت۔ وہ وت ای  یٹیب ےک ن اپ یک ای  اےسی صخش ےک اسھت  

 تسشن یھت وج ااکس اطل  اھت۔ 

 " اہمتری وادلہ ؟؟؟ ن ا رھگ ےس وکیئ ںیہن آن ا ؟؟؟ "

ا یہ وکیئ ودعہ اوب ریمے   "

ن

ایحت ںیہن ںیہ رس۔ وادلہ اک ںیم وھجٹ ںیہن وبولں اگ اور ن

  وہ یسک 

 

رکوں اگ۔ وہ اےنپ اوصولں اور روان ات یک یکپ ںیہ۔ اینپ ذات اور اخدنان ےک ئل

 اج یتکس ںیہ۔ ںیم اںیہن ںیہن انم اکس۔ انم وکسں اگ یھب ہک ںیہن، ایکس یھب 

ے

یھب دح ی

 " ۔وکیئ اگریٹن ںیہن ےہ۔۔۔۔

 ۓوہ اےس دھکی رک رہ گ 

رامن وہ ؟؟؟؟ "

ن

اق

ن

 " ن

ںیم وخد وک یھب یٹسج افیئ ںیہن رکوں اگ رس۔ انیقیً ںیم یھب ای  دضی امں یک اوالد   "

اں۔ 

ن

را وہا وہ اتکس وہں رس نکیل وہ احالت یھب وت دںیھکی ن

ے

وہں۔ ںیم یھب اغبوت ہپ ای

ر رطےقی ےس دن ان ا اج

ن
 

ااجی

ن

ر وقحق وک ن

ن
 

 " یگ  ےل   نج   یہ  اغبوت وت  اگ  ۓ اجی
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 " مت چس ھچک زن ادہ یہ وبےتل وہ "

ا ےہ "

ے

 " یک رکوں رس۔۔۔۔ سب یہی وت آن

 اوہنں ےن رس الہن ا 

 ڑل ول ےگ ؟؟؟؟ "

ن

 
 ریما اخدنان یھب ںیہمت وبقل ںیہن رکے اگ۔ دو دو احموظں ہپ ج

" 

ا  وہ رکسمان 

ر وک ڑلین ےہ رس۔۔۔۔ مہ وت تبحم واےل ولوگں ںیہ۔ زمخ دےنی  "

ن

 سک اکق

ن

 
 واولں ج

 واولں ںیم ےس وہں۔

ن

 " ںیم ےس ںیہن وہں، نس 

 " ریمی یٹیب وخش رےہ یگ اہمترے اسھت ؟؟؟؟ "

ںیم تہب وخش روہں اگ اےکس اسھت۔۔۔۔ وہ رےہ یگ ن ا ںیہن، ہی وت وہ اتب یتکس  "

 " ےہ۔۔۔۔

پ رےہ ےھت۔  وہ زرا یک زرا حپ

ام اوہنں ےن اس ےس وپاھچ اھت۔ 

 

 ایس ش
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 " ھت ؟؟؟؟مت وخش روہ یگ اےکس اس "

 " آپ وک یک اتگل ےہ اوب ؟؟؟؟ ںیم وخش روہں یگ ؟؟ "

ا سک  "

ن

ایکس اگریٹن داین اک وکیئ ن اپ ںیہن دے اتکس ڈیمی دیھ۔۔۔۔ دے اتکس وت رون

ا۔۔۔۔

ے

 " ن ات اک وہن

پ رہ یئگ   وہ حپ

ا اوب۔۔۔ ہلصیف آپ رکںی، وج کیھٹ ےگل۔۔۔۔۔ "

ے

 " ےھجم دنبے رپانھک ںیہن آن

ی ااں۔۔۔ ایھچ ڑلیکں۔۔۔۔ایھچ  

ٹ

 ی ئ
ب

 

رے   ا وہں۔۔۔ داین ےک وکیئ امں ن اپ ی 

ن

ہی نکمم یہ ںیہن ےہ ہک ان ےک امں ن اپ اےھچ ن

  سک ےش وک وخیش رگداےتن ںیہ، ہی ان ہپ ااھچ 

 

ںیہن وہےت۔۔۔ سب وہ اینپ اوالد ےک ئل

ادئ ایکس رط

 

  وج ریخ ھجمس رےہ ںیہ، ش

 

ا ےہ۔ مہ یسک ےک ئل

ے

را وہےن اک لبیل اگلن ف ےس ی 

 دںیھکی وت وہ رش وہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےس دنباھ وہا اھت۔ 

ے
ن

 وہ ووجد درح
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۔۔۔ احل 

ٹ
ن

 رھکبے ن ال۔۔۔۔ وسےھک وہی

ے

اونں ی

 

ڈوےٹپ ےس ےب اینز۔۔۔۔ ش

 ےس ےب احل۔۔۔۔ 

وہ عمجم تہب ااعتشل ںیم اھت۔ رس ہپ ڑگپن اں ن ادنےھ، فلک زدہ ڑپکوں ںیم وبلمس آدیم وج 

  وہ  اہوھتں ںیم 

 

راس   رھتپ  دےتی  اگایلں  اےس  وہ   ےھت۔  ۓرھتپ ئل  اور  درد  وہ  ےھت۔  رےہ  ی 

 رمح۔۔۔۔۔۔   رپ یھت  رویت  یھت،  الچیت  یھت،  رکایتہ  ےس  فیلکت

 وہ یسک یک آوھکنں ںیم ںیہن اھت۔ 

 اےکس ووجد ہپ اج اجب زمخ نب ےکچ ےھت۔ ہگج ہگج ےس وخن ےنہب اگل اھت۔ 

 " ےہ۔۔۔۔ےب ایح۔۔۔۔ ےب ریغت۔۔۔۔۔ تنعل  "

را اس رھتپ اس ہپ ااھچال۔ وہ درد یک دشت ےس خیچ ڑپی یھت۔

ٹ

 اس آدیم ےن وہ ی 

 افہمط خیچ امر ےک اھٹ یھٹیب یھت۔

ا الیھپ وہا اھت۔ وہ یھٹیب ےبمل ےبمل اسسن یتیل، 

ٹ

 انسن

ے

ج گاا اس ادنریھا اھت۔ دور ی
مل
رمکے ںیم 

پ ریہ یھت۔ ااکس اسرا ووجد ےنیسپ ںیم گیھب اکچ اھت۔ 

ن

 اہی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔
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ان قیلخت یک اج

ن

 اس   ۔ۓ اسرے اہجونں ےک قیلخت اکر اک رکم اھت ہک اس ےن اچاہ ہک ان

   اےنپ  ےن

ن

ُ

   ےس  ک

ے

 

ن

ان

ن

 ےن  اس   ہک   ااہتن  یک رمح  اےکس   آن ا۔  رمح  ااکس  رھپ یک۔  ادتباء یک  ان

    ےک  آدم

 

  وہ دقمس رہتش انبن ا۔ اس ےن آدم اور ینب آدم وک ئل

 

 وحا قیلخت یک اور اےکن ئل

 اکنح اطع یک۔۔۔۔۔ 

 ایکس وتمعنں ںیم ےس ای  نپاک تمعن۔۔۔ 

 ایکس اطعؤں اک رعوج وہ وخوصبرت رہتش۔۔۔۔۔

رامن وہےن یک اھٹین وت اس ےن رب ازعلت ےک اس ےلصیف ہپ یھب رس 

ن

اق

ن

ان ےن ن

ن

  ان
 
ح

 ر رکدن ا۔ اکھجےن وک ااکن

 " ںیہن۔۔۔ ویکں۔۔۔ ااسی ںیہن۔۔۔۔ "

روتشں ےن ایکس قیلخت ہپ وسحمس یک اھت۔۔۔۔۔ ہک اس ےن اےنپ رب اک 

ن

وہ اسفد ہک وج ق

 امن یھب وتڑ دن ا۔ اےکس ادنر اک رش ریخ اک راہتس روک رک ڑھکا وہ ایگ۔۔۔ 

 اینپ ذات ےک ربکت اک رش۔۔۔۔ ںیم یہ ںیم اک رش۔۔۔۔ ذات نپات اور زن ان اک
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 رش۔۔۔۔ سب ریمی رمیض اک رش۔۔۔۔ 

اریث دباتل ایگ۔۔۔۔ 

ے

ر ریخ یک ن
م
 ااکس رش ہ

 اوسفس۔۔۔۔   ۓاہ

ا رہھٹی۔ اس ہپ ااکنر یک اککل لم 

ن

 ربتعم ن

ے

م
 یک انمت یک یھت، وہ اچہ

ے

م
اونں ےن اچہ

ن

دو ان

 لسن زن ان دھکی رک اچےہ ہک مہ ہلپ 

ن

ار دن ا ایگ۔ وکیئ یسک وک اچےہ وت ااکس رن

ے

رک ربق ںیم ان

 اےنپ ےسیج۔۔۔۔ ورہن آخ وھت۔۔۔ سب  

 آامسن واےل ںیمہ ےتہک وہں ےگ آخ وھت۔۔۔۔۔

  ااحتمن ںیہ۔ تہب  

 

ا اچاتہ ےہ وت اےکس ئل

ن

ریما اٹیب یسک وک اچاتہ ےہ اور اےس اانپن

اں۔۔۔ رھپ ای  رگہ دنبھ اج

ن

 ںیم  دل   یگ ۓاسرے۔۔۔ وکیئ ای  یمک اور سب ریمی ن

 ن الکل   ںیہن۔۔۔۔ یہ ےہ  وت  دنسپ  یک   یٹیب ریمی  ںیہن۔۔۔   یہ ےہ  ڑلیک  ایھچ   وت  ہی  ہک

 شش۔۔۔۔۔  ںیہن۔۔۔  ںیہن۔۔۔

ام دانی اچاتہ  

ن

دار ےہ اور اس تبحم وک ای  دقمس ن ان یسک ےس تبحم اک دوعی 

ن

وکیئ ای  ان

ےہ وت اس ہپ واوالی ویکں ؟؟؟؟ ویکینں ہپ واوالی رکےت ںیہ ؟؟؟؟ وکیئ امنز ڑپےنھ وک ڑھکا 
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ا ےہ وت اےس ےتہک ںیہ ںیہن۔۔

ے

۔ ںیہن۔۔۔۔ رھپ اکنح یک یکین ہپ وسال ویکں ؟؟؟؟ وہن

کیھٹ ےہ ایکس وچاسئ ایھچ ںیہن وہیگ، ایکس تبحم اخصل ںیہن وہیگ، وتینں ںیم 

وھکٹ وہ اتکس ےہ، اس قلعت ںیم رش وہ اتکس ےہ۔۔۔۔۔ نکیل یک اکنح اک ریخ اےس ریخ 

ا ںیہن   ینعم  وکیئ "    ےہ  وبقل"    ایگ   اہک  رک   اکھج  رس  وہ  ؟؟؟؟؟  اگ  ۓںیہن انب

ے

 ؟؟؟؟؟   رھک

 

ے

رے ایطلغں ںیہن رک تکس

ٹ

وھچےٹ ایطلغں رکےت ںیہ وت ایس ےس ےتھکیس ںیہ۔۔۔ ی 

 ؟؟؟؟؟؟  

ے

را ںیہن رک تکس

ٹ

 ؟؟؟؟ دل ی 

ے

 ؟؟؟؟ اںیہن میلست ںیہن رک تکس

 وت وہ ریخ یک ن ات ےہ۔۔۔۔

 ۔ افہمط ادنر رمکے ںیم یھٹیب یھت۔ اےکس نپاس ینیع یھت، ایکس اخہل اور دو اور وخانیت

ر ن ارات آ یکچ یھت۔ 
م
 ن اہ

 کس ےس ایتر۔۔۔ رسنج اصح  وت اریخ  "

ن

دیفس وسٹ۔۔۔ ایسہ واٹکس۔۔۔ ہی ی

 " ںیہ ن ار

ر ےس ادنر آےت یہ اہک اھت۔ رھپ اےس داھکی
م
 ینیع ےن ن اہ

اں۔ ارے اہکں وہ اہکں مت۔۔۔۔ ان  "

ن

ںیہن۔۔۔ اہمتری ن ات وت رھپ اہمتری ےہ ن
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رن ان مت ہپ ریمی ایپ

ے

راروں ق

ن

م
 ! ری ڈارٹک اصہبحےسیج وت ہ

 وہ پنیھج یئگ یھت۔ 

  اےکس اسھت ھچک وکگیل ےھت۔ ڈارٹک ااصنری ےھت۔ افہمط یک رطف ےس اوب 

 

اکنح ےک ئل

 وگاہ ےھت۔ 

ے

 ویل ےھت۔ اےکن ھچک دوس

  اکذغات ادنر رکیل آ

 

 اھبنسےل  لکشمب  وک دل  دڑھےتک  وہ  ےھت۔ ۓاوب یہ اکنح ےک ئل

 احفصت  ےن  اس  ےھت۔  رےہ  دھکی  اےس ےس  رظنوں  یگیھب  وہ  اور  یھت  اجریہ   رکیت  دطختس

 اگلن ا   اسھت اےس  ےن  اوہنں   وت  ےٹلپ

اال وخش رےہ۔۔۔ ںیم وکیتں ریخ دے وھچڑی  "

 

ریمی دیھ راین آن اد رےہ۔۔۔ ش

 " ےہ افہمط۔ اس وک اسھبن ےک رںیھک۔

ا اصح  داع رکوا رےہ ےھت۔ 

ن

ر ومالن
م
 ن اہ

ادئ دببیصن اھت ہک ایکس امں اےکس اسھت ںیہن یھت، ایکس وخویشں ںیم وخش ںیہن 

 

وہ ش

  یک اجینایل داع ہپ ااکس 

 

ا وخش تمسق یھت ہک اےنپ ےٹیب ےک ئل

ن

یھت۔۔۔ نکیل وہ امں وکن

 آنیم ںیہن اھت۔ 
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این ےہ۔ وکیئ  

 
ن

ا اور انلم اس داین ںیم وخش یتخب یک ن

ن

اس وک ںیم وت ہی اجاتن وہں ہک تبحم وہن

درن اتف رکاکچ وت اےس وخش وت وہ ےنیل دںی، اےکس اسھت وخش وت وہاجیئ۔ ںیم ہی ںیہن 

  وہں  اچاتہ  ہی  سب ںیم   سب۔۔۔۔  ےب  ن اپ امں  اور  ۓ ہہک راہ ہک اوالد رتش ےب اہمر وہ اج

رے  ےک  ذات  اینپ  اینپ  ہک

 

 وہ وت یگنت دالخ   ںیم اس  اور وکیئ  ہک   ںیل رک   وعیس  اےنت  دای

ا  

ن

 وہ۔۔۔۔۔ وسحمس ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر  تہب   وہ  اھت۔ ڑھکا   ہپ امنز  ۓوہ اس ےس دنچ دقم آےگ اج    دی 
ے

 اورپ  ےس  ونخٹں  اےکس  ی

اا

ے

کی

ٹ

لی
ی  نپاہچنئ  

ے

ھٹ
ی ک

   یھت۔ ریہ   د

 " وت ہی صخش ریما دقمر اھت۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ "

 وہ دجسے ںیم اج اکچ اھت۔

ا، زدنیگ ںیم دی یئگ  "

ن

دا اک رکش رکن

ن

  خ
 
  ح

 
  ح

 

ایکس وتمعنں ہپ ادمحلہلل انہک وت اےکس ئل

اعف اور نپازیکہ رمد انب

ن

  ن

 

دا اےس اہمترے ئل

ن

 " ۔۔۔۔ۓیھب انہک۔۔۔ خ

  اہھت ااھٹ 

 

 ےس  دنہمی  اےنپ  یھٹیب،   اخومش  ۓوہ دہشت ںیم اھٹیب اھت اور وہ داع ےک ئل
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اسری داعیئ ںیھت ہک اےس ھجمس ںیہن آریہ یھت ہک   اینت  یھت۔ ریہ  دھکی  اہھت  آراہتس

 ےلہپ وکیسن امےگن۔۔۔۔۔

اس ےن السم ریھپ رک رگدن ومڑی اور اےس داھکی وت وہ اےس یہ دھکی ریہ یھت۔ وہ 

 رظنںی اکھج یئگ اور وہ رکسما دن ا۔

 " ۔۔۔۔۔۔۔ۓاہ "

ا 

ٹ

اںیگن ل

ٹ

د ںیم اہھت رےھک وگ ،ۓوہ رکشاےن ےک ونالف ےس افرغ وہرک ااھٹ وت وہ ڈیب ہپ ن

 یھٹیب یھت۔

 " مت ھچک اھکؤ یگ ؟؟؟؟؟ "

 " ںیہن۔۔۔ کنیھت وی۔۔۔ "

 " ےھجم وت وھبک یگل ےہ۔۔۔۔ "

 " ںیم ھچک انبدوں ؟؟؟؟؟ "

 ۓ اس ےن اکونں وک اہھت اگل

 " وتہب اافغتسر۔۔۔۔ ںیہمت المزہم ےک وطر ہپ وت رھبیت ںیہن یک افہمط۔۔۔۔۔ "
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پ رہ یئگ   وہ حپ

پ ےہ "

 

ا مت ھجم ےس ہی نپاررنٹ س

ن

ا ںیم زن ادہ ربتعم اور ن

ن

۔۔۔ یٹفف یٹفف۔۔۔ ن  

 

 ریمے ئل

ر یک ےصح داری۔۔۔۔ رای   " ھچک مک۔۔۔ ی 

 ے اگ  "
ی

 

ئ
 
ح
ی 

 " وت یھبک ںیم وھبیک وہں یگ وت آپ انب د

 وہ سنہ ڑپا 

ولچ کیھٹ ےہ۔۔۔ نکیل مک از مک آج ںیہن۔۔۔ آج اہمترا ہصح ہی وہاگ ہک ریمے  "

 "۔اسھت اھکےن ںیم رشی  وہ یگ۔ 

روزن وفڈ ےک نٹ اکنل راہ اھت اور وہ نپاس ڑھکی 

ن

ر دعب وہ نچک ںیم ےھت۔ البل ق ھچک دی 

ا اچیہ نکیل اس ےن آیگتسہ ےس ااکس 

ن

یھت۔ اس ےن رھچی ااھٹ رک زبسی یک وٹرکی رساکن

 اہھت کٹھج دن ا اھت۔ 

ڈیمم۔۔۔۔ وکسن رک ںیل۔۔۔ ںیم ہہک داتی ہک رمکے ںیم اجؤ نکیل ہی یھب ںیہن  "

ر اینت دور یھب ںیہن رہ اتکس اب۔۔۔۔ہہک    " اتکس۔۔۔۔ مت ےس اینت دی 

ا راہ اھت۔ وہ اھبپ 

ے

 اس ےس وھچیٹ وھچیٹ ن اںیت رکن

ے
ے

وہ پنیھج یئگ یھت۔ وہ اسرا وق
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 اس ےن اےس یسک زیچ وک یھب اہھت ںیہن اگلےن 

ے

اڑاےت نپاےتس یک ڈش لبیٹ ہپ اچنہپےن ی

 دن ا اھت۔ 

 " آےیئ میم۔۔۔ "

  رک 

 

 یس یٹیسھگ یھت اور اےکس دعب وخد اھٹیب اھت۔ اس ےن اےکس ئل

ا  "

ے

ا اجن

ن

ا ےہ۔ سب ای  زیچ امن

ے

ا اجن

ن

اں وعرت وک امہ زیچ ںیہن امن

ن

ریمے اخدنان ںیم ن

ےہ۔ ںیم ےن اسری زدنیگ اےنپ ن اپ وک امں ےس ن ات رکےت، رکسماےت ںیہن داھکی 

ت رکںی ےگ وت افہمط۔ اںیہن اتگل اھت اچر دنبوں ےک اسےنم ارگ وہ ویبی ےس رنیم ےس ن ا

دردی داھکیئ ےگ وت تہب 
م
  ہ

 

د نب اجیئ ےگ۔ یسک ےک اسےنم وعرت ےک ئل زن رمی 

 " وھچےٹ وہ اجیئ ےگ۔ 

  نپااتس اکنل راہ اھت۔ 

 

 وہ اےکس ئل

ا۔ ںیم اماتن وہں رمد ےک درےج وعرت ےس ھچک اورپ ںیہ نکیل بک  "

ے

اےسی ںیہن وہن

 رہ رک وعرت وک اےکس دروج

ے

  وہ ان دروجں ی
 
  وہ اےنپ ؟؟؟ ح

 
ا ےہ۔ ح

ے

ں ہپ رھک

ا اچاتہ ےہ اور وعرت وک مکح داتی ےہ ہک وہ ےچین یلچ اج 

ن

 رک آامسن وہن

ن

 وت  ۓدرےج الھپن
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ر  ہپ   اس رھپ  وہ

ے

ری ا اتکس،  رک  ںیہن  تبحم  ےس  وعرت اینپ  رمد  وج  راتہ۔۔۔۔ ںیہن   ی 

ے

 وت  ےہ  رکن

ا  اتکس،   ںیہن  اتج

ے

ا  ںیہن رمد  وہ  وت  اتکس   ںیہن  رک   رپ ےہ  اتجن

ے

 " افہمط۔۔۔۔۔  وہن

 وہ اخومیش ےس وناےل ےل ریہ یھت۔ 

ر  " رای  ا یہس افہمط، نکیل اس رھگ ںیم، ںیم اور مت ی 

ن

ر ن رای  ریمے اور اہمترے درےج ی 

  اہمترا اچپس ھجم 
 
  ونبں اگ ح

ے

ر ںیہ۔ ںیم وس ی رای  ںیہ۔ ریمی زدنیگ ںیم ،ںیم اور مت ی 

الم وہاگ۔ ریمے ریغب مت ادوھری وہ وت ںیم یھب وت  

 

اہمتری وہج ےس اکلم وہں۔ وت ںیم ش

  رکشہی۔۔۔۔۔

 

 " سب ںیم یہی انہک اچاتہ وہں۔۔۔۔ ےھجم اکلم رکےن ےک ئل

 وہ رکسما رک اتہک اج راہ اھت۔

 وہ وعرت آامسونں یس ربتعم وہیئگ یھت۔

اور ہی وھجٹ ےہ ہک وعرت وک وکیئ وخش ںیہن رھک اتکس۔۔۔ وہ رمد ےک اچر وظفلں ےس 

ا داین یک س  ےس وخش تمسق  

ن

ان نب اجیت ےہ۔۔۔ ےلھب وہ ظفل وھجےٹ یہ ویکں ن

ن

ان

 وہں۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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رش رک ریہ یھت۔ ااکس  ا وت وہ اھگنسر زیم ےک اسےنم یھٹیب ےلیگ ن اولں ںیم ی 

ٹ

وہ دجسم ےس ولن

 ینس۔ وہ اےکس ےھچیپ آ ڑھکا وہا اور کھج

ٹ

م
  سکع آےنیئ ںیم اےنپ ےھچیپ داھکی اور ایکس رکسماہ

 رک اےکس دنکےھ ہپ وھٹڑی ریھک اور اےس آےنیئ ںیم دےنھکی اگل 

اں ؟؟؟؟؟ "

ن

 " ہی وخاب ےہ ن

 " ںیم ےن اسری زدنیگ ںیم اانت وخوصبرت وخاب ںیہن داھکی "

 " وت رھپ ہی تقیقح ےہ ؟؟؟؟ "

 زدہ وہیت ےہ "

ے  

 " وہ وت وخاوبں ےس یھب زن ادہ وح

 " وت رھپ ہی یک ےہ ؟؟؟؟ "

 " !!!! زدنیگ "

رے وک وھچا اھت 

ن

 وہ رکسما دن ا۔ وہےل ےس اےکس اکونں ںیم وموجد آوی 

 " وہ وت مت وہ۔۔۔۔۔ "

 آن ا۔ 

ے

 وہ دیساھ وہا اور ڈیب یک اسڈیئ لبیٹ ی
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 " ںیہمت ھچک دانی وھبل ایگ اھت ںیم رات۔۔۔۔۔ "

 یھت۔ 

ٹ

 سلٹ
ن
ر  وہ وخوصبرت یس ی 

دنیگ۔۔۔۔۔ نکیل وےسی وت اہمتری ہنم داھکیئ ںیم وہں اور اہمترا قح رہم ریمی ز "

 " ولچ۔۔۔

 ڈہیب ےس اکنیل اور وںیہ اےکس نپاس دو زاون وہا۔ ااکس اہھت آیگتسہ 

ٹ

سلی ٹ
ن 
ر اس ےن وہ رہنسی ی 

 ےس ڑکپا اور وہ ایکس الکیئ ںیم انہپیئ۔ 

 " ںیہن۔۔۔۔ ایھب یھب اہمتری الکیئ زن ادہ وخوصبرت ےہ "

 ؟؟؟؟؟  "

ٹ

 سلٹ
ن
ر  " اور ی 

 " وہ یتمیق ےہ۔۔۔۔۔  "

 " ڈارٹک البل رفظ ےس زن ادہ ںیہن۔۔۔۔اہں نکیل   "

 وہ دل ہپ اہھت رھک رک اےکس ےنٹھگ ہپ رس رھک رک اکھج ےاھ۔

 " ریما انچب لکشم ےہ ااکس بلطم۔۔۔۔۔ "
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  اس ےن ڈرن اک ااظتنم یک اھت۔ 

 

 وہمیل ےک ئل

راد۔۔۔ اتپسہل ےک وکزگیل۔۔۔۔ ادرھ ےس ویقم 

ن

 ےنچ اق

ن

ِ
، ایکس ھچک ویہ ِگ اصح 

 دوںیتس۔۔۔۔

 ینیع ےن اےس ریحت ےس داھکی اھت 

اں ؟؟؟؟؟ "

ن

 " وت ای  دن ںیم دبل یئگ ؟؟؟ افہمط ؟؟؟ وت چس ںیم ویہ ےہ ن

 ایھٹ یھت۔ 

ن

 ہپ وچی

ٹ

م
 وہ یسنہ۔ اب وہ ایکس یسنہ یک انھکنھکہ

ادی راس آریہ ےہ ےھجت "

 

 " ش

ادی س  وک یہ راس آیت ےہ۔ ہی۔۔۔۔ ) اس ےن یٹپنک ہپ "

 

 ایلگن ریھک یھت ( ہی ےنکٹ ش

 " ںیہن داتی س  وک۔۔۔۔ اور ولگ۔۔۔۔

 " دھجمسار یھب وہیئگ ےہ۔۔۔ "

 " ںیم ہشیمہ ےس دھجمسار وہں "
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 رکیت وبیل یھت۔ 

ے

 وہ اانپ اگؤن درس

کاار یہ ینس ےہ۔ دادی یک  "

ٹ

پھی
ی

  اےنپ ولوگں ےس 

 

ینیع اسری زدنیگ ںیم ےن اےنپ ئل

ائ اچویچں یک ن اںیت

ے

ری ن اںیت۔۔۔۔ لک نعل نعط۔۔۔ ن ۔۔۔ اگایلں۔۔۔۔ ہشیمہ ی 

اس ےن یلہپ ن ار۔۔۔ یلہپ ن ار سب ریمی ن ات یک ےہ اور ےھجم یہ س  ےس ربتعم اہک 

را ےہک وت ذنہ دلجی ےس اماتن ںیہن  اں ہک وکیئ ںیمہ ی 

ن

ان یک رطفت ےہ ن

ن

ےہ۔۔۔ ان

یکس ن اوتں ہپ ےہ۔ نکیل وکیئ ںیمہ ااھچ ےہک وت وفراً نیقی آےن اتگل ےہ۔ وت اہں۔۔۔۔ ںیم ا

اامین ےل آئ وہں ینیع۔۔۔ وہ اتہک ےہ ہک ںیم ایھچ وہں وت ںیم س  ےس ایھچ 

 " وہں۔۔۔۔

 وہ رکسمادی

  افہمط۔۔۔۔۔ ےھجم ہتپ ےہ وت ےن یک ھچک اہس ےہ۔۔۔۔ "

 

 ںیم وخش وہں ریتے ئل

" 

  وخش وہں۔۔۔۔ تہب وخش۔۔۔۔۔ "

 

 " ںیم یھب اےنپ ئل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اگنپ ؟؟؟؟ "

 

 " ش

ا  اس ےن اابثت ںیم رس الہن 

نکیل ویکں البل۔۔۔ ریمے نپاس ایھب اےھچ ڑپکے وجےت ںیہ۔۔۔ اوب ےن انب رک  "

  تہب اسرے۔۔۔۔۔

 

ادی ےک ئل

 

 " دےیئ ےھت ش

اور ںیم ےن ؟؟؟؟ ںیم ےن وت ھچک ںیہن انبن ا اھت۔۔۔۔ ڑلےک واولں یک رطف ےس ھچک  "

ا ؟؟؟؟

ے

 " ںیہن وہن

 " رضورت ںیہن ےہ البلایکس   "

رضورت ےہ افہمط۔ ںیم ںیہن اچاتہ ہک مت یسک یھب ےش یک رحمویم ںیم روہ۔۔۔ ہی  "

ا اھت۔۔۔۔ ںیم ںیہن اچاتہ ہک مت ہی س  وسوچ وت ہی 

ن

س  ریمی وادلہ اور ونہبں وک رکن

ادی ہپ رایض ںیہن ںیھت۔۔۔۔۔

 

 " وسوچ ہک وہ اس ش

  البل ےن  
 
 وہوٹنں ہپ ایلگن ریھک یھت۔وہ ھچک ےنہک وک یھت ح

 " سب۔۔۔۔۔ دس ٹنم ںیہ اور مہ لکن رےہ ںیہ "

 اور اب وہ اس امل ںیم ےھت۔
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ا ہک وہ ڑلیک یسیک اینپ ذات ےک ادنر یہ دیقم یھت۔ اےنت 

ن

 البل رفظ ےن اجن

ے
ے

اس وق

دونں ےس وہ اےکس اسھت کیھٹ یھت۔ اامتعد یھب اھت۔ وجاب یھب دیتی یھت۔ اور 

ر یک داین
م
رل اور ویفنکز یس ڑلیک نب یکچ یھت۔ اب۔۔۔۔ ن اہ

ن

  ںیم وہ واسپ ویہ یپ

 رک وجاب دیتی وہیئ۔۔۔۔ اےکس ےھچیپ ےنلچ 

ٹ

 ای

ٹ

گلی ااں ومڑیت۔۔۔۔ ای

ن

ن
ارٹنووی ںیم ا

ے یک وکشش رکیت وہیئ۔۔۔۔ 

ن

ی
 
پھئ
چ

 یک وکشش رکیت وہیئ۔۔۔۔ 

دھکی  اےس چس ںیم دھک اور فیلکت وہیئ یھت۔ وہ ہی س  دھکی اکچ اھت۔ وہ اس س  اک ااجنم  

رھ ریہ یھت۔ اینپ 

ٹ
پ
اکچ اھت۔ اےکس اےنپ اخدنان ںیم، رھگ ںیم ایسی یہ ولخمق رپوان ج

  وہ

 

ر  ،ۓوہ   ۓاکھج  رس  ،ۓرمیض ایتےگ، ہنم نس ۔۔۔۔  ےس  واولں   ن اہم

ن
 

 اےکن  وہ   اخئ

  

 

    اےکس  وت  اھت   راتہ  رپاشین  ئل

 

ا   ویکں   ئل

ن

ا۔۔۔۔۔   ن

ے

 وہن

را ملظ رکےت ںیہ مہ ڑلویکں ہپ۔۔۔۔ ویچبں ہپ۔۔۔۔ ان ےک

ٹ

 ےس ےلہپ ی 

ے
ے

 نپچب وک وق

 ووں ہپ 
ی

ن

ض
 ےل آےت ںیہ۔ ایکن وخوشہں وک دن ا دےتی ںیہ، ایکن رم

ے

 رک ادڑیھ رمعی ی

ن

اہی

را ملظ رکےت ںیہ۔۔۔۔۔ 

ٹ

اں یک رہمںی اگل دےتی ںیہ۔ ی 

ن

 ن

ر ںیم ےنلچ اگل۔ اامتعد ےک اسھت۔۔۔۔  رای   اس ےن وبظمیط ےس ااکس اہھت ڑکپا اور اس ےک ی 
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ر  وج دل اچےہ، وہ ول۔۔۔۔۔ وج "
م
 ے، وہ ےل ول۔۔۔ وج ااھچ ےگل وہ۔۔۔۔ ہ

ی

 

ئ
 
ہ
ںیہمت اچ

 " ےش۔۔۔۔ اسرا امل۔۔۔۔ س  داین۔۔۔۔

وکیئ یسک ےک ےنہک ےس اسری داین ےل ںیہن اتیل نکیل یسک اک ہی ہہک دانی ہک اسری داین ےل 

ا ےہ۔

ے

 ول، اےس اسری داین اک امکل رضور انب دن ا رکن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ےلکن ےھت۔ وہ ااکس اہھت ڑکپے اس 

 

ے ےک ئل

ن

ہلی

ٹ

ی

وہ دوونں رات وک اھکےن ےک دعب 

 السٹئ یک 

ٹ

 
اخومش اور دقرے اسنسن ےس ڑسک ہپ لہچ دقیم رک راہ اھت۔ رٹسی

 ے وہ
ی

 

کئ
 ےب سب 

ے

ری دح ی

ٹ

 ںیھت۔   ۓرواینشں ادنریھے وک ی 

  ںیم ےن ںیہمت   "
 
اں، ںیم مت ےس یھبت ارپمسی ںیہمت ہتپ ےہ ح

ن

یلہپ ن ار داھکی اھت ن

 " وہایگ اھت

 وہ سنہ ڑپی 

 " ھجم ےس ارپمسی ؟؟؟؟؟ "

 یھت، اہمترا ہجہل، ن ات  "

ُ

رن ا ےس مت وہ، یسیج اہمتری ُل اہں۔۔۔۔ چس ںیم۔۔۔ سج ای 
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ا۔۔۔۔ اس س  ےک ن اووجد مت واہں ںیھت اور آےگ یھب اجےن وک ایتر ںیھت، وکیئ یھب  

ن

رکن

ا۔۔۔۔داتھکی وت

ے

 "  ارپمسی یہ وہن

پ رہ یئگ   وہ حپ

اں ؟؟؟ "

ن

 " نکیل ااصنری اصح  ارپمسی ںیہن ےھت۔ ےہ ن

ا وہںیت۔۔۔۔ "

ن

ا وہےت وت مت واہں ن

ن

 " وہ نئمطم ںیہ افہمط۔ وہ مت ےس وخش ن

 " ای  ن ات اتبیئ ےگ ؟؟؟؟ "

 " وپوھچ "

  ؟؟؟ "

 

اں ریمے ئل

ن

 " آپ ےن ان ےس افسرش یک یھت ن

 " اہں "

  رک رہ یئگ وہ اےس دھکی

 " اہں ؟؟؟؟؟ بلطم آپ ریمی ڑیسیھ ںیہ ؟؟؟؟ "

ا  اس ےن یفن ںیم رس الہدن 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


د

ن

ِ
 
دز از ج   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر  ی 

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

98 

ا  "

ے

ا آںیت، وت ہی س  ےسیک وہن

ن

ا، مت اس اجب ہپ ن

ے

ا وہن

ن

ںیم اہمترا بیصن اھت۔ ںیم واہں ن

 " ؟؟؟؟؟

پ رہ یئگ  وہ زرا یک زرا حپ

ر رظنم ںیم یفنم ولہپ دوھکی وت تہب ےس لم اجیئ ےگ نکیل   "
م
افہمط۔۔۔۔ وسال ہی ےہ ہ

 " ہک ااسی رکںی ویکں ؟؟؟؟؟

 لکن آن ا اھت۔ 

ے

 وہ ااکس اہھت ڑکپے تہب دور ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " ؟؟؟؟؟  وہ  ۓمت ولگ ویکں آگ  "

 ڈارٹک ااصنری ےن اںیہن اتپسہل ںیم دھکی رک وسال یک اھت۔ وہ پنیھج یئگ اور وہ سنہ ڑپا

 "  اور۔۔۔۔اجو یٹھچ رکو۔۔۔ ہتفہ دو ہتفہ "

 " ںیمہ اگھب رک رایض ںیہ۔۔۔۔ "

 " دوھکی ےچب ںیم ںیہن اچاتہ ہک یسک ےک ابکب یک ڈہی ونبں "
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 وہ رکسما دن ا 

 " ینہ ومن یھب ںیہن ؟؟؟؟ "

 " رس  ںیہ  ۓینہ ومن ہپ یہ وت آ  "

 اس ےن اںیہن داھکی اھت 

دںی۔۔۔۔ " ری دی 
 
 " ہشن وٹٹ راہ اھت رس۔۔۔۔ ای  آدھ رسج

ا اچوہ وت۔۔۔۔وہ وت   "

ن

ی ےہ رکن

م

ٹ

ی کٹ

 " رہمان ےل اکچ۔۔۔۔ اڈنیپ

 اس ےن ہنم انبن ا 

 " اب ریمی ہی اواقت وہیئگ ؟؟؟؟؟ "

 " اس ےس ن ات رکول۔۔۔۔ "

 " ریمی وجیت رکیت ےہ  "

ی ہپ یہ ربص رکش رکو۔۔۔۔  "

م

ٹ

ی کٹ

 " وت رھپ اڈنیپ

 اوہنں ےن راسن ےس اہک اھت۔ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۓ ی  دنبے ےن اےس ابمرابکد دی یھت۔ وخدشیل ےس ومکلی یک اھت وساوارڈ ںیم ای  ا 

ل  دو  ن ایق   ںیم  روم  اٹسف دن  اس   وہ   ےک۔  رہمان
ی 
 م
فٹ

 زر  ای    اور  وکزگیل  
ی

 

ی

ن

ئ ی 
ش

  ےک  ڈارٹک  

    یھت   یھٹیب  نپاس
 
 ڑھکا یھت  ڈایل   ہپ  اس   رظن رسی  رس  ای    آن ا۔  ادنر  وہ  ح

ے

ر ی ۔ وہ تہب دی 

ا راہ اھت نکیل ای   

ے

 رس ان ےس ن اںیت رکن

ے
ے

ن ار یھب اےس اخمبط ںیہن یک اھت۔ وہ اسرا وق

 اھت۔  یک   ےس  اس ےن  اوہنں  دعب ےک  اجےن اےکس  یھت۔  ریہ   یھٹیب  ۓاکھج

  اانت یہ روڈ  "

 

ان ےک ئل

ن

ر ان
م
ا افہمط۔۔۔۔ وہ ڈارٹک البل ےس ڑجے ہ

ن

 انمن

ے

را م مت ی 

 " ےہ

پ رہ یئگ۔ کتہ اک ااسحس اےکس اکن یک ول وک الل رک اکچ اھت۔   وہ حپ

 "  ویکں ےہ اینت دینمش ؟؟؟؟ہی "

 اس دورسی ڑلیک ےن وپاھچ اھت وت وہ دنکےھ ااکچ رک رہ ںیئگ 

 ےھت۔ اہؤس اجب یھب اسھت یہ یک۔ اور ہی دو  "

ے

رے ےکپ دوس

ٹ

انس ےہ اکجل ںیم وت ی 

رڈنی ہہک ول سج ےس دعب 

ن

یہ ںیہن، وکتن یھت ان یک۔ رعوج رہم۔۔۔۔ رہمان یک رگل ق
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 " ۔۔۔۔ۓںیم اس یک ینگنم یھب وہیئگ یھت۔ رھپ اجےن یک وہا ہک ہی اجین دنمش وہگ

 یھت۔ ہی س  اےس ہتپ ںیہن اھت۔   وہ ریحت زدہ یس ہی اسری اہکین نس ریہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " ںیم ہی ںیہن رکوں یگ "

 اس ےن اصف ااکنر رکدن ا اھت۔ البل ےن اےس وغبر داھکی

 " مک آن ن ار۔۔۔ اس ںیم وکیسن لکشم ن ات ےہ ؟؟؟ "

ا اھکےن ہپ رایض ںیہن یھت۔ اب اےکس تہب ارصار ہپ وہ آئ یھت 

ن

ر اھکن
م
وت   اول وت وہ ن اہ

رامشئ۔

ن

 رسنج اصح  یک یئن ق

 " ورٹی وک وخد البؤ یگ، وخد آڈر دو یگ "

 " ہی ھجم ےس ںیہن وہاگ۔۔۔ "

ر ریہ وہ، اتپسہل ںیم  "
م
امکل ےہ۔۔۔ اانت رعہص وک اوجینشیک ںیم ڑپیھ وہ، رھگ ےس ن اہ

 " یھب ریہ وہ اور اانت اکڈیفنسن یھب ںیہن ےہ
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 " اہں ںیہن ےہ "

 " ویکں ںیہن ےہ ؟؟؟؟ "

 وہ وفراً وبال اھت 

 " ؟؟؟؟؟  ںیہ   ۓمہ اہیں ثحب رکےن آ "

ا اھکےن۔۔۔ اور ےھجم تہب وھبک گل ریہ ےہ دلجی آڈر دو۔۔۔ "

ن

 " ںیہن۔۔۔ اھکن

ارہ رکےن یگل یھت

 

ا یک دصماق ورٹی وک اش

ے

ا رکن

ن

ا یک ن

ے

 وہ رمن

" I don't like women bold.... I want them to be 

strong " 

 ےس ہہک راہ اھت۔ وہ اھکےن ےک دوران اس  

"  

ے

 وہ وہ وخد رکو۔۔۔۔ وج ںیہن رک تکس

ے

دو۔۔۔۔ وج وخد ےس رک تکس

ٹ ن

 ڈوھی

ے

اہسرے م

دو۔۔۔۔

ٹ ن

 ڈوھی

ے

 اموگن۔۔۔۔ اہسرے م

ے

 " ایکس ااطتسع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  اس دقرے اسنسن ڑسک ہپ اس اگڑی 
 
  ےلکن ےھت ح

 

وہ اھکےن ےک دعب رھگ ےک ئل

 ۔ ےن ااکن راہتس روک ایل اھت

راد ےھت۔ ہنم اپھچ

ن

  ۔۔۔۔ۓوہ اچر اق

ا۔۔۔۔ "

ن

رن

ے

 ای

ے

 " اعطقً اعطقً اگڑی ےس م

پ رک رہ یئگ یھت۔ 

ن

 البل ےن اےس اہک اھت۔ وہ اکی

رںی۔۔۔ "

ے

 ای

ے

 " آپ یھب م

ا۔۔۔ "

ن

رن

ے

 ای

ے

 " افہمط۔۔۔۔ ںیم یک ہہک راہ وہں۔۔۔۔ اگڑی ےس م

ر ایگ ان ںیم ےس ای  آدیم ےن اگڑی اک دروازہ وھکےنل وک اہک  

ے

ارہ رک ےک ای

 

اھت۔ وہ اےس اش

 اھت۔ 

دے ےھت۔

ٹ ن

 وہ اب البل ےس ھچک وپھچ رےہ ےھت۔ ان ےک اہوھتں ںیم ڈی

پ   ےس  دتشہ  وہ  ےھت۔   ۓافہمط ےک ےنیسپ وھچٹ گ

ن

   اےس  البل  یھت۔ ریہ  اکی

ٹ

 س 

 ینس۔   آواز   وہ  ےن اس   یھبت  اھت۔   ایگ  ہہک اک   اجےن پھچ  ےچین   ںیم

 یھت۔ اہاھت نپایئ، امر ٹیپ رشوع وہ یکچ  
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 وہ اچر ےھت۔۔۔۔ حلسم ےھت۔۔۔۔ 

 وہ االیک اھت۔۔۔۔ اہبدر اھت۔۔۔۔ 

 اچر اھکیئ۔۔۔ ای  امری۔۔۔۔ دو اھکیئ۔۔۔ نیت امرںی۔۔۔۔ 

افہمط اک اسسن ےنٹھگ اگل اھت۔ ویں سب امتہش دانھکی وت تہب لکشم اھت۔ اےسی امتہش وہ ےلہپ 

  اےکس اہھت دنبےھ ےھت۔ نکیل اب۔۔

ے

 ۔۔۔ یھب دھکی یکچ یھت رپ ی

اس ےن دلجی ےس ڈشی وبرڈ ہپ اہھت امرا۔ ااکس وفن وںیہ ڑپا اھت۔ اس ےن ےتلسھپ اہوھتں 

 ےس وپسیل اک ربمن المن ا اھت۔ 

ا  ا راہ اھت۔۔۔۔ زیمخ وہ نپاوچنں ےھت۔ زن ادہ ن 

ے

ا راہ اھت۔۔۔ اچبؤ رکن

ے

 امر اھکن

ے

وہ است ٹنم ی

رن انسیئ دےیئ، افہمط یک

 

 وپسیل ےک اسی

ے

  ی
 
 تمہ وجاب مک، ےھت رضور۔۔۔۔ ح

راد 

ن

وں اق

ن

 

ے

ری یھت۔ وہ ت

ے

پ داھکیئ دےتی یہ وہ اگڑی ےس ای  
 

دے یکچ یھت۔ وپسیل یک ج

رےھ ےھت۔ اور وہ وچاھت آدیم۔۔۔۔ 

ٹ
پ
 اھبگ رک اگڑی ںیم ج

 افہمط ےن اےس اچہپن ایل اھت۔۔۔۔ 

ان ا زاد اھت۔۔۔۔ 

ے

 وہ ااکس ن
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وین دروازہ داھڑ ےس الھک اھت۔ ریب

 رک داھکی اھت۔ 

ن

راد ےن وچی

ن

رآدمے ںیم ےھٹیب ان اق  ی 

  افہمط ایکن رطف یہ اج ریہ یھت۔ ایکس اچل یہ ھچک 

 

ال اور رس ہپ ڈوہٹپ ئل

 

اکدنوھں ہپ ش

 اور یھت۔ ااکس ادناز یہ اگل اھت۔ 

ا

ے

ن رک، آوھکنں ان ںیم ےس یسک ےن یھب آج ےس ےلہپ اےس ویں ںیہن داھکی اھت۔ وہ رس ن

  آیئ یھت 
 
ی ر

ے

 ںیم آںیھکن ڈال رک وھگریت وہیئ اےکن ق

 " وت اہیں یک رک ریہ ےہ ؟؟؟ ہتپ ںیہن ےہ ہک اہیں وعرت۔۔۔۔۔۔ "

 " !!!! ٹش اپ "

پ رہ ایگ اھت۔   الچیئ یھت۔ وہ ای  ےحمل وک حپ
 
 وہ قلح ےک ت

 آئ وہں اھبیئ اجمدہ۔ ریمی ونس۔۔۔ اور   "

ن
ن

وغر ےس ںیم اہمتری وکباس ںیہن نس
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 " ونس۔۔۔

ا اچیتہ یھت۔

ن

 وہ ےسیج ان س  ہپ رہق نب ےک وٹٹ اجن

وہ صخش ریما احمظف ےہ وت وہ ریمی افحتظ ںیم یھب ےہ۔ اےس ھچک وہاگ وت ںیم وکسن  "

 " ےس ںیہن وھٹیبں یگ

 " اوہ یک وکباس رک ریہ ےہ افہمط۔۔۔ وہش ںیم وت ےہ ؟؟؟؟؟؟ "

ںیم آےت یہ س  ےس ےلہپ وج رہچہ داھکی ایھب ایھب وہش ںیم آئ وہں۔ اور وہش  "

ری اسسن ےنیل ےس ےلہپ دانھکی اچیتہ 

ن

ر اک ےہ۔ ویہ رہچہ ںیم اینپ آج
م
ےہ، وہ ریمے وشہ

ا۔۔۔۔ ںیم رم یئگ اور وہ چب ایگ 

ن

وہں۔ وت آدنئہ اس ہپ ہلمح رکےن ےس ےلہپ ھجم ہپ ہلمح رکن

 ۔ وت وکیئ زدنہ ںیہن رےہ اگوت ریخ ےہ، نکیل ارگ اےس ھچک وہا اور ںیم زدنہ رہ یئگ وت۔۔۔۔

" 

رے وہ
پ
 

ان ا زاد اھبیئ ےن ب

ے

ا  اہھت  ہپ  اس   ںیم ادناز   ۓاےکس ن
ن

    ےک  اس وہ  اھت۔ اچاہ  ااھٹن

 

 ئل

 اھت۔  ایل   ڑکپ  یہ ںیم  وہا  اہھت  ااکس  ےن   اس  یھت۔  ایتر

ا۔۔۔۔ "

ن

ا رکن

ن

ا انھجمس۔۔۔۔ ہی وھبل، وھبل ےک یھب ن

ن

ا۔۔۔۔ ےھجم اامسء ن

ن

ا رکن

ن

 ہی یطلغ ن
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" 

 ایکس اوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک رغا ریہ یھتوہ  

وج ھچک مت س  ےن ریمی امں ےک اسھت یک ےہ، وہ وہاکچ۔۔۔ ریمے ن ارے ںیم  "

پ اچپ رم ںیہن اجؤں یگ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ںیم ایکس رطح حپ

ے

 " وسانچ یھب م

 وہ ہہک رک ےنٹلپ وک یھت رھپ ریک 

 دےنی وک ریمے نپاس اور آج وج ھچک مت ےن البل ےک اسھت یک ےہ، اےکس دبےل ںیم  "

 " یھب ای  ہفحت ےہ۔ اھتےن رہچکی اک ای  رکچ ریمی رطف ےس۔۔۔۔۔۔

  ےھت۔   ۓوہ اےس دھکی رک رہ گ 

 ویچیٹن ےک رپ ویں لکن آیئ ےگ، ہی اوہنں ےن وخاب ںیم یھب ںیہن وساچ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنھک یگل یھت
ُ
۔ اےکس رہچے ہپ یلیھپ درد یک وہ رہل وہ اےس دھکی رک اسنہ وت امےھت یک وچٹ د

ی ریہ 

ے

ھٹ
ی ک

ان د

 
ن

افہمط ےن ڑپھ یل یھت۔ وہ رکب ےس اےکس ووجد ہپ وہ زمخ اور ولینں ےک ن

 یھت۔
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 البیئ "

ے

 تبیصم المم

ے

 
 اذی

ا داھکی

ن

 " ریتے قشع ںیم مہ ےن یک یک ن

 اس ےن یفن ںیم رس الہن ا اھت۔ 

ا رسنج اصح   "

ے

 " ہی اہیں ٹف ںیہن آن

 دنکےھ ااکچ ایگ وہ  

ا یہس۔۔۔۔۔ "

ن

 " ںیہن وت ن

ی ریہ یھت 

ے

ھٹ
ی ک

 اےس د

ے

ر ی  وہ تہب دی 

رزگ ںیہن "
م
 " ںیم اںیہن وھچڑوں یگ ںیہن البل۔۔۔۔ ہ

 " ن ار۔۔۔۔۔۔ "

ردی  اج یھٹیب وت البل ےن وہےل 

ن
ن

ارہ یک اھت۔ وہ ی

 

اس ےن اہھت ےس اےس نپاس آےن اک اش

 ےس ااکس اہھت ڑکپا اھت۔ 

اں۔ ہی "

ن

 "  دقمر ںیم اھت، وہ ایگ۔۔۔ اب اجےن دو۔۔۔۔ںیم کیھٹ وہں ن
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 " اجےن دوں ؟؟؟؟؟؟ "

 اس ےن ےب ینیقی ےس اےس داھکی اھت 

ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

ے

 " اجےن دوں ؟؟؟ ہی آپ ہہک رےہ وہ ؟؟؟؟ آوکپ ھچک وہ اجن

 وہ ن ات وپری ںیہن رک یکس یھت۔

 "  ؟؟؟؟؟آیکپ ہگج ںیم وہیت اور ان یک ہگج آےکپ رھگ ےک ولگ وت آپ اجےن دےتی "

 وہ الوجاب وہایگ اھت۔ 

 " آوکپ ہتپ یھب ےہ اوہنں ےن ریمی امں ےک اسھت یک یک اھت ؟؟؟؟؟؟ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبحم ویقم وھکہس یک یھٹیم زن ان یھت۔ اےکس ےجہل ںیم یلھگ رسایکیئ یک ریشین یھت۔ ااکس 

 اینپ یٹم ےس قلعت اھت۔ 

ارعوں اسیج اور تبحم اامس ریشازی یھت۔  

 

اےکس ےجہل ںیم وبیتل یھٹیم اردو یھت۔ ااکس ش

 رھگاہن اھت۔۔۔ 
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 وہ قلعت وج تبحم اھت، اور تبحم اھت۔ 

ر ےش ےس اویچن ےہ۔۔۔ 
م
 وہ تبحم وج ہ

۔۔۔ لسن۔۔۔۔ اخدنان۔۔۔۔ زن ان۔۔۔۔ 

ن

 ذات۔۔۔ رن

ر ےش ےس اویچن۔۔۔ 
م
 ہ

 س  ےس اورپ۔۔۔۔۔ 

 اس ےن اانپ آپ ونما ایل اھت۔ 

دل ےب یھٹیب وت اس ےن رکشہی ہہک رک وبقل یک اھت۔ وہ ااسی وخش تمسق   وہ رسنج اےس اانپ

ے ےھت۔ وہ اسوتںی آامسن ہپ ںیہن وت 

ے

ِکی

ٹ

ی
ہک اےس انچ ایگ اھت۔ اےکس وت نپاؤں زنیم ہپ ںیہن 

 وچےھت نپاوچنںی ہپ وت رضور اھت۔ 

 اور اےس زنیم ہپ الن ا ن اپ اک ڑپھت۔۔۔۔ امں یک اگیل۔۔۔۔ 

دیھ گنم ےہ "

ٹ

 

ے

 اہیں۔۔۔ وہ۔۔۔۔ وہ رحاہف۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔ رشم رک ےب ایح۔۔۔ ت

 " ویقم رشم رک۔۔۔۔

ا یک اھت۔ 

ن

رم وھتڑی ن
 
ا۔۔۔۔ ج

ے

 وہ ویکں رشم رکن
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ا دےھکی اجت اجکت۔۔۔۔ "

ن

 ن

ے

 
 " رپی

ادی رک یہ یل۔۔۔۔ وہ دضی وت ہی 

 

ا۔۔۔۔ اس ےس ش

ن

ا امن

ن

اےس ای  ای  ےن اھجمسن ا رپ وہ ن

 یھب دضی۔۔۔۔ 

 اےسی وت اےسی یہ یہس۔۔۔۔۔

ادی  

 

 نب یئگ یھت۔ وہ دو بحم وج وبحمب یھب ےھت۔ ھچک اسولں ںیم ش

ے ن

 
ےک دعب داین یہ ج

 ۔۔۔ ۓنیت وہگ

 " ڈیمی افہمط۔۔۔۔۔ "

  اس ےن یلہپ ن ار دادی وک داھکی۔ دادا وک داھکی۔ وہ وت اےس دھکی یھب  
 
وہ نپاچن اسل یک یھت ح

 ںیہن رےہ ےھت۔ وہ وت سب اےنپ ےٹیب وک دھکی رےہ ےھت۔

را لچ   "

ے

ویقم۔۔۔ ہصغ وھچڑ۔۔۔ وت ےن یھب وت اےنپ نم یک رک یل۔۔۔ چپ ریما وپی

 " لچ رھگ۔۔۔۔

 امں ن اپ ن ار ن ار انمےن وک آیئ وت وکیئ رواھٹ رےہ اگ ؟؟؟؟ 

 ۔۔۔ ۓوہ یھب ویبی یچب وک رکیل ےلچ آ
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ری۔۔۔ اس ےن اینپ تبحم نچ یل۔۔۔ وہ اہھت 
 
اامس اک اتپسہل ڑھچوا دن ا ایگ۔ ااکس قشع رسج

ری
 
دہ  وہ  ۔۔۔ۓ وھبل گ  رسج ادنسپی 

ن

 یتہس  یھت،  نٹھگ واہں  ریہ۔۔۔   ویہ یھت،  ن

س یک اگایلں، ےنعط، ادرھ اس  یھت۔   یتلچ  ںیہن یہ ہتپ  ن اںیت  اسری تہب  وک  ویقم   ریہ۔۔۔

ادرھ یک ن اںیت۔۔۔ وہ س  یپ اجیت یھت۔ ولچ وکیئ ںیہن ریمے یھب وت امں ن اپ  

 ںیہ۔۔۔۔

رم نب ایگ اھت۔۔۔
 
 ۔ رپ ولظمم اننب یہ ااکس ج

ا وت وہ ولینں لین یھت۔ زمخ یہ زمخ۔۔۔ امر ٹیپ یک یئگ یھت۔ 

ٹ

اس دن ویقم رھگ ولن

 رھکبے ن ال۔۔۔۔ 

 وہ استک رہ ایگ 

رجنکی وک ڑکپا ےہ ںیم ےن۔۔۔ ادرھ ےلھچپ ن اغ ںیم۔۔۔ وتہب وتہب۔۔۔ اس  "

رادے وٹپاری ےک وشدہے ےک اسھت۔۔۔۔۔

ن

 " رحام

ایہ اتبیت ریہ۔ 

ن

 وہ رو رو رک اینپ ےب گ

رآن نپاک ہپ فلح دےیئ گ

ے

 رس   یھب  ڑلاک  اک  وٹپاری ۔ۓوگاہ ہپ وگاہ ڑھکے ےھت۔ ق
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رم  ارتعاِف   ۓاکھج
 
ا ج

ے

 ایگ۔۔۔   الچ  رکن

اہ وہایگ۔۔۔۔ اعمیف رساکر۔۔۔ وکیمں  "

ن

کہب ایگ اھت یج۔۔۔ اعمف رکدو۔۔۔۔ گ

 " اعمف۔۔۔۔

ویبی ےسیک اب اس ہپ دقعہ الھک ہک یتخس ےس اینپ ذات اور اخدنان ہپ اڑے وہ دو ایمں  

  امن گ

 

 ن اپ  امں  اےنپ اےس   ایگ۔  رہ   داتھکی  س   ےس  ینیقی  ےب   وہ  ےھت۔ ۓاےکس ئل

 ےھت۔  رےہ  دے  داھکیئ   ایبنج

رہگ۔۔۔ وہ یفصنم۔۔۔۔ وہ ہلصیف۔۔۔۔ 
 
 وہ ج

اہ ےہ یج۔۔۔ وٹپاری ےک ڈنمے وک ےسیپ دےیئ گ  "

ن

 اںیہن  ںیہ۔۔۔   ۓوہ ےب گ

 " ےگ۔۔۔۔  دںی  امر  اںیہن   وہ  اچبںیل۔۔۔ 

 وہ ڈری یمہس المزہم۔۔۔۔ 

وہ رہش ںیم یھت وت وفحمظ یھت۔ واہں وہ ایکس افحتظ ںیم یھت۔ اہیں وت لگنج اھت اور لگنج 

۔۔۔۔   

 

 اک اس ربتعم اھت ان ےک ئل

 

 
رآن دحی

ے

رہگ ق
 
 اک اقونن۔ ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


د

ن

ِ
 
دز از ج   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر  ی 

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

114 

رہنہ۔۔۔۔ نت ہپ ھچک  "  ےس دنبیھ وہیئ ںیھت البل۔۔۔۔ ی 

ے
ن

وہ درح

 ۓ ے۔۔۔۔ رویت الچیت وہ ریمے ن اپ یک ںیتنم رک ریہ ںیھت اور وہ رس اکھجڑھتیچ

   رک   ھچک  تہب وہ   ےھت۔۔۔  ڑھکے

ے

   رک  یک   وہ  ےھت۔۔۔  تکس

ے

سب رو   وہ  ؟؟؟؟؟   ےھت تکس

 ےھت۔۔۔۔

ے

 ےھت اور ںیتنم رک تکس

ے

 ےھت، ای  ای  ےس ڑل تکس

ے

 ےھت، خیچ الچ تکس

ے

 " تکس

 وہ ےب آواز رو ریہ یھت۔ 

 ہپ ایکن خیچ اسرے ںیم وگیتجن یھت۔ وہ اسگنسری ےھجم آج یھب ن اد ےہ ای  ای  رھتپ  "

۔۔۔۔  البل۔ ایکن ںیخیچ۔۔۔ وہ زمخ۔۔۔ وخن۔۔۔ وہ آوازںی۔۔۔ وہ س 

 " اور۔۔۔۔۔

 اس ےن رکب ےس آںیھکن ومدن یل ںیھت۔ 

 " وہ آدیم۔۔۔۔ وٹپاری اک اٹیب۔۔۔۔ ااکس یک وہا ؟؟؟؟ "

ےس ولوگں ےن داھکی احالہکن اسرے اگؤں ںیم اےس ںیم ےن تہب ن ار داھکی۔ تہب   "

 " وہشمر اھت ہک دادا یج ےن اےس وگایلں امر دی ںیھت اور الش وتکں وک الھک دی یھت۔۔۔

 وہ ےب سب اس اےس دھکی راہ اھت 
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  رسنج ینب وہ ؟؟؟؟؟ "

 

 " مت اس ئل

  ںیم یھب سب ای  زمکور اور ےب سب یس   "
 
وعرت  ںیم ہتپ ںیہن ویکں ہی ینب۔۔۔۔ ح

وہ۔۔۔۔ اس اعمرشے ںیم اہجں ریمے ن اپ ےسیج رمد ےب سب ںیہ وت ںیم یک ےش 

 " وہں۔۔۔۔۔

  ےھت۔ ۓ تہب اسرے ےحمل اخومیش ےس زگر گ

البل وک ھجمس ںیہن آریہ یھت ہک وہ نک اافلظ ںیم اےکس زومخں ہپ رممح رےھک۔ یک وایعق 

 اےکس درد اک وکیئ دتارک اھت۔ 

ا "

ن

را گ

ٹ

ادی اانت ی 

 

ا، دنسپ یک ش

ن

ا اھکن

ن

ہ ےہ یک ؟؟؟؟ رھپ دنسپ ےک ڑپکے اننہپ، دنسپ اک اھکن

 ے۔۔۔۔
ی

 

ئ
 
ہ
ا اچ

ن

الم وہن

 

رامئ ںیم ش
 
 " اینپ دنسپ اکڑپانھ، ہی س  یھب ج

 ے ےھت 
ی

 

کئ
 ااکس رہچہ آوسنؤں ےس گیھب اکچ اھت۔ البل ےن آیگتسہ ےس اےکس راسخر اصف 

دو، وہ اانت "  ےتلیھپ اجےت ںیہ، انتج ےھجم سب ای  ن ات ہتپ ےہ افہمط۔ زومخں وک انتج رکی 

را وہا اھت، ہی وھبےنل  ارے اسھت ھچک تہب ی 
م
ونےتچ روہ، اینت فیلکت یتلم اجیت ےہ۔۔۔۔ ہ

 " یک وکشش رکںی ےگ وت وھبل ںیکس ےگ
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 وہ راسن ےس ہہک راہ اھت۔

ا االپ ریہ وہیت۔۔۔۔ دبہل ےنیل ےس  "

ن

ںیگنج ڑلےن ےس وکسن اتلم وت داین انم انم ن

ہمط۔۔۔۔ درزگر رکدو۔۔۔۔ ںیم ہی ںیہن ہہک راہ ہک اہر امن ول وکسن ںیہن اتلم اف 

 ںیہن وکس یگ

ے

 
 

 " نکیل۔۔۔۔ مت ان ےس ج

را وہےن اک وسچ رک آزاد وھچڑ دن ا اج "

ٹ

 " ؟؟؟؟؟؟  ۓ وت اظمل وک اےکس ی 

 رکےت   وہ  وج  دو  رکےن  اںیہن  ۔۔۔۔۔ ۓںیہن۔۔۔۔۔ وخد وک اظمل وہےن ےس اچبن ا اج  "

ا  س    وہ   مت  ںیہ۔۔۔

ن

ا  ےس  مت   وہ  وج  رکو ن

ن

 " ںیہ۔۔۔۔۔  اچےتہ رکوان

ام ویقم اصح  ےن اےس اہک اھت 

 

 ایس ش

ا اچوہ وت اہمتری رمیض ےہ۔ ںیم اہمترے اسھت   "

ن

ا اچوہ، دقمےم ڑلن

ن

مت رپہچ وٹکان

 " وہں۔ نکیل ےچب، ھجم ےس وشمرہ امیتگن وہ وت ںیم وہکں اگ اجےن دو۔۔۔۔

 یئگ یھت۔ 

ٹ

م
 وہ ان ہپ تنعل یھب رک ےھچیپ ہ

ایکن ازدوایج زدنیگ ںیم آیناال وہ الہپ وطافن اانپ آپ ِداھک رک اب اخومش وہایگ اھت۔ 

ا ےہ۔۔۔۔ اےلگ تہب اسرے دن اےکس اھگؤ یھب رھب گ

ے

ر زمخ اک رممح وہن
م
 ہ

ے
ے

 ۓوق
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 ےھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  اھکل وت ااصنری اصح  ےن ولہپ دبال

 

ام اٹنٹسس ےک ئل

ن

 اس ےن افہمط اک ن

یئ اہمترے اسےنم ںیہن اتہک وت ااکس بلطم ہی ںیہن ےہ ہک وہ ھچک اتہک ںیہن وک "

 " ےہ۔۔۔۔۔

 اوہنں ےن اےس وغبر داھکی

 رکے یگ وت  "

ٹ

سٹ
ش
ر دہعف ویہ ںیہمت ا

م
ای  ن ار۔۔۔ دو ن ار۔۔۔۔ اچر ن ار۔۔۔۔ ہ

 " اہمترے یہ وکگیل ارتعاض رکںی ےگ۔ وہ ںیہک ےگ ہک مت اےس ویفر دے رےہ وہ

 ا البل آےگ وک وہ

 " ںیم اےس ویفر دے راہ وہں رس۔۔۔ وکیئ وت یک ےہک اگ، ںیم وخد ہہک راہ وہں "

 ۓوہ اےس دھکی رک رہ گ 

ر ےش ےک اسھت اسھت  "
م
ا دوں اےس ویفر ؟؟؟ وہ ویبی ےہ ریمی۔۔۔ ریمی ہ

ن

اور ویکں ن

 ہپ یھب ااکس ےلہپ قح ےہ۔ ااکس قح ےہ ہک ےلہپ اےس اھکسن ا  
ِ
اجل اور ِکس

ن

ریمے ن
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 " ۔۔۔۔ۓاج

 " ہی اتپسہل ےہ البل، رھگ ںیہن ےہ "

  رھگ یہ ےہ "

 

 " ریمے ئل

 ۓاس ےن دنکےھ ااکچ 

ری ںیم وہ اٹنٹسس وہیگ۔ اور اچےہ یسک وک یھب ڑھکا رک دںی   "
 
ر رسج
م
ریمے اسھت ہ

 اٹہیئ۔ وہ ریمی لبیٹ ہپ ںیہن وہیگ وت ںیم یھب ںیہن وہں اگ

ے

 " نکیل اےس م

 اس ےن دو وٹک ےجہل ںیم اہک اھت۔ 

 نکمم وہا ںیم اےس ویفر دوں افہمط "

ے

 ویقم اب ریمی ویبی ےہ اور ھجم ےس اہجں ی

 " اگ۔۔۔۔ سب ریمی ن ات اینت یس ےہ۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےکس دل ںیم وت وہ تہب ےلہپ اینپ ہگج انب یکچ یھت، اب وہےل وہےل ایکس زدنیگ ںیم 

ر
م
الم وہیت اج ریہ یھت۔ ولحل رکیت اج ریہ یھت۔ البل رفظ یک زدنیگ یک ہ

 

  ےش ںیم وہ ش

ر ذاےقئ ہپ احوی وہاکچ اھت۔ ایکس وھبک یہ اےکس الھک 
م
 ۓاےکس اہھت یک اکپیئ رویٹ اک ذاہقئ ہ
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   ےس  وناولں

ے ٹ

ا  یھب  وکیئ یھت۔  م

ن

ری   یک  ذاےقئ  اس  اھکن رای    اھت۔ ںیہن   اک  ی 

ام  

ن

یس اھٹمس انب وہا وہ اسرا رھگ ایکس وخوبش ےس اکہم راتہ اھت۔ ااکس ااسحس واہں ای  ےب ن

 ںیم الھگ راتہ اھت۔ 

 زدنیگ وت افہمط ویقم یک یھب دبل یکچ یھت۔ 

ا اج راہ اھت۔۔۔ 

ے

  اعدت وہ ہتخپ وہن

 

ا رکیت وہ، اےکس ئل

ن

 وہ اس ےس اس ینتج تبحم کشیب ن

 اس دن ینیع تہب دن دعب ےنلم آئ وت ہلگ رکےن یگل

 ۓڑلیک۔۔۔۔ اےنت دن وہگمت وت ایمں ےک العوہ س  وک یہ وھبل یئگ وہ ےب واف   "

  وفن ای    اور

ے

 " یک ںیہن  ی

ا ےہ "

ے

 " سب ن ار۔۔۔۔ اسرا دن رصموف زگرن

 وہ یسنہ 

رے  "

ن

ا س  رکیت وہ یگ۔۔۔۔ اےکن م

ن

اہں یئھب۔۔۔ ایمں ےک ڑپکے، وجےت، اھکن

روں ےک۔ ویبی وت یتلم یہ ےہ، اسھت المزہم ارٹسکیا۔۔۔۔
م
 " وہےت ںیہ وشہ

ا  اس ےن یفن ںیم رس الہدن 
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 " یسک یک المزہم ںیہن وہں  ںیم "

  اچ

 

 یئگ   ھٹیب  وںیہ  رکیل  ۓ وہ اےکس ئل

  یھب انب دوں یگ۔ دو وجڑے اےنپ  "

 

  ای  رویٹ اکپؤں یگ وت ای  اےکس ئل

 

اےنپ ئل

 " دوھؤں یگ وت دو اےکس یھب یہس۔ اےنت ںیم المزہم وہ اجیت وہں ںیم ؟؟؟؟؟

پ رہ یئگ   وہ حپ

رض ںیہن ےہ، وکیئ ذہم داری "

ن

ںیہن ےہ، یسک اک یسک ہپ ااسحن یھب ںیہن  ہی وکیئ ق

 ے۔ 
ی

 

ئ
 
ہ
ا اچ

ن

ا ےہ وت ھچک ےھجم یھب رکن

ے

  رکن

 

ےہ۔ ہی سب ای  ااسحس ےہ۔ وہ ھچک ریمے ئل

رنت  ا، ی 

ن

ا اکپن

ن

ا ڑپکا ہی ای  ایلیک وعرت رک یتکس ےہ ینیع۔ ہی اھکن

ن

رھگ، تھچ، ظفحت، اھکن

ا لکشم ںیہن ںیہ۔ رھپ ویکں رکےت ںیہ  

ن

  رکن

 

ادی ؟؟؟؟ ای  ڑپکے، رمد ےک ئل

 

ش

ر وک یتسس ںیہن ڑپیت ؟؟؟؟؟
م
 " المزہم وشہ

 اس ےن دل ہپ اہھت راھک اھت

ہی ھچک اہیں ےہ۔ ہی قلعت، وخاشہ اور رضورت ےس ھچک زن ادہ اک قلعت ےہ ریمی  "

ادی۔ سب۔۔۔۔ وکیئ ےھجمس وت۔۔۔۔

 

 " اجن۔ ہی ےہ ش
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ادی ؟؟؟؟ "

 

 " ش

 رک دششر رہ یئگ ںیھت۔ وہ ایکس ن ات نس  

۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ےسیک۔۔۔۔۔۔۔ البل ؟؟؟؟؟ "

ے
ے

 " ی

 وہ اںیہن دھکی رک رہ ایگ 

ںیم ےن آپ ےس اینپ دنسپ اک ااہظر یک اھت وادلہ۔ ںیم ےن ااجزت امیگن یھت۔ ںیم ےن  "

 " آوکپ انمےن یک یھب وکشش یک یھت

دی یھت ؟؟؟؟ "  " ںیم ےن ااجزت دی 

پ راہ   وہ زرا یک زرا حپ

 " ںیم اےکس ریغب ںیہن رہ اتکس اھت وادلہ "

رن ان رک دےتی ںیہ "

ے

  امیئ ق

 

 تنعل ریتے ےسیج رمدوں ہپ وج اچر دن یک تبحم ےک ئل

" 
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رن ان ںیہن یک وادلہ "

ے

  ق

 

 " ںیم ےن یسک وک یسک ےک ئل

  

 

اس ےن راسن ےس اےکن ریپ ہپ اہھت رانھک اچاہ نکیل اوہنں ےن دلجی ےس ٹیمس ئل

 ےھت

را رعمہک اھت وج امر ےک آن ا ےہ نشج اب یک رک "

ٹ

ےن آن ا ےہ اہیں ؟؟؟؟ ہی وکیئ تہب ی 

 " انمےن ؟؟؟؟؟

 " آوکپ انمےن آن ا وہں  "

ا۔۔۔۔ دعف وہ اج ادرھ ےس۔۔۔ "

ن

 " اھبڑ ںیم ایگ وت اور ریتا انمن

 وہ دریتش ےس وبیل ںیھت

  امں وک دویار ےس اگل دے، وہ ریما اٹیب ںیہن وہ   "

 

 " اتکس۔۔۔۔وج ای  ڑلیک ےک ئل

ا رکںی۔۔۔۔ آپ ےک قح اپ ےک ںیہ، اےکس اےکس ںیہ۔  "

ن

وادلہ۔۔۔۔۔۔ اےسی ن

ا ےہ یک ؟؟؟؟ ایکپ ہگج وکیئ ےل اتکس ےہ یک ؟؟؟؟؟

ے
ن

 
 " اہیں ومازہن ب

 "اس ےن ےل وت یل ےہ البل۔۔۔۔ مہ س  یک ہگج ےل یل ےہ۔۔ "

 " اس ےن یسک یک ہگج ںیہن یل ےہ۔ سب اینپ ہگج انبیئ ےہ۔۔۔۔۔ "
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پ ںیئگ 

ے

 وہ رھپ ےس ی

 " دعف وہ اج۔۔۔۔ لکش مگ رک ےل اینپ۔۔۔۔ الچ اج۔۔۔۔ "

اےس ہتپ اھت یہی وہاگ۔ وہ اجاتن اھت۔ اےس ای  دصیف یھب ادیم وہیت ہک وہ یھبک اس رےتش 

ا۔۔۔۔۔ 

ے

 اک ااظتنر رکن

ے

  اس دن ی

 

  امن اجیئ یگ وت وہ افہمط ےس اکنح ےک ئل

 

 ےک ئل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اکم اےنپ اہھت ںیم ےل یکچ یھت۔ 
م
 وہ ااکس ہ

اں رکےن ےک ن اووجد۔۔۔۔ 

ن

اں ن

ن

 اےکس ن

ر ےش۔۔۔۔ اور وہ وخوصبرت اھت۔ نیقی 
م
ا انیپ۔۔۔ ڑپکے وجےت۔۔۔۔ ہ

ن

ااکس اھکن

۔۔۔۔    

ن 

 امن

  یک 

 

رض ھجمس رک ںیہن، ڈوییٹ ھجمس رک ںیہن، سب اس ئل

ن

  اےس وبھج ھجمس رک ںیہن، ق
 
ح

 ےہ۔۔۔۔  داتی  وخیش  س    وہ  وت  دے وخیش   س   وہ  ہک   ۓاج

د وت یکچ یھت۔  ری 

ن

ا لکشم ںیہن ےہ۔ وہ اےس ج

ن

دن ری 

ن

ان وک ج

ن

 یسک ان

 ے۔۔۔۔ 
ی

 

کئ
 دبےل ںیم وہ اےکس اکم اےنپ زہم ےتیل الچ ایگ اھت۔ اس ےک انب ےہک، انب وسال 
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ا ںیہن اچاتہ اھت۔ وہ اےس ااکس رےنہ دانی اچاتہ اھت۔ اہں رپ وخد سب ایس اک رانہ 

ن

دن ری 

ن

وہ اےس ج

 اتہ اھت۔ اچ

 اور یہی تبحم یھت۔ 

 یہی تبحم وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 یسک یک رمیض ےس، سب ایکس رمیض ےس۔۔۔

 اب ونس ایپری ڑلویک۔۔۔۔۔ 

ا 

ن

ام اہیں واہں ڑپیتھ وہ۔ یسک روڈ ریہو اک ڑپھت امرن

 

وہ تبحم ںیہن وہیت ےسج اب مت حبص ش

ا۔۔۔ تقیقح 

ے

ںیم دل اچاتہ ےہ اور ریہونئ اک سب اےس اچےتہ رانہ۔۔۔۔ اےسی ںیہن وہن

ان ےک ہنم ہپ وھتک دن ا اج 

ن

  ۔۔۔۔ۓاج ایل  وچم  اےس  ہک ہی  اجک  ۓاس ان

ردیتس اانپ رک ےل۔ وہ قلعت ےلھب اکنح یہ  ا وج یسک وک روال رک، یسک وک زی 

ے

وہ ریہو ںیہن وہن

 آیت ےہ۔۔۔۔۔ وہ 

ن

ں

ِھ
گ

ا۔۔۔۔تقیقح ںیم اےسی قلعت ےس 

ے

ا وہ، وہ ریخ ںیہن وہن

ن

ویکں ن

اداین ںیم س  اہکاینں وج ںیہمت 

ن

ام ہپ ڑپوھائ اجیت ںیہ اور مت ن

ن

 روسنیم اور تبحم ےک ن

اہ انب دی 

ن

 یھب گ

ٹ

ٹ

ن

می

ن

ئ ٹ

ٹ

ی
رے رکیل ڑپیتھ وہ۔۔۔ اوسفس یک ن ات ےہ ہک اہمتری ہی ارٹن

ن

م
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اوولں یک رفتحی ںیم الغتظ وھگےنل واول، ںیہمت 

ن

یئگ ےہ۔ ریمی ویچبں یک اہکینں اور ن

 وپےھچ۔۔۔۔۔۔ 

ٰ ٰ

 اّلل

کاارا وہ، ن ا اہھت ںیم امن یہ ںیہن اتکس 

ے

ان سج ےن ںیمہ اگیل دی وہ، ن ا دھی

ن

 ہک وکیئ ااسی ان

اری تبحم نب اج 
م
 زعت  ںیہن۔۔۔۔ ۔۔۔ ۓاج   نب  ددلار وہ  ۔۔۔ ۓااھٹن ا وہ لک وک ہ

  ےہ۔۔۔  اورپ   ےس  تبحم  سفن

 ہی ریہو ریہونئ ےس یھب اورپ ےہ۔۔۔۔ 

 س  ےس اورپ۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

"  

ے

ل ڑپے ںیہ۔ اھبنسل ول ن ارہی ےسیپ ایھب ی
ُ
 " ںیہی ر

 داھکی  اےس  ےس  ریحت  ۓاس ےن ڑپکے ہہت رکےت وہ

 " ہی آےکپ ںیہن ںیہ ؟؟ ےھجم اگل آےکپ ںیہ۔۔۔۔ "

ا  اس ےن یفن ںیم رس الہدن 

 " ہی اہمترے ںیہ "
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 " ریمے وت ںیہن ںیہ "

  ےھت۔   "

 

 " رھک ول۔۔۔ارے اہلل یک دنبی ااھٹ ول۔۔۔ لک رلیسی آیئ یھت وت ولکنا ئل

 " نکیل ںیم یک رکوں یگ البل۔۔۔۔ ریمے نپاس ںیہ "

 وہ اسنہ

اہں ےھجم ہتپ ےہ ایھچ اخیص اریم ریبک اخوتن ںیہ آپ۔ اےکس اقمےلب ںیم وت ہی ھچک یھب  "

 " ںیہن نکیل۔۔۔ ہی ریقح اس رظناہن وبقل وہ۔۔۔۔

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ 

 " ھچک یھب ےل انیل۔۔۔۔ "

 " الثمً ؟؟؟؟ "

 " ہی یھب اب ںیم اتبؤں۔۔۔۔ ن ار ڑلیکں وت الوھکں اگل دیتی ںیہ ڑپکوں وجوتں ہپ "

 اپ اےس  ںیہ،  ےسیپ  آےکپ  ہی  البل  ےن۔۔۔۔ آپ  ںیہ  ۓوہ وت ایھب ےلھچپ ےتفہ یہ دولا  "

 " رںیھک
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 اس ےن ہنم انبن ا 

 " ےھجم ںیہن رےنھک۔ اور یک رکوں ںیم رھک رک "

 ںیم ڈاںیل۔ لک وک اک "

ٹ
ن

 ااکؤی

ن

 " م آیئ ےگویسن

 " اور آج ؟؟؟؟ ااکس یک؟؟؟؟؟ "

پ رہ یئگ   وہ حپ

مہ لک اک ےلہپ وسےنچ ےتگل ںیہ۔ لبقتسم۔۔۔ ویسزگن۔۔۔ رھگ۔۔۔ الفں ےش۔۔۔۔  "

راس رک زگار دےتی ںیہ۔ یک افدئہ ؟؟؟؟

ے

راس ی

ے

 " لک ےک رکچ ںیم آج ی

 وہ زرا راک 

ادئ اںیہن   "

 

ا ہسیپ اھت ہک ش

ن

 ںیم اےن

ٹ
ن

ا وہ نکیل ریمے ن اپ ےک ااکؤی

ے

ا وہن

ن

وخد یھب ہتپ ن

 " ریمی امں اک رپس اخیل راتہ اھت۔

  ےھت۔ 

 

 افہمط ےن اخومیش ےس وہ ونٹ ڑکپ ئل

ری آزامشئ ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  داین یک س  ےس ی 

 

 لیخب رمد وعرت ےک ئل
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وہ آرپنشی رٹیھت ںیم وموجد ےھت۔ 

رن ا اھتریئاڈیئوٹکییم ) ڑہلگ ےک العج اک  

ن

 ز
ھی

ے

سٹ

ن

ی ئ

آرپنشی ( یک ٹنشیپ لبیٹ ہپ یھتت۔ وہ رنجل ا

یک وہج ےس وہیبیش ںیم اھت۔ وہ اہمرت ےس اانپ اکم رک راہ اھت۔ اےکس نیع اسےنم ڈارٹک ریفس 

ر ںیم افہمط ڑھکی یھت۔ رای   اٹنٹسس ےھت اور اےکس ی 

 " ای  رپونیل ولھکا ول۔۔۔ "

 " رپونیل وھکںیل۔۔۔۔ "

اہتش ںیہن "

ن

 "  یک ؟؟؟؟زور ےس وبول۔۔۔ ن

 وہ پنیھج یئگ یھت۔ 

  اس ےن ٹنشیپ اک ٹیپ 
 
وہ ایھب اھتیئ راڈیئ اکنل ےک وپسجن ےس وخن اصف رک راہ اھت ح

 اتلہ وسحمس یک اھت۔ 

 " ڈارٹک اابقل۔۔۔ اامں واسپ آریہ ںیہ "

ارہ یک اھت۔ اوہنں ےن اھٹ رک رپووپوفل اک انشکجن رھبا 

 

اس ےن ےتلہ ٹیپ یک رطف اش
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ر یک آوازںی آےن یگل ںیھت۔اھت۔ یٹک رگ

ن

ر ج

ن

ر وک الکن اور ج
م
 دن ںیم ےس وخن اک وفارہ ن اہ

پ رک رہ یئگ یھت۔

ن

 افہمط اکی

 ) دل یک دڑھنک ( زیتی ےس ےچین یک 

ٹ

 
اسےنم والٹئ داھکےن وایل رکسنی ہپ اہرٹ ری

 رطف اج ریہ یھت۔ 

 وور رکںی۔۔۔ دلجی۔۔۔ "
ی کی
ش

 " 

اںیگن امرےن یگل یھت۔ وہ زور ےس وبال اھت۔ وہ رٹسس اب انشکجن رھب  

ٹ

 ریہ یھت۔ ٹنشیپ ن

ے ےھت۔

ٹ

ی

ن

ئ
 
ھی
پ
چ

 وخن ےک 

ے

 البل اک رہچے ہپ دور ی

ی وسحمس وہیئ یھت۔

ے

کلٹ

ن

ن

اوگنں ےس اجن 

ٹ

 افہمط وک اینپ ن

 زیتی ےس ےچین یک رطف اج راہ اھت 

ٹ

 
 اہرٹ ری

ااسیل۔۔۔۔ ااتنلی ںس۔۔۔ سیتنیس۔۔۔۔ "

ے

ی

ن

پی ئ
ب

 " 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ٹ

 
رر یک ٹنشیپ اک اہرٹ ری

ن

رر ج

ن

زیتی ےس ےچین یک رطف اج راہ اھت۔ قلح ںیم ےس ج
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اںیگن امر راہ اھت۔ 

ٹ

 آوازںی آریہ ںیھت اور وہ ن

 " وپسجن دںی۔۔۔ "

ر آن ا اھت۔ 

ے

 البل ےن اہک اھت۔ افہمط وک ھچک انسیئ ںیہن دن ا اھت۔ اےکس اہوھتں ںیم وگن ا رہشع ای

 " ڈارٹک افہمط وپسجن دںی اور رپونیل وھکںیل "

اوگن

ٹ

ں ےس وگن ا اجن لکن ریہ یھت۔ البل ےن ای  رظن اس ہپ ڈایل اور اسھت ڑھکی ایکس ن

 رٹسس وک اخمبط یک 

ر ےل اجیئ اور آپ ادرھ آیئ۔۔۔۔ افہمط۔۔۔ اجؤ۔۔۔۔ "
م
 " ڈارٹک افہمط وک ن اہ

اےس ھچک ہتپ ںیہن اھت ہک وہ اہکں ےہ اور یک وہ راہ ےہ۔ البل زیتی ےس اانپ اکم رکےن ںیم 

رن ا واےل انشکجن دےنی ےک دعب والٹئ دھکی رےہ ےھت۔  اگل وہا اھت۔ 

ن

 ز
ھی

ے

سٹ

ن

ی ئ

 ا

 " ڈان ا رھتیم۔۔۔۔ اب۔۔۔۔ "

اویلں ےک ےلھک وصحں وک ڑکپ رک زرا اس 

ن

ا رشوع یک اھت۔ ن

ن

 رکن

ٹ

گی ٹ

 

ی
ر وک ال

ن
 

اس ےن ڈلب وی

ر اج 
م
ا۔ رٹسس یمظعٰ اےکس اسھت ڑھکی یھت۔ افہمط ن اہ

ے

 دےتی اور وسراخ دنب وہ اجن

ٹ
ن

رکی

 یکچ یھت۔ 
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 اورپ ںیہن آ راہاہر "

ٹ

 
 " ٹ ری

ایل ڈایل اور انکرے اصف 

ن

ٹنشیپ واسپ ےب وہش وہ اکچ اھت۔ البل ےن اایتحط ےس وہ ن

 رکےن اگل۔ 

 " ڈلب وگنما ںیل۔۔۔  "

رابیً سیت سیتنیپ ٹنم دعب وہ اس رمہضی یک دل یک دڑھنک واسپ ومعمل ہپ ال ےکچ 

ے

ق

را  

ٹ

 اور اٹنٹسس ڈارٹک وک داھکی ےھت۔ اس ےن امےھت ےس ےتہب ےنیسپ وک الکیئ ےس رگ

ر مت اگل ول ےگ ؟؟؟ "

ن

پ

ٹ

 " س

 " یج رس۔۔۔۔ "

 " ولچ کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔ "

 وہ او یٹ ےس الکن، امکس ولگز اور او یٹ ڈرسی وھکال اور واش اپ وہےن الچ ایگ

 " ڈارٹک افہمط اہکں ںیہ ؟؟؟؟؟ "

ر لکن یئگ ںیھت۔۔۔۔ "
م
 " وہ ن اہ
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ےنم، ڑھکیک ےک نپاس ڑھکی وہیئ۔ ایکس ادم وک وہ اےس وںیہ لکن یئگ یھت۔ او یٹ ےک اس

 ےس گل رک رو ڑپی۔ 

ن

 وسحمس یک وت یٹلپ اور اےکس نس 

پ رک اجؤ۔۔۔ "  " سب۔۔۔۔۔ ھچک یھب ںیہن وہا۔۔۔۔ سب۔۔۔۔ حپ

 اس ےن ااکس رس الہسن ا اھت۔ 

 " اہبدر ونب۔۔۔ وی آر اے رسنج۔۔۔ اےسی ںیہن۔۔۔۔ "

 وہ رنیم ےس ہہک راہ اھت 

ارے رمضی یک دنمش ےہ۔ اس یہی وت   "
م
اری اور ہ

م
ا ےہ۔ ومت یہ وت ہ

ن

ںیمہ رکن

 اےسی یہ ںیہن 

ن

 
ا ےکس۔۔۔۔ اور وہ ج

ن

 وکشش ہک وہ مہ ےس اےس ےل اج ن

ے

ری دح ی

ن

آج

ا راہ  امر  نپاؤں  اہھت  وت  رمضی  یگ۔۔۔   ۓ ڑلی اج

ے

ا  اہبدر  زن ادہ  ےس  مہ  وہ  ےہ،  وہن

ے

 ےہ۔  وہن

ردیل  ویکں  مہ

ن

ا  انسنہ  ؟؟؟؟  داھکیئ۔۔۔  ی 

ن

ا  رون

ن

 واہں  ےہ۔۔  ںیم دعب   وہ   ےہ،  یھب  وج  ڈرن

   اس

ے
ے

 ےس  س    امہ۔۔۔۔ ےس  س    ےلہپ۔۔۔ ےس  س    ےہ۔۔۔ زدنیگ ےلہپ  وق

 "یتمیق۔۔۔۔  

 وہ راسن ےس اتہک اج راہ اھت۔ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

آج یھب وہ اکزل رک رک ےک کھت ایگ اھت نکیل امں ےس ن ات ںیہن وہیئ یھت۔ اھبویئں ےن 

ا اچیتہ ںیہ۔ رھگ ےک ربمن ہپ یھب نہب ےن ااکن اغیپم اچنہپ دن ا۔ ہہک دن ا ہک وہ  

ن

 ن ات ںیہن رکن

  

 

اس ےن اس اک احل اچل وپھچ ےک وفن دنب رکدن ا۔ وہ رمکے ںیم آن ا وت افہمط اتکب ئل

ر ڑپھ یئگ۔   یھٹیب یھت۔ اےس داھکی وت اےکس رہچے ہپ یھکل رحتی 

 " ںیہن ن ات وہیئ ؟؟؟؟ "

 " ںیہن۔۔۔ "

 رس الہدن ا اھت۔ وہ اےس دھکی رک رہ یئگ  اس ےن یفن ںیم

اں ؟؟؟؟ ںیم امں اور ےٹیب ےل چیب ںیم آیئگ وہں "

ن

 " ہی س  ریمی وہج ےس ےہ ن

 وہ اےکس نپاس آ اھٹیب 

ادی وت  "

 

دد یک ش

ن

سی
ہم
ںیہن ایسی ن ات ںیہن ےہ۔ ایکس تہب اسری ووجاہت ںیہ۔ مت ےس 

ری لیک ےہ

ن

اوبت اک آج

ے

 " ن

 وہ زرا راک 

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


د

ن

ِ
 
دز از ج   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر  ی 

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

134 

د رےہ ےھت افہمط۔۔۔ وہ س  وت ھجم ےس عطق "

ٹ ن

 "  قلعت اک اہبہن ڈوھی

 " ویکں ؟؟؟؟ "

اں ںیم۔۔۔۔ س  یک آوھکنں ںیم اتکٹھک وہں۔۔۔۔  "

ن

سب۔۔۔ ای  ن ایغ ہچب وہں ن

۔۔۔۔ پ رک اجیت ےہ رپ اھبیئ، اھبایھبں، اچچ ، س   " امں وت ولچ امں ےہ، تہب ن ار حپ

 وہ اےس یہ دھکی ریہ یھت۔

ارے اہں اخدنان ںیم یہ   "
م
ر ںیہن اچےہ اینپ یہ ہ

م
ادی یک اجیت ےہ۔ اخدنان ےس ن اہ

 

ش

ا وہ۔۔۔۔ ریمی وھچیٹ نہب یک تبسن اچچ زاد ےس ےط رکدی یئگ ےہ افہمط۔ 

ن

ذات ویکں ن

ںیم اس رےتش ےک قح ںیم ںیہن اھت۔ ےلہپ دن ےس ںیہن۔۔۔۔ دوونں یک رمعوں ںیم 

رق ےہ۔ عیمس اہلل لکشمب نپاچن امجںیتع نپاس، ویہ رو

ن

ایتی وسچ رےنھک واال  ن ارہ اسل اک ق

رھ 

ٹ
پ
ا۔۔۔ ریمی وہ نہب ےسج ںیم ےن اےنپ رس ج

ے

ررو ںیہن رکن

ن

رمد ےہ۔ وہ ریمی نہب ڈی 

 رکوایئ ےہ

ے

 " ےک افی اسی یس ی

 وہ زرا راک 

ا  "

ن

ارے اخدنان ںیم اب ومرویث امیبرن اں دیپا وہن
م
نکیل سب یہی ووجاہت ںیہن ںیہ۔ ہ
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اد

 

رے رشوع وہ یکچ ںیہ۔ ریمی وھپھپ ےک دو وچبں یک ش

ٹ

ن اں اچچ ےک اہں وہیئ ںیہ۔ ی 

رے اھبیئ ےک دو 

ٹ

ارلم ںیہ اور اےکس ی 

ن

ارلم ےہ۔ عیمس اہلل یک دو ںینہب اب  

ن

را اٹیب اب  

ٹ

ےٹیب اک ی 

ر ڈارٹک یہی اتہک ےہ ہک 
م
ادویں اک ہجیتن ےہ۔ ہ

 

ر ٹک اخدنان ںیم ش  

 

ےچب یھب۔۔۔۔ ہی لک

 ے۔
ی

 

ئ
 
ہ
 " اب نیچ وتڑ دینی اچ

 وہ اخومیش ےس نس ریہ یھت 

ر "

ن

ر ریمج ےک الخف ںیہن وہں افہمط۔ اےنپ اےنپ یہ وہےت ںیہ۔ اہجں وجڑ ںیم ک

ن
ن

ی

وہ، ااھچ رہتش وہ وت وکیئ اضمہقئ ںیہن نکیل۔۔۔۔ ویں آوھکنں دیھکی ان دیھکی ےسیک 

اں۔۔۔ وہ اچےہ وت ہی یھب رک اتکس ےہ۔۔۔۔ اس 

ن

دا یک دقرت ےہ ن

ن

رکوں ؟؟؟؟ ہی خ

اں۔۔۔ اب ارگ ای  

ن

ر ےک رس ےن س   رکےن ےس وت ںیہن رواک ن  ہلئسم ےہ وت اےس دقتی 

اہ   العج  ؟؟؟؟؟  ۓ ہپ ڈال رک، تمسق ہہک رک اہھت ہپ اہھت رےھک ےھٹیب راہ اج

ن

 ںیہن  وت  گ

ا۔۔۔۔

ے

ارے  اور  وہن
م
    ےک  اخدنان ہ

 

ر  ےس  اخدنان العج  ئل
م
ادی  ن اہ

 

 نکیل  ےہ۔۔۔۔ ش

اری
م
 " ۔یگ۔۔۔۔  دںی  وہےن  ںیہن یھب  یھبک  ہی  وہ   وادلہ۔۔۔  رساکر  رسدار  ہ

 ارسفدیگ ےس وباتل الچ ایگ اھت۔ وہ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  لیم وارڈ  
 
د ےک دعب اےنپ ہقلعتم ڈیبز وک چپ  رک ےک لکن ریہ یھت ح

ٹ ن

وہ وارڈ ےک راؤی

راھن ا 

ٹ

 ےس ایکس رطف ی 

ے
 

اس

 

 
اا رہمان داھکیئ دن ا اھت۔ اےس دھکی رک رکسمان ا اور ن

ے

کلی

ن

ن
 ےس 

"  

 

ئ
 
ہ
 ے زسم افہمط۔۔۔۔ ؟؟؟؟یسیک ںیہ سم افہمط۔۔۔۔ ہکلب انہک اچ
ی

 " 

ادی وہیئ یھت اس ےس دیسےھ ہنم ن ات یھب 

 

  ےس ایکن ش
 
اس ریحت وہیئ۔ وہ وت ح

ا اھت اجک ہی ہک احل اچل وپھچ راہ اھت۔ 

ے

 ںیہن رکن

 " ںیم کیھٹ وہں رس "

ادی ےک دعب ےس آپ۔ ن ا "

 

 " یھب  وےسی  اور  یھب کل   ۓوچدوہںی اک اچدن یہ وہںیئگ ش

 وہ پنیھج یئگ یھت۔ 

ر ےس ےھجم یکین یک وتعق وہیت وت۔۔۔۔  "
م
ا نکیل ارگ اےکپ وشہ

ے

ںیم آیکپ دوعت رضور رکن

 " ریخ۔۔۔۔

  روم  اٹسف  ۓوہ اےکس اسھت اسھت ےتلچ وہ

ے

  اھت۔   آن ا   ی

ادی یک ابمرابکد۔۔۔۔ "

 

 " آپ وک ش

ری وہیئ ےہ آج۔۔۔۔ )

ے

 ( اس آدیم وک وہا یک ےہ آج ؟؟؟؟ اتگل ےہ دنچی ای
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 ےل ےس رکسمایئ۔ اس ےن دل ںیم وساچ اور وہ

 " کنیھت وی رس "

 وہ ہہک رک ادنر یلچ یئگ یھت۔ رہمان اٹلپ وت اسےنم البل ڑھکا اھت۔ 

اا اےس یہ دھکی راہ اھت۔۔۔

ے

جپی

ن

 ھئ ٹ
ی

 ےصغ ںیم ایھٹمں 

راھ اھت۔ 

ٹ

 وہ اتسنہ وہا ایکس رطف ی 

 " اانت ہصغ رسنج اصح  ؟؟؟؟؟؟ دایھن ےس رٹسوک یھب وہ اتکس ےہ "

 " ۔اس ےس دور رہ رہمان۔۔۔ "

 وہ رغان ا اھت 

 " وت رعوج ےس دور راہ اھت ؟؟؟؟؟؟ "

 " وہ ویبی ےہ ریمی "

 " اور وہ ریمی رتیگنم یھت۔۔۔۔۔ "

 وہ ایکس آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک ہہک راہ اھت۔ 
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ر دےنی واال  "

ن
 

ریخ۔۔۔۔۔ ہی وت رپاین ن اںیت ںیہ۔۔۔۔ ئن ن ات نس۔۔۔۔ ےھجت ااسی رسرپای

ن اد رںیھک یگ۔۔۔۔۔ ایتر رانہ۔۔۔۔۔ ھچک یھب وہ اتکس وہں ہک ریتی است ںیتشپ یھب  

 " ےہ

رھ ایگ اھت۔ 

ٹ

 وہ ہہک رک آےگ ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی ےس ےلہپ یہ ھچک وکباس یک یھت افہمط ارگ ن اد وہ وت "

 

 " ںیم ےن مت ےس ش

 وہ ےصغ ےس وبال اھت۔ وہ مہس یئگ یھت

 " اس ےس ن ات ںیہن رکین۔۔۔۔ "

 " احل اچل۔۔۔۔۔البل وہ سب   "

 وہ انمنمئ یھت 

احل اچل ؟؟؟ ریلیئ ؟؟؟ وہ وج یسک ےک وسال وک وجاب ںیہن داتی وہ احل اچل وپھچ راہ  "

 " اھت ؟؟؟؟

 وہ زنطاً وبال اھت 
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ا ڑپے ہک الفں ےس ن ات ںیہن رکین،  "

ن

مک آن مت وکیئ وھچیٹ یچب ںیہن وہ ہک ےسج اتبن

 وور  
جپی
 
مٹ

 " رحںیتک ویکں رکیت وہ ؟؟؟؟الفں ےس دور رانہ ےہ۔۔۔ ا

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ 

 وور وہں ؟؟؟؟ "
جپی
 
مٹ

 " ںیم ا

ا ںیتگل۔۔۔۔ "

ن

 وور وہںیت وت اس ےک ہنم ن
جپی
 
مٹ

 " 

 " اھبڑ ںیم ایگ رہمان۔۔۔۔ "

 الچیئ یھت
 
 وہ قلح ےک ت

  آپ اہیں رہٹکا اگل رک ڑھکے ںیہ ؟؟؟؟؟ ںیم واہں  "

 

ان ےک ئل

ن

اس دو ےکٹ ےک ان

ان ےس

ن

 "  سنہ رک ن ات رکوں یگ آپ مت ویں ایشیپں اگلیئ ےگ ریمی ؟؟؟یسک یھب ان

ان ںیہن۔۔۔ رصف وہ۔۔۔ "

ن

 " وکیئ یھب ان

 " واٹ اویر۔۔۔۔ "

 وہ ایس ےک ےجہل ںیم وبیل یھت
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۔۔۔۔ "

ے

 " الچؤ م

 " اور آپ ۔۔۔ ؟؟؟ آوکپ قح ےہ الچےن اک ؟؟؟؟ "

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ 

۔ ںیم ےن مت ےس اہک اھت ہک اس دوھکی افہمط اجلہ وعروتں یک   "

ے

راھؤ م

ٹ

رطح ن ات وک ی 

 رکو

ے

ا وت م

ن

 رکن

ے

 " ےس ن ات م

ااھچ۔۔۔۔ اےس ںیم ےن دوعت دی یھت ن ات رکےن یک ؟؟؟ وچسیب ےٹنھگ اہجں  "

ا وہ واہں ارگ ای  وکگیل دورسے وک السم رکےل، احل اچل وپھچ 

ن

اسھت رانہ وہ، اکم رکن

 آ اج

ے

ا  ےن ںیم  ؟؟؟؟  یگ ۓےل وت وکیسن ایقم

ن

 اسھت  اےکس  ےہ ایل   لیھک لیھک  وکن

 " ؟؟؟؟

 " ٹش اپ "

 الچن ا اھت۔
 
 وہ قلح ےک ت

 وبانل اےنپ اور اےکس ن ارے ںیم۔۔۔۔۔۔ "

ے

 " اب ای  ظفل یھب اور م

 اخومش ڑھکی ریہ یھت۔ 

ے

ر ی  وہ تہب دی 
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 " یک اچےتہ ںیہ اب آپ ؟؟؟ یلچ اجؤں ںیم اہیں ےس ؟؟؟؟؟؟ "

 ڑکپے دھکی رک وہ وبیل یھت اےس دوونں اہوھتں ںیم رس  

اں۔۔۔  "

ن

مت ویکں اجؤ یگ۔۔۔ مت وت وےسی یھب س  ھچک وھچڑ اھچڑ ریمی رطف آیئ وہ ن

ا وہں۔۔۔۔

ے

 " مت اہکں اجؤ یگ۔۔۔ روہ ںیہی۔۔۔ اہمترا رھگ ےہ۔۔۔۔ ںیم الچ اجن

ر لکن ایگ اھت۔ 
م
 وہ ہہک رک ااھٹ اھت اور ن اہ

 وہ اخومش ڑھکی رہ یئگ یھت۔

ا

 

ر ڑلایئ یک رطح ااکس نیم دماع ایکن اچر امہ یک ش
م
دی ںیم وہ یلہپ ڑلایئ یھت۔ ایمں ویبی یک ہ

رنی ن ات یھت۔

ے

 یھب وضفل ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا راہ اھت۔ ہتپ ںیہن سک ن ات اک ہصغ 

ے

ا رھپن

ے

 ےب دصقم اہیں واہں اگڑی دوڑان

ے
ے

وہ اسرا وق

 اھت اور سک صخش ہپ اھت۔ اس ہپ، رہمان ہپ ن ا وخد ہپ۔۔۔۔ 

رےن یگل یھت۔   اےس ھگ 

ے

را وت دنام

ے

 ہصغ ای

ا 

ے

ا اھت، وعرت یک آزادی یک ن اںیت رکن

ے

ا اھکسن

ن

وہ اےس تبحم تبحم اتہک اھت، اےس وخد اتخمر وہن
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  اانت ےب اابتعر، اانت گنت رظن اھت۔ ہی ن ات وت ےط یھت ہک وہ یکش 

 

اھت اور اینپ وعرت ےک ئل

 ںیہن اھت۔۔۔ رو رھپ وہ یک اھت ؟؟؟؟؟؟

 رہمان ےس ڈر اھت ؟؟؟؟؟   یک اےس

 وج یھب، طلغ ویہ اھت۔ 

 اانپ ہلصیف انس یکچ یھت۔ 

ے

 ریمض یک دعال

ا اھت۔ ریبوین دروازہ الڈک اھت۔ وہ رھگ ہپ ںیہن یھت۔ 

ٹ

وہ رغمب یک اذان ےس زرا ےلہپ رھگ ولن

ر ںیہن اجیت یھت۔ وھچیٹ ےس وھچیٹ ےش ےک 
م
اےس ریحاین وہیئ۔ وہ اعم وطر ےس ایلیک ن اہ

  یھب  

 

 اےکس ااظتنر ںیم ریتہ یھت۔ ئل

 ریخ وہ ادنر آن ا۔ 

ااکس ربمن المن ا۔۔۔ ااکس وفن ادنر رمکے ںیم ےنجب اگل اھت۔ وت وہ وفن رھگ ہپ وھچڑ یئگ یھت۔ 

 اےنت ںیم رغمب یک اذان وہیئگ یھت۔

ر ےس رھگ ہپ ںیہن  رھ یکچ یھت۔ وہ اینت دی 

ٹ

وہ امنز ڑپھ ےک افرغ وہا وت ایکس ےب ینیچ ی 

ہ ڑلایئ یک وہج ےس روھٹ رک وت ںیہن یلچ یئگ۔ اس ےن ویقم اصح  اک ربمن یھت۔ ںیہک و
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 المن ا۔ وہ واہں ںیہن یھت۔ ینیع ےس راہطب یک۔ وہ الملع یھت۔

 اب اےکس ریپوں ےلت ےس زنیم ےنکسھک یگل یھت۔  

ر ےلہپ یک  اےس یس یس یٹ وی اک ایخل آن ا اھت۔ وہ دلجی ےس رکسنی یک رطف آن ا اور ھچک دی 

 

ن

 ایگ۔ راکیرڈن

ٹ

ا اچاہ وت اس رظنم ہپ ای

ن

  ےھچیپ رکن

 

  ےک ئل

وہ رہمان ےک اسھت اگڑی ںیم ھٹیب ریہ یھت۔ اےکس اکونں ںیم رہمان یک ن ات وگجن ریہ 

 یھت۔

ر دےنی واال وہں ہک ریتی است ںیتشپ یھب ن اد رںیھک یگ۔۔۔۔۔ ایتر   "

ن
 

ےھجت ااسی رسرپای

 " رانہ۔۔۔۔۔ ھچک یھب وہ اتکس ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اک ہپ اکم امرا اھت۔ 

ن

 رہمان ےک دروازہ وھکےتل یہ اس ےن ایکس ن

 وہ رکچا رک رہ ایگ۔ 

راھن ا۔ 

ٹ

 ےل ایگ اور ایکس رگدن ہپ دن اؤ ی 

ے

 وہ ااکس رگابین ڑکپ ےک اتٹیسھگ وہا دویار ی

 یھب اج اتکس ےہ ؟؟؟؟ "

ے

ان۔۔۔۔ وت اس دح ی

ن

 " ےنیمک ان

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


د

ن

ِ
 
دز از ج   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر  ی 

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

144 

اک ےس یھب وخن ےنہب اگل ااکس اسسن ےنٹھگ 

ن

 اگل اھت۔ ااکس وخن رہچے ہپ ااھٹک وہ راہ اھت۔ ن

 اھت۔ 

 " اہکں ےہ افہمط۔۔۔۔۔ وبل۔۔۔۔ "

م۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم۔۔۔۔ "

م
م

 " 

ا اھت۔ 

ن

 وہ اھکن

رش ہپ خٹپ دن ا اھت 

ن

 البل ےن اےکس ہنم ہپ اکم امرا اور اےس ق

 رھگ ںیہن "

ے

 ولیٹ۔۔۔۔ وبل رحایم وہ وہ ریتے اسھت اگڑی ںیم یھٹیب یھت۔ وہ ایھب ی

 " اہکں ےہ ؟؟؟؟؟

 وہ رگدن اتلسم لکشمب اسسن ےل نپا راہ اھت 

 " ےھجم ںیہن ہتپ "

 البل ےن اےکس وھٹرک امری یھت

 وبل "

ے

 " وھجٹ م
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ً رہمان اس ےس اواچن الچن ا اھت۔   الچن ا۔ وجان ا
 
 وہ قلح ےک ت

 " ےھجم ںیہن ہتپ۔۔۔۔۔ "

  ںیم رس الہن ا۔وہ اےس دھکی رک رہ ایگ اھت۔ البل ےن یفن

دھکی۔۔۔۔ رہمان۔۔۔۔۔ ارگ ہی رعوج اک دبہل ےہ وت۔۔۔۔ ںیم ریتے اسےنم اہھت  "

اہ وہں۔۔۔۔۔۔

ن

ا وہں۔۔۔۔ ںیم ےن ھچک ںیہن یک اھت ن ار۔۔۔۔۔ ںیم ےب گ

ے

 " وجڑن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وں ای  وکتن یک رطح وہشمر ےھت۔ 

ن

 

ے

 وہ ت

 ۔۔۔۔ البل افروق۔۔۔۔ رہمان وخاہج۔۔۔۔ رعوج رہم یلع

وں یہ اسھت اسھت ےھت۔ ایکن دویتس ےب اثمل یھت۔ 

ن

 

ے

اکجل ںیم اور رھپ اتپسہل ںیم وہ ت

ا وہ وت ن ایق دوونں وک التوش۔۔۔ 

ن

دن

ٹ ن

 ای  دورسے اک اسھت یسک ای  وک ڈوھی

ے
ے

ہمہ وق

 اہجں وہ، وںیہ ن ایق ےک دو۔۔۔۔

 ےھت۔ رعوج اںیہن ڈیملکی

ے

اکجل ںیم یلم یھت۔ وہ  رہمان اور البل وت ےلہپ ےس دوس

 نب یئگ۔ رہتف رہتف ایکس اور رہمان یک دویتس تبحم 

ے

ای  رپورسیف یک یٹیب یھت۔ ایکن دوس
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 اج یچنہپ۔۔۔۔ 

ے

 ںیم دبیتل یلچ یئگ اور ن ات ینگنم ی

  یھب ان ےک درایمن ھچک یھب ںیہن دبال اھت۔۔۔

ے

 ی

 س  کیھٹ اھت۔۔۔۔ کیھٹ یہ راہ اھت۔۔۔۔ 

 رعوج ےن  

ے

  ی
 
 ح

ے

  ی

ے

 ے ےھت۔ وہ اسےنم یھٹیب ی
ی

 

کئ
ا رشوع ںیہن 

ن

 رکن

 

ج

مئ س

اےس 

 رک ریہ وہیت یھت۔

 

ج

مئ س

ا اور وہ اےس 

ے

 وہیت، نپاس رہمان وہن

 ے۔۔۔۔ رہمان ےک  "
ی

 

ئ
 
ہ
ںیم نٹھگ ںیم وہں۔۔۔ ںیم ڈرپسی وہں۔۔۔ ےھجم دمد اچ

اسھت ریما دل ںیہن اماتن۔۔۔ مت ےھجم وشمرہ دو۔۔۔ وہ ااسی ےہ، وہ واسی ےہ۔۔۔ مت اےھچ 

 " ۔۔ مت ہی مت وہ۔۔۔۔وہ۔۔

راتھ ایگ اھت۔ 

ٹ

 وہ س  ی 

  

 

رےنھ اگل اھت۔ اےکس ئل

ٹ

  اافتلت ی 

 

ایکس رحںیتک ےب ن اک وہےن یگل ںیھت۔ ااکس اےکس ئل

 یک رتیگنم یھت اور سب۔۔۔۔ نکیل وہ۔۔۔ 

ے

 وہ ای  دوس

 " ےھجم مت ےس تبحم وہیئگ ےہ البل۔۔۔۔ "

 وہ ڈرا ڈرا  

ے

پ ےک رہ ایگ اھت۔ تہب دونں ی

ن

راہ اھت۔ وہ رہمان دھکی اتیل وت یک وہ اکی
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ا۔۔۔۔

ے

 وہن

 رشوع وہگ 

 

ج

مئ س

 ن اںیت۔۔۔ یک  تبحم رعش۔۔۔  ۔۔۔ۓاس دن ےک دعب روامونی 

  ااہظر۔۔۔۔

 اس ےن اےس یتخس ےس عنم رکدن ا اھت 

 ن ا اکل ںیہن رکو یگ۔۔۔۔ ھجمس آیئ ےہ۔  "

 

ج

مئ س

افن۔۔۔۔ آج ےک دعب مت ےھجم وکیئ 

 " ےہ۔۔۔ دویتس یھب ںیہن ےہ۔۔۔۔ریمے اور اہمترے درایمن ھچک ںیہن  

 وہ اس دن ےک دعب ےس اس ےس اچنھک اچنھک رےنہ اگل اھت۔ اس ےس دور دور۔۔۔۔

 وہ اہؤس اجب رک رےہ ےھت۔۔۔ 

 ڈوییٹ ہپ البل ےک اسھت رعوج یھت۔ وہ وارڈ ےس 

ٹ
 

ای

ن

  ن
 
ہی اس رات یک ن ات ےہ ح

 آن ا۔ وہ اےس تھچ ہپ الب ریہ 

 

ج

مئ س

د اگل رک آن ا وت اےس ااکس 

ٹ ن

ا ںیہن اچاتہ اھت   راوی

ن

یھت۔ وہ آن

 نکیل اس ےن اہک ہک رہمان یھب ےہ وت وہ اورپ الچ آن ا۔

 وہ ایلیک لہٹ ریہ یھت۔ 

۔۔۔۔ رہمان اہکں ےہ ؟؟؟؟ "

ے
ے

 " مت اےسی۔۔۔ اس وق
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رہمان ںیہن اھت۔۔۔۔ وہ رعوج یھب ںیہن یھت۔ااکس زوال اھت۔۔۔ وہ وت وکیئ اور یہ 

 یھت۔۔ ایکس دب یتمسق۔۔۔۔

ا الچ ایگ اھت۔ اور رھپ وہ  

ے

 س  وہن

ا۔۔۔۔ امر 

ن

ا۔۔۔۔ اےکس وخد ےک ڑپکے اھپڑن

ن

ا۔۔۔۔ ولوگں اک ااھٹک وہن

ن

ااکس انخیچ الچن

 ٹیپ۔۔۔۔۔ وخن۔۔۔۔ رہمان آن ا۔۔۔۔ اےس امر امر ےک ےب احل رکدن ا۔۔۔۔۔ 

ا۔۔۔ 

ے

ا ڑپن

ن

ا یہ وت ےہ۔۔۔۔ زن ادہ ھچک ںیہن رکن

ن

داین ںیم س  ےس آاسن یسک ہپ ازلام اگلن

۔۔۔۔ وکیئ ےہ۔۔۔۔۔ دمد رکو۔۔۔۔ اہں ہی ۔۔۔۔ اس ےن۔۔۔۔ سب الچؤ اور وہک

 اس ےن ےن یک۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےھجم ہتپ اھت وہ وھجیٹ یھت البل۔۔۔ ےھجم ہتپ اھت وہ سیک ےس ویکں ےھچیپ یٹہ۔۔۔ اس  "

 " ےک نپاس وکیئ وبثت ںیہن اھت۔ وہ ولظمم ںیہن یھت

ا اس ےس  

ے

اک ےس وخن اصف رکن

ن

 ہہک راہ اھتوہ ن

 ےھجم رجمم اہک۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟ "

ے

 " رھپ ویکں۔۔۔۔ ویکں اےنت رعےص ی
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 " ویکہکن وت رجمم اھت۔۔۔۔۔۔ ریما رجمم۔۔ "

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ 

  ریمی تبحم ھجم ےس داغ رکےن وک یھت، وت   "
 
وت ےن ھجم ےس چس اپھچن ا۔۔۔ ےلہپ دن ح

رم اھت۔۔۔ وہ ھجم ےن ایس دن ےھجم چس ںیہن اتبن ا۔۔۔۔ ہی رپدہ وپیش  
 
ںیہن یھت البل، ہی ج

پ راہ۔۔۔۔ ہی یھب وت  ےس ریمے ہنم ہپ وھجٹ وبیتل ریہ اور وت چس اجےتن وہےئ یھب حپ

 " زن ادیت یہ یھت۔۔۔۔ زن ادیت وت یک یھت وت ےن۔۔۔۔۔

 وہ رکب ےس اےس داتھکی ہہک راہ اھت اور البل ےک نپاس دےنی وک وکیئ افصیئ ںیہن یھت۔ 

ا اھت۔ اس ےن ازلام اگلن ا۔ وت ےن چس اپھچن ا۔۔۔۔ ںیم ویکں  وہ وھجیٹ یھت۔ وت "

ٹ

یھب وھجن

 وت ںیہن اھت۔۔۔۔

ے

ا اتہک ےھجت دنمش۔۔۔۔ وت دوس

ن

 " ن

 اس ےن فک ےس اتہب وخن اصف یک اھت 

نس۔۔۔۔ ںیم ریتے اسیج مک رظف ںیہن وہں۔۔۔۔ ںیم وعرت اک دبہل وعرت  "

ا وبقل رکوں اگ۔۔۔۔ وہ  

ن

ا ہک وہ ےس ےنیل ہپ رم اجن

ے

اہیں ںیہن ےہ۔۔۔۔ ےھجم ہتپ وہن

ا۔۔۔۔

ے

 " اہکں ےہ وت اہلل یک مسق ےہ اےس وخد رھگ اچنہپ ےک آن
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رش ہپ اھٹیب اھت۔ 

ن

 البل کھت رک ق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا 

ن

ان وہ ےہ ہک اینپ تبحم وک ن

ن

 ان

ے
 

اےس گل راہ اھت اسرے زامےن ںیم س  ےس ایسہ زس

 اہوھتں ںیم ڑکجے، اخومش اس وصےف ہپ اھٹیب ایہن وسوچں  اھبنسل اکس۔ اب یھب وہ رس

  اس ےن ریبوین دروازہ ےنلھک یک آواز ینس یھت۔ 
 
 ںیم اطلغں اھت ح

ر ےس الک سب ویہ وھکل یتکس یھت۔ وہ وفراً ااھٹ اور 
م
دروازہ اس ےن الک یک اھت اور ن اہ

ر آن ا اھت۔ 
م
 آدنیھ وطافن یک رطح ن اہ

ی ادنر  

ے

ھٹ
ی ک

 آیئ یھت۔ وہ ریحاین ےس اےس د

 اجگ۔۔۔۔۔ "

ے

 " البل۔۔۔۔ آپ ایھب ی

راھ اور اےس زور ےس ےلگ اگل ایل 

ٹ

اس اک رقفہ درایمن ںیم رہ ایگ اھت۔ وہ دلجی ےس آےگ ی 

ی یلچ یئگ یھت۔

ے

پٹ پھئ
چ

 

ے

 اھت۔ وہ اےکس ووجد ںیم دور ی

 " مت۔۔۔۔ اہلل۔۔۔۔۔ رکش ےہ۔۔۔۔۔ رکش ےہ۔۔۔۔۔۔ مت۔۔۔۔۔ "

ا دڑھاتک دل وہ اےنپ

 

 ںیم وسحمس رک یتکس یھت۔ وہ اس ےس دحیلعہ وہا اور  ااکس ےب احتش

ن

نس 
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 ااکس رہچہ اےنپ اہوھتں ےک وٹکرے ںیم ایل۔ 

اں۔۔۔۔ ؟؟؟؟ ںیہمت وکیئ وچٹ وت ںیہن آیئ ؟؟؟؟؟ افہمط  "

ن

مت کیھٹ وہ ن

 " مت۔۔۔۔۔

ی اج ریہ یھت۔ 

ے

ھٹ
ی ک

 وہ وچبں یک رطح اےس وپھچ راہ اھت۔ وہ سب ریحاین ےس اےس د

 " ل۔۔۔۔ یک وہا آپ اےسی ویکں ؟؟؟؟؟؟ںیم کیھٹ وہں الب  "

 وت اےس ھچک ہتپ یہ ںیہن اھت ؟؟؟؟؟ 

 وک وھچ رک ولٹ آن ا اھت اور وہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

 وہ ایقم

 " مت اہکں یئگ ںیھت ؟؟؟؟؟؟ "

ں داھکیئ 
 
ئ

ن

 ی
ئ

 

ی

ً اس ےن یھٹم ںیم دیب وہ رٹسپ اےکس اسےنم یک یھت۔ اس ہپ دو ال وجان ا

 ےب ینیقی

ے

ر ی   ےس اےس داتھکی رہ ایگ اھت۔دے ریہ ںیھت۔ وہ تہب دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اھت۔ افہمط 

ے
ے

ر ےلہپ اک وق ر وہ یکچ یھت۔ وہ رغمب ےس ھچک دی  البل وک رھگ ےس ےلکن تہب دی 

راےن اگل 
 
 ڈاکھ یہ اھت ہک ااکس دل ھگ

ن

ں

ھک

نچک ںیم اسنل انب رک رھک یکچ یھت۔ ایھب اس ےن ڈ
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 وںیہ  اور  رھبا  الگس  اک   نپاین  ےن  اس   اھت۔   اگل ےنالتم  یج اور  ۓاھت۔ ےنیسپ ےس وھچٹ گ

 یگل۔   ےنیپ  رک ھٹیب  ہپ   رکیس  یک   ڈاگننئ

اےس وسحمس وت تہب دونں ےس وہ راہ اھت ہک ھچک وت وہ راہ ےہ۔ سب وہ اےس رفنکم ںیہن رک نپا 

 ریہ یھت۔ 

 داھکی۔ رغمب ںیم ایھب دنپرہ ٹنم ےھت۔ 

ے
ے

 اب یھب اس ےن وق

 ہپ اھت اور اس ےن اجن 

ن

 
ر لکن آئ۔ وفن اچرج

م
  ن اہ

 

 ااھٹن ا اور اچایبں ئل

ٹ

اس ےن وال

 وبھج رک ںیہن ایل اھت۔ 

  وت اج ریہ وہں۔ ایھب واسپ ولٹ آؤں یگ  ہی دو "

 

 " ٹنم ےک ئل

  اس ےن 
 
ر آیئ۔ ٹیگ ہپ رےشک ےک ااظتنر ںیم ڑھکی یھت ح

م
وہ دروازہ الک رک ےک ن اہ

 رہمان یک اگڑی دیھکی۔

 ؟؟؟؟؟ "

ے
ے

 " ہی۔۔۔۔۔ اہیں۔۔۔۔ اس وق

 اس ےن اےبنھچ ےس وساچ اھت۔ اگڑی اےکس نپاس ریک اور ہشیش ےچین وہا 

 " افہمط ؟؟؟؟؟یسیک ںیہ   "
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 " دن ںیم دو دو ن ار احل اچل ؟؟؟؟؟ "

 وہ سنہ ڑپا 

 " رسنج اصح  اہکں ںیہ ؟؟؟؟؟ "

ر گ "
م
   ںیہ۔۔۔۔  ۓ ن اہ

ے

 
 " ؟؟؟؟  ریخی

 ؟؟؟؟ "

ے

 
۔۔۔۔ اور آپ اہیں ؟؟؟؟ ریخی

ے

 
 " یج یج ریخی

 اج ریہ یھت "

ے

 " امرٹیک ی

 " ںیلچ ںیم وھچڑ دوں "

 " ںیہن رکشہی۔۔۔۔ "

ا ایھب اس ےس ن ات رکےن   )

ن

ہپ اانت اسفد اچم اھت، وہ اےکس اسھت ھٹیب اجیت وت البل یک ھچک ن

ا۔۔۔۔۔

ے

 ( رکن

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ 

افہمط آیئ امی وسری۔۔۔۔ ںیم تہب روڈ وہایگ اھت آپ ےک اسھت۔۔۔ ریمے اور  "
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 ے یھت۔ 
ی

 

ئ
 
ہ
البل ےک درایمن وج یھب ھچک راہ وہ، آپ ےک اسھت دب زیمتی ںیہن رکین اچ

 ںیم چس ںیم ذعم

ٹ
 
ا۔ ی

ے

ا وت اےکس اسےنم آپ ےس وسری رکن

ے

رت رک راہ وہں۔ وہ رھگ ہپ وہن

  وسری

 

 " ایھب ےک ئل

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ۔ 

ا  "

ے
ن

 
ںیلچ آیئ آوکپ امرٹیک وھچڑ دوں۔ ای  اھبیئ ےک وطر ہپ ہہک راہ وہں۔ اانت قح وت ب

 " ےہ ریما۔۔۔۔

ر وسیتچ ریہ رھپ دورسی رطف ےس اج رک ھٹیب یئگ   یھت۔ دو نیت ٹنم یک ڈراویئ وہ ھچک دی 

ی 

س

ن

ئ

ن

 گی
ی

 یچنہپ یہ یھت اور رپ

ے

ار ےک الچ ایگ اھت۔ وہ اکؤرٹن ی

ے

ہپ ڈیملکی وٹسر اھت۔ وہ اےس ان

ا رویت وہیئ،  

 

رٹسپ امیگن یھت ہک ایکس رظن اس وبڑیھ وعرت ہپ ڑپی یھت۔ ےب احتش

  ڑھکی یھت۔

 

 رپاشیین ےک اعمل ںیم وہ، ان دواؤں اک رپہچ ئل

ا ڈارٹک۔۔۔۔ وہ درد   ریمی یٹیب "

ن

ا دائ ن

ن

  یک وجرو۔ ن
 
امیبر ےہ۔ ہچب وہےن واال ےہ۔ رغی

 " ےس ےب احل ےہ۔ وکیئ دمد رکو۔۔۔۔ ںیم امنین۔۔۔۔

 وہ ہلصیف رک یکچ یھت۔ امئ ےک آوسن اےکس دل وک 

ے

 رکےن ی

ٹ

ٹ

ن

 می
پٹ ب
اینپ ولطمہب ےش رکیل 
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 وگھب رےہ ےھت۔

 " دکرھ رھگ ےہ آاکپ ؟؟؟؟؟ "

ےن رپہچ داھکی۔ ھچک اور رضوری دوایئ ںیل۔ ایٹپں، روئ  وہ اےس اتبےن یگل۔ اس 

وریغہ۔ البل وت وےسی یھب رھگ ہپ ںیہن اھت اور ہتپ ںیہن بک واسپ ولاتٹ۔ وفن اےکس نپاس اھت 

۔

 

 ںیہن ہک اےس اکل رک یتیل۔ اس ےن ہلصیف یک اور اامں ےک اسھت آگ

ا اس رھگ۔۔۔۔ درِد زہ ےس رکایتہ وہ ڑلیک۔۔۔۔ وخن 

ٹ

اںیگن۔۔۔ وھچن

ٹ

 ن

ے

پ
 ی

ے

ںیم ل

۔۔۔ ےب یسب۔۔۔۔۔ 

ے

 
 ولفمک ااحلل۔۔۔۔ رغی

 یھت۔ ن ان یک اھکٹ یگیھب وہیئ یھت۔ 

 

ام ایل اور ادنر آگ

ن

 اک ن

ٰ ٰ

 اس ےن اّلل

رھ ےٹنھگ یک تقشم یھت۔ وہ رسنج یھت یئھب۔۔۔ ہی ااکس اکم اھت۔ وہ ڑلیک اےس دھکی رک 

ٹ

ڈی 

ا وہا زرا اس ہچب اےکس  

ے

 اہوھتں ںیم اھت۔ تمہ ڑکپ یکچ یھت۔ اب وہ رون

اءاہلل۔۔۔۔ "

 

را۔۔۔۔ امش

ے

اءاہلل۔۔۔۔ ریما وپی

 

 " امش

 وہ وعرت اہنل یھت۔ 

وخش وت وہ وخد یھب یھت۔ راسخروں ہپ وخن ہنیسپ اور آوسن س  ای  اسھت ہہب رےہ 
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 ےھت۔

 اوہنں ےن اےس روک ایل اھت۔ 

اں۔۔۔۔ "

ن

 " اور وت ھچک ںیہن یٹیب۔۔۔ دو ڑکٹے اھٹمیئ اھکیت اج۔۔۔ رک اج ن

را انم اجیت ےہ۔ وہ ہنم اہھت دوھےن وک واش روم   اں رکےت اجؤ وت وہ ی 

ن

اں ن

ن

تبحم ےک آےگ ن

 ںیم آیئ وت اس رٹسپ اک ایخل آن ا اھت۔ 

ریف اک ڑکٹا اھک ریہ یھت وت اےس گل راہ اھت وہ اینپ    وہ امئ ےک اہھت ےس ی 
 
ر دعب ح ھچک دی 

 وخربخشی ہپ ہنم اھٹیم رک ریہ ےہ۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

را دےنی واال ےہ۔ اس اسیج نپانل اہر وکیئ ےہ یہ ںیہن۔ اےس ہتپ اھت وہ ڑلیک 

ٹ

رب تہب ی 

یسک وک اوالد یک وخیش دالےن ںیم دمد رکےن وایل ےہ وت اس ےن اےس ےلہپ ےس یہ وہ تمعن 

 دے وھچڑی یھت۔ 

،  البل ےن من آوھکنں ےس اےس داھکی اور یبمل اسسن یل یھت۔ وہ الملھجیت رظنوں ےس

ای آال رامکب   

ن

ں اےس " ف
 
ئ

ن

 ی
ئ

 

ی

 ے ڑھکی یھت سج ہپ دو ال
ی

 

کئ
ی رٹسپ اےکس اسےنم 

س

ن

ئ

ن

 گی
ی

رپ
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رھ رک ااکس اماھت وچم ایل اھت۔

ٹ

 ذکتن ان " ہہک ریہ ںیھت۔ اس ےن آےگ ی 

 " ےھجم اعمف رکدو افہمط۔۔۔۔ ںیم ےن تہب زن ادیت یک آج۔۔۔۔۔ "

 " یک وہ زن ادیت یھت ؟؟؟؟ "

 وہ وہےل ےس وبیل یھت۔

ا وہں روک وٹک رکےن واال۔ ےھجم ارگ اینپ ویبی ہپ اانت یھب ن الکل "

ے

 یھت۔ ںیم وکن وہن

را وخد ھجمس یتکس ےہ وت تنعل  اابتعر ںیہن ےہ ہک وہ اینپ افحتظ وخد رک یتکس ےہ، اانپ ااھچ ی 

 " ےہ ھجم ہپ۔۔۔۔۔

پ رہ یئگ۔   وہ حپ

 " ںیم ںیہمت ےسیک اتبؤں ںیم انتک انتک وخش وہں افہمط۔۔۔۔۔ "

راھ  رطف   یک   ادنر  ۓاگل   ۓ اسھت اگل  وہ اےس

ٹ

 اھت ی 

 " ےھجم ہتپ ےہ آپ ںیہن اتب ںیکس ےگ ویکہکن ںیم وخد وک یھب ہی ںیہن اتب نپا ریہ۔۔۔۔ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اوہنں ےن ہنیمث ےک ہنم ہپ ڑپھت امرا اھت۔ وہ دششر رہ یئگ

 "  ریہ ےہ۔۔۔۔ڈنچاےنل۔۔۔۔ وہ ریتی زن ادہ یگس ےہ وج اھبیھب اھبیھب رک  "

 وہ اگل ہپ اہھت رےھک رس اکھج یئگ یھت۔

 رحام  وہ  ومنہ   لک  ۓہی ڈنما۔۔۔ ہی ںیمہ ذلیل و وخار رک ےک وھچڑے اگ۔۔۔ اہ  "

 " یھب نب یئگ۔۔۔۔ رتلچ وعرت۔۔۔۔  امں ںیم دونں  زادی۔۔۔۔

  ےس اس ےن اںیہن البل ےک وفن اک اور ایکس انسیئ وخربخشی اک اتبن ا اھت، وہ  
 
اےسی یہ ح

ر ےش وک آگ اگل دںی۔۔۔۔ 
م
 انھپنھپ ریہ ںیھت۔ یج اچاتہ اھت ہ

افروق۔۔۔۔۔ ےک اخدنان ںیم الموٹ۔۔۔۔ اافغتسر۔۔۔۔ وتہب وتہب۔۔۔۔ وہ  "

 " ڈرکشی اب اس اخدنان اک ہچب دیپا رک یگ۔۔

  ۓرات گ
ے

وں  وہ   ی

ن

 

ے

 ےھت۔   یہ   ںیم رمکے   اےکن  اھبیئ   ت

 ریتے   ۔۔۔۔ۓنپاین رس ےس زگر اج  ھچک رکو۔۔۔۔ ھچک رکو۔۔۔۔ اس ےس ےلہپ ہک "

  ایھب  وت  ےس  اچوچں

ے

ر  ن ات  وایل ننب   ن اپ  ہی  وہں،  ریہ رھپ   اپھچیت   ون اہ  ااکس   ںیم ی
م
 آیئگ  ن اہ

 " وساہ۔۔۔۔۔ ںیم  رس   ریمے  وھجمس  وت
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 وہ لسلسم وبل ریہ ںیھت

ان یھب اج "

 

 ہی   ںیم  ںیہن۔۔۔ وحیلی۔۔۔۔۔۔  اور  زںینیم ہی  دگی،  ہی  یگ، ۓہی ش

 " یگ۔۔۔ دوں  وہےن  ںیہن  س  

ا ےہ "

ن

 " آپ مکح رکںی ںیمہ یک رکن

وں وک داھکی اھت 

ن

 

ے

 اوہنں ےن ن اری ن اری ان ت

ا اایتحط ےس  "

ن

زرای یہ ذہم داری ےہ۔۔۔ رپ رکن
ہ
م

ے

ی

ا ےہ۔۔۔۔ 

ن

اہں ںیہمت یہ رکن

پ یھب رم اج 

ن

 " یھب۔۔۔۔۔  وپنسایل وہ   اور  ۓےہ۔۔۔ اےسی ہک اسی

 اس ےحمل ایکن آںیھکن ایسہ رات یسیج ںیھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " سب ای  ہمقل اور ن ار۔۔۔۔ "

 دوں یگ ورہن س  ھچک۔۔۔۔ "

ٹ

 " ںیہن۔۔۔۔ زیلپ البل اور ںیہن۔۔۔۔ ںیم ال

ا اھت۔ 

ن

ردیتس وہ وناہل اےکس ہنم ںیم وھٹن  اس ےن زی 
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 ے۔ ںیھجمس ؟؟؟؟ "
ی

 

ئ
 
ہ
 " ےھجم اہمترے اسیج وساھک خیس السیئ ہچب ںیہن اچ

 اس ےن ہنم انبن ا 

ری وسیھک ڑسی ڑمچخ وہ یئگ ؟؟؟؟ "  " اب ںیم ی 

 وہ اسنہ

 " ہی ڑمچخ ںیم ےن ںیہن اہک۔۔۔۔ "

رنت ےنٹیمس اگل اھت۔ افہمط ےن اانھٹ اچاہ   وہ ی 

اں البل "

ن

 " ںیم رکیت وہں ن

 " !!!! ںیہن "

 اس ےن یتخس ےس اہک اھت 

ر اکم آےگ آےگ وہ ےک وخ "
م
راھیت وہ۔ ہ

ٹ
پ
ا آدویمں وک وخد رس ہپ ج

ن

د ےس  مت وعرںیت ن

راھیت اجیت وہ۔ وہ وت ےلہپ 

ٹ

ر اک ی 
م
رکےن یک وکشش رکیت وہ۔ اانپ ہصح اٹھگیت اجیت وہ اور وشہ

 کلم   مت  اگ۔۔۔ ۓ یہ ذات ےس راہج اہمراہج ےہ۔ ایکس زینک ونب یگ وت وہ وخیش وخیش انب

 " ہپ۔۔۔۔  رمےبت  ایس  روہ۔۔۔  وںیہ  وہ۔۔۔
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 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ 

 " ےھجم اگبڑ رےہ ںیہ آپ "

رھ ےک اےکس امےھت ہپ ل  رےھکوہ  

ٹ

 رکسمان ا اور آےگ ی 

 " وکیئ ن ات ںیہن۔۔۔ ےھجم ڑگبلی ویبی یھب وبقل ےہ۔۔۔ مت ڑگبو وت یہس۔۔۔۔ "

رنت اتٹیمس نچک ںیم الچ ایگ اھت۔   وہ ی 

 " ںیلچ رھپ۔۔۔۔ ریمے نپاؤں یھب دن ایئ "

 وہ رشارت ےس وبیل یھت۔

 " وج مکح امدام۔۔۔۔۔ "

 ہپ اہھت رھک رک 

ن

 اکھج اھت۔  وہ نس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وہ دوونں اتپسہل ےس اسھت یہ ےلکن ےھت۔ 

ا  ںیم ن ازو  ےن  البل  اور  یھت ۓوہ اوور آل ےنہپ وہ
ٹ

  اھت۔ راھک  ل
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 " یک اھکؤ یگ چنل ںیم ؟؟؟؟ "

 " ھچک یھب نکیل آپ ےک اہھت اک ںیہن۔۔۔ "

 اسنہ   وہ   وت  ۓاس ےن اکونں وک اہھت اگل

ارکشی وعرت وہ وےسی مت۔۔۔۔ "

ن

 " ن

رنی اکپےن واےل ن اوریچ ںیہ آپ "

ے

 " اور داین ےک دبذاہقئ ی

راھ۔ 

ٹ

 اک دروازہ وھکال۔ وہ ھٹیب یئگ وت۔ دنب یک اور دورسی رطف ی 

ٹ
ن

ری

ن

  ق

 

اس ےن اےکس ئل

  اس یک رظن اسےنم ڑپی۔ دور 
 
 اک دروازہ وھکل رک ےنھٹیب وک اھت ح

ٹ

 س 

ن

وہ ڈراویئن

 ہ دو آدیم ےھت۔ ڑھکی اگڑی ںیم و

ھک ایگ اھت۔۔ 

ٹ

ھٹ

ٹ

ی

 وہ 

ں وہ اینت دور ےس یھب دھکی اتکس اھت۔ وہ اںیہن یہ دھکی رےہ ےھت 
 
فلئ

 

ن

اےکن اہوھتں ںیم را

اہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 
ن

 اور ااکن ن

پ ےک رہ ایگ اھت۔ 

ن

 وہ اکی

ے یہ ہشیش وھکل یتیل یھت۔ اب یھب اس ےن یہی یک اھت۔ 

ے

ھی

ٹ

ی ئ ٹ

 افہمط یک اعدت یھت وہ 
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راروںی ےصح ںیم وہ اگڑی یک دورسی رطف وک اھباگ اھت۔ای  ےحمل ےک

ن

م
  ہ

 " افہمط کھج اجؤ۔۔۔۔ "

 وگیل لچ یئگ یھت۔۔۔۔۔

۔۔۔۔ دو۔۔۔۔ اچر۔۔۔۔ است۔۔۔۔  ای 

 وخن۔۔۔۔۔ ںیخیچ۔۔۔۔ ن ارود یک وب۔۔۔۔۔۔

 اور۔۔۔۔۔۔ 

 ومت اک ااسحس۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اک دروازہ وھکال۔ وہ ھٹیب یئگ وت دروازہ دنب یک اور دورسی رطف 

ٹ
ن

ری

ن

  ق

 

البل ےن اےکس ئل

  اس یک رظن اسےنم ڑپی۔ 
 
 اک دروازہ وھکل رک ےنھٹیب وک اھت ح

ٹ

 س 

ن

راھ۔ وہ ڈراویئن

ٹ

ی 

 دور ڑھکی اگڑی ںیم وہ دو آدیم ےھت۔ 
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 اقنب ےس رہچے وک اپھچ

ے

اک ی

ن

ھک ایگ اھت۔۔ وہ ن

ٹ

ھٹ

ٹ

ی

 اےکن  وہ   نکیل  ےھت ۓوہ  ۓ وہ 

ں وہ اینت  اچہپن   اںیہن  ےس  ادناز
 
فلئ

 

ن

اکچ اھت۔ وہ اےکس اےنپ اھبیئ ےھت۔ اےکن اہوھتں ںیم را

اہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 
ن

 دور ےس یھب دھکی اتکس اھت۔ وہ اںیہن یہ دھکی رےہ ےھت اور ااکن ن

پ ےک رہ ایگ اھت۔ 

ن

 وہ اکی

ے یہ ہشیش وھکل یتیل یھت۔ ا

ے

ھی

ٹ

ی ئ ٹ

 ب یھب اس ےن یہی یک اھت۔ افہمط یک اعدت یھت وہ 

راروںی ےصح ںیم وہ اگڑی یک دورسی رطف وک اھباگ اھت۔

ن

م
 ای  ےحمل ےک ہ

 " افہمط کھج اجؤ۔۔۔۔ "

اس ےن الچ رک اہک اھت۔ اس ےس ےلہپ ہک وہ یتلھبنس اور ایکس ن ات یتھجمس، وگیل لچ یئگ 

 یھت۔۔۔۔۔

    اےکس  اھت۔   اکچ   کھج  ہپ  ڑھکی ۓوہ دوونں اہھت الیھپ

 

 اھت۔   اکچ  نب ڈاھل  ےسیج  ئل

 اخیل رکدن ا۔

ٹ

رس  الچےن واےل ےن دڑھا دڑھا وپرا ی 

۔۔۔۔ دو۔۔۔۔ اچر۔۔۔۔ است۔۔۔۔  ای 

ار  ںیم  ووجد  اےکس  ااگنرے  ۓاےس اگل ےسیج یسک ےن ےتلج وہ

ے

ر  وہں۔ دےیئ  ان
م
 ےک  وگیل   ہ
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ی  رکاہ ےس  قلح  اےکس  اسھت

ے

کلٹ

ن

ن

ا   رہ  رک  رلز   دڑھ  اور  

ے

 اھت۔   اجن

 اور وہ۔۔۔۔۔۔۔ 

ی اج ریہ یھت۔ ااکس اسرا وہ ےب وخد یس  

ے

ھٹ
ی ک

یھٹیب، یسک رےشع ےک رمضی یک رطح اےس د

 

ے

اوور آل اور ڑپکے وخن ےس الل وہےت اجرےہ ےھت۔ اےکس اکےتپن اہوھتں ہپ دور ی

ے ےھت۔

ٹ

ی

ن

ئ
 
ھی
پ
چ

 وخن ےک 

 وہ اگڑی ےک اسھت اگل، ااکس احمظف انب ڑھکا اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر

ٹ

 ی یھت۔وہ اس ےس اڑاھیئ اسل ی 

ا اھت۔ وےسی یھب اہکوت ےہ ہک 

ے

را وسحمس وہن

ٹ

دق اکھٹ ںیم وت وہ ابمل ڑتاگن اس ڑلاک اس ےس ی 

  وھچیٹ یہ وہیت ےہ۔۔۔۔ 

 

ا وہ، اھبویئں ےک ئل

ن

ری ویکں ن

ٹ

 نہب ینتج یھب ی 

وت وہ اےس ہنیمہت یہ اتہک اھت۔ ن ایج ، آنپا ےک ڑیھکبے اس ےن نپاےل یہ ںیہن ےھت۔ اامں ےن 

۔۔۔۔ الھک رھگاک، ن ا

ن

ان

ٹ

 ر ن ار ہہک رک ولہکان ا رپ ویہ رمےغ یک ای  ن

 " ہنیمہت۔۔۔ ہنیمث۔۔۔۔ "
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 وہ دوونں اےس اھبیئ یج یہ یتہک ںیھت۔۔۔۔ 

 وت انجب۔۔۔۔  

ا ںیہن اھت، رپ اچس اھبیئ اھت۔ اچروں اھبویئں ںیم ویہ اھت وج ان ےس 

ے

وہ ااکن اھبیئ اھت۔ اولکن

ا اھت۔ ایکن یسنہ  

ے
ن

ا اھت، ایکن س

ے

 ڈاےل مکح اصدر ن اںیت رکن
 
ہپ رھگاتک ںیہن اھت۔ امےھت ہپ ت

  

 

ا اھت۔ وہ رویٹ اسنل ےک ئل

ے

ا ڑپن

ن

ا اھت۔ اےس دےتھکی یہ وفراً رس ہپ ڈوہٹپ ںیہن رکن

ے

ںیہن رکن

ر وہ اجیت یھت وت اگایلں ںیہن اتکب اھت۔ وہ  ر وسی  ااکن اتحمج ںیہن اھت اور یھبک یسک ےش ںیم دی 

ا۔۔۔ رپ س  

ٹ

ا اھت۔۔۔ س  ےس وھچن

ٹ

را اھت۔ س  ےس اواچن۔۔۔۔ ان ن ایق   وھچن

ٹ

ےس ی 

را ںیہن۔۔۔۔

ٹ

روں یک رطح ی 

ٹ

 ی 

را وہا وت یک وہا، 

ٹ

 ی 

 ےسیج ڑیپ وجھکر

 یھچنپ وک اسہی ںیہن 

 لھپ الےگ ایت دور۔۔۔۔۔

راھؤ اور وتڑ ول۔۔۔۔

ٹ

 وت وہ اسہی یھب داتی اھت اور لھپ یھب۔ اےسی ہک اہھت ی 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دور ںیم 

ٹ

ا اھت۔ اس دیفس وکری 

ٹ

  انسن

  دوڑے  ۓاس انسےٹ وک ان اھبےتگ دقومں یک آوازوں ےن وتڑا اھت۔ وہ رٹسرچی ےتچنیھک وہ

  ےھت۔   رےہ  اج

ا اجےن اہکں رہ ایگ اھت۔ ےگنن ریپ 

ے

ے یگل یھت۔ ااکس وجن

ن

ھکی

ے

ی

وہ ایکن راتفر اک اقمہلب رکےت رکےت 

 وہ ےھچیپ ےھچیپ یہ یھت۔ 

اہھت۔۔۔۔ ےنیسپ ےس اگیھب رہچہ۔۔۔۔ دتشہ ےس وخن آولد ڑپکے۔۔۔۔ وےسی یہ  

 قف۔۔۔۔ اکیتپن وہیئ۔۔۔۔ رلزیت وہیئ۔۔۔۔۔

 ؟؟؟؟؟  

ے

 ایھب ےس ایقم

  اھت۔  ۓرٹسرچی ہپ ڑپا وہ ووجد لکشمب آںیھکن وھکےل وہ

ا آیناےل ےلمج۔۔۔۔ اتلہ وہا اس رظنم۔۔۔۔ 

ن

ددنھےل ےس رظنم۔۔۔۔ وہ ھجمس ںیم ن

 تھچ۔۔۔۔ 

 وہ لکشمب اسسن ےل نپا راہ اھت۔ 
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 " فف۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

 ایکس آوھکنں ےک اسےنم اجال اس آایگ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " ارالسن وناز "

ا نپا داھکی اھت۔

ے

 وہ رس اکھج رک وہےل ےس وبیل یھت۔ البل ےن اےس رس ن

 " مت یھب ارٹنڈٹس وہ ؟؟؟؟؟ "

پ ریہ   وہ حپ

 " مت ارٹنڈٹس وہ ؟؟؟؟ "

ران ا اھت  اس
م
 ےن اانپ وسال دہ

 " یک وہ عیمس اہلل ےس رتہب رہتش ںیہن ےہ اھبیئ یج ؟؟؟؟؟ "

  اہؤس اجب ےس افرغ وہ اکچ اھت 

ے

 رےہ ےھت۔ وہ ی

ن

  امن

 

اچچ ااکس رہتش عیمس اہلل ےک ئل

اور نپارٹ ون رک راہ اھت۔ اانت وت اےس ملع اھت ہک ان ےک اخدنان ںیم ومرویث امیبری ےہ۔ وہ 
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ریتھ اج ریہ یھت۔ دقمار ںیم یھب اور دشت ںیم یھب۔ وہ ہنیمہت اور عیمس لسن در لسن

ٹ

 ی 

 اہلل ےک رےتش ےک قح ںیم ںیہن اھت۔ 

ا ےہ۔ وہ ااھچ ڑلاک ےہ اھبیئ یج۔ رشفی ےہ، اےھچ رھگاےن  "

ے

وہ اتہک ےہ وہ ےھجم دنسپ رکن

 " اگ  ۓےس ےہ۔ ںیم اےس وہکں یگ وت وہ رہتش یھب ےل آ

 " ۓآ وت اےس وہک رہتش رکیل "

 البل ےن دو وٹک ےجہل ںیم اہک اھت۔ 

اانت وت وہ اجن اکچ اھت ہک وہ یھب ارٹنڈٹس یھت۔ اور ہی یھب ایھچ ن ات یھت ہک اس ےن اس ےس 

 ہپ یلم یھت۔ 

ے

ن ات یک یھت۔ ان دوونں ونہبں وک اکجل اجےن یک ااجزت ایکس یہ واکل

 اب وہ ایکس یہ زہم داری ںیھت۔

 ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وہ اےس آیئ یس وی ںیم ےل اج ےکچ ےھت۔ 

۔۔۔۔ ہی دوا، وہ 

ٹ

۔۔۔۔ ڈلب۔۔۔۔ السنئ۔۔۔۔ ایٹنی ن اویئی

ٹ

ٹ

ن

می
لئ س
پ  ی
ب

ولفڈیئ ر

زرز۔۔۔۔۔  

ٹ

ی ی
ھ

ے

کئ ٹ

زرک ویٹب۔۔۔۔۔ 

ٹ

 سی
گئ

انشکجن۔۔۔۔ نپار ارٹنیل۔۔۔۔۔ وسین
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۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

 
ر۔۔۔۔۔ ڈلب رپرشی۔۔۔۔ سلپ۔۔۔۔۔ اہرٹ ری

ن

ز
ل

ٹ

ی

 

ب

 ڈرپ۔۔۔۔۔ وا

ا اج

ے

 راہ اھت۔ ااکس ذنہ ن الکل امؤف وہن

 وںیہ ااکٹ وہا 

ے

وہ اہکں ویکں اور ےسیک ےک درایمن یہ ایکٹ وہیئ یھت۔ ااکس دامغ وت ایھب ی

  وہ اےس وپھچ راہ اھت ہک " وہ چنل ںیم وہ یک ےل یگ ؟ "۔۔۔۔۔۔ وت رھپ درایمن ںیم 
 
اھت ح

 " ےچین وکھج افہمط " اہکں ےس آایگ اھت ؟؟؟؟

 " اہیں۔۔۔۔ رسکیلی۔۔۔۔ےچب۔۔۔۔ اکم ڈاؤن۔۔۔۔۔ ںیم وہں  "

ارہ یک اھت۔ 

 

رس آن ا اھت۔ اوہنں ےن رٹسس وک اش

ے

 ااصنری اصح  وک اس ہپ یج رھب ےک ی

۔۔۔۔۔۔ پپ۔۔۔۔۔ ہتپ ۔۔۔۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔۔ مم۔۔۔۔۔۔  "  
 
وہ۔۔۔۔۔ ی

 " ںیم۔۔۔۔۔ کک۔۔۔۔۔۔۔ وو۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔۔

 اےس ھچک یھب ن اد ںیہن اھت۔ 

انچ ےہ اےس ےسیک وبانل ےہ۔۔۔۔ وج وبانل ےہ، ےسیک وسانچ ےہ، یک وسانچ ےہ۔۔۔۔ وج وس

 اےس ےسیک انھجمس ےہ۔۔۔۔ وج انھجمس ےہ، اےس ےسیک انھجمس ےہ۔۔۔۔۔ 

 اےس ھچک یھب ن اد ںیہن اھت۔ 
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 سب ای  ن ات۔۔۔۔۔۔

ا ووجد ایکس لک اکانئت اھت۔ اور وہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

اروں ںیم لپ

ے

اویلں اور ن

ن

 وہ ن

 وہ رم راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اامں ےن ااکنر رکدن ا اھت۔

 اس  وہ  اھت۔   یک  یھب  ذلیل  ےک  رھب  یج  وک  امہمونں  ۓاور رصف ااکنر ںیہن یک اھت، ان رھگ آ 

 

ے
ے

 انب  ےک  اامی  ایکن  یھب رپدنہ وکیئ  ںیم  وحیلی  اس  یک نج  ںیھت  یئگ  نب  رساکر  رسدار  سب  وق

 ۔ ےھت  ۓگ  چنہپ یہ   رکیل   رہتش  وہ  ہک  ہی اجک  اھت۔  اتکس   امر  ںیہن  رپ

 ے ۔۔۔۔ یمک نیمک۔۔۔۔ وہہہن۔۔۔ تنعل ےہ۔۔۔۔ اب مہ اوسیں ےس  "
ی

 

ئ
 
ح

ن

ی

 وپ

ٹ
ٹ

ی

 " رہتش وجڑںی ےگ۔۔۔۔۔

ر ںیہن یلکن یھت 
م
وہ ادنر رمکے ںیم یپھچ وہیتل ریہ یھت۔ ایھب وت رکش ہی اھت ہک ہی ن ات ن اہ

 ۔ ےھت   ۓہک وہ ایکس یھب دنسپ اھت اور اےکس ےنہک ہپ رہتش رکیل آ

ام اوہنں ےن اھبویئں یک گنٹیم ولبائ یھت۔

 

 ایس ش
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عیمس اہلل ےس ن ات یکپ رکےن یگل وہں ہنیمہت یک۔ اس ےعمج اکنح رک دےتی ںیہ۔ ریتصخ   "

 " دعب ںیم وہیت رےہ یگ۔ 

رسدار رساکر ریتصخ یھب رکدںی۔ ہی یک البل یک ن اوتں ںیم آرک آپ ےن اکجل ےک  "

ا ن الکل دنسپ ںیہن ےہوگنپں ںیم ڈال دن ا ےہ اےس ےھجم ااکس

ن

ر اجن
م
 "  ن اہ

ےھجم یھب دنسپ ںیہن ےہ۔۔۔۔ رپ اب چیب اسل ںیم یک تنحم اضعئ رکوں اس  "

 " یک۔۔۔۔

 اوہنں ےن احمت اطیئ یک ربق ہپ الت امر ےک اس ہپ اینت رہمن این یک یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہہک رک کھت ےکچ ےھت نکیل وہ   وہ وںیہ دویار ےس یگل ڑھکی یھت۔ ااصنری اصح  ہہک

ر اجےن یک 
م
واہں ےس ےنٹہ وک ایتر ںیہن یھت۔ رٹسس اور ڈارٹک اےس یئک ن ار الہب السھپ رک ن اہ

وکشش رک ےکچ ےھت نکیل وہ اینپ ہگج ےس یلہ یھب ںیہن یھت۔۔ یتخس ےس اہھت کٹھج 

وت اخیل اذلینہ ےس  دےیئ ےھت۔ نپاین اور اھکےن وک یفن ںیم رس الہدن ا اھت۔ وکیئ ھچک وپاتھچ اھت 

 اےس دےنھکی یتگل یھت۔
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ا اچیتہ ےہ افہمط اٹیب۔۔۔۔ مت ن ات رک وکس یگ۔۔۔۔ "

ن

 " وپسیل مت ےس ن ات رکن

 اےس ھچک ن اد ںیہن اھت۔ ھچک یھب ںیہن۔۔۔۔ 

ھچک راریگہوں ےن اگڑی اک ربمن ونٹ یک ےہ۔۔۔۔ وہ البل ےک اھبیئ یک اگڑی یھت۔  "

اہک اگل دن ا ےہ۔ وہ  

ن

رار ںیہمہ ےن ن

ن

 ق

ے

 " ایھب ی

 اںیہن اچہپن یہ ںیہن یکس یھت۔

ے

ر ی  اوب یھب آ ےکچ ےھت۔ وہ تہب دی 

ا  رکف   وت  دیھ۔۔۔۔  اگ ۓ س  کیھٹ وہ اج "

ن

 رکیسی۔۔۔۔۔ یگنچ  وسانہ  رب  رک۔۔۔ ن

 " ۔۔سب۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یھت۔   یھٹیب  ۓوہ وںیہ دویار ےس کیٹ اگل

 

ے

ا اھت۔ ایھب ی

ٹ

 ےب وہش اھت۔ وخن اور السنئ لسلسم رطقہ رطقہ اےکس ووجد وہ ڈیب ہپ ل 

 

ٹ

 ی

ٹ

ر ںیہن آراہ اھت۔ رمکے ںیم ونیشمں یک ی
م
اک ےس یہ ن اہ

 

ںیم اج رےہ ےھت۔ وہ ش

 وٹں وٹں وگجن ریہ یھت۔ دواؤں یک وب یھت اور داعؤں یک کہم یھت۔

    یھت یھٹیب  ومدنے  آںیھکن ،ۓوہ رس دویار ےس اکٹ 
 
 آوازںی  یک  دقومں  دوڑےت  ح
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۔۔۔۔۔  یس  نیچ ےب   وہ  ںیھت۔   دی  انسیئ

ٹ

م
 آہ

 وہ رہمان اھت۔ 

 ےب نیقی اس۔۔۔۔۔ 

ری دح ہپ ڑھکا وہ ےب ینیقی 

ن

ڈیب ےس ھچک دور اےکس دقم زریجن وہےکچ ےھت۔ دصےم یک آج

 ےس اےس دھکی راہ اھت۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "  
 
 " ی

پاا رک رہ گ  کی
پ ی
ک
رش  نپاس، ےک  دویار  ےن  اس   رک ومڑ  رگدن  ےھت۔   ۓاےکس ل  

ن

 یھٹیب  ہپ   ق

  دور  ہپ   اگل  اےکس  ریکل یس   ن اری   ای    یک  آوسنؤں  اھت۔ داھکی  وک  افہمط

ے

 وہ   یھت۔  یلکن   ہہب  ی

 یھت۔ ریہ   دھکی  یہ   اےس  ڑلیک  یس  زمکور  وہیئ  رلزیت

 " سک ےن۔۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟؟؟ کک۔۔۔۔۔۔۔۔ سک ےن یک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ "

 افہمط ےن یبمل اسسن رھبی اور رس واسپ دویار ےس اکٹ دن ا اھت۔ 

 وہ دششر اس ڑھکا رہ ایگ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےنلم آن ا اھت۔ 

ے

 
ان وک داھکی اھت وج اس ےس ایکس نہب یک ن ای

ن

ا نپا اس ان

ے

 البل ےن رس ن

۔۔۔۔ دنب ےقیلس ےس ےنب ن ال۔۔۔۔ دیفس اور ایسہ ڈوبں وایل رشٹ۔۔۔۔ ایسہ ٹنیپ

وجوتں ںیم دیقم ریپ۔۔۔۔ رھکنی یس رتگن۔۔۔۔ رونش آںیھکن۔۔۔۔ یچس 

 آںیھکن۔۔۔۔۔ 

ا وہں۔ ےھجم  "

ے

ا اچاتہ وہں۔ ںیم تقیقح ںیم اس ےس تبحم رکن

ن

ںیم چس ںیم اےس اانپن

ر ےش رک 
م
  ںیم یک رک اتکس وہں، نکیل ںیم ہ

 

 رکےن ےک ئل

ے

 
ای

 

ںیہن ہتپ ہک وخد وک اچس ن

۔۔۔۔اتکس وہں۔۔۔۔ اس   

 

 " ےک ئل

 البل ےن اےس وغبر داھکی اھت 

 " اےس وخش روھک ےگ ؟؟؟؟؟ "

ہی اس ےس وپاھچ آپ ےن ؟؟؟؟ اےس یک اتگل ےہ ہک وہ ریمے اسھت وخش رہ ےکس یگ  "

ر ےہ ای  یہ وجاب دوں اگ۔۔۔۔
م
 " ؟؟؟؟ ںیم وت اظہ

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ اھت 

  یھبک یھب ںیہن ام "

 

ر وت ریمی وادلہ اس اکنح ےک ئل
م
ںین یگ ارالسن۔ اینپ ذات ےس ن اہ
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ادی ےک ن ارے ںیم ںیہن وسچ یتکس ںیہ۔ ںیم ےسیک 

 

ر ش
م
درانکر، وہ وت اخدنان ےس ن اہ

 " انمؤں اںیہن ؟؟؟؟؟

پ رہ ایگ   وہ حپ

اور ہی یھب چس ےہ ہک ںیم ےسیک اینپ نہب یک زدنیگ وک اینپ آوھکنں ےک اسےنم   "

 " زسا ےسیک انس دوں۔۔۔۔۔ادنریھوں ںیم دلیکھ دوں۔ ںیم اےس منہج یک 

 ےھت۔   ۓتہب اسرے ےحمل اخومیش ےس رسےتک ےلچ گ

 ںیہ۔۔۔۔۔۔۔ "

ے

 " آپ اےکس ویل ںیہ۔ آپ ااکس اہھت ریمے اہھت ںیم دے تکس

ر دعب وبال اھت۔   وہ تہب دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

    ےک  ےحمل  ای    ےن اس   دوران  اس   ےھت۔ ےکچ  زگر  ےٹنھگ  است ۓاےس ےب وہش وہ

 

 ئل

ڈارٹکز وک اےکس   اھت۔ ہپ   ارٹنیل نپار  اور  انجیسک  لسلسم  وہ  ںیھت۔ وھکیل   ںیہن  آںیھکن  یھب

ری 
 
ر ںیہن آن ا اھت ہک ایکس رسج

م
اک ےس یہ ن اہ

 

 وہ ش

ے

وکےم ںیم اجےن اک رطخہ اھت۔ ایھب ی

ا۔ 

ے

 ےک ن ارے ںیم وساچ اجن
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 وہ ونہز وںیہ ںیھت۔ 

رش ہپ یھٹیب۔۔۔۔

ن

 دویار ےس یگل ق

 اہس زنیم ہپ۔۔۔۔۔   یھبک اےکس ڈیب ےک

ل یتکت وہیئ۔۔۔۔ 
س
سک
م

 یھبک واہں ڑھکی اےس 

۔۔۔۔ ےب یب وک رطخہ وہ اتکس ےہ۔۔۔۔ مک از  "

ے

وحہلص رکںی افہمط۔۔۔۔ آیکپ احل

 " مک نپاین وت یپ ںیل۔۔۔۔

 اور دو ےمقل اےس الھک

ٹ
ن

ردیتس وہ دنچ وھگی  ےھت۔ ۓ ایکس وکگیل ڈارٹک ےن زی 

 " روہ  کیھٹ یھب  مت   ہک  ےہ  ہی  رشط  اگ۔  ۓ وہ کیھٹ وہاج "

 ایگ اھت۔ ڈارٹک ںیہن  یھب وکیئ  ےس  ںیم   وارڈ  اس  ےھت۔ ۓااصنری اصح  رھگ ںیہن گ

  مک از مک اانت وت یک اج اتکس اھت۔ 

 

 البل رفظ ےک ئل

 وہ اخومش ڑھکی، ااکس اہھت رنیم ےس اھتےم وہ

ے
ے

 آیگتسہ   رہمان  ح    یھت  ۓ اس وق

ر  اےکس  ےس رای   اھت۔   وہا  ڑھکا آ   ںیم ی 

 " ںیہن وہ اگ۔ مت اےس ھچک وہےن ںیہن دو یگ۔۔۔۔۔ ےھجم ہتپ ےہ۔۔۔۔اےس ھچک   "
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 وہ اخومش ڑھکی ریہ یھت۔

  ومت   "

 

ںیم وہں وت اےکس اسھت یھبت وت ہی س  وہا۔۔۔۔۔ ںیم یہ وت اےکس ئل

 " وہں۔۔۔۔۔ ںیم یہ وت ایکس ومت وہں۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک اکمن  

ے

اھت۔ تہب رعےص ےس دنب ڑپا اھت۔ اب اس ےن وںیہ وہ ارالسن ےک ای  دوس

۔ ایکن   اور ومولی اصح 

ے

ااظتنم رکوان ا اھت۔ اےکس وادلنی، دوونں ںینہب، ھچک دوس

 ےک وطر ہپ اور دو اےکس وکگیل ےھت۔

ے

 رطف ےس وہ اھت، ہنیمہت ےک رسرپس

 س  کیھٹ اھت۔ 

 مک از مک اںیہن ااسی یہ گل راہ اھت۔ 

دورسے وک ابمرابکد دے رےہ ےھت۔ وہ ادنر رمکے ںیم اکنح وہاکچ اھت۔ س  ای   

 اےکس نپاس ابمرابکد دےنی آن ا اھت۔ اےس اسھت اگل رک اس ےن ڈریھوں داعیئ دی ںیھت۔ 

 ےس اچب "

ے

ر ایقم
م
ر آتف، ہ

م
دا ںیہمت ہ

ن

 " رےھک  ۓخ

 وٹٹ ڑپی یھت۔

ے

 اور ایقم
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دا اجےن سک ےن ربخمی یک یھت۔ 

ن

 خ

 ااھٹ۔ اےکس اسھت یگل ہنیمہت اک دل زیتی ےس ڑت ڑت۔۔۔۔ ڑت ڑت وگایلں یلچ ںیھت۔ وہ  

ن

وچی

 دڑھےنک اگل اھت۔ 

ر الن ا وت واہں الںیش یہ الںیش ںیھت۔ وکیئ ای  
م
را اھبیئ ان دوونں وک اتٹیسھگ وہا ن اہ

ٹ

ااکس ی 

االب ںیم ڈون ا وہا اھت۔ 

ے

ان یھب زدنہ ںیہن اھت۔ وہ وپرا اک وپرا اخدنان وخن ےک ن

ن

 ان

ر اینت دشت ےس وخن یک وب وسحمس یک یھت۔ اےس زدنیگ البل رفظ ےن زدنیگ ںیم یلہپ ن ا

ںیم یلہپ ن ار الںیش دھکی رک یلتم وہیئ یھت۔ اینپ زدنیگ ںیم یلہپ ن ار اس ےن ومت وک دھکی 

 رک رھجرھجی یل یھت۔ 

ا ےہ۔۔۔۔ ےب ریغت۔۔۔۔ ےھجت رشم ایح  "

ے

رحام زادے۔۔۔۔ نہب یک دالیل رکن

 " ںیہن آیئ۔۔۔۔۔ ذلیل۔۔۔۔۔

رے اھب

ٹ

یئ ےن اےکس دو ڑپھت امرے اور وہ رگ ڑپا اھت۔ دورسے اھبیئ ےن ہنیمہت س  ےس ی 

 وک ایٹچ ےس ڑکج راھک اھت۔

 " اور وت۔۔۔۔۔۔ ےھجت زعت اک وکیئ احلظ ںیہن ےہ ؟؟؟؟ "
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 وہ الچن ا اھت 

ااکس وکیئ وصقر ںیہن ےہ اھبیئ یج۔۔۔۔ اےس وھچڑ دںی۔۔۔ ہی س  ںیم ےن یک  "

 " ےہ۔۔۔۔ ااکس وکیئ وصقر ںیہن۔۔۔۔۔ےہ۔۔۔۔ ںیم ےن ہی اکنح رکوان ا  

 وہ رو ریہ یھت۔ فیلکت یک دشت ےس۔۔۔۔ 

وصقر وت ےہ وھچےٹ۔۔۔۔۔ ہی آوارہ اس رھگ ںیم دیپا وہئ، ہی وصقر ےہ۔۔۔۔۔ ہی  "

اہ ےہ۔۔۔۔۔

ن

رم ےہ۔۔۔۔ ھجم ےس وپھچ وت ہی گ
 
را ج

ٹ

 " تہب ی 

ی یس نب یئگ یھت۔ اس ےن ہہک رک اےس زنیم ہپ خٹپ دن ا اھت۔ وہ ٹیپ ہپ اہھت رھک رک ڑھٹگ

راھ اور اہھت 

ٹ

پ رک رہ ایگ۔ وہ وفراً ایکس رطف ی 

ن

ان یل یھت۔ البل اکی

ے

اس ےن اس ہپ وتسپل ن

 الیھپ رک اس ہپ ڈاھل ےک ےس ادناز ںیم ادھ ڑھکا اس وہا 

ںیہن اھبیئ۔۔۔۔ ںیہن۔۔۔۔ ااکس وکیئ وصقر ںیہن ےہ۔۔۔۔ اےس وھچڑ  "

اہ ےہ۔۔۔۔ اےس وھچڑ دںی۔۔

ن

 " ۔۔دںی۔۔۔۔ وہ ےب گ

 وہ وخاوخماہ اتہک اھت ہک وہ وصقر وار ںیہن یھت۔ 

 رجمم وت وہ یھت۔ 
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رم ااکس نج انیل اھت۔ ڑلیک وہےت وہ
 
 ایکس انیل۔۔۔۔  نج ۓس  ےس الہپ اور نیگنس ج

ا  وخاشہ

ن

ا،   ن

ن

ا۔۔۔۔۔  دیپا یھب  رھپ   وہن

ن

اں اھت ہتپ  وہن

ن

 ے۔۔۔۔  ںیہن  وہ   ہک  ن
ی

 

ئ
 
ہ
ویکں   رھپ   اچ

 دیپا وہیئ۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟

اےس اسڈیئ ہپ داکھ درکی، اھبیئ ےن نہب ہپ وگیل الچ دی یھت۔ وخن اک وفارہ اےکس ٹیپ ےس 

 ہہب الکن اھت 

رم ایکس وخاشہ یھت۔ ایکس تمہ ےسیک وہیئ آزادی یک وخاشہ رکےن یک۔ ایکس 
 
دورسا ج

ا آامس ۓاینت اجمل ہک سفق وک آںیھکن داھکیت ےہ۔۔۔۔ دوونں اہھت الیھپ

ن

ن وک وھچن

 اچیتہ ےہ۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟؟ 

 ای  اور وگیل۔۔۔۔ ای  اور خیچ۔۔۔۔ 

رم ےہ۔ تبحم۔۔۔۔ وہ یھب ڑلیک 
 
 ج

ے
 

رداس  ی 
ِ  
ااقت

ن

رم ایکس تبحم یھت۔ وہ وت امون ن
 
اور ج

 یک تبحم۔۔۔۔ ےب ایح۔۔۔ ےب ریغت۔۔۔۔۔ تبحم ؟؟؟۔۔۔۔۔ آخ وھت۔۔۔۔۔ 

 ڑت۔۔۔۔ ڑت۔۔۔۔ ڑت۔۔۔۔۔۔ 

 ےک ووجد ےس ےتہب وخن وک روےنک ںیم اگل اھت۔ وہ ای  وہ رلزےت اکےتپن اہوھتں ےس نہب
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گلی ااں متخ وہےن وک ںیھت، رپ 

ن

ن
ا، وگیل ای  ہگج وک ریچ اجیت یھت۔ ایکس ا

ے

وسراخ ہپ ایلگن رھک

 وگایلں ںیہن۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔ مت اےسی ںیہن۔۔۔۔  "

ے
ے

ہنیمہت۔۔۔۔۔ ےچب۔۔۔۔۔ وہش رکو۔۔۔۔ ی

 " وہش رکو۔۔۔۔ ہنیمہت۔۔۔۔۔

ھت ےچین رکاکچ اھت۔ البل ےن تمہ عمج یک اور اےس دوونں ن ازوؤں ںیم رھبا وہ وتسپل واال اہ

  ای  ن ار رھپ وگیل 
 
رےنھ وک اھت ح

ٹ

ر یک رطف ی 
م
اھت۔ وہ ااھٹ اور ڑلڑھکاےت دقومں ےس ن اہ

 یلچ یھت۔

 یھت۔ 

ن

ان

ٹ

اہن ایکس ن

 
ن

 اب یک ن ار ن

۔۔۔۔ دو۔۔۔۔۔ نیت۔۔۔۔۔۔   ای 

رش ہپ رگا اھت۔ آںیھکن دنب وہےن ےس زرا وہ ڈاگمگ ایگ۔ ڑلڑھکا ایگ اور وپرے دق ےس  

ن

ق

 ےلہپ وج رظنم اس ےن داھکی، وہ ایکس نہب یک وساہیل آںیھکن ںیھت۔

 " ںیم ویکں قیلخت یک یئگ ؟؟؟؟؟؟؟ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ر ےس رویت وہیئ ادنر  
م
  وہ وعرت ن اہ

 
د رہل اےکس ووجد ںیم دوڑ یئگ یھت ح ےصغ یک ای  دشی 

 ۔ دالخ وہیئ یھت

 " اہکں ےہ۔۔۔۔ ریما رتپ۔۔۔ ریما البل۔۔۔۔ ریمی دنج۔۔۔۔ اہکں ےہ۔۔۔۔ "

ریھ یھت۔

ٹ

 وہ زیتی ےس ایھٹ اور دروازے یک رطف ی 

 وہ البل یک وادلہ ںیھت۔

 اوہنں ےن رس ااھٹ رک ریحاین ےس اےس داھکی وج ااکن راہتس روک رک ڑھکی یھت۔

ا ےہ۔۔۔۔ ریما البل۔۔۔۔ ےھجم اےس   "

ن

 " دانھکی ےہ۔۔۔۔ےھجم ادنر اجن

 " ایھب ںیہن۔۔۔ ایھب وہ زدنہ ےہ۔۔۔۔ ایھب ویکں دانھکی اچیتہ ںیہ اےس ؟؟؟؟؟ "

 " ریتے ہنم ںیم اخک رحام زادی۔۔۔۔ وہ ویکں رمے اگ "

 " یہی ںیم وپھچ ریہ وہں ہک وہ ویکں رمے ؟؟؟؟ "

 الچیئ یھت۔
 
 وہ قلح ےک ت

ادی رک یل "

 

ا  ےھجم  ن ا  ؟؟؟؟  ۓ وت وہ رم اج وہ ویکں رمے ؟؟؟؟ اس ےن اینپ دنسپ یک ش

ے

 اچبن
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ا

ے

 " ؟؟؟؟  ۓاج رم  اچبن

 یھت   ریہ  وپھچ  ۓوہ الچےت وہ

 " ریما رہتس وھچڑ۔۔۔ ےھجم ریمے رتپ ےس۔۔۔ "

رزگ ںیہن۔۔۔۔ یھبک یھب ںیہن۔۔۔۔ "
م
 " ںیہن۔۔۔۔ ہ

 وہ دنتی ےس وبیل یھت 

اں، وہ ایھب  "

ن

 اہیں ےس یلچ اجیئ۔ یکسج آپ امں ںیہ ن

ے
ے

اہیں ںیہن ایھب ایس وق

 " ےہ۔ اور وج اہیں ںیہ، وہ آاکپ زرا اس یھب احلظ ںیہن رکںی ےگ۔۔۔۔ 

 " ںیم ںیہن اجؤں یگ۔ ںیم اےنپ رتپ وک دوھکیں یگ۔ "

وہ وبضمیط ےس دروازے ںیم یمج ڑھکی ریہ یھت۔ وہ ںیتنم رکیت رںیہ، رویت رںیہ،  

  یھت۔ای  ن ار البل وک دانھکی ےہ، وہ اینپ ہگج ےس ای  اچن یھب ںیہن یلہ

  رسدار رساکر  "

 

آپ ریمی امں ںیہن ںیہ۔ یکسج ںیھت، وہ اجےن۔۔۔۔ ریمے ئل

  آپ ای  وھجےٹ 

 

  وہں یگ، وہ اجںین۔۔۔۔ ریمے ئل

 

یھب ںیہن ںیہ۔ نج ےک ئل

 الھب رکے ہہک 

ٰ ٰ

رھ رک ھچک یھب ںیہن ہک ںیہنج ںیم اّلل

ٹ

 رکےن واےل اسلئ ےس ی 

ٹ

ای

ن

ن
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رھ اجیت وہں۔

ٹ

 " رک آےگ ی 

 زے ںیم ڑھکی ریہ یھت۔ وہ وںیہ درو

 " ںیہن دےنھکی دوں یگ۔۔۔۔ یھبک یھب ںیہن۔۔۔۔۔ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اس ےن زرا یک زرا ںیکلپ یکپھج ںیھت۔  

افہمط ےک اہھت ںیم دےب اس ےک اہھت ںیم تہب یکلہ یس شبنج وہیئ یھت۔ وہ دلجی ےس 

اں ہک اس ےس دور اس ےک نپاس وہیئگ یھت۔ وہ اےکس واسپ ولانٹ اچاتہ اھت

ن

۔ وہ اتہک اھت ن

 ںیہن رہ اتکس وت ےسیک رہ اتیل۔۔۔۔۔ 

البل۔۔۔۔۔۔ ںیم۔۔۔۔ ںیم یہی وہں۔۔۔۔ آپ ےک نپاس۔۔۔۔۔ ںیم وہں  "

 " اہیں۔۔۔۔۔

 البل یک رظنوں ےک اسےنم وہ ددنھال اس رظنم اھت۔ 

ر دعب وہش ںیم آن ا اھت۔ امں اےکس رساہےن یہ یھٹیب یھت۔ اےس آںیھکن  وھکےتل وہ تہب دی 

 داھکی وت اس ہپ یکھج یھت۔
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ریما رتپ۔۔۔۔ ریما البل۔۔۔۔ رب اسیئ ریتا رکش ےہ۔۔۔ ریما رتپ زدنہ  "

 " ےہ۔۔۔۔ ریما البل۔۔۔۔

م۔۔۔۔۔۔ وہ اہکں  "

ہ

ے

ی

۔۔۔۔۔ ہنیمہت۔۔۔۔۔ وہ اہکں ےہ۔۔۔۔۔ 

ے
ے

ی

 " ےہ۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟؟ 

ِ ل  داعیئ ر  ڑپےنھ ںیم رصموف ایلگ ن ار اےس وہش آن ا وت افہمط اےکس نپاس یھٹیب، زی 

 اےس داتھکی راہ اھت۔۔۔۔

ے

ر ی  یھت۔ اس ےن آںیھکن وھکںیل اور تہب دی 

  امں وک داتھکی راہ اھت۔ 

ے

 وےسی یہ ےسیج ی

 " ہنیمہت اہکں ےہ ؟؟؟؟ وادلہ۔۔۔۔ ہنیمہت۔۔۔ "

 کیھٹ ںیہن ےہ رتپ۔۔۔۔ وکسن رک۔۔۔۔ آرام رک۔۔۔۔۔ "

ے

 " ریتی احل

 " وہ اہکں ےہ ؟؟؟؟؟ "

 ش ںیم آن ا وت وہ رمکے ںیم ںیہن یھت۔رسیتی ن ار وہ

 " فف۔۔۔۔۔۔۔۔ "

پاا رک رہ گ کی
پ ی
ک
 ےھت۔   ۓاس ےک ل  
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رم یئگ ےہ دب بیصن۔۔۔۔ دانف دن ا ریتے اھبویئں ےن۔۔۔ یسیج رکین ویسی  "

 " رھبین۔۔۔۔۔

وہ زدنہ رہ رک یھب یک رکیت ؟؟؟؟؟ زدنیگ یک منہج ےس وت ربق ےک ادنریھے یہ اےھچ 

 ےھت۔

  

ے

ر ی ا راہ اھت۔ امں وک اےکس آوسنؤں ےس فیلکت وہ ریہ یھت۔ وہ وج  وہ تہب دی 

ے

ےب آواز رون

ادئ وہ دون ارہ 

 

ا وت ش

ے

یتیج اجیتگ زدنیگ متخ وہیئگ یھت، ااکس وکیئ المل ںیہن اھت۔ دون ارہ اننچ ڑپن

ں۔۔۔۔
 
ئ

ے

ی

ن

ئ چپ

  نفک یہ 

 

 یھب اس ےک ئل

 " فف۔۔۔۔۔۔ افہمط۔۔۔۔۔ "

ایکس یلیھتہ یک تشپ اےکس آوسنؤں ےس وہ ااکس اہھت ڑکپے ےب آواز رویت ریہ یھت۔  

 گیھب یئگ یھت۔

۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم  "

ے

مم۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم ریمی احل

۔۔۔۔۔۔ فف۔۔۔۔۔۔ افہمط۔۔۔۔۔

ے

 " اتبؤ۔۔۔۔۔۔۔ ریمی احل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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د ارجنی   " ر وہیئ ےہ۔ ےھجم ںیہن اتگل اینت دشی 

 

ےک دعب ایکس کیب وبن تہب زن ادہ اتمی

 " رسواویئل ےک ھچک اچزسن ںیہ

ر ںیم یھٹیب وہ ڑلیک اس یک  رای  وہ ینرورسنج ہہک رےہ ےھت۔ اںیہن ںیہن ہتپ اھت ہک اےکن ی 

ادئ اینت تخس ن ات ںیہن رکےت۔ ااصنری اصح  ےن اےس داھکی اور 

 

ویبی یھت ورہن ش

 ولہپ دبال اھت۔ 

"   

 

اں۔   ںیمہ رکس وت انیل وہاگ ڈارٹک۔ اےس ویں رمےن ےک ئل

ن

 ن

ے

وت ںیہن وھچڑ تکس

 " دںیھکی وت ہک وکیئ ادیم ےہ یھب۔۔۔۔۔ اور ادیم ہشیمہ وہیت ےہ

پ وبن رگےن یک وہج ےس  "
م
ایکس رمک ںیم ھٹیپ ےک نپاس وگایلں یگل ںیہ۔ رکیسم اور ہ

 وہ یتکس ےہ نکیل ےلہپ ںیمہ اپسلنئ اکرڈ وک ویس  

ٹ

ٹ

ن

می
لئ س
پ  ی
ب

وچرا وچر وہ یکچ ںیہ۔ وجاٹنئ ر

ا ےہ

ن

 " رکن

 ری اصح  ےن اابثت ںیم رس الہ دن ا اھت۔ ااصن

وں آھٹ  ےلھچپ  وہ  ےھت۔   ۓاکرفنسن ےک دعب وہ اےس دےنھکی آ

ٹ
ن

 اھت۔  ںیم  وہش ےس  ھگ

د   دڑھ  ےلچن اھت۔   اتیل   رک  یھب  ن ات وک وھچڑ ےک ن ازوؤں ںیم یھب رحتک یھت۔ دشی 
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 نیپ رلکز یک وہج ےس ایھب وہ اس فیلکت ےس اچب وہا اھت، سج ںیم وہ التبم  

ن

اھت۔ رٹسان

 اب وت وہ ن ات یھب رک راہ اھت۔ 

ان وہ البل۔ سج رٹاام ےس زگر ےکچ وہ، اےکس دعب یھب اہیں ویں  "

ن

مت ای  وبضمط ان

 " ن اںیت رک رےہ وہ وت ہی اہمترے وبضمط ااصعب یہ ںیہ

 وہ دےمیھ ےس اسنہ 

اں رس۔۔۔۔ "

ن

 " رسنج وہں ن

ری رک رےہ ںیہ "
 
 " یھبت اھجمسےن آن ا وہں ہک مہ رسج

 " اور ےھجم۔۔۔۔ ےھجم ریمی روپرسٹ اھجمس یکچ ںیہ۔۔۔۔۔ رس۔۔۔۔ "

پ رہ گ   ۓ وہ حپ

ری ےس  "
 
س اک رسلکیج رپوونگسس ) رسج

ٹ

ئ

ن

 ی
ئ

 

 س
یپئ

 ںیم، ںیم وہں، ان 

ے

سج احل

 " کیھٹ وہےن یک رشح ( ںیم اےنپ اہھت ےس ای  ےس نپاچن دصیف اتھکل راہ وہں رس

 ۓوہ اےس دھکی رک رہ گ 

اں رس ؟ "

ن

 " ؟؟؟وکیئ ادیم ںیہن ےہ ن
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ے دنسپ ےہ ؟؟؟؟؟ وہ رظنںی رچا گ 
س
ک

ا 

ن

 ۓوہ ادیم رھبے ےجہل ںیم وپھچ راہ اھت۔ رمن

 اھت۔   ایگ لم  وجاب  اےس  ےھت۔

  ایتر وہں "

 

ری ےک ئل
 
 " ںیم رسج

 اس ےن یبمل اسسن رھبی یھت۔

ری ڈارٹک افہمط رکںی یگ "
 
 " نکیل ای  رشط ےہ۔۔۔۔۔ ہی رسج

 اھت۔   اکچ   اتب  یہ  ےلہپ  ہی اےس  وہ   یھت۔  ڑھکی  اخومش  نپاس  وہ  ےھت۔   ۓوہ دکھ ےس رہ گ 

   اینپ  ؟؟؟؟   وہ ۓ مت نپالگ وہگ "

ے

 نپارٹ وٹ ںیم   احل

ے

دیھکی ےہ ؟؟؟؟ وہ ایھب ی

ی یھب ںیہن یک ےہ اور مت ؟؟؟؟

م

ٹ

ی کٹ

 اڈنیپ

ے

 یسنھپ وہیئ ےہ، اس ےن اےنپ دم ہپ ایھب ی

" 

 اوہنں ےن یفن ںیم رس الہن ا اھت۔ 

رزگ  "
م
ہی وخد یشک ےہ اور ںیم ایکس ااجزت ںیہن دوں اگ۔۔۔۔ ںیہن۔۔۔۔ ہ

 " ںیہن۔۔۔۔

ا اںیہن یہ داتھکی راہ 

ٹ

 اھتوہ ل 
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 " آپ ےس ااجزت امیگن سک ےن ےہ ؟؟؟؟ ہی ٹنشیپ یک اینپ رمیض ےہ۔ "

ا "

ے

 ) رمیض وپانھچ ( رضوری ںیہن وہن

ٹ

ٹ

ن

 ی
سئ

ن

کئ
 " ںیہن۔ رٹاام ےک ٹنشیپ ےس 

 وہ دےمیھ ےس رکسمان ا 

 " نکیل ریمی اگرڈنی ےس وت وپانھچ وہاگ "

رس اکھج یئگ   اوہنں ےن ےب ینیقی ےس اےس داھکی اور افہمط وک۔ وہ رکب ےس ل  اکیتٹ،

 یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ویہ آرپنشی رٹیھت اھت۔ 

دا ےن  

ن

رق ہی اھت ہک رمضی یک ہگج لبیٹ ہپ وہ احیسم اھت۔ وہ رسنج سج ےک اہوھتں ںیم خ

ن

ق

 افش اہب ریھک یھت، اب افش اک وسایل اھت۔ 

" Are you sure dr, Local anesthesia ???? " 

 ںیم رس الہدن ا اھت۔ اس ےن وہےل ےس اابثت  
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د فیلکت دہ۔۔۔۔۔۔ "  " ہی دشی 

 " ےھجم س  ہتپ ےہ۔۔۔۔۔۔ "

اس ےن ن ات اکٹ دی یھت۔ وہ ن اںیت یہ وت اکٹ راہ اھت۔ اس دن ےس یہی وت رک راہ اھت۔ 

پ رکوا دن ا اور رھپ رہمان وک۔۔۔۔۔   ایکس ن ات اکٹ دی، ااصنری اصح  وک حپ

 ا اھت وہ اےکس اہوھتں وک ڑکجے وھپٹ وھپٹ رک رو ڑپ

ا رک۔۔۔۔  "

ن

 اک واہطس ےہ ےھجت البل۔۔۔۔۔ ےھجت ریتے ایپروں یک مسق ےہ اےسی ن

ٰ ٰ

اّلل

اں، ھجم ہپ رھبوہس وت رک۔۔۔۔ ےھجم آرپنشی رکےن دے۔۔۔۔ زیلپ 

ن

ںیم وہں ن

 " ن ار۔۔۔۔ زیلپ۔۔۔۔۔ 

 ایکس سب ای  یہ رٹ یھت۔

 " ڈارٹک افہمط۔۔۔۔۔۔۔۔ "

 ےس۔۔۔۔ امیشپین  ۔۔۔۔ۓوہ یھب رو ڑپی یھت۔ رس اکھج

االقئ وہں۔۔۔۔ آوکپ ہتپ ےہ ںیم  "

ن

ھجم ےس ںیہن وہاگ البل۔۔۔۔ آوکپ ہتپ ےہ ںیم ن

 " ہی ںیہن رک وکسں یگ۔۔۔۔
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ےھجم ہتپ ےہ ہی وکیئ یھب ںیہن رک ےکس اگ۔۔۔۔ ںیم وت ہی اچاتہ وہں ہک مک از مک ومت وت  "

ان وہ وج ےھجم افش دےنی ےک

ن

ری ان

ن

ری   اہمترے اہھت ےس ےلم۔۔۔۔۔ مت وہ آج

ن

  آج

 

ئل

 " وکشش رک ریہ وہ۔۔۔۔

 ااکس دل یسک ےن یھٹم ںیم رکیل چنیھب دن ا اھت۔ 

پ ےھت۔   حپ

 

 وت س  سب ایس ئل

ان  ۓوہ ای  رمےت وہ

ن

ری   یک  ان

ن

راج  وک وخاشہ  آج

ن

 یہ  رک   وہ   وت  اانت  ےھت۔ رےہ  دے  ج

 

ے

 ےھت۔۔۔۔   تکس

ےھت۔ وہ رکسب ےنہپ آ ڑھکی وہیئ یھت۔ وہ ینرورسنج اٹنٹسس ےک وطر ہپ اسھت  

ا 

ے

نپاس یہ رہمان ڑھکا اھت۔ اےس ای  ای  اوزار امھتےن وک۔۔۔ ای  ای  ن ات اتبن

 وہا۔۔۔۔۔

دن ا یئگ ںیھت۔ وہ 

ٹ

  انشکجن رھبا وت یھبت ایکس آںیھکن ڈی 

 

رن ا ےک ئل

ن

 ز
ھی

ے

سٹ

ن

ی ئ

اس ےن وللک ا

ا سب لسلسم اےس یہ داتھکی اج راہ اھت۔ 

ٹ

 اخومش ل 

ا وت  "

ے

اں ہک اس اسری داین ںیم سب ںیم اور مت یہ وہےت۔ رسیتا وکیئ وہن

ن

ا ن

ے

انتک ااھچ وہن

https://www.facebook.com/groups/1778717975570935
http://www.neweramagazine.com/


د

ن

ِ
 
دز از ج   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر  ی 

www.neweramagazine.com    
Email: Neramag@gmail.com 

194 

دایئ  ا وہیت نکیل خ 

ن

ا۔ ےلھب ہشیمہ یک زدنیگ ن

ے

ا وت ہشیمہ اک اسھت وہن

ے

تبحم وہیت۔ وچاھت وکیئ وہن

ا وہیت۔۔۔۔۔۔

ن

 " یھب اےسی ن

رشوع اہکں ےس    اس ےن البک ہپ ےس وکر اٹہن ا اھت۔ اےس ھچک ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک

ا 

ن

ا اھت۔ آج ویفنکز ںیہن وہن

ن

رل ںیہن وہن

ن

رکے اور رکے ےسیک۔۔۔۔ نکیل آج اےس یپ

ا اج راہ اھت۔ ینرورسنج یھب دہان ات دے رےہ ےھت۔

ے

 اھت۔ رہمان اےس اتبن

 " سلپ مک وہ ریہ ےہ "

والٹئ رکسنی ےن داہیئ دی یھت۔ اس ےن ےتہب وخن ہپ وپسجن راھک اور اےس داھکی اھت۔ وہ 

ررم

 

 آوسنؤں یک ریکل یس ہہب یلکن یپ

ے

ا اچاتہ اھت۔ اےکس اگل ہپ دور ی

ن

دہ اس اےس دھکی رک رکسمان

 یھت۔

 ےچین اج راہ ےہ "

ٹ

 
 " اہرٹ ری

ر ےس وہ وماد اکنل راہ اھت۔ البل اک رہچہ 
ٰ
راھیئ یھت۔ رہمان کس

ٹ

رٹسس ےن السنئ یک راتفر ی 

ا اج راہ اھت۔ 

ے

 فیلکت یک دشت ےس الل ڑپن

 اچسیل۔۔ "

ٹ

 
 " ۔۔۔۔اہرٹ ری
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 رکںی "

ے

 رکںی۔۔۔۔۔۔ البل زیلپ اےسی م

ے

 " اےسی م

وہ رو ڑپی یھت۔ البل ےن وبضمیط ےس ااکس اہھت ڑکج ایل اھت۔ رہمان وہےل ےس ایکس ہگج 

رک رک ےک سب اےس اچب انیل اچاتہ اھت۔ انب وبےل، انب 

ے

ر ایخل وک ی
م
ےل اکچ اھت۔ وہ اس ےحمل ہ

 وسےچ۔۔۔۔۔۔   انب  ےسنہ،  انب  ،ۓرو

ارے ےچب اک۔۔۔۔۔ تہب ایخل۔۔۔۔۔   مم۔۔۔۔۔ "
م
ریمے ےچب۔۔۔۔۔ ہ

 " رانھک۔۔۔۔۔ اےس ان س  ےس۔۔۔۔ ان س  ےس دور۔۔۔۔ دور۔۔۔۔۔۔

ی اج ریہ 

ے

کلٹ

ن

ن

ایکس اسسن اڑھکےن یگل یھت۔ وہ اہےنپن اگل اھت۔ افہمط ےک مسج ےس ےسیج اجن 

 یھت۔  

 اجیئ۔۔۔۔۔  "

ے

البل ایھب ںیہن۔۔۔ آج ںیہن۔۔۔۔ زیلپ۔۔۔۔۔ زیلپ م

 " ۔۔۔۔زیلپ

 آوسن ااکس اسرا رہچہ وگھب ےکچ ےھت۔ البل یک ایکس الکیئ ہپ رگتف زمکور ڑپیت اج ریہ یھت۔ 

 رھتیٹ۔۔۔۔۔ "

ٹ

 
 " اہرٹ ری

درانینیل رھبںی۔۔۔۔۔ "

ٹ

 " ای 
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ان ارھب آ

 
ن

 ااصنری  ااتسیدہ  ںیم   دروازے  ےھت۔ ۓوالٹئ یک رکسنی ہپ الل الل ن

 اھت۔   دن ا  اکٹ   رس  ےس  وچٹھک  رک  کھت   ےن  اصح  

 وچسیب۔۔۔۔۔ "

ٹ

 
 " اہرٹ ری

 اجیئ  "

ے

 
 

البل۔۔۔۔۔ اںیھٹ۔۔۔۔ ڑلںی۔۔۔۔۔ البل۔۔۔۔۔۔ ورہن وہ ج

 اجیئ ےگ۔۔۔۔ البل 

ے

 
 

۔۔۔ زن ان۔۔۔۔ وہ ج

ن

ےگ۔۔۔۔۔ ذات نپات۔۔۔ رن

اںیھٹ۔۔۔۔ وہ سنہ رےہ ںیہ۔۔۔۔ دںیھکی وت۔۔۔۔۔ البل۔۔۔۔ اںیھٹ۔۔۔۔۔ 

 " ںیہن۔۔۔۔ آج ںیہن۔۔۔۔ اںیھٹ۔۔۔۔۔۔

 رو ریہ یھت۔ یسک وھچےٹ ےس ےچب یک رطح۔۔۔۔ وھپٹ وھپٹ وہ کلب کلب رک 

پاا رےہ ےھت۔  کی
پ ی
ک
ری رھب اےس یج رھب ےک دھکی راہ اھت۔ اےکس ل  

ن

 رک۔۔۔۔۔ وہ آج

 " اںیھٹ۔۔۔۔۔ البل۔۔۔۔۔ زیلپ۔۔۔۔۔ "

 است۔۔۔۔۔ "

ٹ

 
 " اہرٹ ری

آںیھکن اینپ کمچ وھک یکچ ںیھت۔۔۔۔۔ اسسن دیمیھ راتفر ےس یھب ےچین آ یکچ یھت۔ 

 نک اخومش یھت۔ دڑھ
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 " مک آن۔۔۔۔۔۔ "

اک ااھٹن ا۔ افہمط اک اہھت ڑھچوا ےک 

 

رہمان ےن رلزےت اہوھتں ہپ اقوب نپان ا اور ارٹکیلک ش

 ے ےھت۔ 
ی

 

کئ
 اس ےن ڈاویئڈ اضف ںیم دنلب 

 " رھتی۔۔۔۔ وٹ۔۔۔۔ ون۔۔۔۔۔ "

 ااکس دڑھ ڑھپ ڑھپا رک رہ ایگ اھت۔ 

رو۔۔۔۔۔ "  زی 

ٹ

 
 " اہرٹ ری

اک رھپ ےس دن ا ایگ 

 

 اھت۔ رھپ ےس۔۔۔۔۔۔ ش

 افہمط ےب دم یس وںیہ رگیت یلچ یئگ یھت۔

 " البل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

 دل اخومش اھت۔ اکپر اک وجاب ںیہن آن ا اھت۔ 

 " البل۔۔۔۔۔۔۔۔ "

 الچن ا اھت۔ وپری وقت ےس۔۔۔۔ اسری تمہ اور دشت ےس۔۔۔۔ 
 
رہمان قلح ےک ت
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ا الچ ایگ وہ اسرا ہصغ۔۔۔ دھک۔۔۔۔ المل۔۔۔۔ ےب یسب۔۔۔۔۔ وہ لبیٹ ہپ ےکم

ے

 امرن

 اھت۔۔۔۔۔۔ 

 " البل۔۔۔۔۔۔۔ "

 اس ےن اینپ اویلگنں ہپ ااکس وخن وسحمس یک اھت۔ ااکس ااسحس واہں یھب ںیہن راہ اھت۔ 

 زدنیگ ومت ےس اہر یکچ یھت۔ 

ر آئ یھت۔ وہ اےس وںیہ 
م
ر وک اھبیگ یھت۔ وہ رادہاری نپار رک ےک ن اہ

م
وہ دکیم ایھٹ یھت اور ن اہ

 وچٹھک ےس یگل وہیئ۔ رسدار رساکر۔۔۔۔لم یئگ ںیھت۔  

 ںیئگ۔۔۔۔۔ وہ اہر ایگ۔۔۔۔ وخش وہ  "

ے

 
 

 ںیئگ آپ۔۔۔۔۔ ج

ے

 
 

ج

 " اجیئ۔۔۔۔

 ںیئگ   رہ  رک  دھکی  اےس   ےس  ینیقی  ےب  وہ یھت۔   وبیل  ںیم   ےجہل  سب ےب  ۓوہ روےت وہ

وہ اہر ایگ۔۔۔۔۔ ےلہپ امں اہر ایگ۔۔۔۔ رھپ نہب اہر ایگ۔۔۔۔ تبحم اہر ایگ۔۔۔۔ ااکس  "

 اہر ایگ۔۔۔۔ 

ن

 
ر ج
م
ر ہ
م
ملع اہر ایگ۔۔۔۔ ایکس وسچ اہر یئگ۔۔۔۔ رھپ دل اہر ایگ۔۔۔۔ ہ

 ایگ۔۔۔۔۔ وخش وہ اجیئ 

ے

 
 

 زن ان اک رش ج

ن

رادری رن ایکس ریخ اہر یئگ۔۔۔۔ ذات ی 
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ے

 
 

 یئگ۔۔۔۔ ڑگپی ج

ے

 
 

 ایگ۔۔۔۔ آیکپ وحیلی ج

ے

 
 

رسدار رساکر آاکپ رغور ج

 

ے

 
 

 ایگ۔۔۔۔ آاکپ امن ج

ے

 
 

 " ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔   یئگ۔۔۔۔ اخدنان ج

 یہ یھت۔ ر  اج  الچیت یھت،  ریہ   اج   ۓوہ رو

ان اہر  "

ن

آاکپ اٹیب اہر ایگ۔۔۔۔ ریمے ےچب اک ن اپ اہر ایگ۔۔۔۔۔ اس س  ےس ای  ان

 " ایگ۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہنیمث ےن رگابین ےس اھبیئ وک ڑکج ایل اھت اور الچیت اج ریہ یھت 

 وہ۔۔۔۔ ریمے اھبیئ  "

ے

۔۔۔۔۔ ریمے اھبیئ وک امر دن ا۔۔۔۔ اقت

ے

 ےک اقت

۔۔۔۔

ے

 " الجد۔۔۔۔۔ اقت

ا لکشم وہایگ اھت۔ ہنیمث ےن اوکس اینپ رگتف ںیم ڑکج راھک اھت۔ وہ 

ن

اےس وخد وک ڑھچوان

 

ے

 اس ےک اسےنم رظن ی

ے

ریحاین ےس اےس دھکی راہ اھت۔ وہ وھچیٹ نہب سج ےن آج ی

 چنہپ یئگ یھت 

ے

 ۔ںیہن ااھٹئ یھٹ، وہ ویں ےلگ ی

پ رک  " ںیم وپسیل ےک نپاس اجؤں یگ۔۔۔ ںیم وگایہ دوں۔۔۔ اینپ نہب وک ںیم حپ
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 رکیل اجؤں یگ۔۔۔ مت 

ے

پ ںیہن رکوں یگ۔ ںیم مت س  وک اھپیسن ی یئگ، اھبیئ وک رو رک حپ

۔۔۔۔ دردنے وہ۔۔۔۔  " س 

اونخ

ن

ں وہ ذہن این ادناز ںیم الچ ریہ یھت۔ ےحمل ںیم ااکس رگابین اھپڑ دن ا اھت۔ ایکس رگدن وک ن

 ےس ونچ دن ا اھت۔ 

 وت سب ہی ےہ وعرت۔۔۔۔

ا ڑیھچو وت وہ وکلم یس یلتت ےہ۔ اینپ ذات ںیم مگ اےنپ اکم ںیم رصموف۔ رس  

ن

اےس ن

   ربق ںیہمت   وہ   وت  ےگ  ااسکؤ اےس  ےگ،   دو  ڑیھچ  اےس اخومش۔۔۔   ۔ۓاکھج

ے

 ۓاج   ےل   ی

  یگ۔ ۓدن ا وت وہ الالعج وہ اج  انب  رساطن  اےس  ےہ۔  کیھٹ وت  رےہ  ینب   رممح  وہ  یگ۔

ر ےس رھبے رپواےن ںیم دبل دن ا اھت۔ 
م
 ان س  ےن لم رک اس ویچیٹن وک زہ

رن اد رکدوں یگ۔۔۔۔ مت س  وک۔۔۔۔ ہی وعرت۔۔۔۔۔ ہی امں ےہ۔۔۔۔۔  " ںیم ی 

ہی یھب یلم وہیئ ےہ۔۔۔۔ اس ےن رکوان ا ےہ۔۔۔۔ اس ےن س  نیھچ ایل ےہ۔۔۔۔ 

رن اد رک  " دوں یگ۔۔۔۔ مت دانھکی۔۔۔۔۔مت س  ےن۔۔۔۔ ںیم س  ی 

ا راہ اھت۔ 

ے

 اےس ٹیسھگ رک رمکے ںیم دنب رکدن ا ایگ اھت۔ اھبیئ اینپ رگدن الہسن
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ارا یھب رمے  "
م
ا ےہ۔۔۔۔ یھبک ہ

ے

رسدار رساکر یک وہ ایگ۔۔۔۔ ڑلائ ںیم اےسی وت وہن

ے انگل ےہ۔۔۔۔۔۔
س
ک

 " اگ۔۔۔۔۔ وگیل وک یک ہتپ ےھجم 

 ایس رات یک ن ات ےہ۔ 

وں اھبیئ امں ےک رمکے ںیم ےھت۔ 

ن

 

ے

 وہ ت

  رضورت  یک رکےن  رکف   ںیمہ اگ۔  ۓاورپ ن ات وہیئگ ےہ ریمی۔ اعمہلم دب اج  "

 " وہ ےہ  یتکس  ڈال  اہھت  ےسیک ہپ  مہ  ںیہ،  الھکےت  ہسیپ اانت   وک  وپسیل  ںیہن۔

یگ س  ےک اور وہ ایتک۔۔۔۔۔ وہ الش ںیہن دے یگ البل یک۔۔۔۔ وہ ہنم وھکےل   "

 " اسےنم۔۔۔۔ اور وہ رحام اک ہچب ۔۔۔۔۔

 یچب یگ "

ے

 " ااکس العج یھب رکدںی ےگ۔ ای  ن ار وگیل ےس چب یئگ۔ بک ی

 ہنیمث دودھ ےک الگس یک رٹے رھک رک اخومیش ےس لکن یئگ یھت۔ 

اور ہی۔۔۔۔۔ اس وملکیہ وک وت وہ عیمس اہلل دیساھ رکدے اگ۔ ہی ھجمس یک ریہ ےہ وخد  "

 " وک۔۔۔۔۔

ام یہ وت اس ےن 

 

ن اوریچ اخےن ںیم ڑھکی ہنیمث ےن وہ ڑپن ا یھٹم ںیم دن ا یل یھت۔ ایھب ش
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 المزہم ےس وگنمایئ یھت 

ا ےہ یج ؟؟؟؟؟ "

ن

 " الین وھتاھت ؟؟؟؟ آپ ےن یک رکن

 اھت۔   آایگ  یھب  وھتاھت   الین   اور  وہایگ  دنب   یھب  ہنم   وت  ۓاس ےن دو ےلین ونٹ امھت

س ےنیل یئگ الگ ےک  دودھ  وہ  یھت۔  ایھٹ  وگجن  وحیلی  ےس  وخیچں یک المزہم  ۓرات گ

وں اھبیئ ےب دسھ ڑپے ےھت۔ ہنم ےس اھجگ ہہب ریہ ےھت اور دودھ اہیں 

ن

 

ے

یھت وت وہ ت

 واہں رھکبا وہا اھت۔ 

 اس رات ہنیمث وکسن یک دنین وسئ یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 : یئک اسل دعب

 آرپنشی رٹیھت ےہ۔ 

ری اجری ےہ۔ والٹئ داھکےن وایل رکسنی ہپ وصخمص وٹں لبیٹ ہپ ٹنشیپ  
 
ےہ۔ رسج

 وہ ریہ ےہ۔ اسرے ںیم وہ وب یس یلیھپ وہیئ ےہ۔ رکسب ےنہپ رسنج، 

ٹ

 ی

ٹ

وٹں ی

پزرز وموجد ںیہ، نپاویئڈنی، وپسجن، السنئ، وخن۔ وہ فلتخم 
ی لی م
ہ

اٹنٹسس، رٹسسز، 
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 اوزاروں ےس سیل رٹایل۔

ٹنشیپ ہپ یکھج وہیئ ےہ۔ ولگز وخن ےس  وہ ایسہ رکسب ےنہپ، اہھت ںیم زیسر ڑکپے

ر  ےس  زیسر  رویتک،  وک  وخن  ےس  وپسجن وہ  ںیہ۔  ۓرھبے وہ

ن
ن

ری

 

 ز
ھی
د

ٹ

 اکیتٹ(    راکوںیٹ)    ای 

 ےہ۔  رصموف  ںیم   اکم  اےنپ  ےس دنتیہ  وہ  ےہ۔  ریہ   اج

ا دںی  "

ن

 اکنل ن

ٹ

 یہ تہب ےہ۔ یک ایخل ےہ ڈارٹک ن ارس، اامں یک ھچک فی ٹ

ٹ

اامں ںیم فی ٹ

 " ؟؟؟؟

 ہہک ریہ یھت۔وہ سنہ رک  

اامں وہش ںیم آیئ یگ وت وخد وک دھکی رک ریحان رہ اجیئ یگ ہک ںیم وت ن الکل ڈنیسرالی  "

 " نب یئگ۔ داعیئ دںی یگ۔۔۔۔

 رکںی "

ٰ ٰ

 " ںیلچ رھپ مسب اّلل

 وہ دوونں ےسنہ ےھت۔ 

ا ےہ "

ن

 ےک دنبو اکم رکول، رھگ یھب اجن

ٰ ٰ

 " ارے اّلل

رن ا واےل ےن داہیئ دی یھت۔ 

ن

 ز
ھی

ے

سٹ

ن

ن

 ا
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پھاا وہیئ ڑپی ںیہ۔ ادنر  "
ُچ
م

رس یج ںیم ٹف ن ال لیھک ریہ وہں ؟؟؟؟ اسری آںیتن اچھگ 

راھےت رےتہ ںیہ ہی ولگ یھب۔ ادرھ ادرھ ےس دوا ےل یل، 

ٹ

یہ ادنر وجڑ وتڑ۔ امیبری وک ی 

  ڈارٹک اک رخ رکےت ںیہ۔ 

ے

  اریخ وہ اجیت ےہ، ی
 
مین میکح، اطعیئ، دم درود۔۔۔۔ ح

ا ےہ وت

ے

راب وہاجن

ن

  اکم ج
 
 "  ڈارٹک اصقیئ۔۔۔۔۔رھپ ح

 " اینت دیھک اہکین ڈارٹک ہنیمہت ؟؟؟؟؟ ریمی وت آںیھکن رھب آیئ "

ر اگلےن یک ایتروں ںیم یھت وت ڈارٹک ن ارس ےن 

ن

پ

ٹ

  وہ اسرا لمکم رک ےک س
 
آدےھ ےٹنھگ دعب ح

 اےبنھچ ےس داھکی اھت۔ 

ر یھب وخد اگلیئ یگ ؟؟؟ ارے ہی وت وکیئ یپ یج ن ا   "

ن

پ

ٹ

 واال رک ےل اگس

ن

 

دنی

ٹ

ری 

ن

 " ری 

ر رکےن ےس رکیل  "

ن
 

 ریٹسالیی

ن

ں

سک

ڈارٹک ن ارس ہی ٹنشیپ ریمے ذہم اگلن ا ایگ ےہ۔ ایکس 

  اسرا اکم وہ اج
 
 ںیم زہم داری ےہ۔ ےھجم ںیہن دنسپ ہک ح

ے

ری ڈنیبجی ی

ن

 ںیم   وت  ۓ آج

 " اجؤں۔۔۔۔۔ چنہپ  اکےنٹ  ہتیف  سب

 زر رسنج ےن  
ی

 

ی

ن

ئ ی 
ش

ری رکےت اس 
 
 رک داھکی اور ای  اداس دورسی لبیٹ ہپ رسج

ن

وچی

 رکسما دن ا۔ اےس وکیئ تہب دشت ےس ن اد آن ا اھت۔ 

ٹ

م
 یس رکسماہ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر رک رک اس ےن ای  یبمل اسسن رھبی یھت۔ اسےنم دویار ہپ مین ٹیلپ 
م
اس آسف ےک ن اہ

 یگل وہیئ یھت۔

ری ڈاپیرٹنمٹ  "
 
 ڈیہ آف رسج

 " ڈارٹک رہمان وخاہج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اس ےن وہےل ےس دکتس دی اور ادنر اھجاکن 

 " ںیم اجؤں رس ؟؟؟؟؟ "

 ڑھگی وک۔ 

ٹ

 رہمان ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی اور رھپ دویار ہپ کٹل

 ےس ےلہپ یہ ؟؟؟؟؟ "

ے
ے

 " وق

 انھٹیب رضوری ےہ یک ؟؟؟؟؟ "

ے

ام ی

 

رن اں رک یکچ اےنپ ےصح یک، اب ش
 
 رس نیت رسج

" 

امئ لبیٹ ااھکڑ وکنیھپ رھپ "

ٹ

 " ن
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 ےن ہنم انبن ا اھت اس  

 " ریمے سب ںیم وہ وت ااھکڑ یھب یتکنیھپ۔۔۔۔ "

ر رکوں اگ  "
م
ایٹی ویٹڈ دوھکی۔ اوہ یب یب اچی او ڈی وہں ںیم۔۔۔ ڑھکے ڑھکے اکنل ن اہ

 " ںیہمت اےسی رکےن ہپ

 اکنےل ےھت۔

ے
ن

 اس ےن دای

ا آاکپ۔۔۔۔۔ "

ن

ا دںی آپ۔ اتپسہل دنب وہاجن

ن

 " ہی رک یہ ن

 ۔ وہ وہےل ےس رکسمادن ا اھت

ر وہےن اک وسچ راہ وہں ہنیمہت ےچب۔ رھپ دانھکی ن اس اسیک ےلم اگ ںیہمت "

 

 اےلگ ےنیہم راٹیی

" 

 اس ےن یتخس ےس اےس داھکی اھت 

ری ایھچ رطح۔۔۔۔  "

ٹ

ر ی 

 

۔ ںیم وہےن دیتی وہں آوکپ راٹیی

ے

 ے اگ یھب م
ی

 

ئ
 
چ
وس

 " وہہہن۔۔۔۔۔ اج ریہ وہں ںیم۔۔۔۔

ر   زی 

ے

ر ی   ل  اتسنہ راہ اھت۔ وہ ہہک رک لکن یئگ یھت۔ وہ تہب دی 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ٹ
ن

ری

ن

ر یلکن وت وہ اگڑی ٹیگ ہپ یہ ڑھکی یھت۔ اس ےن دروازہ وھکال اور دھٹپ ےس ق
م
وہ ن اہ

 ہپ اج یھٹیب۔ 

ٹ

 س 

 " ۓاف وتہب رگیم۔۔۔۔۔ اہ "

 ے دے ریہ یھت وت  "
ی

 

عئ
آدےھ ےٹنھگ ےس ںیم ڑھکی وہں اہیں ہنیمہت۔۔۔۔ وکسن اولدا

 " ؟؟؟ادنر ؟؟

 اس ےن ےصغ ےس اہک اھت۔

 اھت، ایگ  آ  ٹنشیپ ای    سب  وہ   ےگ۔  وہں  ۓاوہ وھپھپ ن ار۔۔۔۔ دس ٹنم ںیہن وہ "

 " یھت  یئگ  گل  دےنھکی  اےس

 " اور اہیں رگیم ںیم ااظتنر رکےت رکےت ںیم ٹنشیپ نب یئگ "

 ہنیمث ےن ہنم انبن ا اور اگڑی اٹسرٹ یک 

ری وہ ریہ ںیہ۔ یکھت وہیئ ںیہ "

ٹ
پ
ر ج

ٹ
پ
 " ج

ی "

ے

ھکٹ

ے

ی

 " ںیم ںیہن 
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 وہ وفراً وبیل یھت 

  اینپ تمہ ےس زن ادہ وبھج اےنپ اورپ الد  "
 
ر ےش کھت اجیت ےہ ح

م
اا ےہ۔ ہ

ے

کی
ھ

ے

ی

ان 

ن

ر ان
م
ہ

 " یتیل ےہ

پ رہ یئگ۔   وہ حپ

آپ اانپ وبھج وت دںیھکی۔ دو وکسل، رھپ انی یج او، السیئ رٹنیس۔۔۔ ہتپ ںیہن یک یک  "

  

 

 " ۔۔۔۔۔ ںیکھت یگ یہ۔۔۔۔رکیت ںیہ ان ےب اہسرا ڑلویکں ےک ئل

  ںیم یہ  "

 

اا ںیہن اچیتہ ہنیمہت۔ ںیم کھت یئگ وت ان س  اک یک وہاگ نج ےک ئل

ن

کی
ھ

ے

ی

ںیم 

  رب ےن ےھجم اہسرا انبن ا ےہ

 

 " ادیم وہں۔ نج ےک ئل

ی ریہ یھت۔ 

ے

ھٹ
ی ک

 اےس د

ے

ر ی  وہ تہب دی 

 " رپاؤڈ آف وی وھپھپ "

 وہ رکسمادی

  س  ھچک وہ۔ مت وت ریمی اور ےھجم مت ہپ رصف رخف ںیہن ےہ۔ "

 

۔۔۔۔ مت وت ریمے ئل

ری 

ن

ام، ریمے اھبیئ یک آج

ن

زدنیگ اک ھکس وہ ہنیمہت۔۔۔۔۔ ریمی نہب یک مہ ن
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این۔۔۔۔۔

 
ن

 " ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دو ےک 

ٹ ن

اریجن رواینشں عمج وہ ریہ ںیھت۔ الن یک رطف ےنلھک وایل وی

ن

ام یک ن

 

رمکے ںیم ش

واینشں تہب یلھب وسحمس وہ ریہ ںیھت۔ وہ ڈیب ےک نپاس، الگس ےس نھچ نھچ رک آیت ر

ر ہپ وموجد، اخومش یھٹیب ںیھت۔    

 

پ

 وںیہ ولیہ چ

ا، ھچک ااھچ 

ن

ا، وکسن نپان

ن

 ںیہن دیتی یھت۔ وخش وہن

ے

اب وت زدنیگ ںیم وکیئ ےش یھب راح

انگل، وہ ہی س  ایسحت وھک یکچ ںیھت۔ وہ وج یھبک رسدار رساکر وہا رکیت ںیھت، اب ای  

رایھ ےس زن ادہ ھچک ںیہن ریہ ںیھت۔ انپاجہ

ٹ

  ی 

ر  تہب   اںیہن  ےن  ہنیمث ۓ دروازے ںیم ڑھکی، دزیلہ ےس کیٹ اگل    دی 

ے

 یسک   اھت۔  داھکی  ی

رمح انب  ریغب،   ےک  ااسحس  یھب

ے

دہب  وکیئ  انب  ،ۓاھک  ی
ن

 ے،  وسحمس  خ 
ی

 

کئ
 تبحم  ن ا  رفنت  یھب یسک   

ی  رک ن ادنھ  یکٹکٹ  سب  انب  ےک

ے

ھٹ
ی ک

اوہنں ےن  ےک  رک  وسحمس  اراکتز   اک  رظنوں یھت۔  ریہ   د

ر رک اےس داھکی۔ 

ٹ

 م

ویہ وسال وپےنھچ آیئ وہں وج روز وپیتھچ وہں۔۔۔۔۔۔ یک وایعق آوکپ ہنیمہت یک الش 
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ا ںیہن آن ا اھت ؟؟؟؟؟؟ یک وایعق نیت وٹیبں یک الںیش دھکی رک زن ادہ دھک وہا اھت 

ن

دھکی رک رون

ا ؟؟؟؟؟؟ یک اب یھب آوکپ اتگل ےہ ہک البل یک ہگج افہمط رم

ن

 یئگ وہیت وت آپ اہیں ن

 " وہںیت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 وہ اخومش ںیھت۔ 

اںیگن اور داانہ اہھت ںیہن انیھچ اھت، 

ٹ

وہ اخومش یہ ریتہ ںیھت۔ افجل ےن رصف دوونں ن

زن ان ہپ یھب وار یک اھت۔ رہچہ داینہ رطف وک ڈکلھ ایگ اھت اور سب ای  اجدم 

 اخومیش۔۔۔۔۔۔۔ 

 وجاب دن ا اھت۔ اب یھب اوہنں ےن وبڑیھ آوھکنں ےس  

 وہ دنچ آوسن۔۔۔۔۔۔ 

دردی ںیم یھب وہ ان 
م
  ھچک یھب وسحمس ںیہن وہا اھت۔ ازراہِ ہ

 

اےس اینپ امں ےک ئل

اےط یھب ںیہن۔۔۔۔

ن

 ےک ن

ے

 

ن

ان

ن

 آوسنؤں وک وپانھچن ںیہن اچیتہ یھت۔ ان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھ رک یھٹیب، رویٹ اہھت ںیم ڑکپے اور اسنل یک ٹیلپ اس رےھک 

ٹ
پ
ہنیمہت وںیہ بیلس ہپ ج
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 اھکےن ںیم رصموف یھت۔ افہمط ےن اوسفس ےس اےس داھکی اھت۔ 

 " ںیہمت دھکی رک وکن ےہک اگ ہک مت ای  رسنج وہ ؟؟؟ "

 وہ یسنہ 

 " امں۔۔۔۔۔ہی وت وکیئ آوکپ دھکی رک یھب ںیہن ےہک اگ ریمی ایپری   "

اری یھت۔

ے

ری رویٹ ان

ن

 افہمط ےن آج

ری ؟؟؟؟؟ "
 
 " ویکں وھچڑ دی آپ ےن اجب اور رسج

 اس ےن دنکےھ ااکچ دےیئ

  ھچک راہ یہ ںیہن اھت۔ وج اھکسےن واال اھت، وہ الچ ایگ وت وساچ اب یک  "

 

واہں ریمے ئل

اس س  افدئہ۔ وےسی یھب ےھجم وخف آےن اگل اھت او یٹ ےس۔۔۔ واہں وہےن ےس۔۔۔۔  

 " ےس۔۔۔۔

پ رہ یئگ یھت۔   وہ حپ

 " ریمی اہبدر امں یسک زیچ ےس ڈریت یھب ےہ ؟؟؟؟ "
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اونں ےس ڈریت وہں۔ ہی ونجں وھبوتں ےس یھب زن ادہ ڈراؤین ولخمق  "

ن

اہں۔۔۔۔۔ ان

 " ےہ

 رکےن یگل۔ 

ٹ

 اس ےن ٹیلپ ںیم اسنل اکنال اور رٹے ںیم س 

رنت دوھ رک رانھک۔ ںیم " ا الھکےن اج ریہ وہںکیھٹ ےس اھکؤ۔ اور اےنپ ی 

ن

  دادی وک اھکن

" 

ر لکن آئ یھت۔
م
 اےس ہہک رک وہ ن اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

افہمط ےن وشرےب ںیم اگیھب وہا وہ وناہل چمچ ںیم رھبا اور آیگتسہ ےس اےکن ہنم ںیم ڈاال اھت۔ 

 دےب وھتک اےکن وہوٹنں ےک ےلھک انکرے ےس ہہب الکن اھت۔ اس ےن دورسے اہھت ںیم

 روامل ےس ااکن رہچہ رنیم ےس اصف یک اھت۔ 

ریت وہ اداس یس 

ے

اریجن رواینشں اب رسویخں ںیم دبل ریہ ںیھت۔ الن ںیم ای

ن

ام یک ن

 

ش

ام ےشیش ےک اِس نپار رمکہ یھب وگھب یکچ یھت۔ 

 

 ش

  وہ اےنھٹ وک 

 

رنت ےنٹیمس یگل۔ رٹے ئل ری ہمقل اںیہن الھکن ا، ہنم اصف یک اور ی 

ن

اس ےن آج
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 یھت۔

  ےل ولچں یگ۔ "

 

 " ںیم امنز ڑپھ ہک آیت وہں وت رھپ آوکپ واک ےک ئل

 " فف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

  وہ دلجی ےس وغں اغں رکےن یگل ںیھت۔
 
ے وک یھت ح

ن

کلی

ن

ن
 وہ ہہک رک 

 " فف۔۔۔۔۔۔۔۔ اف۔۔۔۔۔ "

ر رک داھکی۔ 

ٹ

 اس ےن م

ا اہھت افجل زدہ اہھت ےس وجڑ راھک اھت۔ اےکس اسےنم۔۔

ے

پ

ن

ا اکب

ے

۔۔۔ اےس اوہنں ےن اانپ رلزن

 ےس۔۔۔۔۔ دھک   ےس۔۔۔  امیشپین ۔۔۔۔ ۓدےتھکی وہ

 یک رکںی۔۔۔۔۔ آوکپ ہی رکےن یک رضورت ںیہن ےہ۔۔۔۔ وہ  "

ے

آپ ہی روز م

  آپ ھجم ےس رفنت رکںیت، وہ وت 

 

  ںیم آپ ےس افخ وہیت، وہ سج ےک ئل

 

سج ےک ئل

اراض وہےن اک ن ا اعمیف امےنگن اک۔۔۔۔۔ آپ ہی

ن

 یک   الچ ایگ۔۔۔۔ اب یک افدئہ ن

ے

روز م

 " رکںی۔۔۔۔۔۔

ے وک یھت۔ ھچک ایخل آےن ہپ اس ےن دزیلہ ںیم رک رک، ٹلپ رک 

ن

کلی

ن

ن
وہ ہہک رک رمکے ےس 
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 داھکی اھت۔ 

ر وک دھکی ریہ  دن ایت رظنوں ےس، یگیھب اوھکنں ےس، اسےنم دویار ہپ یگل اس وصتی 

ٹ

وہ ڈی 

 ںیھت۔

 ۔۔۔۔۔ ۓافہمط اور البل۔۔۔۔ اسھت اسھت۔۔۔۔ نپاس نپاس۔۔۔۔ رکسماےت وہ

ر دانھکی   وہ وصتی 

ے
ے

ر وق
م
ر روز، ہ

م
، ہ

ے

اس ےن یبمل اسسن رھبی یھت۔ اںیہن اب ہشیمہ ی

ر یک زسا داین ںیم وکیئ ںیہن  رای  یھت۔ ےنہک وک ینتک آاسن یس زسا یھت۔ وسےتچ وت اےکس ی 

 یھت۔  

 وہ رمکے ےس لکن آئ یھت۔ دور ںیہک رغمب یک اذان یک دصا دنلب وہیئ یھت۔ 

"   

ٰ ٰ

 اربک۔۔۔۔۔ اّلل

ٰ ٰ

 " اربکاّلل

رار اھت ہک اہں 

ے

دا ےک ہفیلخ ےن وگایہ دی یھت۔ وہ ای  اق

ن

دجسم ےک اوےچن انیمروں ےس خ

ںیم اماتن وہں ہک س  ےس اربک وت سب ریما رب یہ ےہ۔ وہ ای  االعن اھت ان س  ےک 

  وج اینپ اینپ ذات ںیم اربک ےنب ےھٹیب ےھت۔۔۔۔۔ 

 

 ئل

رزگ ںیہن۔۔۔۔ مت وت وھجٹ وک  
م
 وہ۔۔۔۔۔   ۓرفموہض امےن وہںیہن مت ںیہن۔۔۔۔ ہ
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 ؟؟؟؟   ےہ  یک   چس  اتبؤں  ںیم

 اربک "

ٰ ٰ

 اربک۔۔۔۔۔۔ اّلل

ٰ ٰ

 " اّلل

********** 

     متخ دشہ    

 

ار
م
  و یہ

 
ا  ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ  عی ش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔  وہےن واےل ن

  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، ن

ن

ارع  ،رپ اانپ ن

 

    ،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

    یھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہ   لی ن

ے

تکس

 ۔  ںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

ر رحت )ان   ےتفہ ےک ادنر ادنر و  ی  ا ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ ی رپ وپس

ن

د۔ م   ت الیصفت  ی 

 ںیہ اورپ دےیئ  ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی  ادارہ :  ہیرکش                   

ن

 
را م    ین ای 
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