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 ارلیح 

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ن

 داء

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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"  ِ

ن

ن
 
فِي
ْ

 

 َش
ي

 
َ
ُو 
ه
َ ف

 ُ

ے

ت ْ

ن

رض

َ

إَِذا م
َ
 ° و

ا وہں وت ویہ  "

ے

  ںیم امیبر وہن
 
 ")اہلل( ےھجم افش داتی ےہاور ج

  واہں ےس مسجم ۓدو داع امےتگن وہ
 
  ج

 
۔ ںیم ج

ے

 
 اہھت اور ان ہپ بصن دشہ ہی آی

ا اھت وت اےس رضور داتھکی اھت۔ اس ےک ےچین اھگس ےک الپٹ ںیم ےھٹیب ولوگں وک داتھکی 

ے

زگرن

اھت۔ آےت اجےت رموضیں وک داتھکی اھت۔ رٹسرچی۔۔۔ ارمییسنج۔۔۔۔ درد فیلکت۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔التبم  ںیم  تبیصم احل۔۔۔۔  رپاشین  رکےت۔۔۔۔  ۓے اہاہ

ری 

ٹ

ری ی 

ٹ

ارے نپاس ایک ےنیل آےت ںیہ ولگ ؟؟؟ مہ اہیں اینت ی 
م
  افش ویہ داتی ےہ وت ہ

 
ج

ڈرگن اں رکیل، پھک پھک ےک ویکں ےچنہپ ںیہ ؟؟؟؟ افش وت ویہ داتی ےہ وت اےس نپاےن ےک 

اں ؟؟

ن

  وت دجسم اک رخ رکو۔ ااکس رھگ وت ویہ ےہ ن

 

 " ؟؟؟ئل

رزان، ڈیہ آف ڈاپیرٹنمٹ ےن رکسما رک اےنپ داںیئ ن اںیئ اطقر ںیم ےھٹیب ڈارٹکز وک 

ن

ڈارٹک ف

 داھکی اھت۔ 

وہ اتہک ےہ ںیم رازق وہں اور وہ ےہ۔۔۔۔۔۔ نکیل ایک رزق دےنی وہ وخد ای  ای   "
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ا ںیہک ، وکیئ 

ن

اں ؟؟؟ روزی اک ںیہک ن

ن

ا ےہ ن

ے

ا ےہ ؟؟؟ اابسب دیپا رکن

ے

دنبے ےک نپاس اجن

ا

ن

ا ےہ۔ وت افش یھب اےسی یہ ےہ۔ ےسج اچےہ اگ ویہ دے اگ، مہ ایکس ھٹک ن

ے

 وکیئ ہلیح دیپا رکن

لت ااں ںیہ۔مہ سب داع ںیہن رکےت، دوا یھب رکےت ںیہ۔ مہ وہ س   ںیہ وج یسک وک افش 

ے

پت
پ

 ںیہ۔ مہ اجدورگ ںیہن ںیہ نکیل احیسم ںیہ۔ مہ افش ںیہن دےتی، مہ رممح  

ے

 ےل اج تکس

ے

ی

 " رےتھک ںیہ

 زرا رےک ےھت۔   وہ

 وت ریمے احیسمؤ۔۔۔۔۔۔۔  "

ر یہ آ

ے

 " ۔۔۔۔ۓ رممح اےسی روھک ہک اس ںیم افش ای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ے ںیہ۔ مسق ےس ولگ وٹنم اور اافشق ادمح وک وھبل  "
ی

 

ي
 
ہ
رزان وک ااسفےن ےنھکل اچ

ن

ڈارٹک ف

 " اجںیئ ےگ

 اھت۔ ڈارٹک لصیف ےن اہک وت ڈارٹک ذاشین ےن ہہقہق اگلن ا  

 " رشم رک۔ ریتے ن اپ یک رمع ےک ںیہ "
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 ڈارٹک نسح ےن رھگاک اھت۔

 " وت ؟؟؟ ریما ن اپ انھکل اچےہ وت وہ یھب ھکل ےل "

 آ

ے

 ں گنٹیم ےک دعب ےفیک ی

ن

 

ے

اک ےس یھکم اڑایئ اور رکیس یٹیسھگ۔ وہ ت

ن

 ۓ اس ےن ن

 ےھت۔

ام ن ار ںیم تہب ارپمسی وہں ان ےس۔ امکل اک دنبہ ےہ ن ار۔ یچس ہی وج ڈا "

ن

رٹکوں وک دبن

رزان ںیہن داھکی وہاگ۔ ںیم اتہک وہں 

ن

اں، اوہنں ےن رھپ وکیئ ڈارٹک ف

ن

رکےت رھپےت ںیہ ن

رزان ای  رطف۔۔۔۔۔

ن

 " داین ےک اسرے ڈارٹک ای  رطف اور رس ف

 " سب اھبیئ سب "

 ڈارٹک نسح ےک ےبمل دیصقے ہپ ذاشین ےن ن ادنھ ن ادناھ اھت 

  وت ویہ ن ات رک راہ ےہ ہک اکش رس   "
ُ

ے

 " ریمے وادل وہےت۔۔۔۔۔۔ت

 وہ دوونں اہھت ہپ اہھت امر رک ےسنہ ےھت۔ 

  ےھجت دقر ںیہن ےہ اسےل "

 

اں اس ئل

ن

 " ریتا ن اپ ےہ ن

 انیل ہک ںیمہ ڈارٹک  "

ن

 امن

ے

ن اپ ےہ یھبت وت ہہک راہ وہں۔ یھبک وھبل ےک یھب ہی داع م
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ان انب۔ چس ہہک راہ وہں رس ڑکپ ڑکپ ےک روؤ ےگ

ن

رزان اسیج ان

ن

 " ف

 " اس دنب رکوکب "

 نسح ےن اہک وت لصیف ےن رھگاک 

 ۓاچ   اھکول۔   دوونں  مت   اب  ۓ مت دوونں وکباس دنب رکو۔۔۔۔ ےلہپ وہ دامغ اھک گ "

 وت۔۔۔۔۔  آج  ےہ وہیئ  گل   النئ  ےہ۔۔۔۔۔  وایل  وہےن  رشوع ڈوییٹ  دلجی۔   وگنماؤ

" 

ارہ ایک اھت۔ 

 

 ایس ےن یہ ریبے وک اش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

راۃ انیعل ےن لپ کٹس وک دنب ایک اور وہوٹنں وک الیھپ رک اس وھچےٹ ےس ےشیش ںیم 

ے

ڈارٹک ف

 داھکی اھت۔ 

"  

ٹ

ت کت
ف
 " رپ

 وخد وک وہ وخد یھب ایھچ گل یھت۔ نپاس یھٹیب ڈارٹک رحا ےن ایکس اسری ایتری دیھکی یھت

 " ؟؟؟وارڈ اج ریہ وہ ن ا اےنپ رسس ےک وےمیل ہپ ؟؟ "
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ا اھت ںیم ؟؟؟ اہں رمگ ہپ انہپ اج اتکس  "

ن

رسس ےک وےمیل ہپ ہی دیفس اوورآل نہپ رک اجن

 " ےہ

ری ہلمج ےتہک وہ 

ن

 امری  ینہک  اےس  اور   دی  سنہ یھب  رحا  یھت۔  یسنہ  یھب   وخد  وہ  ۓوہ آخ

 " دب زیمت۔۔۔ ینتک وکبانس وہ مت "

 یتسنہ ریہ یھت

ے

ر ی  وہ دی 

س ےک درایمناینت زیت لپ اکٹس ااھچ   "

ٹ

ي

ن

 ت
ي

 

 ش
پپي

اں اےسی 

ن

 " ںیہن اتگل ن

 ۓاس ےن دنکےھ اکچ 

دا وخناہتس ںیم ٹنشیپ ںیہن وہ۔ ےھجم اانپ ایخل رےنھک اک، وخد وک ونسارےن اک قح  "

ن

ن ار خ

رق 

ن

ار ےک ن ات رکوں ن ا اگل ےک، اےس وت وکیئ ف

ے

ےہ۔ ںیم ارگ ٹنشیپ ےس لپ اکٹس ان

اں۔ اہں ےھجم ڑپے اگ۔ ےھجم 

ن

رایئ ےہ ںیہن ڑپے اگ ن وخوصبرت انگل ااھچ اتگل ےہ وت ایک ی 

 " ؟؟

پ رہ یئگ۔   وہ جپ

اں"

ن

 " مک از مک ڈارٹک زبنی یک رطح ہنم اھجڑ رس اہپڑ وت ںیہن وہں ن
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اوگاری ےس ااکس اہھت دن ان ا اور دےب ےجہل ںیم اہک 

ن

 رحا ےن ن

 " وہ نس ےل یگ ینیع "

 " ںیم ےن نس ایل "

 اھت۔   اہک   ۓرس ااھٹ دورسے وکےن ںیم یھٹیب ڈارٹک زبنی ےن انب

 " واٹ اویر "

راۃ انیعل ےن دنکےھ اکچ

ے

 اھٹ ڑھکی وہیئ  اور  ۓف

اں ےھجم ؟؟؟؟؟؟ "

ن

 " اھپیسن وت ںیہن اگل دو یگ ن

ر لکن یئگ یھت۔ رحا ذعمرت وخااہہن  
م
اس ےن وجاب ںیہن دن ا اھت۔ وہ ٹھک ٹھک رکیت ن اہ

 ادناز ںیم اےکس نپاس وہیئ

 " زینی ن ار وسری وہ درالص۔۔۔۔۔ "

 " وکیئ ن ات ںیہن "

دنگیم یس رتگن اور ونتدنم ڈلی ڈول وایل ڈارٹک زبنی ےن ایھب یھب اتکب ےس رس ںیہن 
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 ااھٹن ا اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ن اب ربمن ای  : مین میکح

 االسلم مکیلع۔ "

ام ڈارٹک ادس اخن ےہ، ںیم اہیں اہؤس آرسیف وہں۔ ںیم آپ ےس آیکپ امیبری ےک 

ن

ریما ن

ام ایک ےہ ؟؟؟ن ارے  

ن

 ے اگ۔ آاکپ ن
ی

 

ي
 
ج
کی 

 ںیم وساالت رکوں اگ۔ آپ ریمی اسھت اعتون 

" 

 " دمحم امکل "

 " ایکپ رمع ینتک ےہ ؟؟؟؟ "

 " سیتنیس اسل "

 " ؟؟؟ ںیہ  ۓ امکل اصج  اہکں ےس رشتفی ال "

 " ںیہی رہش ےس "
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ادی دشہ ںیہ ؟؟؟؟ "

 

 " ش

 " یج "

 " ےنتک ےچب ںیہ ؟؟؟ "

 " اچر "

ا وہا اتپسہل ؟؟؟ااھچ امکل   "

ن

 " اصج  ہی اتبںیئ ےسیک آن

 اھکل اھت۔  presenting complaint ڈارٹک ادس ےن ررٹسج ہپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سیچپ دن ےلہپ

ان ےنچ، 

ن

ا اھکےت آےت ےھت۔ ن

ن

ردور واہں اھکن

ن

وہ اعم اس ڈاھہب اھت۔ اِدرھ ُادرھ ےک م

ایم رویٹ، اچ 

 

ا۔ وھبک اک ااھچ العج اھت۔    یک چنہپ اکآدیم  اعم ۔۔۔۔ۓاچول، ش

ن

 اھکن

وںیہ ای  رطف چنیب ہپ امکل اھٹیب وہا ےہ۔ اسےنم ٹیلپ ںیم ےنچ اور دورسی ٹیلپ ںیم 

رویٹ۔ زرا اس راہتئ سج ںیم ومیٹ ومیٹ یٹک ایپز ڑپی ےہ۔ ای  الپکٹس اک نپاین ےس رھبا 

 ج گ۔ دو الگس۔۔۔۔ 
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 " ؟؟؟  ۓےنتک وہ "

 " اسھٹ

ردوری ہپ۔ اس ےن رمق اےس امھتئ اور واسپ

ن

  م

 یہی ومعمل اھت۔ 

ام وک رغمب ےک دعب رھگ ولاتٹ اھت۔ 

 

 ش

ا ینیچ۔۔۔۔ 

ٹ

 زبسی۔۔۔ دال۔۔۔ یھبک لھپ۔۔۔۔ آن

 " ۔۔۔۔ۓاوب آگ "

وھچےٹ واےل دوونں وںیہ دزیلہ ںیم دقومں ےس ٹپل اجےت ےھت۔ ان ںیم وت اجن یھت 

 ن اپ یک۔ وںیہ ےس وگد ںیم رھب اتیل اھت۔ 

 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داھل یس یھت۔ مسج رگم اھت اور ےب ینیچ یس یھت۔ 

ٹ ن

ا وت تعیبط ی

ٹ

ام وک رھگ ولن

 

اےلگ دن ش

 مسج ںیم اجن یس ںیہن یھت۔ اکھتوٹ یس۔
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 " ای  اچےئ انب دو زیت یتپ یک "

۔ ایلگ حبص ااھٹ وت اخبر اھت اور رس 

 

ا ریہ۔ اسری رات ایس ےب ینیچ ںیم زگر گ

ن

وہ یھب اکررگ ن

د درد اھت۔   ںیم دشی 

 " رام رک ںیل۔ اکم یک یٹھچ رک ںیلآ "

رھ ریہ ےہ رس وک "

ٹ
پ
 " ارے ھچک ںیہن۔ مت یکھپ ےل آؤ۔ ہی سیگ خ

ا وت آںیھکن الل، مسج آگ اسیج۔۔۔۔

ٹ

ام وک ولن

 

 ش

 یل   لگن  وگیل   ای   ےن   اس  آئ۔  ےل   ہتپ  اک ڈول  نیپ   اور  ۓ ویبی اچ

 " دو وت اھکںیئ "

ری دوا ںیہن اھکین   "

ن

 ے۔ دعمے وک ڑکپ یتیل ےہںیہن زن ادہ ارگنی 
ی

 

ي
 
ہ
 " اچ

یسک زیچ ےن دعمے وک یہ ڑکپ ایل اھت۔ اسری رات رٹیلنی ےک رکچ۔ یلتم یس۔ ضبق یک 

روڑ ےس اےتھٹ رےہ۔ 

ٹ

ا وت م

ے
ٹ

 
 یس تیفیک ہک واش روم ںیم اج رک اتھٹیب وت ھچک یھب ںیہن اور ل

 ڈول ہک اخبر نیپ   ن ار  دو  ای    رس۔   ۓاچر دن یہی احل راہ۔ یکھپ اھکیل۔ دیہ اوغپسل۔ اچ 

ر 
م
ا اج راہ اھت۔ یسک ےن اہک ومیلں دہش ویپ، وہ ایپ۔ یسک ےن اہک وہقہ وت وہ یھب۔ ہ

ے

زیت ےس زیت وہن
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ا اج اکس۔ اسرا مسج اخبر ںیم کنھپ راہ اھت اور اےسی 

ن

وٹاکٹ رک ڈاال۔ نپاوچنںی دن وہ اکم ہپ یھب ن

دوں ےس امرا وہ۔ ہتفہ اےسی یہ  

ٹ ن

زگر ایگ۔ وںیہ ےلحم ےک ای  درد رک راہ اھت ےسیج یسک ےن ڈی

ام  ۔ۓاطعیئ وک داھکن ا ےسج س  ڈارٹک یہ ےتہک ےھت۔ دو انشکجن اگل 
 

   ش

ے

۔   اخبر  ی  

 

 اغی

 کیھٹ۔   درد  ےک  مسج

دورسے دن مسج رھپ انپت رشوع۔ اسھت یہ ٹیپ ںیم دعمے وایل اسڈیئ ہپ درد وہےن  

ان ارھبےن ےگل۔ زرا زرا ارھبے وہ

 
ن

 وہ الل الل ن

ے

ٹیپ   ۔ۓاگل۔ ٹیپ ہپ دور ی

 وھپل اس ایگ اور اھکیسن یھب رشوع وہیئگ۔  

 وہ اکم ہپ ایگ وہا اھت۔ دو ن ار ریسکن وھپٹ یلکن۔ 

ا وت اخبر رھپ ےس وموجد اھت۔ ایس ڈارٹک وک رھپ داھکن ا۔ دو انشکجن، یکھپ، اچر 

ٹ

ام وک رھگ ولن

 

ش

 وگایلں۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " رھپ اافہق وہا ؟؟؟ "

ار  ےک  فیلکت ہپ   رہچے  اےکس   ۓاابثت ںیم رس الہ دن ا۔ ااسی رکےت وہ اس ےن   "

 

 ےھت۔   آن
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ا الچ ایگ۔ رسیتے دن وت مسج ڈنھٹا اھت۔ رس درد یھب تہب مک اھت۔ ٹیپ یک  "

ے

اخبر مک وہن

دا یک 

ن

رات ںیہ۔ ںیم اکم ہپ الچ ایگ۔ مسق خ

 

ری دوایئ ےک ای

ن

 ویہ یھت۔ وساچ ارگنی 

ے

احل

ا لکشم وہ

ن

د درد ہک ایک اتبؤں۔ ںیم واش واہں آداھ ہٹنھگ زگارن ایگ۔ ہی ٹیپ ںیم ایسی دشی 

 " روم ایگ۔ تہب فیلکت ےک اسھت نپااخہن اور اسھت وخن۔

 ڈارٹک ادس ےن ایکس الکیئ اھتیم اور سلپ دےنھکی اگل۔

 " ایھب یھب درد ےہ ؟؟؟؟؟ "

د۔ "  " تہب دشی 

 شک اگلںیئ۔۔۔۔ آئ امی "
ي ج 
 " رٹسس۔ النی 

 ےن اگل اھت۔ وہ اےکس ن ایق والٹئ چپ  رک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د  " م ےہ۔ اسھت ٹیپ ںیم دشی 

ٹ

پ کی

 رپ ر

ن

۔ ٹیپ وھپال وہا ےہ۔ ڈیلبن اخبر ای  وس ای 

 " درد

رزان ےن اںیہن ن اری ن اری داھکی۔ 

ن

 ڈارٹک ف
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 " ایک وہ اتکس ےہ ؟؟؟؟؟ "

 " ریلمن ا ؟؟؟؟ "

 نسح ےن اہک اھت۔ 

 " اےس ڈنھٹ گل ریہ ےہ ؟؟؟؟ "

 ارٹک ادس وک داھکی۔ اس ےن یفن ںیم رس الہدن ااوہنں ےن ڈ

 " رسدی ےنگل یک وکیئ رٹسہی ںیہن ےہ رس۔ "

 " یٹ یب وہ یتکس ےہ "

 ذاشین ےن نسح وک اہک اھت

 " اہں اےس اخبر ےہ۔ اھکیسن ےہ۔ ای  ن ار اھکیسن ںیم وخن یھب آن ا ےہ "

 ۓ وہ وسچ ںیم ڑپ گ

ا۔۔۔۔۔ وےسی ہی دیچیپ "

ن

 " یگ ںیم وہ اتکس ےہنکیل اس ںیم ضبق اور وخن آن

اسٹیئ ؟؟؟؟؟  "

ٹ

پاان  ت
مي  " ہ
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 لصیف ےن اہک اھت 

 فیلکت ےہ "

ے

 " اےکس ٹیپ ںیم ویلر وایل اسڈیئ ی

راقن یک العامت ںیہن ںیہ "  " ںیہن۔۔۔ ےھجم ںیہن اتگل ؟؟؟؟ ی 

رزان آےگ وک وہ 

ن

 ۔ ۓڈارٹک ف

اونں وک وھبل گ  "

 
ن

 " ؟؟؟؟  ولگ مت  ۓاےکس مسج ہپ الل ن

 " !!!!! اوہ "

 وکسڑے ےھت۔ 

ٹ
ن

 ں ےن وہی

ن

 

ے

 ان ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ وارڈ ںیم دالخ وہیئ وت س  رظنںی ایس ہپ ںیھت۔ ھچک اتسیشئ رظنںی، رکش رھبی  

راھ

ٹ
پ
اےن، اوورآل ےک ن ازو خ

ے

 ، ۓاگنںیہ، ھچک دیب دیب ن اںیت، اتسیشئ ےلمج۔ وہ رگدن ن

و   ںیم  ےلگ

ے

هی

ٹ

سي ی

ر  وارڈ  اور رٹسسز ریہ،  یتھڑپ  افزلئ  ڈیب ےس  ڈیب  ڈاےل  وکسپ  

ن
 

 وک   وبای

  ریہ۔  دتی   دہان ات

راۃ انیعل۔۔۔۔۔ "

ے

 " ڈارٹک ف
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 رک داھکی، 

ن

  ڈارٹک ذاشین ادنر دالخ وہا۔ اےس وچی
 
ری ڈیب ہپ یہ یھت ج

ن

وہ ایھب آخ

 رہچے ہپ وہ اکسمن ریت یئگ۔

 " یسیک ںیہ آپ ؟؟؟؟؟ "

 " ںیم کیھٹ وہں "

ر ےلکن ےھت 
م
 وہ دوونں اسھت یہ ن اہ

 " گنٹیم ںیم ںیہن رظن آںیئ آپ ؟؟؟؟ "

ا (  "

ن

و  ) رکچ آن
ت گ

 

پ

ا

ٹ

رزان ےک اھبنش ںیہن نس یتکس۔ ےھجم ورن

ن

ر ڈارٹک ف اہں ںیم زن ادہ دی 

 " وہےن اتگل ےہ

 وہ زور ےس اسنہ اھت۔ دل وھکل ےک

ا "

ے

رہتش ںیہن وہن

ن

 " اانت ایگن، اانت ااھچ اننب۔ مک آن مہ س  اجےتن ںیہ ہک وکیئ یھب ف

رہتش یہ ےتہک ںیہنکیل س  اںیہن  "

ن

 "  ف

 اس ےن ےب رپوایئ ےہ دنکےھ اکچ دےیئ ےھت۔
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 " ےتہک رںیہ۔ ریمی الب ےس۔۔۔۔ "

ا داتھکی راہ اھت۔ 

ے

 وںیہ ڑھکا اےس اجن

ے

ر ی رھ یئگ یھت۔ وہ تہب دی 

ٹ

 وہ ہہک رک آےگ ی 

 " ہی۔۔۔۔ ہی ایٹی ویٹڈ۔۔۔۔ یہی وت وہج ےہ ڈارٹک۔۔۔۔۔ "

 وہ رکسما دن ا اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رزان ےک ےٹیب ےس ؟؟؟؟ "

ن

 " ایک ن اںیت وہ ریہ ںیھت رس ف

 اس ےن اےبنھچ ےس رحا وک داھکی 

رزان اک اٹیب ؟؟؟؟ وکن ؟؟؟ "

ن

 " رس ف

ارے ویہ۔۔۔ سج ےک اسھت مت وارڈ ےس ن اںیت رکیت وہیئ یلکن ںیھت۔ ڈارٹک  "

 " ذاشین

 " واٹ ؟؟؟؟؟؟ "

 وھجنھجڑا اس ےن آےگ وہ رک ااکس دنکاھ  
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رزان اک اٹیب ےہ ؟؟؟؟ "

ن

 " وہ ڈارٹک ف

راۃ انیعل ہنم ہپ اہھت رےھک ےھچیپ وک وہیئ یھت۔ 

ے

 رحا ےن اابثت ںیم رس الہن ا اھت۔ ف

 ن ار۔۔۔۔ ںیم اس ےس ایک ایک وکباس رک آیئ وہں اےس ن اپ وک رکیل۔۔۔۔ "

ٹ
ِ

 

 " س

رہتش ےتھجمس ںیہ "

ن

 لیٹ یم ہک مت ےن ہی ںیہن اہک ہک وہ وخد وک ف

ٹ
ن

 " ڈوی

پ رہ یئگ۔ رحا زور ےس یسنہ یھت   وہ جپ

  یھب یئگ اور ریتی ونرکی یھب۔۔۔۔۔ "
ُ

ے

  وت یئگ اٹیب۔ ت
ُ

ے

 " ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اویلں ںیم ےنمج واےل وکرٹسیلول ےک الپک ) رچیب اک عمجم ( ےس زن ادہ  "

ن

دل یک ن

ری اور ااجنانئ یک رطح اھٹیم اھٹیم د

ے

اک ےہ وہ۔ وہ دل ںیم ای

ن

رد رشوع۔۔۔۔۔ امی رطخن

 " آیئ ) اہرٹ اکیٹ ( ےس مک ہپ وت ںیہن ےنشخب وایل

دب ےس ہہک راہ اھت 

ن

 ہپ اہھت رےھک خ 

ن

 ڈارٹک ذاشین یس 

 " رگم ریخ۔۔۔۔۔ اےس وت وس وخن اعمف ںیہ۔ "
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 اس ےن نپاس ےھٹیب لصیف ےک اہھت ہپ اہھت امرا اھت 

  یھب "

ے

اں، ی

ن

راھ دے یگ ن

ٹ
پ
 " آہ ںیہن رکوں اگ  ےھجم وہ چیب وچراےہ ہپ وسیل یھب خ

 " وہہہن اانت وت رااھجن اتکٹ ںیہن ںیہک "

 لصیف ےن ہنم انبن ا اھت 

 ے  وجانئ  اےس  ںیہن  ۓاچر دن وہ "
ی

 

کي
 ھ  ااسی  وت  اور  

 ج
ی

 یھب  ایح  رشم  وکیئ ؟؟؟  ہپ  اس   ایگ   ر

 ے  وہین
ی

 

ي
 
ہ
 " اچ

 اس ےن ہنم وسبرا 

وارڈ ںیم ایسی اجیت اس ںیم ےہ یھب ایک ؟؟؟ ایٹی ویٹڈ یہ ایٹی ویٹڈ ےہ۔۔۔۔ وہہہن   "

  رپمی ہپ لچ ریہ وہ۔۔۔۔۔

 

 " ےہ ےسیج امڈگنل ےک ئل

 " وکباس وخد دنب رکے اگ ہک ںیم رکواؤں ؟؟؟؟ "

 اس ےن وھگرا اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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د۔ وہ یھب دیچیپویگں ےک اسھت "

ٹ  

ی ا

ن

 

 

ائ

ٹ

 " ن

ا رشوع یک یھت۔

ن

 ادس ےن ٹنشیپ یک افلئ رھبن

اسھت ٹیپ درد۔ ضبق اور ومعمیل العامت۔ اس ےن اونگر ایک۔  رمضی وک اخبر وہا۔ "

ا 

ے

اڈیئ وہ اتکس ےہ۔ اس ںیم اخبر ڑیسیھ یک رطح اورپ ےس اورپ اجن

ن
 

ائ

ٹ

راتھ راہ۔ ہی ن

ٹ

اخبر ی 

ان ومندار وہ

 
ن

 ےن  اس   ۔ۓےہ۔ امیبری ےک است دس دن دعب اس ےک مسج ہپ الل ن

دز  ےس  اطعیئ

ٹ  

راتھ  اخبر   وںیہ۔  رھپ  اور آرام  وتق  وتق   ۔ۓوگلا  ریٹسای

ٹ

 راہ۔ وتہج ںیہن ی 

ا ےہ۔ رمضی وک 

ے

این ہی ےہ ہک اخبر مک وہ اجن

 
ن

 یک ای  ن

ن

ن

 

 ش
ت کي
پل ت
م
ک

 ٹھپ یئگ۔ 

ے
ن

دی۔ آی

 " اتگل ےہ ںیم کیھٹ وہ ایگ نکیل درد۔۔۔۔۔ وہ وںیہ راتہ ےہ۔

رزان وزٹ ہپ ےھت۔ اسرے یپ زیج، امی اوز اور اچی اوز ےھچیپ ےھچیپ ےھت۔ 

ن

 ڈارٹک ف

ری   "
 
 رکںی ےگ۔ ٹیپ ےک اورپ ےس  رسخ

ٹ

ڈاپیرٹنمٹ وک ررفی رکںی ےگ۔ وہ اویلیمٹس

 ررلی ) ہلضف اجت ( 
ی

ٹ

 ت
مي

ل 
فی ک

ٹک اگل رک گیب اگل دںی ےگ۔ سیچپ سیت دن اسرا ولفڈیئ 

 اور ڈرسپ۔

ٹ

 " ےلکن اگ۔ اسھت ایٹنی ن اویئی

رے ےھت۔ 

ٹ

 وہ رمضی یک رطف م
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ہتپ ےہ ای  ڈارٹک اننب  امکل اصج  مہ س  وج اہیں ڑھکے ںیہ، ڈارٹکز ںیہ۔ آکپ  "

اہک آپ 

ے

  ؟؟؟ ن

 

انتک لکشم اکم ےہ ؟؟؟ ذینہ، امسجین، امیل تقشم۔ ہی س  سک ئل

راروں 

ن

م
ر اسل ہ

م
 ہپ ای  ااھچ العج لم ےکس۔ امیبری ےس ڑلا اج ےکس۔ ویکں ہ

ے
ے

س  وک وق

ر امیبری اک العج نیپ ڈال اور ہی یلگ ےلحم ےک اطعیئ ںیہ وت مہ ویکں
م
 ڈارٹک ےتنب ںیہ ؟؟؟ ہ

 " اہیں رھبے ڑپے ںیہ ؟؟؟؟

 وہ راسن ےس ہہک رےہ ےھت۔

ا وہ وت رتسمی۔  "

ن

مہ ےن ڑپکے ولساےن وہں وت درزی ےک نپاس اجےت ںیہ۔ رھگ انبن

  امیبری اور العج یک ن ات آیت ےہ وت 
 
ا ےہ۔ رھپ ج

ے

ولےہ اک اکم ولاہر اور وسےن اک انسر رکن

 ن ار ویکں ڈارٹک ےک نپاس ویکں ںیہن آےت ؟؟؟ وخد ڈارٹک ویکں نب اج

ے

ےت وہ ؟؟؟ دوس

دےت وہ ہک یگنہم زیچ 

ٹ ن

بیبط رظن آےت ںیہ ؟؟؟؟ ای  ااھچ ڑپکا ول وت ااھچ درزی ڈوھی

ا وہ۔ رھپ مت وخد وج اےنت یتمیق وہ، اےس وییہن ولوگں ےک رجتن ات یک رظن ویکں 

ن

راب ن

ن

خ

 " رکےت وہ ؟؟؟؟؟

پ اچپ نس راہ اھت۔  وہ جپ

ر ےس آیت ےہ، ااظتنر   اہں امن ایل رساکری اتپسہولں ںیم بمل  " بمل اطقرںی ںیہ، ن اری دی 
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  دس دنپرہ 

 

 ںیہ۔ وخد ےک ئل

ے

  اانت وت رک تکس

 

ا ےہ نکیل امکل اصج  اےنپ ئل

ے

ا ڑپن

ن

رکن

  یہ ںیہ۔ ھچک اکیل ڑیھبںی یھب ںیہ 

 

  مہ آےکپ ئل

ن 

سیچپ ٹنم۔ مہ ںیہ اہیں۔ نیقی امن

 ںیھجمس۔ فیلکت وہ  

ے

 ے۔ ایھچ نکیل ان یک وہج ےس س  وک ای  اس م
ی

 

ي
 
ج
کی 

وت ایکس دوا 

راروں روےپ اھکےن ےنیپ ےنیپ، ےننہپ اوڑےنھ ہپ اگلےت ںیہ، ھچک دوا 

ن

م
دوا۔۔۔۔ ڑکنیسوں ہ

 " ہپ ویکں ںیہن ؟؟؟؟؟

 اوہنں ےن ااکس دنکاھ اپھتپھتن ا اھت 

اری الرپوایہ اںیہن ال العج انب دتی ےہ۔  "
م
 العج وہیت ںیہ، ہ

ِ  
امیبرن اں س  اقب

 وہےیئ اگ۔

ے

اءاہلل۔ مہ دوا رکےت ںیہ۔ آپ داع   رپاشین م

 

کیھٹ وہ اجںیئ ےگ ان ش

 " رکںی۔ ںیلچ ڈارٹکز آےگ۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر وہیئ  "
م
اں، اےکس دو وچبں وک ویہ العامت اظہ

ن

اڈیئ اک رمضی اھت ن

ن
 

ائ

ٹ

د ن

ٹ

ڈ

ٹ

 ت
ت کي
پل ت
م
ک

رس وہ وج 

ا  ںیہ۔   ۓںیہ۔ ایکس ویبی رکیل آیئ یھت۔ مہ ےن ٹسیٹ یھب رکوا
ٹ

اڈیئن

ن
 

 " ےہ  یہ  ئ

ا  اوہنں ےن اابثت ںیم رس الہدن 
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ری ڈاپیرٹنمٹ ںیم لک  "
 
ااکس بلطم ہی العےق ںیم ایپی ڈکمی لیھپ راہ ےہ۔ رسخ

 ےک اسھت دالخ وہ

ے
ن

 رٹسہی۔ یس  ای   ،  لئسم   اس  ای    ںیہ۔ ۓآھٹ رمضی یٹھپ ای

ردور

ن

ر   ن ا  م

 

ا ےس  وریغہ  ڈاھےب  ےہ۔  الکس  ولی

ن

 " ےہ  نیپ   اھکن

۔۔۔۔مت رٹیل   "  

 

 " وھکل، وفڈ ارٹکپسن اور اور اورپ ااھتریٹ ےک ئل

 " یج رس "

 رحا اکنھکری یھت۔

 " رس ہی وچبں وک ن اپ ےس وہا ےہ ایک ؟؟؟ "

وہ اتکس ےہ نکیل زن ادہ ہی وہ اتکس ےہ ہک اوہنں ےن یھب وکسل ںیم دنگ الب اھکن ا وہ۔  "

ک وت ںیہن

ن

 ت
گي
ا دس دنپرہ روےپ ںیم ےنلم وایل نیٹنیک یک زیچںی آر

ن

اں۔ ن

ن

 وہیت ںیہ ن

ا افصیئ۔

ن

 " اصف نپاین ن

 اس ےن اابثت ںیم رس الہن ا اھت 

  اےسی ای  امیبری ےلیھپ وت اےس وفراً روپرٹ ایک  "
 
دںیھکی ڈیمم رطہقی ہی ےہ ہک ج

 اہیں  اب  رکںی۔  دتارک   اور  ںیل  ونسٹ  آںیئ،  ںیم  رحتک ںیمیٹ  رساکری   ۔ۓاج

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


دز از  داء   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلری 

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

25 

  وکشش  یک   اجےنن ےن  اوہنں  ویکہکن ےہ،  ایک  لئسم اںیہن  ہک  ےہ  ںیہن یہ  ہتپ  وک  رموضیں

ان۔ ھچک وک  روپرٹ  وت  یک   ںیہن  یہ

ن

ا ڈاںیل ن

ن

ر ن ات وگرٹنم ےک رس ہپ ن
م
ن رکے ؟؟؟ ہ

 ہپ اعمہنئ  

ے
ے

اری ارفنادی زہم دارن اں یھب وت ںیہ۔ س  ےس ےلہپ اینپ زہم داری۔ وق
م
ہ

ص۔ رھپ ارگ یسک اخص العےق ںیم وہ امیبری لیھپ ریہ ےہ وت  

ی 

ن

ج

 

ش

ے

ي

ااکس روک اھتم۔ وہ اور 

 " ےسیک الھب ڈارٹک زبنی ؟؟؟

ا۔ آلکج وت   "

ن

اصف نپاین۔ افصیئ اک ایخل۔ اھکےن ےنیپ ںیم اایتحط۔ رھگ اک اکپ اھکن

 یھب وہ ریہ ےہ

ن

ن

 

 ش
ي

ن

 ت
شي
پ ک

 " و

۔۔۔۔۔ افصیئ وت وےسی یھب فصن اامین ےہ۔۔۔۔۔۔۔ "  " ن الکل یہی س 

 ےھت۔ ۓوہ ےتہک ےلچ گ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا یھت۔ دس ےجب ذ

ن

اشین اور لصیف اس رات ڈوییٹ ہپ یھت۔ ایکن ٹفش دس ےجب متخ وہن

  ڈارٹک آگ

 

 اھت۔   وہا  ڑھکا   اھٹ  ذاشین  وت  ۓ ےک دعب وایل ڈوییٹ ےک ئل

اا وہں "

ے

کلت

ن

ي
 " لچ کیھٹ ےہ، ںیم 
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 اس ےن اینپ زیچںی ںیٹیمس اور اےس داھکی 

ا ؟؟؟ "

ن

 " وت ےن ںیہن اجن

 " وہںںیہن ںیم یھب سب لکن راہ   "

 " لچ اسھت ےتلچ ںیہ رھپ "

ا ےہ آسف ےس وت۔۔۔ وت اج ںیم آ اجؤں اگ "

ن

 " ںیہن۔۔۔ وہ ےھجم ھچک اسامن ااھٹن

 " لچ کیھٹ ےہ "

ا 

ٹ

    اھت   اچنہپ  ںیم  نپارگنک  ایھب  اھت۔   لکن   ۓوہ گیب دنکےھ ہپ اور اوورآل ن ازو ںیم ل
 
 ج

  ںیم  روم  ےک(    آرسیفز  ڈیملکی)    اوز   امی  وںیہ  وت  وفن  ااکس   ہک   آن ا  ن اد

ن

 
 ایگ  رہ  اگل   ہپ  اچرج

    ےک وایسپ  رک   الھجنھج  وہ  ےہ۔

 

  اھت۔ دنب  دروازہ  وت  اچنہپ واہں  اھت۔   اٹلپ  ئل

 وہ ادنر ےس دنب اھت۔ 

 وہیئ یھت۔ رات ےک وت وےسی یھب  

ٹ
پ
اس ےن دکتس دی یھت۔ ادنر یکلہ یس ٹھک ی

ا اھت۔ رنگنس نشیٹس ںیم 

ے

ر واہں اانت رش ںیہن وہن

ن
 

ی رٹسسز، وفن ںیم ےگل وارڈ وبای

ے

هی
گ

ن

پ

او

، اچ  

 

ری  ےک ئل   ڈارٹکز۔  اور  اوز اچی  ےکچ  اج   ےنیپ  اکیف  ۓ اور وزٹ ےک دعب ی 
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 رھپ ادنر وکن اھت ؟؟؟؟؟

 اس ےن رھپ ےس دکتس دی یھت۔

  اہھت ااھٹن ا اھت ہک دروازہ الھک۔ زرا اس۔ 

 

 رسیتی دکتس ےک ئل

 ںیہی ےہ ؟؟؟ "

ے

 " لصیف ؟؟؟ وت ایھب ی

 ۓ وہاایئں اڑی وہیئ ںیھت۔ اس ےن داھکی ایکس رشٹ ےک اورپی نٹب یھب ےلھک وہایکس

 ےھت۔

 قف رہچہ۔۔۔۔۔ 

  وت رھگ الچ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟ "
ُ

ے

۔۔۔۔۔ ت

ے
ے

 " ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ن اب ربمن دوم : ایھکنس  

ا ہک وہ وکیسن   "

ے

ن دا ےن  ںیم ٹلپ رک زدنیگ ںیم ےھچیپ دوھکیں وت ھجمس ںیہن نپا

ن

یکین وہیئ وج خ

 " ےھجم ادمح اسیج اٹیب اطع ایک 
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 دلہ ےتہک ےھت۔ س  ےک اسےنم ےتہک ےھت۔ ن ار ن ار ےتہک ےھت۔ 
ِ

ن

رادش اصج  اببن

 ےس اگل 

ن

 ۔۔۔۔ۓوہ  ےتیل  البںیئ  ایکس  ،ۓاےس اسھت اٹمچ  ،ۓاےس یس 

 " ریما اٹیب۔۔۔۔۔ ریما اٹیب۔۔۔۔۔ "

۔ اےکن الڈ، تبحم، ہی   ا ہی س 

ے

ررو رکن

ن

زعت، ہی رخف۔۔۔۔۔ اسرا نپچب ان س  وہ ڈی 

راس اھت۔۔۔۔ اسری وجاین یک تنحم یھت وہ۔۔۔۔۔ وہ لھپ اھت۔۔۔۔ اےکس 

ے

  ی

 

ےک ئل

 ربص اک لھپ۔۔۔۔۔ اھٹیم لھپ۔۔۔۔ تہب اھٹیم۔۔۔۔۔۔

رش لھپ اھت۔۔۔۔۔ 

ے

روا ی

ٹ

 ےلہپ وہ ک

 یہ اےکن امےھت یک رںیگ نت اجیت ںیھت۔ 

ے
ن

ام یس

ن

 اےس دےتھکی یہ، ااکس ن

  وک رکیل اجؤ اہیں ےس۔۔۔۔۔ ہی اہیں ویکں آن ا ہمیلح۔۔۔ "

 

۔۔ ہمیلح اس وپنسئل

ری رطح شیپ  ری ںیم۔۔۔۔ داعفن رکو اےس اہیں ےس ورہن ںیم تہب ی  ریمی الربئی 

 " آؤں اگ اےکس اسھت

ا۔۔۔۔ 

ے

 ڈرا امہس وہ ان ےک ےھچیپ پھچ اجن

ا اھت۔ 

ے

 اےسی یہ وہن
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ر اصقن
م
ر ڑگبے اکم یک دبوگشین اےکس رس یھت۔ ااکن ہ

م
ر ہصغ اےکن ہ

م
ن ایکس وہج ےس اھت۔ ہ

ارےت ےھت۔ 

ے

 دن اؤ وہ اس ہپ یہ ان

ر رطف۔ ےلہپ امں  "
م
ریتک یہ ےہ ہ   ےس اس وحنمس وک اس رھگ ںیم الن ا وہں، ےب ی 

 
ج

 " ن اپ وک لگن ایگ، اب ایک ںیمہ یھب متخ رکدے اگ

این ےہ۔۔۔ اےس ایک  "

 
ن

ا ںیہک۔۔۔ ہچب ےہ۔۔۔ آےکپ ےگس رموحم اھبیئ یک ن

ن

اےسی وت ن

 ےک دن۔۔۔۔۔ 

ے

 " ہنم داھکںیئ ےگ ایقم

  وہ رب ےک  
 
پ وہ اجےت ےھت ہک وہ اوکن ایک وجاب دںی ےگ ج وہ اھبیئ ےک ہنم وک جپ

  ااکن رگابین ڑکپے اگ وت اہکں 
 
اسےنم وسال رکے اگ۔ ہی ںیہن وسےتچ ےھت ہک میتی ج

 اجںیئ ےگ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  االسم آن اد ےس الوہر اج رےہ دیجم اصج  اور ایکن ویبی یسک

 

ادی ںیم رشتک ےک ئل

 

 ش

  راےتس ںیم وہ احدہث وہایگ۔ وہ اوٹنیں ےس رھبا رٹارل اگڑی ےس رکٹان ا اور اگڑی 
 
ےھت ج

 یئگ۔ وٹنمں ںیم دوونں متخ۔۔۔۔

ٹ

 ال
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 ادمح دیجم میتی نیکسم۔۔۔۔۔

رپ رک

ٹ

م
ےن یک سب ایکن یتلچ رٹکیفی یھت۔ اکرون ار اھت۔ رھگن ار س  ھچک۔ اس س  وک ہ

 ای  یہ رشط یھت۔ 

 ادمح دیجم میتی نیکسم۔۔۔۔۔۔ 

 وکیئ ن ات یہ ںیہن۔۔۔۔

رچ  ہسیپ  اک   ن اپ  اےکس رھگ۔۔۔۔  ۓےل آ

ن

 صح   اےکس   انسےت۔  اگایلں  یہ   اےس  اور  رکےت خ

ا   اک

ن

 وحنمس۔۔۔۔   یھب رھپ وہ  اور  اھت   ہپ  نت  ےک س   اتل  ڑپکا  نیپ   اھکن

۔ اب وسہل اک وہےن وک    

ے

۔ امرںی اھکےت۔ البوہج وہ ھچ اسل اک اھت ی

ے
ن

اھت۔ ویہ س  یس

 یک اگایلں۔ امرٹیپ۔ 

ا اٹیب۔۔۔۔۔ 

ے

 رصف وہ ںیہن۔ اب ایکن داھکی دھکی ارمح یھب رشوع وہایگ اھت۔ ااکن اولکن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ادئ وکیئ یہ بیع وہ وج اس ںیم ںیہن اھت۔

 

 داین اک ش

۔۔۔۔۔آوارہ۔۔۔ دب نلچ۔۔۔۔ دبزیمت۔۔۔ وخدرس۔۔۔۔ ہنم ٹھپ۔۔۔ ھتہ ٹھچ
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 طلغ تبحص۔۔۔۔۔

  

 

ر نب اجیت ےہ۔ اےکس ئل
م
اں ہک دوا یک دقمار رضورت ےس زن ادہ وہ وت زہ

ن

ا ےہ ن

ے

وہ وہن

 یھب رضورت ےس زن ادہ یک تبحم نب ریہ یھت۔

 مہ یہی وت رکےت ںیہ۔ وچبں وک اگبڑےن ںیم شیپ شیپ۔۔۔ 

اں۔۔۔۔ ےچب اےسی یہ  "

ن

را وکیئ ںیہن ہچب ےہ۔۔۔ الڈہل ےہ ن

ٹ

 رکےت ںیہ۔۔۔۔۔ ی 

 " رشاریت ےہ ہی

۔    

ن 

 الڈہل نپ یھب ای  امیبری ےہ۔ نیقی امن

 ریخ۔۔۔۔۔ 

 وہ یھب اےکس اسھت وےسی یہ اھت۔ اگایلں دانی، ن اپ یک داھکی دھکی امر ٹیپ۔۔۔۔۔ 

ا ایگ۔۔۔۔ 

ے

 زگرن

ے
ے

 وق

ا ایگ۔۔۔۔ االج اےکس ےچین داتب ایگ۔۔۔۔

ے

ر وہن

ے

 ایسہ ایسہ ی

رزگ ںیہن۔۔۔۔۔ "
م
رزگ ہ
م
 " ہ
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 " ںیم وت اینپ یہ رکوں اگ۔ آپ وہےت وکن ںیہ ےھجم روےنک واےل "

ا۔ روہیپ ہسیپ وت اےکس اہھت یک لیم اھت۔ اب وجاین 

ے

وہ ن اپ ےک اسےنم نت ےک ڑھکا وہاجن

 یک امیبرن اں نپال یل ںیھت۔

 ہشن۔۔۔ وجا۔۔۔۔ ڑلایکں۔۔۔۔ سب۔۔۔۔

  راتہ اھت۔۔۔۔ وتفہں لکش 

 

 یہی۔۔۔۔ دونں رھگ ےس اغی

ے
ے

ر وق
م
ا ہ

ے

ںیہن داھکن

 اھت۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ڈارٹک ذاشین ےن داھکی ہک اےکس رہچے ہپ وہاایئں اڑ ریہ ںیھت۔ 

 قف رہچہ۔۔۔۔ زرد ڑپیت رتگن۔۔۔۔ ل  اکاتٹ وہا۔۔۔ 

اں ؟؟؟؟ کک۔۔۔ ایک وہا ؟؟؟؟؟؟ "

ن

۔۔۔۔ وت وت رھگ الچ ایگ اھت ن

ے
ے

 " ی

 " ںیم اانپ وفن وھبل ایگ اھت ن ار۔ "

رھ ہک دروازہ وھکانل اچاہ نکیل وہ راےتس ںیم، دروازے ںیم ریپ اڑا

ٹ

 ڑھکا   ۓ اس ےن آےگ ی 

 اھت
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اں ؟؟؟؟؟ "

ن

 وت ےہ ن

ے

 
 " وت ویکں اانت رپاشین وہ راہ ےہ لصیف ؟؟؟ ریخی

 " اہں اہں۔۔۔۔ اہں ںیم کیھٹ وہں۔ وہ سب۔۔۔۔۔ آ اج ادنر "

ر

ن

ش ہپ اےکس وجےت اودنےھ  اس ےن ای  رظن ادنر داھکی اور رھپ دروازہ وھکل دن ا۔ ف

اا اوورآل۔۔۔۔۔

ے

کت

ٹ

لت
رش ہپ 

ن

 دیسےھ ڑپے ےھت۔ رکیس ےس ف

وہ۔۔۔ ںیم درالص۔۔۔ ےھجم اگل ریمی ضیمق ںیم وکیئ زیچ ےہ ڑیکا وریغہ۔ ںیم وہ  "

 " دھکی راہ اھت دروازہ دنب رک ےک۔۔۔۔

 یس وسحمس یک یھت۔ اس ےن وغبر ادھ ےلھک 

ٹ

م
ذاشین ےن اڈچیٹ واش روم ںیم آہ

 ایگ اھت۔ دروازے  

ٹ

م
 وک وھگرا وت ای  اسہی اس رھجی ںیم ےس ہ

ا وت اس امہ یک رلیسی  "

ے

ا وہ۔۔۔۔ اہاہاہ۔۔۔۔ اویںی ںیم رم رما اجن

ن

پ وھچب ن

ن

ےھجم اگل وکیئ اسی

ا۔۔۔۔۔

ے

رچ رکن

ن

 " وکن خ

را وت وہ ےلہپ یک رطح 

ٹ

ار ےک م

ے

 ےس ان

ن

 
وہ واسپ اینپ وجن ںیم آ کچ اھت۔ ذاشین وفن اچرج

ارلم وہ کچ اھت۔ 

ن

 ن

 " کیھٹ ےہ ںیم اتلچ وہں۔۔۔ "
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 " ںیم یھب اتلچ وہں ریتے اسھت یہ۔۔۔۔ "

ر اکنل آن ا اھت۔ ذاشین 
م
  رمکے ےس ن اہ

 

وہ اٹف ٹف وجےت نہپ رک، اوورآل ااھٹ رک، اےس ئل

 ایس انھجل ںیم اھت۔ 

ے

 ایھب ی

 ایک وہ وایعق ااکس ومہ اھت ؟؟؟؟؟؟؟ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اش۔۔۔ وخش  اےلگ دن ڈارٹک لصیف اےس

 

 
 ومعمل یک رطح الم اھت۔ اشہش ن

 ایپگں۔۔۔۔ 

رزان اصج  ےک ویل دہع ! بک ڈنیہ اوور رک رےہ ںیہ نپانپا آکپ ہی  "

ن

اور انسںیئ ف

 " ڈاپیرٹنمٹ ؟؟؟؟

 وہ دےمیھ ےس اسنہ اھت 

 " ہتپ ںیہن۔ وپھچ ےک اتب دوں اگ۔ "

 ۔وہ دوونں ان اسھت اسھت وموجد ڈیبز ہپ ڑھکے افزلئ دھکی رےہ ےھت

۔۔۔۔  ےک  س   یگ ۓوےسی ای  ن ات ےہ۔ ںیم اچی او ڈی نب ایگ وت لکشم وہ اج  "  

 

 ئل
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 " یک۔ س    اگ   روھکں  رگناین یک   مسق  خس   ںیم   ون  وی

 اس ےن ابچ ابچ رک اہک اھت۔

اں۔ ھجم ےسیج وصعمم   "

ن

  وہیگ ن

 

ایھچ ن ات ےہ۔ نکیل لکشم وت رھپ رجمومں ےک ئل

ارے دل اور  
م
 " اہھت اصف ںیہ ڈارٹک ذاشین اصج  ولوگں وک ایک رپواہ۔ ہ

 " ڈگ "

ادیئ ںیم رس الہدن ا اور رٹسس وک دہان ات دےنی اگل اھت۔ 

ے

 اس ےن ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " ہی ریتا ومہ یھب وہ اتکس ےہ ذاشین۔ "

 ےھت۔ دوونں اک امی 

ے

نسح ےن اےس وغبر داھکی اھت۔ وہ دوونں اتپسہل ےس یھب ےلہپ دوس

العہم اابقل ےس یہ اھت۔ ذاشین ےن ایھب دو امہ ےلہپ وجانئ ایک اھت ہکبج ڈارٹک یب یب اسی  

 نسح اور لصیف ےلہپ ےس ےھت۔ 

اور ںیم وہکں اگ ہی ریتا ومہ یہ ےہ۔ لصیف وک ےلھب ںیم ںیہن اجاتن وہں اگ نکیل ای   "

  ڈارٹک ےہاےھچ ڈارٹک وک ںیم اجاتن وہں۔ وہ دب دن ایتن ںیہن رک اتکس ذاشین۔ اور وہ ای  ااھچ
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" 

پ رہ ایگ  ر وک جپ  وہ ھچک دی 

س رک یل۔ ےھجم ہتپ ےہ  "

سک

 ھجمس ےک ڈ

ے

ا یھب ںیہن اچاتہ اھت نکیل دوس

ن

ںیم ہی ن ات رکن

دہ ےہ نکیل۔۔۔۔۔ ا دنسپی 

ن

 " ہک ہی تبیغ اور یلغچ ےہ، ہی اجوسیس ےہ ، ہی ن

 " نکیل ہی ریتے ن اپ یک روپینشیٹ اک وسال ےہ ؟؟؟ "

  الہدن ا اس ےن دلجی ےس یفن ںیم رس

ےھجم ایکن اور ایکن زعت یک ریت رھب یھب رپواہ ںیہن۔ ےھجم اینپ رپواہ ےہ۔ اےنپ وکگیل یک  "

   ہشیمہ  وکیئ ن ا   ۓ رپواہ ےہ۔ ںیم ںیہن اچاتہ ہک یسک یک ایسیہ ےھجم یھب داغ دے اج
ے

 اینپ  ی

 " رےہ۔۔۔۔  اتیج  یہ   ںیم ایسیہ

 " ذاشین۔۔۔۔ ذاشین۔۔۔۔ "

 نسح ےن راسن ےس اہک اھت 

" Let it go..... Its nothing.... Nothing..... Oky 

??? " 
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 اس ےن رس اکھج ایل اھت۔ 

ادئ حیحص ہہک راہ ےہ۔ ںیم البوہج اس ہپ  "

 

اہں۔۔۔۔۔ ںیہن کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔ وت ش

پ وھچب یہ چپ  رک راہ وہ۔۔۔

ن

 " کش رک راہ وہں۔ وہ اتکس ےہ وہ وکیئ اسی

اہ   اس دن اس ےن وخد وک یھب رھگاک اھت۔ اےس وکیئ

ن

  وہ ےب گ

ے

ریلی ےش اکٹ اجیت ی
م
زہ

ا ؟؟؟؟؟؟ 

ے

ن رار نپا

ے

 ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رم ےھت۔ اےکن ریپوں ےلت 
 
اس دن ربخ یلم وپسیل ڑکپ ےک ےل یئگ ےہ۔ اجےن ایک ایک خ

 ہپ اہھت رھک ےک ڈےھ گ

ن

 ۔ ۓےس زنیم لکن یئگ۔ وںیہ یس 

اںیگن اضعئ "

ٹ

 " رٹسوک۔۔۔۔ دوونں ن

  

 

اہ ںیہن یھت۔ اےکس ویہ رپو زرا  اےس اھت،  مغ اک  سج   ۔ۓولفمج وہگ  وہ رمع رھب ےک ئل

  داین سب ای  صخش یک ذات یھت۔ ایکس وخد یک۔۔۔۔ 

 

 احالت ےھت۔ اےکس ئل

 ادمح ےن ڑپاھیئ وھچڑ دی۔۔۔۔ 

ا  ا دن 

ٹ

اکرون ار دےنھکی اگل۔۔۔ رٹکیفی۔۔۔۔ وہ س  وج ااکس اانپ یہ اھت دقرت ےن ویں ولن
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ائ وت تہب ےلہپ زگر یکچ 

ے

۔۔۔۔ ن ا س 

ن

ا دالھن

ن

ا، الہنن

ن

ا الپن

ن

اھت۔ رھپ ایکن ذہم دارن ا۔ الھکن

  اب سب ویہ اھت۔ 

 

 ںیھت۔ ان ےک ئل

 س  ھچک۔۔۔۔۔۔ 

ویہ وبن ا اھت وج ےٹیب یک وصرت ںیم   رس ہپ ڑپی وت ااسحس وہا ہک اوہنں ےن ایک وبن ا۔۔۔۔

 اکٹ رےہ ےھت۔ 

 اور وہ۔۔۔۔ 

 وہ وت یسک یکین اک ہلص اھت۔ 

رے، انب ااتک

ٹ
پ
ر ۓانب ےکھت، انب خ    ہم

ے
ے

   اےکن وق

 

 ایتر۔۔۔  ئل

ا۔۔۔ اوب یج الہن ںیل۔۔۔ یج اوب یج۔۔۔۔ کیھٹ ےہ اوب یج۔۔۔۔ "

ن

 " اوب یج اھکن

دا ےن  ںیم ٹلپ رک زدنیگ ںیم ےھچیپ دوھکیں وت  "

ن

ا ہک وہ وکیسن یکین وہیئ وج خ

ے

ن ھجمس ںیہن نپا

 " ےھجم ادمح اسیج اٹیب اطع ایک 

 دلہ ےنہک ےگل ےھت۔ س  ےک اسےنم ےنہک ےگل ےھت۔ ن ار ن ار ےنہک 
ِ

ن

رادش اصج  اببن

 ےس اگل

ن

 ۔۔۔۔ ۓوہ  ےتیل البںیئ  ایکس  ،ۓاٹمچ اسھت   اےس  ،ۓےگل ےھت۔ اےس یس 
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 " ریما اٹیب۔۔۔۔۔ ریما اٹیب۔۔۔۔۔ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یئک اسل وییہن زگرے۔

 اور اس دن وہ رھپ ےس ن اپ ےک اسےنم اھت۔ الل اچدر ںیم یٹپل وہ ڑلیک۔ 

ادی رکےن واال وہں۔ "

 

ا وہں اس ےس۔ ش

ے

 " ںیم ایپر رکن

 ۔ ۓوہ اےس دےتھکی رہ گ 

 " ارمح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟"

 .اھت ؟؟؟؟ ن ایق اک دڑھ ؟؟؟؟؟  وہ یسک وک اگھب الن ا اھت اور اب ان ےس ایک اچاتہ 

 " داعفن وہ اجؤ۔۔۔۔ ےلچ اجؤ۔۔۔۔ اجؤ۔۔۔۔ "

 الچےت رےہ ےھت۔ ادمح اںیہن اھبنسےنل یک وکوششں ںیم اکلہن اھت۔ 

ے

ر ی  وہ دی 

اں۔۔۔ ااھچ سب رکںی۔۔۔ ںیلچ گ  "

ن

 اہں  وہ۔۔۔۔ یپ   ۓاوب۔۔۔ سب رکںی ن

 " ےہ۔۔۔۔  کیھٹ   ااھچ  اب۔۔۔۔  وہ  ےگ   آںیئ  ںیہن
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ا وت اےس البن ا۔ نپاس   وہ اسری رات

ٹ

اےسی یہ ےب نیچ زگری۔ ایلگ حبص وہ امنز ڑپھ ےک ولن

 اھٹبن ا۔

اسری رات وساچ ےہ۔ اسیج یھب ےہ، ریمی اوالد ےہ۔ ریما وخن۔ آج اس ےس ہنم  "

 " ریھپ ایل وت لک وک ہمیلح ہنم ریھپ ےل یگ۔ 

 اوہنں ےن وہ اکذغ اےس امھتن ا۔ 

دن ا  اےس ااکس  ےہ۔   رکدن ا  وٹبارہ  ےہ۔  وت  یہ ااکس  س    ہی  ۔ۓ اس الب ول۔ وہ آ اج "  ےہ،  دی 

 " ہشیمہ۔۔۔۔  وخش۔ وخش   روہ۔  اسھت  اھبیئ دوونں  ںیہمت۔  اہمترا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " ڈارٹک ذاشین "

راۃ انیعل 

ے

را وت اسےنم ڈارٹک ف

ٹ

 رک م

ن

  اےس یسک ےن اکپرا۔ وہ وچی
 
وہ وارڈ ےس لکن راہ اھت ج

ایئ یک یس رہل دوڑ یئگ یھت۔ اےس دےتھکی یہ ہتپ ںیہن 

ن

ڑھکی یھت۔ اےکس ووجد ںیم وہ وتان

ر اکھتن دور وہےن یتگل یھت۔ 
م
 ویکں ہ

 وہ رک ایگ اور رکسما رک اےس داھکی۔
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 " یج ڈارٹک۔۔۔۔ "

ر وسیتچ ریہ وہ اےکس   اسےنم ڑھکی ھچک دی 

 " وہ درالص۔۔۔۔۔ لک۔۔۔۔۔ ںیم ۔۔۔۔ "

 اس ےن رس ااھٹن ا اور اےس داھکی

رزان وک ہتپ ںیہن ایک  "

ن

ا یھت آپ ےس۔ لک ںیم آپ ےک اسےنم ڈارٹک ف

ن

ےھجم وسری رکن

 " ایک ہہک یئگ۔ وس وسری ےھجم ںیہن ہتپ اھت وہ آےکپ افدر ںیہ

 وہ سنہ ڑپا 

 " ریمے ن ارے ںیم ھچک ااٹل دیساھ وبال اھت ؟؟؟؟؟؟ایک آپ ےن   "

 " ںیہن "

 " وت رھپ ےھجم وسری ویکں ہہک ریہ ںیہ ؟؟؟؟ "

پ رہ یئگ   وہ جپ

ا۔  "

ے

ا رکن

ن

  یھب امڈنئ ن

ے

 و  یم ارگ آپ ےھجم دیساھ دیساھ اگایلں یھب اکنل ںیتیل، ںیم ی
 ت لی
پ
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 " اسٹ اوےک ڈارٹک

رےنھ وک اھت۔ 

ٹ

 وہ ہہک رک آےگ ی 

 " افدر۔۔۔۔۔نکیل وہ آےکپ   "

 " اسٹ اوےک میم۔۔۔۔۔ اسٹ اوےک۔۔۔۔۔  "

 اس ےن اہھت ااھٹ رک اہک اھت۔ 

 " اجےیئ۔۔۔ آےکپ رمضی آیکپ راہ دھکی رےہ ںیہ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اھت وت راکیرڈ انجیھب 

ن

ڈارٹک رحا اور زبنی آسف ںیم یھٹیب افزلئ دھکی ریہ ںیھت۔ ےنیہم اک آخ

یک اجن اجیت یھت۔ وہ اسرا دن رمضی وارڈ ںیم ڑھکی رہ یتکس یھت   اھت۔ اس اکم ےس رحا 

د وکتف داتی اھت۔   نکیل ہی درتفی مسق اک اکم اےس دشی 

ری  ےتیل ںیہ ؟؟ "  " ںیم کھت یئگ ن ار۔۔۔ ولچ ی 

 سیت وت وہں یگ "

ُ

 " ایھب وت دس افزلئ یھب ںیہن وہںیئ۔ ہی مک ےس مک یھب ُک
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 اس ےن ہنم وسبرا۔ 

 ولچ  ےھجم۔   اگ  ۓ۔ ںیم ای  ٹنم یھب اور اہیں ریک وت رٹسوک وہاج ےھجم ںیہن ہتپ "

 " اوھٹ۔۔۔۔

 اس ےن اہک اھت اور ایھٹ۔

 " اوھٹ یھب۔۔۔ ولچ۔۔۔۔ دعب ںیم رک ںیل ےگ ن ایق۔۔۔۔ "

 یئگ 

ن

 اس ےن ااکس اہھت ڑکپ رک ااھٹن ا وت ایکس ایلگن ںیم ڑپی اوگنیھٹ دھکی رک وچی

 " ایک ؟؟؟؟؟ یچس ؟؟؟؟ "

 " وہا ؟؟؟؟ایک   "

 زبنی ریحاین ےس اےس دھکی ریہ یھت 

ی ڑلیک  "

ن

 شی
مي

 ہی اہمتری ایلگن ںیم ںیہن یھت۔ 

ے

ا ےہ، ےلھچپ ےتفہ ی

ے

 ےھجم ن اد ڑپن

ے

اہجں ی

 " ینگنم رکوایل ےکپچ ےکپچ ؟؟؟؟

 وہ پنیھج یئگ یھت۔ 
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 " بلطم وایعق ؟؟؟؟؟ "

 اس ےن اابثت ںیم رس الہن ا اھت 

ی۔۔۔وایعق تہب یچنہپ وہیئ ےش وہ   "

ن

 شی
مي

ی 

ن

هی

ُ
گ

 " مت ینیع ںیہمت کیھٹ یتہک ےہ 

دہ، رھچی  اھبول  ۓااھچ ؟؟؟ وہ ےھجم سنیھب اگ "

ٹ ن

ی  ؟؟؟؟؟  ےہ  یتہک  ھچک یھب   العوہ  اےکس   نپا

" 

پ رہ یئگ یھت۔  رحا ای  ےحمل وک جپ

 ے۔۔۔۔ ولچ۔۔۔  "
ی

 

ي
 
ہ
ا رکو۔۔۔۔ ولچ ےھجم نپاریٹ اچ

ن

ااھچ اب مت زن ادہ وکباس ن

 " ولچ۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اچہ ریہ یھت، 

ن

ایکس ینگنم یک ربخ اسرے ڈاپیرٹنمٹ ںیم لیھپ یئگ یھت۔ وہ وج اےس اپھچن

ا دنسپ ںیہن 

ن

 ںیم آن

ٹ
 

ا یکس۔ وےسی یھب وہ ان ولوگں ںیم ےس یھت ںیہنج اپسٹ الی

ن

اپھچ ن

ر ےننب یک اعدت ںیہن وہیت ےہ وت اںیہن وہ س  بیجع اتگل 

ن

ا۔ اںیہن س  یک وتہج اک رمک

ے

وہن

 ےس  س    ڑپیت   الل  ،ۓ ب یھب وہ سب رشدنمہ رشدنمہ، یپنیھج وہیئ، رس اکھجےہ۔ ا
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 یھت۔  ریہ   اج  یتہک  رکشہی رکیت،  ووصل  ابمرابکد

ردیتس ونٹ یھب امھتن ا اھت  رزان ےن تہب وخش وہ رک اھٹمیئ اھکیئ اور اےس زی 

ن

 ڈارٹک ف

 " ارے نپالگ ڑلیک رھک ول۔۔۔ ن اپ ھجمس ےک دے راہ وہں۔۔۔۔ وخش روہ "

 اس ےس وپےتھچ رےہ ےھتوہ  

ے

ر ی  تہب دی 

روخردار رکےت ایک ںیہ ؟؟؟؟ "  " ی 

 " اچچ زاد ںیہ۔ اانپ وش روم ےہ۔ ںیہی۔۔۔۔ "

ا اہلل "

 

 " ااھچ ااھچ۔۔۔۔ امش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےہ۔ اویٹلں  "

ے

ان ا ںیہ۔ لک دورہپ ےس یہی احل

ے

ام ردیش نیسح ےہ۔ ریمے ن

ن

یج ااکن ن

اں اور اسھت  

ٹ

رن ا۔ نپاین نپاین۔ اچوولں ےک نپاین اسیج۔  ہپ ال

 

 " ڈای

 ڈارٹک رحا ےن ایکن آںیھکن چپ  یک ںیھت 

 " ایک اھکن ا اھت حبص ؟؟؟؟ "
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اہتش ویہ روز اک یہ ای  اسیج ےہ۔ اچ "

ن

دہ  ۓ ن
ٹ ن

 " رپااھٹ  ای

 " اور ھچک ؟؟؟ "

ا  اس ےن یفن ںیم رس الہدن 

راب ںیہ۔ نپان اھکےت ںیہ ؟؟؟ "

ن

 خ

ے
ن

 " دای

 " یج ؟؟؟ "

 " ؟؟؟؟؟بک ےس   "

ر ےس۔ سیب سیچپ اسل "  " اکیف دی 

 " آج یھب اھکن ا ےہ ؟؟؟؟ "

"   
 
ی ر

ے

 " یج حبص اھکن ا اھت دن دس ےجب ےک ف

ا  اس ےن اابثت ںیم رس الہن 

 ڈارٹک اصہبح ایک لئسم ےہ اںیہن ؟؟؟؟  "

ا ےہ۔ اھکےن ںیم  "

ے

 ےہ۔ وہ اجن

ن

رن

ن
 

ںیہن رطخے یک وکیئ ن ات ںیہن ےہ۔ وفڈ وپای
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ا 

ے

دے ےس وہ اتکس ےہ۔ یئک دہعف نپاین کیھٹ ںیہن وہن

ٹ ن

 " ھچک اورپ ےچین۔ ای

 ادمح اخومیش ےس نس راہ اھت۔ 

 وگلا ںیل۔ نپاین رثکت ےس دںی۔ اہ آر اسی ےل ںیل۔ انتج زن ادہ ںیئپ  "

ٹ

ہی ایٹنی ن اویئی

  وگیل ھکل دی ےگ اانت ااھچ  

 

رن ا اک دمش ےہ ہی۔ سب یہی۔۔۔ اور ہی ایٹل ےک ئل

 

ےہ۔ ڈای

 " ےہ

 " کنیھت وی ڈارٹک۔۔۔۔ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یلھبنس ںیہن یھت۔  

ے

عی ت
طی 

 

راب وہیت اج ریہ یھت۔ ان ےک ےنہک ہپ اس 

ن

راب ےس خ

ن

 خ

ے

دوا ےنیل ےک دعب یھب ایکن احل

 وہ دنب اھت۔ ےن ارمح اک ربمن المن ا نکیل  

 وہ رکچا گ

ے

ام ی

 

 ریہ  لکن   اجن  ےسیج ےس  مسج  اور  درد  ںیم نپاؤں   اہوھتں  ےھت۔  ۓ ش

   یھت۔

 وہ دون ارہ ارمییسنج ںیم ےل ایگ۔ 
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 " ڈی اہڈیئرنشی ) نپاین یک یمک ( یک وہج ےس ےہ۔ "

 وفراً ولفڈیئ وگلا دن ا۔ ھچک وکسن شخب دواںیئ۔ اےس ھچک ٹسیٹ ھکل دےیئ۔

ا  زن 

ے

عی ت
 طي ی 

ے
ے

 دہ ڑگب یئگ یھت۔ رات یسک وق

رن ا ہک وںیہ رتسب رھب ایگ

 

د ڈای را احل۔ اسھت ںیم اانت دشی   اھکسن اھکسن ےک ی 

 " ارمح۔۔۔۔۔۔ارح۔۔۔۔۔۔ "

 ہپ اہھت رےھک ڈےھ گ

ن

 ۔ ۓوہ یس 

 ڈارٹکز۔۔۔۔ رنس۔۔۔۔ ارمییسنج۔۔۔۔۔۔

  ۔ۓگ وھچٹ  نیسپ   ۔ۓاےکس اہھت نپاؤں وھپل گ

 ےھت۔   ۓ وہگدےتھکی یہ دےتھکی، ایکس رظنوں ےک اسےنم وہ متخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے وہ

ے

کلی

ن

ي
 اھت لکن وہا  داتھکی  یہ  اےس  وہ   اھت۔ داھکی  وک  ومیتر  ۓڈارٹک لصیف ےن رٹسسز روم ےس 

 ایگ۔  اکھج رس  رک  نپا   داتھکی  اےس  اور

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


دز از  داء   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلری 

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

49 

 ؟؟؟  "

ے

 " ےسیک وہ دوس

 " کیھٹ وہں رس "

 ےس اس ےس وپاھچ اھت

ے
 

اس

 

 
 اےس رانک ڑپا اھت۔ لصیف ےن ن

 "اکم ھجمس آ راہ ےہ ؟؟؟ وکیئ رپاشیین وت ںیہن ےہ ؟؟؟؟ "

اا  ڑلاک۔   اسہل   اسین  ااھٹرہ  اھت۔   ۓ وہ وارڈ وبا
ے

کلت

ن

ي
ی  دق۔  اس  وہا 

ے

ت گی
 ه
ی

 ےس  ھکیت   ںیسم۔ 

۔۔۔۔   رھکنا زرا   ےس  دنگیم  وقنش۔

ن

 رن

ر ےہ وکیئ رجتہب ںیہن اھت۔ اکم ارثک 
م
اس ےن نیت ےتفہ ےلہپ وجانئ ایک اھت۔ این این آن ا وت اظہ

ا اھت۔ ایھب حبص ای  ڈیب ہپ اینت زیت ڈرپ الچ دی یھت۔

ے

ر رک اجن

ٹ

ری 

ٹ

 گ

 " یج رس آ راہ ےہ "

 ے وہ وت اتب دانی۔ مہ س  ای  یلمیف ںیہ اہیں "
ی

 

ي
 
ہ
 " ڈگ۔ ھچک دمد اچ

 " یج رس۔ کنیھت وی "

رھ ایگ اھت۔ 

ٹ

 لصیف ااکس دنکاھ اپھتپھت رک آےگ ی 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " وکن ؟؟؟؟؟ "

 " ڈارٹک روح االنیم "

ام وک چنیھک رک اہک اھت۔

ن

 رحا ےن ڈراامیئ ادناز ںیم ن

" Associate professor, former Head of 

department medicine in DHQ, Gujranwala " 

 " ااھچ دنبہ اورپ ےس ےچین وک یھب آ اتکس ےہ ؟؟؟؟ "

 " ےن وخد اجب وھچڑی ےہ وہ وایل۔  انس ےہ اوہنں  "

 ینیع ےن ہنم انبن ا 

ا وھچڑے  "

ن

  یھب ن

ے

دے ڑپںی وکیئ ی

ٹ ن

 ہپ روز ڈی

ٹ

ان ےہ۔ اچی او ڈی یک وپس

ن

بجع ان

 " اور اوہنں ےن اےسی یہ وھچڑ دی

 ڈارٹک ںیہ۔ ہتپ ںیہن وکن وکن یس ڈرگی۔ ہتپ ںیہن ےنتک وگڈل  "
 
ےتہک ںیہ تہب اقب

 " ڈیمل
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ری ررسیچ ےہ "

ٹ

۔ ریخ ےہ ؟؟؟؟؟ اہمترے الکن ولکن وت ںیہن ںیہ وہ اہمتری ی 

 " ؟؟؟؟؟

 " الکن ؟؟؟؟ "

 ڑپںی 
 
 رحا یک اںیھکن اب

ا ےہ ؟؟؟ "

ے

 " ایبسیل اسل اک دنبہ الکن وہن

ا ےہ ؟؟؟؟ "

ے

 " اور ایک اھنن اکاک وہن

اور مت یھنن اکیک وہ ایک ؟؟؟؟ ےنتک یک وہ ؟؟؟؟ سیت ؟؟؟؟ اسیتک ؟؟؟ وچسیتن   "

 " ؟؟؟؟

 ۓ  ادا ےس ن ال رہلااس ےن ای  

" I am just sixteen " 

 وہ دوونں زور ےس یسنہ ںیھت

 " وسہل اسل یک ن ایل رمع وک السم۔۔۔۔۔۔۔ "
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 ای  ےل ےس دوونں ےن اگن ا اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارے درایمن ریمے ای   "
م
ریمے اسیھت ڈارٹکز، ےھجم تہب وخیش ےہ ہک اج ہ

 ڈارٹک  

ے

ا وہں، ڈارٹک روح  تہب اےھچ دوس

ے

وموجد ںیہ۔ آےیئ ںیم آاکپ اعترف رکوان

 " االنیم

  اابقتسہیل اھت۔ 

 

 اکرفنسن روم ںیم س  عمج ےھت۔ درالص وہ ےئن ایناےل ڈارٹک ےک ئل

دہ، اابخر ااھٹ  " ری 
 
 ڈارٹکز ںیم ےس ای  ںیہ۔ وکیئ یھب خ

 
ہی کلم ےک دنچ اےھچ اور اقب

ا ںیہک واہں  

ن

 انیقیً تہب وطلی ںیل، ہی ںیہک ن

ے

دامت یک رہفس

ن

وموجد وہں ےگ۔ ایکن خ

 تہب رصتخم

ے
ے

 " ےہ اور اس تسشن اک وق

  ڈاسئ ہپ آ

 

 ےھت۔  ۓڈارٹک روح االنیم اےنپ اعترف ےک ئل

ان وج اینپ زدنیگ ےک 

ن

وہ اچسیل ےک ےٹیپ ںیم ڑھکے ای  وہہیج رمد ےھت۔ ای  ااسی ان

 اقمم، س   ضحم سیت سیتنیپ اسولں ںیم س  ھچک احلص رک کچ

ے

اھت۔ رہشت دول

 رکش ےھت۔ 
ِ  
 ھچک۔ ایکس ذات ںیم ای  رع  اھت۔ وہ تقیقح ںیم اقب
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ںیم اجب وھچڑ راہ اھت۔ ںیم اہجں اھت واہں ڈیہ اھت نکیل وخش ںیہن اھت۔ ریمی میٹ  "

رزان ےس ںیم ےن وشمرہ ایک۔ ہی ریمے رتحمم ااتسد رہ ےکچ 

ن

ایھچ ںیہن یھت۔ ڈارٹک ف

رر۔۔۔ رگ

ٹ

ی

ن

 ت
مي

ا۔ ان وک اہمتری ںیہ۔ امئ 

ن

 رکن

ے

و۔۔۔۔ اوہنں ےن اہک روح ہی م

رضورت ںیہن، ںیمہ ےہ۔ وت سب۔۔۔۔۔ ااکن مکح رس آوھکنں ہپ اور ںیم اہیں وہں۔ 

ا وہں ہی رفس ااھچ زگرے اگ

ے

 " ادیم رکن

ادیئ یک یھت۔

ے

اویلں ےس ایکن ن ات یک ن

ے

 س  ےن ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر وہایگ ٹنشیپ ؟؟؟ "

 

پاای شت
پ ک
 " ؟؟ا

 رک داھکی اور رھپ وہ افلئ اےنپ اسےنم یک۔ آسف ںیم اسےنم ڈارٹک 

ن

ڈارٹک روح ےن وچی

ر ںیم وہ ےھٹیب ےھت۔  رای  رازان وموجد ےھت۔ زیم ےک اسےنم اِدرھ ڈارٹک رحا اور اےکس ی 

ن

 ف

 دی، آیئ وی ولفڈیئ دےیئ، نکیل  "

ٹ

د اھت۔ رک ںیہن راہ اھت۔ ایٹنی ن اویئی رن ا دشی 

 

رس ڈای

 " ںیہن ریک رس

 " ؟؟؟  ےھت   ۓےلہپ وہ ےلچ ویکں گ "
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ںیم ےن رواک اھت رس نکیل ااکن اٹیب ےنہک اگل ہک ںیم رھگ ہپ ایھچ ریئک رکولں اگ۔ ںیم ےن  "

ررن ا  وکیئ   ۔ۓ ٹسیٹ رکوا

ٹ

 ت کی
پ

   وفڈ   الم۔  ںیہن  

ن

رن

ن
 

 اھت۔   ںیہن  وکرلا  وی   نکیل  یھت  وپای

 " ںیھت۔  یک  ایس  العامت

 ڈارٹک روح اکنھکرے

رن ا اھت، رھپ دعب ںیم وخن یھب آن ا ؟؟ےلہپ وارٹی   "

 

 " ڈای

 " یج رس، رات وک "

 اوہنں ےن افلئ ےک احفصت ےٹلپ

 ہپ رشی ےھت ؟؟؟؟؟ "

ن

ن

سک

 " 

ادئ رپاےن ںیہ۔۔۔۔۔ "

 

 " یج۔ ںیم ےن وپاھچ وت اےکن ےٹیب ےن اہک ش

و  ؟؟؟؟ "

ٹ

 ی
ت گي

ن

پ

 " وی وکرلا 

 " یج "

رزان وک داھکی۔ وہ اںیہن یہ دھکی رےہ

ن

 ےھت۔ وہ وہےل ےس رکسما دےیئ  اوہنں ےن ڈارٹک ف
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 " آرکنیس ؟؟؟؟؟ "

رزان ےن رس الہن ا اھت۔ 

ن

 ڈارٹک ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ادمح ان یک ربق ےک نپاس اھٹیب اھت۔ 

۔۔۔۔۔۔

ے

ر ی ا وہا۔۔۔۔ تہب دی 

ے

ام وک وھگرن

ن

 اخومش۔۔۔۔ ےبتک ہپ ےھکل ن

ر رطف اخومیش یھت۔ ربقاتسن اسنسن اھت۔ 
م
 ہ

ااھچ ںیہن ایک۔۔۔۔۔۔ اسری زدنیگ۔۔۔۔۔ یھبک ھچک ااھچ ںیہن  آپ ےن   "

 " ایک۔۔۔۔۔۔۔

رات ےک اپسٹ ےجہل ںیم اہک اھت۔ اضف ںیم ارگیتب یک زیت ن اڈ ریچ یھت۔

 

ای

ے

 اس ےن انب ن

دن ا، وج ااکس ےہ، اےس دے راہ وہں۔۔۔۔ ااکس ؟؟؟؟؟ ھچک اھت  " وج ریتا ےہ وہ ےھجت دی 

 " ؟یھب ااکس ؟؟؟؟؟؟ ن ا آاکپ ؟؟؟؟؟؟؟؟

 اس ےن اقحرت ےس داھکی
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رٹکیفی ریمے ن اپ یک۔۔۔۔ اکرون ار ریمے ن اپ اک۔۔۔۔ رھگن ار کنب سنلیب  "

۔۔۔۔۔ ااکس ھچک یھب ویکں ؟؟؟؟ س  ریما اھت وت وہ ویکں ؟؟؟؟؟؟؟؟  " س 

 اس ےن رفنت ےس وھتاک اھت 

ر ںیم یھب ریمے یہ قح ہپ ڈاہک  "

ن

اسری زدنیگ اگایلں ںینس، امرںی اھکںیئ اور آخ

 " ؟؟؟؟؟؟؟

 وہ زرا راک 

رزگ ںیہن۔۔۔۔۔۔۔ "
م
 " ہ

 وہ اھٹ ڑھکا وہا اھت۔ 

۔۔۔۔۔ "

ے

 " س  ھچک ریما ےہ۔۔۔۔ ھجم اےلیک اک۔۔۔۔۔ ہشیمہ ی

   ںیم اہھت ڈاال اور وہ اکذغ اکنال۔ ایکن وتیص۔ اس ےن اکذغ اھپڑ ےک وہا ںیم 
 

اس ےن ج

 ااھچل دن ا اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر۔۔۔۔۔آرکنیس۔۔۔۔۔ "
م
 ۔ ایھکنس ےتہک ںیہ اعم زن ان ںیم۔۔۔۔ ای  وہشمر زہ
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" 

 ڈارٹک روح االنیم وبل رےہ ےھت۔

ا وخوبش۔۔۔۔۔۔ "

ن

 ن

ن

ا رن

ن

ا ذاہقئ ن

ن

ا ےہ۔ ن

ے

 " اتسس ےہ، آاسین ےس لم اجن

  نپان انب راہ اھت۔ 

 

 ادمح ان ےک ئل

ا۔۔۔۔ اھچہیل۔۔۔۔۔ اور وہ یشیش۔۔۔۔ 

ن

 اھتک۔۔۔۔ وچن

 وہ وفسف۔۔۔۔۔ 

ا ےہ۔ یلتم،  ایکس العام "

ے

 یسیج ںیہ وت اس ےس ویفنکز وہ اجن

ن

رن

ن
 

ت وکرلا ن ا وفڈ وپای

رن ا، اخبر، اکھتوٹ۔۔۔ ویہ اسری ن اںیت

 

اں، ڈای  

ٹ

 " ال

ردیش اصج  اینپ ولیہ رئیچ ہپ ےھت۔ ہنم ےس ایٹل ہہب ریہ یھت۔ وہ ادمح وک آوازںی دے 

 رےہ ےھت۔

ا ےہ "

ے

 ںیہ۔ اس ںیم نپااخےن ںیم وخن آن

ے

رق رک تکس

ن

۔ ےلگ ںیم فیلکت وہیت نکیل ف

 "ےہ۔ مسج ہپ رشی وہ اجےت ںیہ۔

 وہ رتسب ہپ ڑپے ےھت۔ 
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 رھب 

ٹ

 

  او آر اسی اک الگس رھب راہ اھت۔ ٹج

 

داھل۔۔۔۔۔ ادمح اےکن ئل

ٹ ن

اکلہن۔۔۔۔ ی

 وفسف۔۔۔۔۔۔ 

وہ ڑلاک تہب ھچک اپھچ ایگ۔ دلجی دلجی ںیم۔۔۔۔ نکیل ای  یطلغ یھب رکایگ۔  "

ا۔ الش لج اجآرکنیس اینت دلجی ےس ابتہ  

ے

راب  ،ۓاج  ڈوب  ، ۓںیہن وہن

ن

 ،ۓوہاج   خ

  

ے

 ںیہن  زن ادہ   اور   اگ۔  ۓاج   لم  وت  رکوں  قیقحت یھب  دعب   اسولں  ےہ۔  راتہ  وموجد  ہی  یھب  ی

    اس  زرا  سب

 
ٹ

 ے  ٹ
ی

 

ي
 
ہ
ا اچ

ے

   ےک  ٹسیٹ  ےہ  وہن

 

 " ئل

 ادمح وفن ہپ اگل وہا اھت۔ 

 اکل ہپ اکل۔۔۔۔۔ رپاشین۔۔۔۔ دلجی دلجی۔۔۔۔۔ 

رہ۔۔۔۔ ڈاوکسٹنم۔۔۔۔ اسھت وہ اسامن  

ن

 ن ادنھ راہ اھت۔ وی 

 " وت رس اب مہ ایک رکںی ےگ ؟؟؟ "

ام ںیل ےگ۔ رھپ افرکسنی  "

ن

ارا کش سج ہپ ےہ ااکس ن
م
س  ےس ےلہپ وپسیل وک اکل۔ ہ

ےس ن ات رکںی ےگ۔ وہ اقیقحتت رکںی ےگ۔ ربق ولھکاےن ےک اسرے اعمالمت وہ  

 " دںیھکی ےگ۔
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 وہ زرا رےک ےھت۔ 

 "  رظن اہیں قبس ایک ےہ ڈارٹک رحا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟نکیل اس س  ےس عطق "

 اس ےن رس ااھٹن ا 

ا  "

ے

اکونں ینس، آوھکنں دیھکی یھب وھجٹ وہ یتکس ےہ۔۔۔۔ نکیل چس یھب وںیہ وہن

ارا اکم ےہ۔۔۔۔ 
م
ےہ۔۔۔۔ وھجٹ ےک ادنریھوں ےلت ںیہک۔ اےس وھکانج یہ ہ

 رمضی ےک ےہک ہپ ٹنشیپ یک رضور ونس نکیل اےنپ دل یک یھب ونس۔ اںیھکن دنب رک ےک

  دقم ااھٹؤ۔۔۔۔۔

ے

دو اور ی

ٹ ن

 لچ ڑپو۔ وخد ےس وسوچ، ڈوھی

ے

 " م

 وہ رکسما دےیئ۔ 

 ان ےس رپے، 

رھ کچ اھت۔ 

ٹ
پ
 ادمح اہجز یک ڑیسایھں خ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ن اب وسم : ویکہکن ہی دل اک اعمہلم ےہ

ا ر اکنےتل یہ ڈارٹک نسح ےن انشکجن رھبا اور اایتحط ےس اےکن ن ازو ںیم اگلن 
م
 اھت۔ رسجن ن اہ
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 رنیم ےس الم اھت۔ 

ے

ر ی  واہں روئ اک وھپن ا راھک اور ھچک دی 

 ھ وہمرت یھب ںیہن یلکن وہیئ آج ےک دن یک۔۔۔۔ آپ رٹسی  "
ي
ُ

 

س
ایم وکیئ ایسی 

 " رکںیل، مہ رھپ یسک اور دن ہپ رھک ےتیل ںیہ

 نب ںیم ااھچل کچ اھت 

ٹ

راھ رک ڈس

ٹ
پ
 وہ اخیل انشکجن ہپ رسجن خ

 "  وہ " یسک اور دن " ںیم زدنہ وہں یگ ؟؟؟ ہی اگریٹن ےہ ؟؟؟؟؟ ااھچ "

 " زیلپ ایم۔۔۔۔۔ "

 وہ ااتکن ا 

 " آپ ےن ودعہ ایک اھت ہی ن ات رھپ ںیہن رکںی یگ "

ا رےہ اگ۔ ےسیج ےسیج ںیم وہکں یگ "

ے

پ اچپ س  رکن  " وت ےن یھب ودعہ ایک اھت ہک جپ

 " ںیم رصف آیکپ تعیبط یک وہج ےس ہہک راہ اھت "

 " کیھٹ وہں ںیم "

 اوہنں ےن کیٹ وھچڑ دی اور دیسیھ وہ یھٹیب ںیھت
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ڑلیک ایھچ ےہ۔ رھگ ااھچ ےہ۔ رھگ واےل اےھچ ںیہ۔ وت اےسی اےھچ رےتش روز روز ںیہن  "

 ہپ عنم 

ے
ے

ےتلم۔ آج ےک دن یک ن ات وہیکچ ےہ وت وہ ااظتنر ںیم وہں ےگ۔ ویں نیع وق

ا انمس  ںیہن ےہ اٹیب۔۔۔۔

ن

 " رکن

پ رہ    ایگ وہ جپ

ا۔۔۔۔ "

ن

  " دلجی آےن یک وکشش رکن

۔۔۔۔۔ "  ے اگ۔ اھبایھبں رکںیل یگ س 
ی

 

ي
 
ج
کی 

 " یج۔۔۔۔ نکیل آپ یھب رٹسی 

ے یہ رتسب وھچڑ دںی یگ۔

ے

کلی

ن

ي
 اوہنں ےن اابثت ںیم رس الہدن ا۔ اےس ہتپ اھت وہ اےکس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

می آیئ ) امویئاکرڈلی اافنرنشک ینعی ایھب ہنیہم ںیہن وہا ہک وہ رھگ ٹفش وہیئ ںیہ۔ ا "

ان زدنیگ ےس اےسی یہ 

ن

اہرٹ اکیٹ ( ےک دعب ےس تہب ڈر یئگ ںیہ۔ ومت وک دھکی رک ان

ا ےہ ےسیج وہ وہیئگ ںیہ۔

ے

 "ےب اابتعر وہ اجن

 ذاشین اخومیش ےس نس راہ اھت۔ 

ا اھت۔ اب وت وہ  "

ے

  وکیئ دنسپ ںیہن آن

ے

ر ےس دھکی ریہ ںیھت نکیل ی رےتش وت وہ تہب دی 
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 ایبہ رکےن وک ایتر ںیہ۔ رپوسں یسک رےتش رکاےن وایل ےن رہتش اتبن ا ےہ۔ 

ٹ
پ
 ینگنم ی

ٹ

جپ

 اکجل ںیم رچکیلار ےہ۔ دو ںینہب ای  اھبیئ۔ وھچیٹ یس 

ٹ

 
 ےہ۔ ای  رپاویئی

ِ

ن

ڑلیک امی ف

 " یلمیف

 " گل راہ ےہ ؟؟؟؟ےھجت کیھٹ   "

 ے " "
ی

 

ي
 
ہ
 " اںیہن کیھٹ انگل اچ

 ے  "
ی

 

ي
 
ہ
 " نکیل زدنیگ وت ےن زگارین ےہ۔ ریتی یھب وت دنسپ وہین اچ

 وہ سنہ ڑپا 

ںیم وت رشمیق ڑلاک وہں ریمے اھبیئ۔ ریمی دنہل ریمی امں یک دنسپ ےس یہ وہیگ۔  "

ا ہک وہ  

ن

اینت امہ ںیہ ہک ںیم ہی ہلصیف ےھجم اںیہن ہی امن دانی ااھچ اتگل ےہ۔ اوکن ہی ااسحس دالن

یھب ان ہپ وھچڑ راہ وہں۔ اہں کیھٹ ےہ ںیم ول ریمج ےک الخف ںیہن۔ ہی ریمی ذایت 

ا وہں نکیل ےھجم ہی اےسی یہ دنسپ 

ن

ادئ قفتم ن

 

راےئ ےہ سج ےس تہب اسرے ولگ ش

۔۔۔۔۔ ہی یہ وت رشمق یک اچہپن ےہ

ے

 
 " ےہ۔ ہی روای

 ۔ ذاشین ےن اےکس دنکےھ ہپ اہھت راھک اھت 
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  وخش وہں اھبیئ "

 

 " ںیم ریتے ئل

 وہ دوونں رکسما دےیئ ےھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ڑپا اھت۔ 

 

و ایٹ ئل

ٹ

هی
ک

ا اھبیئ اوٹایٹ 

ٹ

ری وہ رک رھگ اچنہپ وت وھچن

ن

 وہ اتپسہل ےس دلجی ف

راب ےہ۔ ںیم ےن تہب اہک ہک ریتے نپاس چپ  اپ رکوا آ "

ن

 ۓ دورہپ ےس تعیبط خ

ا  رپ

ے
ن

 " یریم  ےہ   وکن  س

ردیتس یب یپ چپ  ایک۔ ہشیمہ یک رطح وشٹ رک راہ اھت۔   اس ےن زی 

ا ےہ وت ویکں دایھن ںیہن  "

ے

  ہتپ ےہ ہک یب یپ لئسم رکن
 
دا اک وخف ایک رک نیسح۔ ج

ن

خ

داتی ؟؟؟ ہی دو دو نیپ ڈال روز ےلئسم اک لح ںیہن ےہ۔ دل ےک اسھت اسھت دعمہ یھب امیبر 

    اگ  ۓوہاج
ے

 " ؟؟؟  اگ  ےھکیس قبس  ی

 س ےن وھگرا اھت۔ ا

  آ "

 

 " ج رشوع رکںی ےگالع  ااکس  مہ  اور  اگ   ۓلک وک وت چپ  اپ ےک ئل

 " ھچک ںیہن اھبیئ سب اکھتوٹ۔۔۔۔۔ "
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 " ٹش اپ۔۔۔۔۔۔  "

 اس ےن رھگاک 

 " رٹسی رک اور لک وک وت ںیہن اچنہپ اتپسہل وت رھپ دانھکی۔۔۔۔۔ اھجمس ؟؟؟؟؟؟ "

رک رھگ ںیم اجےن یک ایترن اں زور و وشر ےس  

ے

اجری ںیھت۔ ایم سح  ومعمل آرام ی

پ وہ ایگ۔ رھگ یک  ر اکم ںیم گل وہیئ ںیھت۔ اس ےن ھچک انہک اچاہ نکیل رھپ جپ
م
 ے وخد ہ
ی

 

کي

ر یھت۔  رای   رمیغ دال ی 

ر اجےت 

ٹ
پ
 ںیہ اوالد یک۔ الھک اھجمسؤ رپ ںیہن۔ آرام یک ن ات ہپ وت خ

ے
ن

اور امں ن اپ اہک یس

 ںیہ۔

ااکرہ ںیہ وت اسر "

ن

ا دن رتسب وتڑںی۔۔۔۔۔ وکیئ وبڑاھنپا ںیہن ےہ، اہں اہں اب مہ ن

ا انبؤ۔۔۔۔۔

ن

ردیتس امیبر ن  " زی 

 دح ےہ ن ار۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوبں یک 

ن

را ااھچ اموحل اھت۔ اے یس یک یکنخ ےک اسھت اسھت واہں خ 

ٹ

ڈراگنئ روم ںیم ی 
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لت ااں اڑیت رھپ ریہ ںیھت۔ ن ا

ے

ت

ے

پ
وتں ےک ونگج رگامشئ یس یھب یھت۔ اضف ںیم یسنہ یک 

 امٹمٹےت رھپ رےہ ےھت۔

وہ وت یج رپاےن زامےن یک ن اںیت ںیہ ہک ڑلاک وہےن وایل ویبی ےک رھگ وت ایک ےلحم ںیم یھب  "

ا آ 

ن

وہاجںیئ، نکیل   اہمر ےب   رتش  ہک  ںیہن  اےنت  ںیہ۔  ےک  ایخولں  امڈرن  یج وت  مہ  ۔ۓرظن ن

روسدہ ن اوتں وک وخد ےس ونچ کنیھپ ےکچ ںیہ۔ ا

ن

اں اےنت رضور ہک ف

ن

ب دںیھکی ن

روخردار آپ ےک اسھت آ  ےہ۔ ای  یھٹیب  اسھت   ریمے  یٹیب ریمی ہی  ںیہ۔  ۓی 

ا وہ س  ےک اسےنم 

ن

ا اچںیہ وت رکںیل، وج وپانھچ وہ، اتبن

ن

دورسے وک دھکی ںیل۔ ن ات رکن

ا  ٹھجنھج ےک  دعب   ۔ۓوہاج

ن

 " رںیہ  ن

 " کیھٹ ہہک رےہ ںیہ اھبیئ اصج   "

ر ںیم یھٹیب یھت۔ ایم اور اھبیھب  رای  ادیئ یک یھت۔ اس ےن داھکی، وہ اینپ امں ےک ی 

ے

ایم ےن ن

ا 

ے

ےس دےمیھ ےجیل ںیم ن ات رکیت وہیئ۔ نک اویھکنں ےس اےس یھب دھکی یتیل یھت۔ ااکس رس ن

 نپا اعمہنئ وت وہ وپرا رک یکچ یھت۔  

وہ یکچ وہں۔ اب وت اہرٹ اکیٹ ےک دعب ےس اھبیئ اصج  ںیم زدنیگ ےس ےب اابتعر   "

  ںیم ینگنم 

 

سب یہی وخاشہ ےہ ہک دلج از دلج اےنپ ےچب اک رھگ اسب دھکی ولں۔ ایس ئل
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اہک ایکس ایتری رک 

ے

ارخی دںی ن

ے

ا اچیتہ۔ اپ اکنح یک ن

ن

وریغہ ےک ٹھجنھج ںیم ںیہن ڑپن

 " ںیکس

اوہنں ےن اابثت ںیم رس الہدن ا۔ ایم ےن رپس ےس وہ ونٹ اکنےل اور اس ےک اہھت ہپ 

 رےھک ےھت۔ 

 ےہ آےکپ رھگ نہب یج۔۔۔۔ "

ے
ن

 " سب اب ےس ہی ریمی اامی

ری نہب اھٹمیئ یک رٹے ااھٹ

ٹ

 اھٹیم رکواےن گل ںیھت۔ اس ےچب ےن ہنم اک   س    ۓ ایکس ی 

  ایکس امں ےن وھگرا اور دےب ےجہل ںیم ڈااٹن
 
ا اچاہ ج

ن

 وہ الگب اجنم ااھٹن

ا ےچب، وخیش اک ومعق ےہ "

ن

 " ن

 "  ےہوہ درالص آیٹن اےس وشرگ "

 ایم یک اںیھکن اںیلب

 " ایِت یس رمع ںیم ؟؟؟؟ "

ا  اوہنں ےن اابثت ںیم رس الہدن 

۔ اب وت اوسننیل یھب ےنگل گل ےہ۔ رھگ ںیم وت مہ رظن ےلچ  ہتپ ۓ اچر اسل وہگ "
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ا ےہ

ے

دی امر اجن

ٹ ن

ر وکسل ںیم وچبں ےک اسھت ڈی
م
 " رےتھک ںیہ نکیل ہچب ےہ، ن اہ

 ریخ رکے "

ٰ ٰ

 " اّلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ںیم وت ن ار ارپمسی وہیئگ وہں ڈارٹک روح االنیم ےس۔۔۔ اےکن وج اہیں واہں رچےچ  "

 

ے

اءاہلل اےنت ذنیہ ںیہ۔ ویں ےحمل ںیم اعمےلم یک ہہت ی

 

ںیہ، البوہج ںیہن ںیہ۔ وہ امش

   وہ   ۔ۓچنہپ گ

ن

رن

ن
 

رن ا ںیم   اور اھت  سیک  اک   وپای

 

 " یئگ رہ  رکیت   العج اک  ڈای

 وبیتل یلچ یئگ یھت۔ڈارٹک رحا  

" He is genius. He deserves more seriously.... " 

راۃ انیعل ےن ااتک رک اےس داھکی اھت 

ے

 ف

ار ریہ وہ "

ے

 " ااھچ سب یھب رکو۔ بک ےس ایکن آریت ان

اروں ؟؟؟ "

ے

 " اور اہمتری آریت ان

 اس ےن ہنم انبن ا 
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س   "

 

ت ي

ن

ت ي  
ج

س ایک اھت وہ سیک۔ مت اینت 

سک

ںیھت وت مت اتب دںیتی ےھجم ھچک۔ ںیم ےن مت ےس ڈ

 " مت ےن یھب وت ریمی اہں ںیم اہں المیئ سب

راھدو ےھجم "

ٹ
پ
 " وسیل خ

ر ویکں ریہ وہ ؟؟؟؟ رھگ واولں ےس ڑل ےک آئ وہ حبص ؟؟؟؟ وےسی ںیم ےن ونسٹ  "

ٹ

ِ
پ
خ

اں، اسرا دن ااگنرے ابچیت  

ن

ایک ےہ، سج دن ہی وحنمس الل اس وسٹ نہپ رک آیت وہ ن

 " ریتہ وہ۔۔۔۔

 ہ سنہ دی و

اں۔۔۔۔۔ "

ن

 " اہں ںیم ڈرنگی وہں ن

ام۔۔۔۔۔ "

 

 " ںیہن ڈروکینل وہ۔۔۔ وخن آش

د ےہ اسڑےھ دس۔ اہمترے وہ ڈارٹک روح االنیم اک  "

ٹ ن

ولچ وکباس دنب رکو۔۔۔۔ راؤی

 " ےہ ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

آج ےلھچپ اچر اسل ےس ڈلب رپرشی یک رمضی ںیہ۔ دوایئ رونیٹ ےس ںیہن یتیل ںیہ۔   "
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راب وہیئ وت اچر دن ےل یل رھپ ویہ احل۔ رات 

ن

ےل یل رھپ وھچڑ دی، ےتفہ دعب تعیبط خ

  ایھٹ ںیہ وت رکچ ےک رگ ڑپںی۔ مہ اتپسہل رکیل آ 

 

 ےتہک  ڈارٹک   ںیہ۔  ۓواش روم ےک ئل

 " ےہ  وہا  رٹسوک  ںیہ

 ڈارٹک روح ےن اابثت ںیم رس الہدن ا 

اویلں ںیم مج راہ   "

ن

راھ وہا ےہ۔ وہ ن

ٹ

ایل ںیم ےمج وت اہرٹ وکرٹسیلول ی 

ن

ےہ۔ ہی دل یک ن

 چنہپ اج 

ے

 " رٹسوک۔  وت  ۓاکیٹ، دامغ ی

 وہ زرا رےک 

ہی اسری امڈرن امیبرن اں۔ اںیہن اریموں یک امیبرن اں ےتہک ےھت ےلہپ۔۔۔ اب وت س   "

  اکشر ںیہ ااکن۔ اہیئ ڈلب رپشی، دل ےک رمض، رٹسوک، امی آیئ، ااجنانئ، ذن ا 
 
اریم رغی

 مک اہرٹ ڈ
سکی

س، ا
 طي 
ي

ر۔ ہی س  ای  دورسے ےس ڑجی وہیئ ںیہ۔ ان ےک 

ن

ری 

ن

ی 

 " رمضی اےھٹک رکںی وت ن ایق س  امیبروں ےس زن ادہ وہں ےگ۔

 " رس رمضی اتھجمس ںیہن "

وت اےس اھجمسںیئ۔ اےس میلعت دںی۔ اےس ںیہن ہتپ، اےس اتبںیئ ہک ہی ومعمیل یس ن اںیت  "
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راھ  

ٹ

ا ےہ۔ یب یپ ی 

ے

ال اجن

ٹ

اک وہ یتکس ںیہ۔ وہ ن

ن

وہا ےہ، ولچ وکیئ ںیہن الکج سک ینتک رطخن

ارلم ن ات وت ںیہن ےہ۔ س  

ن

راھ وہا ےہ س  اک نکیل ہی ن

ٹ

راھ وہا۔ ارے اہں ی 

ٹ

اک ںیہن ی 

ا امیبر ںیہن۔ ہی اعم ن ات ںیہن

ن

 " امیبر ںیہ وت مت یھب امیبر وہ۔ امیبر وہن

 اوہنں ےن رمضی یک افلئ ریھک یھت۔

ںیل۔ اہرپئ نشنیٹ، دل اک لئسم، وارڈ رھبا ڑپا ےہ۔ یسک یک یھب رٹسہی ےل  "

ر رسیتا ٹنشیپ۔ اور ایکن دوا ےنتک ولگ ےتیل ںیہ ؟؟؟؟ رپزیہ  
م
ر دورسا، ہ

م
وشرگ۔۔۔۔ ہ

ےنتک رکےت ںیہ ؟؟؟؟؟ وپںیھچ۔۔۔۔۔ دس ںیم ےس دو لم اجںیئ وت ریما رگابین ڑکپ 

 " انیل۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " رس االسلم مکیلع "

رھ رک السم ایک اھت۔ وہ وخدشیل ےس رکسماڈارٹک رحا ےن

ٹ

 ےھت ۓ اےگ ی 

 " یج ڈارٹک اصہبح ! یسیک ںیہ آپ ؟؟؟ "

 " ںیم کیھٹ وہں رس "
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راۃ انیعل اےکس اسھت یہ یھت۔ 

ے

 ڈارٹک ف

 " رس اس ڑلےک اک ایک انب ؟؟؟ وہ آرکنیس واال ؟؟؟؟ "

 اس ےن وپاھچ اھت 

 " وہ آرکنیس یہ اھت ؟؟؟؟ "

  ےھت۔ تہب زن ادہ دقمار یلم یج اہں۔   "

 

افرکسنی واولں ےن ربق ولھکا ےک لپمیس ئل

 " ےہ۔

 " وت وہ ڑکپا ایگ ؟؟؟؟ "

ر اھبگ ایگ ےہ۔ "
م
 " ںیہن۔ س  ھچک چیب ن اچ وہ ن اہ

پ رہ یئگ   وہ جپ

اوہں یک زسا ںیمہ داین ںیم یب یتلم ےہ۔ اےکس اچچ ےن اکیف زن ادیت یک اس  "

ن

ڈارٹک رحا ھچک گ

۔ وت اس ملظ اک دبہل اس ےن ویں ایل ےہ۔ کیھٹ ےہ دبل ےنیل اک قح ےک اسھت نپچب ںیم 

ا ےہ ؟؟؟؟  

ے

ر ےہ ہی وکن ےط رکن

ن
 

ےہ۔ نکیل ایک اہیں ااصنف وہا ؟؟؟؟؟ انتک دبہل اجی

رازو بک دیساھ ڑکپا ےہ ؟؟؟؟

ے

دی امری ےہ۔ اس ےن ی

ٹ ن

ان ےن وت ہشیمہ ڈی

ن

 " ان
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 وہ ےنھجمس ےک ےس ادناز ںیم رس الہ یئگ یھت۔

ا  ۓوت داین یک ن اںیت ںیہ یتلچ رںیہ یگ۔ ںیلچ اچریخ ہی   "
ے

 " وہں آکپ۔۔۔  ولپان

 " ویشر رس۔۔۔۔ "

رھ یئگ ںیھت۔ 

ٹ

 وہ اےکن آسف یک رطف ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " !!! ینگنم رکوا ےک وت دیع اک اچدن وہیئگ ںیہ آپ ڈارٹک زبنی "

   

 

 اچی او ڈی آسف ںیم وموجد ےھت۔ ڈارٹک ذاشین ےن اس ےس اہک اھت۔ وہ اینپ اینپ افلئ ئل

 " اہکں وہیت ںیہ آپ اسرا دن ؟؟؟ رظن یہ ںیہن آںیت ؟؟؟؟؟ "

ادئ ںیہک اور یہ ےچنہپ وہےت ںیہ۔۔۔   "

 

ںیم وت یہی وہیت وہں رس۔۔۔۔ نکیل آپ ش

راۃ انیعل ےک العوہ ھچک اور دںیھکی وت ہتپ ےلچ۔۔۔۔۔

ے

 " ڈارٹک ف

 وہ سنہ ڑپا اھت۔ 

 " ںیتمہت۔۔۔۔۔۔۔ "
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 " رس۔۔۔۔۔۔ وتہب رکںی۔۔۔۔  ںیہن "

رزان ادنر آ 

ن

 افزلئ وہ  ںیم   ادناز  رپولنشیف ےس  ان  وہ اھٹیب۔  وہ  دیساھ  وہ   ۔ۓیھبت ڈارٹک ف

س

سک

رابیً  وہ  ےھت۔  رےہ  رکےت  ڈ

ے

    ےھت  رےہ لکن ےس  آسف  دعب   ےٹنھگ آدےھ  ف
 
 ڈارٹک  ج

رزان

ن

 یھت  دی  اواز اےس  ےن  ف

 " ڈارٹک ذاشین آپ دو ٹنم رںیک "

 ہہک رک لکن یئگ یھت۔ وہ ن ادل وخناہتس اس واسپ اٹلپ۔ زبنی اہلل احظف  

 " ھٹیب اجؤ ن ار۔ ن اپ وہں اھک وت ںیہن اجؤں اگ "

 وہ زنطہی اسنہ

 " ایک ہتپ۔۔۔۔ "

 " ذاشین سب رکدو ن ار۔۔۔۔ زیلپ۔۔۔۔ "

 " آکپ وکیئ اکم اھت رس "

ا  ن ان ا   گج   یک  رس  ےس زن ان  ایکس  ےھت۔   ۓوہ اےس دھکی رک رہ گ 

ن
ن

 ےھت۔   اچےتہ س
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ا ریمے اسھت اھکؤ۔ رھگ ہپ "

ن

 " ںیم اچہ راہ اھت مت رات اک اھکن

ا  اس ےن یفن ںیم رس الہدن 

 " وسری رس۔۔۔۔۔۔ "

 " ذاشین۔۔۔۔۔ زیلپ اٹیب۔۔۔۔۔۔ "

ا وایسپ وک اٹلپ اھت۔ 

ے

 وہ یفن ںیم رس الہن

دا یھب اعمف رکداتی ےہ ن ار "

ن

 " اینت ن ار اعمیف اموگن وت خ

 داھکی اھت۔ اس ےن ٹلپ رک اںیہن  

ا۔۔۔۔۔۔ "

ے

  یھب اعمف ںیہن رکن

ے

ادئ ی

 

ا وت ش

ے

دا ںیہن۔۔۔۔۔۔ وہن

ن

 " نکیل ںیم خ

 وہ ہہک رک راک ںیہن اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " دس دن ےلہپ اہک اھت ںیم ےن ںیہمت چپ  اپ رکواےن وک۔ آج ن اد آن ا ےہ ؟؟؟؟ "

  آ

 

سف ںیم آایگ اھت۔ وںیہ ای  ڈارٹک نسح ےن وھچےٹ اھبیئ وک وھگرا اھت۔ وہ اےس ئل
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رکیس ہپ ذاشین اھٹیب اھت۔ دورسی دویار ےک اسھت رےھک وصےف ہپ رحا اور ینیع یھٹیب اےنپ 

 اکومں ںیم رصموف ںیھت

اں ؟؟؟ "

ن

 " اب رھپ رس درد وہا وہاگ یھبت ن اد آن ا۔ ےہ ن

ں مک آن اھبیئ۔ اہیں وت شخب دںی س  ےک اسےنم۔ رھگ ہپ وت رع  امج ےتیل ںیہ، اہی "

 " وت اجےن دںی

ا رشوع ایک اھت۔ 

ن

 اس ےن ڈلب رپرشی چپ  رکن

 " اینت یس رمع ںیم یب یپ اک لئسم ؟؟؟؟ "

 ذاشین ےن ریحاین ےس داھکی

" 180/100 mm of Hg " 

 ڑپںی۔ وہ ایکس رطف اٹلپ
 
 اس ےن اتبن ا وت ذاشین یک اںیھکن اب

ا ےہ ن ار وت ؟؟؟؟ "

ے

 " ایک رکن

پ رہ ایگ   وہ جپ
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 وخد ںیہ۔ ولچ ھچک وت ںیمہ اامں ان ا ےس یلم ےہ نکیل مہ اےس رٹنکول وت  ایکس وہج یھب مہ "

رےھ اانھٹ وت واک اک وت وسال 

ٹ
پ
 ںیہ۔ اس ےس وپوھچ ایک رونیٹ ےہ ایکس ؟؟؟؟ دن خ

ے

رک تکس

ام وک اڈیکیم ںیم ےھٹیب 

 

ا۔ ش

ن

یہ دیپا ںیہن۔ رھپ اکجل۔ ھچ ےٹنھگ ھٹیب ےک ڑپانھ۔ آ ےک وس اجن

  ۓ رانہ۔ رات گ
ے

ر،  ی

ن

   ڈراےم۔۔۔۔  وموی 

ٹ

۔۔۔  ئل 

ٹ

 ےھٹیب۔۔۔۔۔ ےھٹیب   ئل 

ر۔۔۔۔۔  ورزش۔۔۔  واک۔۔۔

ن
 

 " ؟؟؟؟  ارسکیاسی

 وہ زرا راک 

ایم وکیئ ےش ںیہن۔ یھگ ےس رویٹ الھک دو۔  "

ن

اور وخراک۔ رپاےھٹ۔ آٹیلم۔ زبسی ن

راگ وشارےم۔۔۔۔ را ی 

ن

ا۔ رھپ روز یپ

ن

 و ڑہ یک اکن ڑھچک ےک اھکن
هی
ک

 " اھکےن ںیم 

 " رےہ ںیہ ڈارٹک نسحہی وت ریمی اہکین انس   "

 رحا ےن ہمقل دن ا اھت 

 اٹسلئ۔  "

ن
 

ہی مہ س  یک اہکین ےہ۔ ہی مہ س  یک زدنیگ ےہ۔ مہ س  اک الئ

 " انپاوجہں یسیج زدنیگ۔

 وہ اسنہ
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را اور وکک یھب آپ  "

ن

اں ؟؟؟ رھپ دورہپ ںیم یپ

ن

لک وارڈ ںیم یب یپ آاکپ یہ ول وہ راہ اھت ن

 " احل ےہ وت ریما ہی رمضی اھبیئ وت وصعمم ےہےن یہ اڑایئ یھت۔ اب ڈارٹک اک ہی  

 وہ سنہ ڑپی 

ر ہنم وک گل وہیئ۔۔۔۔۔  "

ن

ی ںیہن ےہ اکف

ے

ی

ٹ

پھي
چ

 " ایک رکںی رس۔۔۔۔۔ 

ا  اس ےن یفن ںیم رس الہدن 

اں یج۔ چس وت ہی ےہ ہک مہ وھچڑےن یک وکشش یہ ںیہن رکےت۔  "

ن

 " ن

 وہ ٹسیٹ ےنھکل اگل اھت۔ 

 " یہ ےس کیھٹ وہےت ںیہ ہی دل ےک اعمےلم ںیہ انجب۔ ہی لکشم "

 ذاشین ےن نک اویھکنں ےس ڈارٹک ینیع وک داھکی اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اگنپ وت اسری دعسہی ) ایکس وہینایل ویبی ( یک رمیض ےس یہ وہیگ۔ وہ ان ےک  "

 

ش

ا  ڑپکا   اک  رمیض  اینپ  اور ۓاسھت یلچ اج

ے

 وت  ےہ  اننہپ یہ  ےن اس  ںیم دعب ےل۔  ےل وجن

 ے  وہین  یہ   ایکس  یھب  رمیض
ی

 

ي
 
ہ
 " اچ
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 ایم ےن اہک اھت۔ 

 " حیحص ہہک ریہ ںیہ "

ادیئاً اہک اھت۔

ے

 اھبیھب ےن ن

ادی ےک اگنہےم رشوع وہ ےکچ ےھت۔ ایم اور اھبیھب زور و وشر ےس ایترویں 

 

رھگ ںیم ش

ر اایتحط اور رپزیہ الھب 
م
  ںیھت۔  ریتہ یتج  ںیم   اکومں  سب  وہ ۓںیم گل وہیئ ںیھت۔ ہ

پ رک اج۔۔۔۔ کیھٹ وہ "  " ں ںیم۔ سب وت جپ

ا اھت۔ 

ے

پ یہ رک اجن  وہ یھب جپ

ا اھت اور 

ے

ردیتس ااھٹن  اےس زی 

ے
ے

نیسح ہپ اس ےن یتخس رشوع یک یھت۔ روز حبص امنز ےک وق

ا 

ے

 واک ہپ ےل اجن

دا اک ہفحت ےہ۔ ہی مسج، تحص۔ ایکس دقر رکو۔  "

ن

ایھب ینتک زدنیگ ڑپی ےہ نیسح۔ ہی خ

اری رمیض ہپ اتلچ ےہ۔ ا
م
ا اچوہ وت انب ول، اےس تقشم اک ہی وت ہ

ن

ےس تسس اور ڈہ رحام انبن

ا اچوہ وت یھب مت ہپ ےہ۔

ن

 " اعدی انبن

 اےکس ارد رگد اتپسہل ںیم یہ ںیہن ، اعم زدنیگ ںیم یھب رمضی یہ ےھت۔ 
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 ےل ایگ اھت۔ وھچیٹ اھبیھب اک یب یپ ول وہا راتہ 

ے

ایم اہرٹ ٹنشیپ۔ اوب وک دل اک رمض ربق ی

ری اھبیھب  

ٹ

ی یب یپ ےن اضعئ رکوا دی یھت۔ اب نیسح اک یہی اھت۔ ی 

ش

ن

ي

ن

 گت
پ

یک دورسی رپ

 احل اھت۔ 

واک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی لح ےہ۔ تہب اسری رپاشیینں اک۔ روز یک واک۔ دو ےس  "

ر۔ زن ادہ ںیہن ےہ۔ رشوع وت رکںی۔۔۔۔۔۔ لک ےس ںیہن۔۔۔ آج 

ٹ

 
نیت ولکم

 "ےس۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " یٹپ رکوا دںی  ڈیب ربمن نیت یک "

 " یج رس "

 رٹسس اعہیل ےن اہک اھت 

 " سک یک ڈوییٹ ےہ ؟؟؟؟ "

 " ومیتر یک رس "

 " ںیلچ اےس ںیہک رکدے "
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  لکن وت ٹنشیپ ےک ن ازو 

 

د ےک ئل

ٹ ن

ام ںیم وہ راؤی

 

ڈارٹک لصیف ہہک رک وارڈ ےس لکن آن ا اھت۔ ش

اڈک رہ ایگ۔ 

 

 دھکی رک ش

ے

 یک احل

 اسرا ن ازو وسج 

ے

دے ادناز ںیم یک یئگ یھت، اینت خس ہک الکیئ ےس ینہک ی

ٹ ن

یٹپ اےنت وھبی

 کچ اھت۔ 

 " ومیتر وک البںیئ "

رھ ایگ اھت۔ وہ ڈیب ایکس زہم داری اھت اور رمضی یک وج 

ٹ
پ
کاارا اھت۔ اےس رہق یہ وت خ

ن

پهی
ی

وہ 

ررنی وہ یتکس یھت
گ

ن

گت

  

 

 یھت، ااکس ن ازو اور اہھت یک ہشیمہ ےک ئل

ے

 ۔احل

 ں ےس ؟؟؟؟ ایس اہھت  "

ٹ
ن

ر ؟؟؟ اسرا وخن راک وہا ےہ ااکس ھچ ھگ

ن

ہی یٹپ یک ےہ مت ےن ڈف

دامی وت دوھکی

ٹ

 " ہپ ڈرپ وھٹک دی ےہ۔ ہی ای 

رس ڑپا اھت۔   وہ اس ہپ ی 

 " ؟؟؟ وہ  ۓہی ھکیس ےک آ "

 اھت۔   ڑھکا   ۓوہ رس اکھج

 " وسری رس "
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ا اور مت ےتہک وسری   "

ے

  ولفمج وہ اجن

 

 " رس۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟؟وہ ہشیمہ ےک ئل

 وہ زور ےس الچن ا اھت۔ اسرے وارڈ ںیم ایکس یہ آواز وگجن ریہ یھت۔ 

اس دن وکباس یک یھت ںیم ےن ہک وج ھچک ہتپ ںیہن اتلچ وپھچ ایل رکو۔ اےسی یہ اس دن  "

اں ؟؟؟؟؟

ن

 " رمضی وک انشکجن آررٹی ںیم وھٹک دن ا اھت ن

 " ںیم دبل۔۔۔۔۔ "

 " وہاجؤ۔۔۔۔وکیئ رضورت ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ دعف   "

 اس ےن افلئ ااھٹ ےک اےکس ہنم ہپ امری یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رر
ُکک
 ن اب اہچرم : رپرشی 

 امرسک۔ اس ےس ای  یھب ربمن مک اور ںیم اہمتری ڑمچی ادڑیھ دوں  "

ٹ
ن

ایٹنئ افویئ رپس

ن

ن

 " اگ

 اوب یک یہک وت وےسی یھب رھتپ ہپ ریکل وہیت یھت۔ 
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راۃ انیعل ےن انس وت

ے

ا اچاہ نکیل اوہنں ےن دریتش  ف

ن

ن اپ ےس یئک ن ار ن ات یک۔ ن ار ن ار اھجمسن

پ رکوا دن ا۔   ےس اےس یھب جپ

ںیم ااکس ن اپ وہں، ںیم اےس اےھچ ےس اجاتن وہں اور ہی یھب اجاتن وہں ہک اس ےک  "

  ایک ااھچ ےہ اور ایک ںیہن۔

 

 " ئل

 " اوب وہ ڑپاھیئ ںیم زمکور ےہ۔ وہ ن اویئ ںیہن ڑپھ ےکس اگ "

 " ںیم اجن یھب اکنل دوں اگ ایکس۔ "

 وہ داھڑے

اک  "

ن

ان ای  ےس وہےت ںیہ۔ ای  یسیج آںیھکن ن

ن

وکیئ زمکور ںیہن ےہ وہ۔ س  ان

ا 

ے

 گل اجن

ن

معاال ںیہن رکےت۔ زن

ے

سی
اکن۔۔۔ اور دامغ۔۔۔۔ سب ھچک ولگ اےس ا

ا ےہ

ے

 " ےہ۔ ڈہ رحام وہ اجےت ںیہ۔ نکیل ان ےس انٹمن آن

ر امں ن اپ وک اتگل ےہ ہک ا
م
ا یھب وہ نکیل مک از مک ہ

ے

ادئ آن

 

ا ےہ۔ ش

ے

ےس اینپ اوالد ےس انٹمن آن

ا اھت۔ 

ے

 اںیہن ںیہن آن

ا اھبیئ اھت۔ 

ٹ

 وہ ااکس وھچن
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ا اھبیئ۔۔۔۔ اجن ےس ایپرا اھبیئ۔۔۔۔ 

ے

 دہف۔۔۔۔ اولکن

رک ںیم 

ٹ

 
  وہ م

 
  ھچک یھب ںیہن رک یکس یھت۔ یھبک یھب ںیہن۔۔۔۔ ج

 

نکیل وہ اےکس ئل

ا یکس، ااکن 

ن

  یھب وہ ڑھچوا ن

ے

ا اھت ی

ٹ

ِ
پ
مک ربمن الےن ہپ ن اپ ےک اہےوھں اجونروں یک رطح پ

ا یکس یھت۔ 

ن

 اہھت روک ن

 " ن اویئ ںیہن ھجمس آیت ےھجم "

 وہ انمنمن ا 

ری دلجی اھجم آےت   "

ٹ

 " ںیہ ےھجت ؟؟؟؟ںیملف ڈراےم ی 

  یھب واہں 

 

وہ ڈارٹک اک اھبیئ اھت۔ وہ سج راہ ےس زگر رک اہجں چنہپ یکچ یھت، اس ےک ئل

ارے رھگوں ںیم۔۔۔ وفیج ےک اھبیئ 
م
اں ہ

ن

ا ےہ ن

ے

رض وہن

ن

انچنہپ الزم رکدن ا ایگ اھت۔ ہی وت ف

 نہب ےچب وفیج، ڈارٹک ےک ڈارٹک،۔۔۔۔۔۔۔ 

 "  وہاگںیم ےن ںیہن اننب ڈارٹک۔۔۔۔ ھجم ےس ںیہن "

ا اکس۔

ن

 ن

ے

 
 

 اس ےن رو ےک یھب اہک، دض رک ےک یھب دھکی یل، امر یھب اھکئ رپ ج

ہپ یئک   اس  ےک رک دنب  رمکہ   ےن  اوب   ےھت۔ ۓ دصیف ربمن آ  67افی اسی یس ںیم اےکس 
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دے وتڑے ےھت۔ وہ رات گ

ٹ ن

 ریہ  ریتھک  رممح  ریہ،  تنگ   زخ   ہپ  دبن  اےکس  ۓ ڈی

 یھت۔

 " ۔۔۔۔ سبیہی ڑپےھ اگ۔ یہی رکے اگ۔ یہی۔۔ "

 " اوب اہلل اک واہطس رمح رکںی "

 " اےس ہہک ہی رمح رکے "

 ۓ وہ یھب الچ

وہ راض اصج  اک اٹیب۔۔۔۔ ونے دصیف ربمن۔۔۔۔ ارالسن اصج  یک یٹیب۔۔۔۔  "

اپ۔۔۔ ںیم ان س  

ٹ

اتسونے دصیف۔۔۔۔ اور وہ وخردیش اصج  اک ہچب۔۔۔ وبرڈ ںیم ن

 " وک ایک ہنم داھکؤں۔۔۔۔ ایک اتبؤں۔۔۔۔ ؟؟؟؟

ان اک وج احل ایک ےہ، وہ وگنجں ےن یھب ںیہن ایک۔ 

ن

 اعمرشے ےن ان

 رکوان ا۔۔۔۔ ربمن رتس دصیف وہگ 

ٹ

پ 
 

 ۔۔۔ ۓاےس ری

۔۔۔۔۔ ربمن وںیہ ےک وںیہ۔۔۔۔۔

ٹ

پ 
 

 رھپ ری

ر ن ار اےکس اچپس دصیف ربمن یھب ںیہن آےت 
م
ر ن ار۔۔۔۔ ہ

م
اسھت یہ ارٹنی ٹسیٹ۔۔۔ ہ
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 ےھت۔

 ں ڈارٹک نب  "

ن

 

ے

رن، ت

ن

یہی رکے اگ۔۔۔۔ یہی۔۔۔۔ وہ ریتے اسھت ےک ریتے ک

ا 

ن

رق ےہ ھجت ںیم اور ان ںیم۔۔۔۔ وت ویکں ںیہن رک اتکس۔۔۔۔ رکن

ن

رےہ ںیہ۔ ایک ف

ا ےہ سب۔۔۔۔۔۔

ن

 " ےہ۔۔۔۔ رکن

ر ہحمل۔ وکیئ اویٹکییٹی وہ اسرا دن رمک
م
۔ ہ

ے
ے

ر وق
م
ے ںیم دنب راتہ اھت۔ ڑپاھیئ اور اتکںیب۔ ہ

ا نیپ۔ ویٹرٹ۔ سب 

ن

ا ومن الئ۔ وںیہ اھکن

ن

ا یٹ وی ن

ن

ںیہن۔ وکیئ رسرگیم ںیہن۔ ن

 ڑپاھیئ۔۔۔۔۔۔ 

اں آلکج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

ن

 یہی ےہ ن

 رک دےیئ۔۔۔ اعمرشے ےن۔۔۔۔ سب اب دوڑو۔۔۔۔ اھبوگ۔۔۔ 

ٹ

وگل س 

ا وج رےک، ےکھت وت وھجمس لیف۔۔۔۔۔۔ اسرا اہجن تنعل ڈاےل اگ ریمانھت ےہ۔۔۔۔ زر 

 مت ہپ۔۔۔۔۔۔ 

ر ےچب اک یہی احل ےہ۔ اںیہن ہتپ یہ ںیہن ےہ ہک وہ ایک اچےتہ ںیہ۔ اوب ہی ےتہک ںیہ، ایم 
م
ہ

ا ےہ، ہی وکیئ وپاتھچ یہ 

ن

وہ، اھبیئ ہی، الکن وہ۔۔۔۔ مت وخد ایک ےتہک وہ، ںیہمت ایک رکن
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ا ںیہن۔ یھبک یھب ںیہن 

ن

ا ول۔ یھچ یھچ۔۔۔ سب اسسنیئ۔ رم اجن

ن

ام یھب ن

ن

۔ آرسٹ اک وت ن

د ولیک 

ٹ ٹ

 

ٹ

رس

ن

نکیل اسسنئ۔ ڈارٹک ن ا ارئنیجن سب۔۔۔۔۔۔ ںیہن ےنب وت تنعل۔۔۔۔ رھپ ف

رمح  ،ۓ ااتسد دیپا وہں ےگ۔۔۔ وخد ےس اہرے وہ
ے

 ے س    وہ اںیہن  زدہ۔۔۔۔   ی
ی

 

ي
 
ہ
 اچ

 ے،  ایک  ںیہن۔
ی

 

ي
 
ہ
  ںیہن۔۔۔۔ ہتپ  اچ

 ے اھت۔۔۔۔  اےس یھب ہتپ ںیہن ایک
ی

 

ي
 
ہ
 اچ

 ے اھت۔۔۔۔۔۔ 
ی

 

ي
 
ہ
 نکیل وہ س  ںیہن اچ

ا، 

ے
ن

 س

ٹ
ن

وہ ادیھ رات وک ںیخیچ امر ےک اےنھٹ اگل اھت۔ اسرا دن رتسب ہپ ڑپا راتہ۔ اوب یک ڈای

۔ سب ڑپا راتہ اھت۔ انب وبےل۔ ای  ظفل یھب ںیہن۔    تنعل اگایلں س 

ر ومضمن ںیم لیف اھت۔
م
ر ہ
م
 اب ےک ہجیتن آن ا وت وہ ہ

اڈک ڑھکے رہ گ اوب  

 

 ۔۔۔۔ ۓش

 اور وہ۔۔۔۔۔۔ 

ا اتسنہ اج راہ اھت۔ لسلسم۔۔۔ رھتےتک ریپ۔۔۔ اضف ںیم رہلاےت 

ے

وہ سب ےہقہق اگلن

 ن ازو۔۔۔۔۔۔ 
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 " میش۔۔۔۔ میش۔۔۔۔ میش۔۔۔۔۔۔ "

 اےس اجےن ایک انبےت انبےت، وہ اجےن ایک انب ےکچ ےھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ ای  ڈگنھ اک رہتش ںیہن آن ا۔ ایک ےنب اگ اس ڑلیک اک۔ اسین اسل یک وہیئگ ےہ "

 " اسری رمع اےسی یہ امں یک دزیلہ ہپ ڑپی رےہ یگ ایک

ری یھت وہ۔ 

ٹ

 ڈارٹک زبنی ےس دو اسل ی 

ر۔ 
م
 وخوصبرت۔ ااھچ دق اکھٹ۔ رھگولی اومر ںیم امہ

 امی اے ایک وہا اھت۔ 

ٹ

 
 رپاویئی

ام ا 

 

ے سب یہی رکف۔۔۔۔ اب سب ایم وک اےکس ایبہ یک رکف یھت۔ حبص ش

ے

هی

ٹ

پ ي ی

 ےتھٹ 

ادی یک رمع وہیئگ ےہ۔۔۔۔ "

 

 " وکیئ رہتش ںیہن آراہ۔۔۔۔ ایک ےنب اگ ااکس۔۔۔۔ ش

ا رگلا اور یسک وک اوب یک آدمین۔ یسک وک ااکس 

ٹ

یسک وک میلعت زن ادہ یتگل، یسک وک مک۔ یسک وک رھگ وھچن

 اکیھپ اتگل اور یسک وک وہ یھب اکپ اتگل۔ 

ن

 دیفس رن
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   یھب  ہی ۔۔۔۔۔ ۓاہ  ۓاہ "

ٹ

 ت کت
 ج
ی

 " اگ۔۔۔۔  ےنب  ایک ریتا  افہمط  ین ۔۔۔ۓگ   رک   ر

 وہ سب یہی وسیتچ ریتہ یھت۔

ادی ںیہن وہیگ  "

 

ایک ےنب اگ ریما ؟؟؟؟؟ اسری زدنیگ اےسی یہ ڑپی روپں یگ ؟؟؟؟ ش

 دووتسں  اسری  ریمی وہیگ۔۔۔۔   زعیت  ےب ینتک  ۓ؟؟؟؟ ولگ ایک ںیہک ےگ ؟؟؟؟ اہ

 "  اگ ؟؟؟؟؟؟ا ایک ےنب ریم  وہیئگ۔۔۔۔۔۔  یک

راب رےنہ گل یھت۔ 

ن

 ایکس تعیبط خ

اوگنں ںیم درد۔۔۔۔ 

ٹ

 دعمے ںیم درد۔۔۔۔ ٹیپ ںیم درد۔۔۔ ن

اں رک گ 

ن

 ھچل ھچک  اےس  یھٹیب۔ اھٹ   امریت  ںیخیچ  وہ  وک  رات  وت  ۓایلگ ن ار رہتش دےنھکی واےل ن

 ےگل۔   ڑپےن  ےس  دورے  اھت۔  اگل اےن  رظن

 " دن اؤ۔۔۔۔ادنر۔۔۔ ادنر ھچک ےہ۔۔۔۔۔ ھچک   "

 وہ ادنر ںیہن اھت۔ 

ر اھت۔۔۔۔۔ 
م
 وہ وت ن اہ

اں یک  ولوگں   اھت۔   ںیم ۓاہ   ۓوہ وج امں یک اہ

ن

 ںیم   رظنوں  دنت یک  اعمرشے  اھت۔   ںیم ن
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 اھت۔ 

د رکوا 

ن

۔۔۔  رظن۔۔۔۔  درود۔۔۔  دم  ۔۔۔ ۓوعتی    اعلم۔۔۔۔ آس  

 وہ اچرنپایئ ےس اج گل۔

ا ےہ "

ے

 ررن ا۔۔۔۔۔ اس رمع ںیم ڑلویکں وک وہ اجن
ی

ٹ

شت
ہم

 " 

 " ویکں ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ "

ںیہمت وکیئ ےہک مت داین یک س  ےس وضفل ےب دصقم ےش وہ، مت امن ول ےگ ؟؟؟؟   "

ااکرہ نب ےک داھک

ن

ا امون، نکیل اہمترا مسج امن ےل اگ۔ وہ امن ےل اگ اور رھپ ن

ن

ادئ مت ن

 

 اگ  ۓ ش

" 

 یسک ےن ڈارٹک اک اتبن ا 

ا رکیل اجؤں واہ "

ن

ں۔ ریمی یچب نپالگ ےہ۔ ہتپ وہ نپاولگں اک ڈارٹک۔۔۔۔ ںیم یھبک یھب ن

 " ےہ ولگ ایک ںیہک ےگ۔ رہتش ےسیک وہاگ ؟؟؟؟؟؟؟؟

 ادرھ یچب دیپا وہیئ، ادرھ اےکس اکن ںیم وھپںیکن رشوع۔ 

ادی۔۔۔۔ ےچب۔۔۔ 

 

ر۔۔۔۔ ش رپان ا دنھ۔۔۔ ہی ریتا رھگ ںیہن۔۔۔۔ ااھچ ی 
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ردوھکے۔۔۔۔۔ سب۔۔۔  ی 

ااکرہ۔۔۔۔ 

ن

 اور ہی س  ںیہن وہا وت وھجمس مت ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر 
م
ر ہ
م
ری ن ار ںیہن یھت۔ اےس ڈاپیرٹنمٹ ےک ہ

ن

 یلہپ ن ار ن ا آخ

ٹ
ن

اور ڈارٹک لصیف یک ڈای

 وک یلم ںیھت۔ 

ن
ن

 دنبے ےس ولصاںیت یس

ایکس رپسٹکی ںیہن یھت۔ اکم ںیم دایھن ںیہن راتہ اھت۔ وہ س  اوکس نپادن ںیہن اھت۔ وہ وت 

 سب وبجمری یھت۔ 

ا اھت اور ذنہ ںیم امں یک امیبری لچ ریہ وہیت یھت۔ ڈرپ  وہ رمضی وک انشکجن اگلراہ

ے

 وہن

ا اھت ہک لک وک وھچےٹ اھبویئں یک سیف اہکں ےس دے اگ۔ رھگ اک 

ے

اگلرا وت وسچ راہ وہن

، وسدا فلس، رکاہی۔۔۔۔۔ 
 
 رانش، یلجب اک ب

 " ومیتر ہی یٹپ رھپ طلغ یک ےہ "

 ے۔۔۔۔ "
ی

 

ي
 
ہ
 " ایھب یئن اکیپ اچ

 " طلغ اگلن ا ےہ رس، ٹنشیپ وک ارلیج وہیئگ ےہ  ومیتر ےن انشکجن رھپ "

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


دز از  داء   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلری 

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

91 

 آایگ ےہ "
 
 " یلجب اک ب

 " دایھن اہکں راتہ ےہ اہمترا ومیتر ؟؟؟؟؟ "

 " ایم یک دواایئں متخ وہیئگ ںیہ "

ریتھ 

ٹ

ریتھ اج ریہ ںیھت۔ اےکس اکم ںیم ایکس ےب وتیہج ی 

ٹ

ایکس ذایت زدنیگ ںیم رپاشیاینں ی 

 وہا اھت۔ رمضی یک اج ریہ یھت۔ اس دن وہ طلغ انشکجن  

ے

 
ای

 

ری لیک ن

ن

اوبت ںیم آخ

ے

ن

 چنہپ کچ اھت۔ 

ے

 یھت۔ وہ ومت ےک ہنم ی

ے

ری احل  ی 

 " افن۔۔۔۔۔۔ "

 اےس ونرکی ےس اکنل دن ا ایگ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی وہیئ ےہ اور وت اجب ہپ یھب آایگ۔ رشم رک ن ار۔ مک از مک دس دن وت  "

 

ریتی ئن ئن ش

ا  رھگ ہپ اھبیھب ےک

ے

 " اسھت زگارن

ا راہ۔ 

ے

پ اچپ اانپ اکم رکن  ڈارٹک ذاشین ےن ایک اھت۔ وہ سب جپ

پ اھت۔ رپاشین اس۔۔۔  پ جپ اور ہی ن ات س  ےن ونٹ یک یھت۔ وہ ےلہپ یک تبسن جپ
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 ااھجل وہا۔۔۔۔ 

اں ؟؟؟؟ "

ن

 " س  کیھٹ وت ےہ ن

 " اہں "

 " اتگل وت ںیہن۔۔۔۔ "

پ وہایگ۔۔۔۔ "  " وہ جپ

 " ؟؟؟؟؟؟نسح ایک وہا ےہ   "

 " ھچک ںیہن ن ار۔۔۔۔  "

پ رک ایگ۔   وہ یھب جپ

ا راہ۔ 

ے
ن

  دامیغ ےس س

 

اس دن وارڈ ےک وزٹ ےک دوران یھب وہ ریغ احرظ اس اھت۔ اغی

 ےک داھکی۔ 

ن

 یسک ےن ھچک وپاھچ وت وچی

ادی ےک دعب ےس وت دبتلی وہایگ ےہ۔ ااسی وت ںیہن اھت وت "

 

 " ش

 " اسیک ؟؟؟؟؟ "
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 " ےھجت ہتپ ےہ ایک ؟؟؟؟؟ "

ا  اسیک اور اھت اسیک  ںیم   ہک   اگ  ۓےھجم ںیہن ہتپ اسیک۔۔۔۔۔ اور اب وت ےھجم اتب  "
ن

 ے  وہن
ی

 

ي
 
ہ
 اچ

 " ؟؟؟؟  وہں

را وہا راتہ اھت۔ 

ٹ
پ
رخ

ٹ

ِ
پ
اہں وت وہ ےلہپ ااسی ںیہن اھت۔ ن ات ہپ ن ات ہصغ رکےن اگل اھت۔ خ

 اخومش۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " ڈرپنشی ےہ ڈارٹک۔ آپ وت ھجمس یتکس ںیہ "

ر ںیم ےھٹیب دہف وک  رای   ڈارٹک روح االنیم ےن اےس داھکی اور رھپ اےکس ی 

ڑپاھیئ اک دن اؤ اےس ادنر ےس وتڑ کچ ےہ۔ ھچک رک داھکےن یک وکشش نکیل اس ںیم  "

ا۔۔۔۔ یہی وہج ےہ۔ ڈرپنشی۔

ن

ا وہن

ن

 " اکایمب ن

 د ےس اجنےن ایک ایک وبل راہ اھت۔وخ  ۓوہ رس اکھج

دی امری ےہ مہ ےن ہی سب امں ن اپ اک ملظ ںیہن "

ٹ ن

ا ےہ۔ ڈی

ے

ا۔ وپری وساسیٹئ اک وہن

ے

 وہن

 رکےت وہ

ٹ

ر  ھچک   ۔ۓروزل س 

ن

ر

ن

ی

 

 ش
في

 یئھب۔   ویکں   دنگے۔۔۔۔ ن ایق  اےھچ، تہب  رپو
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 رھپ  اگ  رکوں ںیہن  ہی  ںیم   دے  ہہک وہ   ےہ۔  یھب  یک  اخرکوب  ںیہمت  وت  رضورت 

 " ؟؟؟؟؟

ویہ۔۔۔۔ مت یھب وت وہ، وہ ںیم ےن اوب وک اھجمسن ا رس۔۔۔۔ ن ار ن ار۔۔۔۔ نکیل سب   "

 " ویکں ںیہن۔۔۔۔۔

 وہ ےب یسب ےس وبیل یھت۔

اب اس دن ےس اخومش ںیہ۔ ےب یسب ےس ےھجم دےتھکی رےتہ ںیہ۔ ےتہک ںیہ ریمے  "

 " ےٹیب وک کیھٹ رکدو۔۔۔۔۔۔

 اس ےن الاچریگ ےس اھبیئ وک داھکی 

 " ریمے اھبیئ وک کیھٹ رکدںی ڈارٹک۔۔۔۔۔۔ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رنپا رکدن ا اھت۔ زیچںی ااھٹ اھٹ ےک  سج دن رھگ ہپ زبنی یک ینگنم یھت، اس ےن وطافن ی 

ی اور ااکس ہنم ونچ 

ٹ

پی ھي
 
چ

رش ہپ دے امرںی۔ ذہن این ادناز ںیم الچیت ریہ۔ ن ار ن ار اس ہپ 

ن

ف

 ڈاال۔  
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 " یتک۔۔۔۔ وت ذلیل ےہ۔۔۔۔ وت دنگی ےہ۔۔۔۔۔ "

  امھت لکشمب اےس وکسن آور انشکجن اگل وت وہ س  

 ررن ا۔۔۔۔ ڈرپنشی یک یہ ای  لکش ےہ۔ ااسحِس رحمویم، ااسحِس  "
ی

ٹ

شت
ہم

 وہیت ںیہ اور اےنپ ادنر 

ٹ

 ت کت
 ج
ی

ری وہج ےہ۔ ڑلایکں ر

ٹ

رتمکی۔۔۔۔۔ یہی وت س  ےس ی 

 رکےن یتگل 

ے

دےن یتگل ںیہ۔ امں ن اپ یک رپاشین رظنوں ہپ وخد وک المم

ٹ ن

اخایمں ڈوھی

اں۔۔۔۔۔۔ںیہ۔ رپرشی۔۔۔۔۔ دن اؤ۔۔۔۔۔ وہ ںیہک وت ےلکن

ن

 "  اگ ن

 ےک نپاس الیئ یھت۔

ٹ

 وہ لکشمب اےس اساکئرٹس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اج راہ اھت۔

ے
ن

 
رر ب
ُکک
 وہ رپرشی 

  

ن

ن

ھک

ریتھ اج ریہ یھت۔ ادنر اھبپ رھبیت اج ریہ یھت۔ ڈ

ٹ

ےچین آگ یھت سج یک شپت ی 

اا ؟؟؟؟؟ وہ ادنر یہ ادنر ےنکپ اگل اھت۔ 

ے

کلت

ن

ي
 وبضمیط ےس دنب اھت۔ وہ ان ال اہکں 

 وہ س  رپرشی رکک ےھت۔

 مہ س  ایس یک رطح ںیہ۔
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ا 

ن

دنسپ۔۔۔۔۔ ای  اعمرشے اک رپرشی۔۔۔۔ زہم دارن اں۔۔۔۔ این رہتش۔۔۔۔ دنسپ ن

این قلعت۔۔۔۔۔۔۔ ویبی۔۔۔۔۔۔۔ امسجین قلعت۔۔۔۔۔ وگزل۔۔۔۔۔ 

ر۔۔۔۔۔۔ لیف اک ڈر۔۔۔۔ ہی س  ادنر یہ ادنر اتکپ راتہ ےہ۔ یسک یھب ےحمل 

ن

ر

ن

ی

 

 ش
ي

ٹ

 کت
پت
پ کي

ا

 ےنٹھپ وک ایتر۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی یک یلہپ رات ویبی ےل اسھت وکیئ امسجین قلعت اقمئ ںیہن رک اکس اھت۔ ایلگ حبص وہ 

 

وہ ش

 ےس یھب رظنںی الم ںیہن نپا راہ اھت۔ یسک رجمم یک رطح۔۔۔۔۔   وخد

 ایلگ رات یھب وییہن زگر یئگ۔۔۔۔ 

 وپرا ہتفہ۔۔۔۔

 دس دن۔۔۔۔ 

 ہنیہم۔۔۔۔۔۔۔ 

 وچےہل ہپ رںیھک وت ایک وہاگ ؟؟؟؟؟؟ ویہ وہ راہ اھت اےکس 

ے

رپرشی رکک ای  ےنیہم ی

راتھ اج راہ اھت۔۔۔۔۔ رھگ ںیم۔۔۔۔ اتپسہ

ٹ

 ل ںیم۔۔۔۔۔ اسھت۔۔۔۔ وہ دن اؤ ی 

۔۔۔۔ 

ے
ے

ر وق
م
را نپ۔۔۔۔۔ ےب ینیچ۔۔۔۔۔ ان ال۔۔۔۔ ہ

ٹ
پ
ر خ

ٹ
پ
 ہصغ۔۔۔ خ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ام ایک ےہ ؟؟؟؟؟ "

ن

راقن ےہ۔ اہمترا ن

ن

ام ڈارٹک ف

ن

 " ریما ن

اوب۔۔۔۔۔ اوہنں ےن۔۔۔ وہ دنگے ںیہ۔۔۔۔ وہ۔۔۔ وہ ےھجم امرںی ےگ۔۔۔۔  "

 " وہ۔۔۔۔ ےھجم اچب ںیل۔۔۔۔

۔۔ "

ے

 رکو۔۔۔۔ڈرو م

ے

 " ۔۔ ںیم اہمترے نپاس وہں۔۔۔۔ ن الکل رکف م

 " وہ۔۔۔۔۔ وہ دنگے ںیہ۔۔۔۔۔ "

 وہ ان ےک اسےنم اھٹیب اھت۔ ڈارٹک ایکس ن اںیت دایھن ےس نس رےہ ےھت۔ 

 ان ےس رپے ومیتر اک رھگ اک اھت۔ 

ا وہا اخومیش ےس تھچ وک وھگر راہ اھت۔ ذنہ ںیم وہ س  لچ راہ اھت۔ 

ٹ

 وہ رتسب ہپ ل 

۔۔۔۔۔۔۔ یٹھگ یٹھگ اسںیسن اتیل رمضی۔۔۔۔۔۔ امیبر امں۔۔۔۔ ڈارٹک  ۓوہ  الچےت

۔۔۔۔۔ ںیسیف۔۔۔۔ ڈرپ۔۔۔۔ انشکجن۔۔۔۔۔۔ 
 
 ب

ا۔۔۔۔ دواںیئ متخ ںیہ۔۔۔۔  "

ن

 آن

ے

 رر وہ۔۔۔۔ لک ےس م
ت لی
ف

داعفن وہاجؤ۔۔۔۔ مت 

 " ٹیگ آؤٹ۔۔۔۔
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  ےھت۔ 

 

 اس ےن دوونں اکونں ہپ اہھت رھک ئل

 واسپ اتپسہل آںیئ۔ 

رے یھٹیب ںیھت۔ اکؤچ ہپ و

ن

 ر
علی
 ہ مین دراز یھت۔ نپاس رکیس ہپ ڈارٹک 

دا ےن انبن ا ےہ۔ مت  "

ن

ان وہ۔ ای  وخوصبرت قیلخت۔ ںیہمت خ

ن

دوھکی افہمط۔ مت ای  ان

  وخد ہپ کش رکیت وہ وت مت ایکس قیلخت ہپ کش رکیت وہ۔ ولوگں اک ایک ےہ، اےکن قلح 
 
ج

ریخ اہکں ےس لم یتکس ےہ۔ وہ   ےس وت اسیلب اک رش وباتل ےہ۔ مت ہی دوھکی ہک ںیہمت

 رکو۔ وخد وک اچوہ۔ وخد 

ے

دو۔ وخد ےس رفنت م

ٹ ن

اہمترے ادنر ےہ۔ اےس وںیہ ڈوھی

اں۔

ن

 " ےس تبحم رکو یگ وت ولگ ںیہمت ااھچ ںیہک ےگ ن

 ان ےس دور، آسف ںیم وہ دوونں ےھٹیب ےھت۔ 

  ےھت۔  رواں  آوسن   ہپ  رہچے  اےکس اھت۔  ۓوہ ۓ ڈارٹک نسح رس اکھج

ارمد وہں۔۔۔۔ ںیم۔۔۔۔۔ ںیم  "

ن

مم۔۔۔۔۔ ںیم ایک اتبؤں س  وک۔۔۔۔۔ ںیم ن

ی ےہ۔۔۔۔۔ اور 

ے

هی
پ ک

ہی قلعت ےسیک اقمئ رکوں۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔ ےھجم امن ےس د

ںیم۔۔۔۔۔۔ ںیم ایک رکوں۔۔۔۔ ریما ذنہ۔۔۔۔ ےھجم گل راہ ےہ ںیم نپالگ وہ کچ 
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 " وہں۔۔۔۔۔ ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آریہ ذاشین۔۔۔۔۔

ن آےت ںیہواسپ ڈارٹک
 
شي
ف

راقن ےک آ

ن

  ف

 ے  "
ی

 

ي
 
ہ
ا اچ

ن

م ٹفش رکن

ل

 

پ

 دن دبن ڑگبیت اج ریہ ےہ۔ اےس لٹنیم ااس

ے

ایکس ذینہ احل

راۃ انیعل۔۔۔۔ 

ے

 " ڈارٹک ف

 وہ دکھ ےس رہ یئگ۔ 

رزگ ںیہن۔۔۔۔ "
م
 " ںیہن۔۔۔۔ ہ

ا اچاتہ۔۔۔۔ اب اسیج مت ےن وخد اہک وہ  "

ن

وہ راپسیسن ںیہن دے راہ۔ وہ واسپ ںیہن آن

وک اور اہمترے افدر وک اصقنن اچنہپےن یک وکشش رک کچ ےہ وت ااکس رھگ رانہ   یئک ن ار وخد

 " کیھٹ ںیہن

 وہ لسلسم یفن ںیم رس اکہ ریہ یھت

 " ےنھجمس یک وکشش رکو۔۔۔۔ واہں ااکس رتہب العج نکمم وہاگ۔۔۔۔۔ "

رسکع وہ تہب رتہب  رے ےک اسےنم افہمط یھت۔ ےلہپ یک ی 

ن

 ر
علی
وںیہ ڈاپیرٹنمٹ ںیم ڈارٹک 

 ۔ وہ زیتی ےس روکیر رک ریہ یھت۔ ایکس رپارگسی ایھچ یھت۔ یھت
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 " اب ںیم ایک رکوں ڈارٹک ؟؟؟؟ "

ا ےہ  "

ے

اں، وہ اہیں ےہ، دامغ ںیم۔ اخیل ذنہ وت اطیشن اک رھگ وہن

ن

ہی وج امیبری ےہ ن

ا 

ن

ا ےچب دیپا رکن

ن

ادی رکن

 

ا یسک اکم ںیم گل اجؤ۔ ش

ن

 وھچڑو۔ یسک ن

ے

اں۔ سب اےس اخیل م

ن

ن

 ںیہن ےہ۔  

ُ

 وکیئ اہمترا دقردان ںیہن اتلم، وکیئ ااسی وج مت ہپ رکش رکے، ُک

ے

  ی
 
ج

 وخد وک اور اکومں ںیم رصموف روھک۔ گنچیٹ ےہ، رھگ ںیم وس اکم وہےت ںیہ،  

ے

  ی

ے

ی

راھیئ، وفڈ رسوس۔۔۔۔ ھچک یھب۔۔۔۔۔۔

ٹ

 " السیئ ک

 ان ےس رپے ڈارٹک نسح اک رھگ ےہ۔

 اھت۔  اھٹیب  ۓوہ ویبی ےک اسےنم رس اکھج

 ن ات رکںی۔ ںیم وہں اپ ےک نپاس۔ ںیم جج ںیہن رکوں یگ آکپ۔ وکیئ یھب ھجم ےس "

ا نیپ وھگانم۔۔۔۔۔ ھچک 

ن

اری ن ات۔ ایک ااھچ اتگل ےہ، اھکن
م
ن ات۔ اس س  ےک العوہ۔ ہ

یھب نسح۔۔۔۔۔ ن ات رکںی۔۔۔۔ وبںیل۔۔۔۔ س  اکنل دںی ادنر ےس۔۔۔۔۔ 

 " ںیم وہں اہیں۔۔۔۔۔۔

 اس ےن وہےل ےس رس ااھٹن ا اھت 
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اں ںیم "

ن

اں ؟؟؟؟؟ مت ھجم ےس ایپر رکیت وہ ن

ن

ر وہں ن
م
۔۔۔۔۔ ںیم ااھچ وشہ

 " ؟؟؟؟؟؟؟

م ںیم آےت ںیہ۔

ل

 

پ

 واسپ لٹنیم ااس

 ں ںیم 

ن ٹ

ڈارٹک ینیع اور اےکس اوب ڑھکیک ںیم ڑھکے ےھت۔ ادنر رمکے ںیم رتسب ہپ اھٹیب، ھگ

 رس دےیئ دہف اجنےن وخد ےس ایک ایک ن اںیت رک راہ اھت۔ 

 " ۔۔ اےمپ اہوھتں اانپ ہچب۔۔۔۔۔ ایک الم۔۔۔ایک الم ےھجم۔۔۔ "

 وہ وھپٹ وھپٹ رک رو ڑپے ےھت۔ 

 ان ےس دور ڈارٹک زبنی اک رھگ ےہ۔ 

  واہں ےھٹیب 

 

 اھت۔ نحص ںیم ای  رطف اٹچیئ یچب وہیئ یھت۔ وہ ےچب ےتسب ئل

ے
ے

ام اک وق

 

ش

 ےھت۔ ای  رطف رکیس ہپ افہمط یھٹیب یھت۔ ن اآواز دنلب قبس ڑپاھیت وہیئ۔۔۔۔۔ 

  ڈارٹک نسح اک رھگ ےہ۔واسپ

ر ںیم وہ اچ رای   سنہ   ہپ  ن ات  ایکس ڑھکی  ڑکپے  پک  اک ۓ وہ ن اوکلین ںیم ڑھکا اھت۔ اےکس ی 

 یھت۔   ریہ
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ائ نہپ رک آ "

ٹ

 یک ن

ن

۔۔۔۔۔ ےنتک دنگے رن

ٰ ٰ

ارے  ن ار  یلہپ اپ ےھت  ۓ اّلل
م
 " رھگ  ہ

 " ااھچ یج۔۔۔ اور مت ےن وج دو فلتخم اکےٹن نہپ رےھک ےھت وہ ؟؟؟؟؟ "

 " یچس ؟؟؟؟؟ "

 " یج اہں۔۔۔۔۔۔ "

 دیپسچل ےس اےس داھکی اھت۔ 

ے

ر ی ری دی 

ٹ

 وہ سنہ ڑپی یھت۔ نسح ےن ی 

 ے ںیمہ ؟؟؟؟؟ "
ی

 

ي
 
ہ
ا اچ

ن

 " ونس۔۔۔۔۔۔ اب وسن

 رک اےس داھکی۔ وہ اےس یہ دھکی راہ اھت۔ وہ پنیھج یئگ یھت۔

ن

 اس ےن وچی

ا اس رمکہ اھت۔ 

ٹ

 ان ےس دور وہ وھچن

 رےھک، وہ ریس ےھکنپ ہپ ےس ااھچل کچ اھت۔ دورسا رسا اس ےن ومیتر ڈیب ہپ وہ وھچیٹ یس لبیٹ

رھ ایگ اھت۔

ٹ
پ
 دنھپا اس انب رک ےلگ ںیم ڈاال اور زیم ہپ خ

 ے اگ ایم۔۔۔۔۔۔ "
ی

 

ي
 
ج
ی 

 " ےھجم اعمف رکد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رے 

ُ

 

اش

ن

 ن اب مجنپ : ن

ادی

 

ںیم۔ رسیتی ن ار اےکس   یلہپ ن ار اےس داھکی ن ازار ںیم۔۔۔۔ دورسی ن ار ےلحم یک ای  ش

 ....رھگ یک تھچ ہپ

ا اھت اےس دےھکی اج

ے

ری ایپری۔۔۔ ااکس دل رکن

ٹ

ری ایھچ گل، ی 

ٹ

 ۓ اج  دیھکی  سب ، ۓوہ ی 

اری"    لک  ایھب ۔۔۔۔   ۓ یھکی اجد  رھپ
م
 یسنہ  اہں"    اب  یھت،  دیھکی"    اہکین  ادوھری  ہ

 اھت۔۔۔۔۔   راہ  رک دل  وک   اگےن"    ےئگ  نب

 گھب اینت یہ۔۔۔۔۔۔ اینت یہ۔۔۔۔۔وہ وچدہ اسل اک اھت، وہ یھب گل  

ے 
ش
ک

اں 

ن

ا ےہ ن

ے

رھپ آںیھکن ںیلم. وییہن آےت اجےت، ادهر ادهر۔۔۔۔۔ ےلہپ وییہن وہن

ا ےہ اہں ای  ہی یھب ےہ، ااھچ 

ے

ا ےہ وت وساچ اجن

ے

اجےن اچہپےن ےس ااجنن وک داھکی اجن

ا راہ۔ وہ اخص وت یھت، اب اخہصِ اخ

ن

اصن وہ یئگ۔ یہس۔۔۔۔ رھپ وہ وییہن اس انلم وییہن اس ن

وہ وکسل اجیت وت ہی دنچ دقم ےھچیپ وہ اتیل۔۔۔۔ وہ آےگ آےگ ہی ےھچیپ ےھچیپ۔۔۔۔ اب 

 اےس یھب ہتپ ےہ ہک ہی ےھچیپ ےہ۔ 

 اب ھچک ھچک وہےن اگل ےہ۔ اہں اہں۔۔۔ 
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وہ وچدہ اسل دو امہ اک ےہ اور وہ یھب گل گھب ایپر وہ ایگ ےہ۔ یج اہں وہ وت یہی اتہک ےہ۔ 

ا وہ

ے

 وملفں وہن

ا اجب اور ںیم ےہ

ن

اں۔ ریہو ےن ریہونئ اک اھچیپ ایک، وییہن ای  دو ن ار امسلئ دی، ای  اگن

ن

 ن

ا آپ اینپ اینپ دنسپ اک اجب ول رپ وہ

ن

 ےن اتب دن ا، امسلئ یھب وہئ وہ یگ اور اگن

 روامونی۔۔۔۔ وت ںیلچ ایپر وہ ایگ۔۔۔۔ 

 الگیب ڈیٹی رئیب۔ اس ےن اےس طخ یھب هکلا ےہ۔ رھپ ای  اکرڈ یھب ڑکپان ا ےہ۔ اسھت ںیم

 ای  دل یک لکش اک اہر۔ 

 وت وہ وچدہ اسل اڑاھیئ امہ اک ےہ اور وہ یھب گل گھب اینت یہ۔۔۔۔۔۔

وت انجب ایپر ایپر ےتلیھک تہب دن وہ ےئگ ںیہ۔ ایپر وج ایھب الگیب الگیب ےہ۔ ای  دن اےکس 

ر ہک  ںیہ  امری  وچںیٹ  مگ  ایسی   ایسی   ۔ۓوہ   ۓنپانپا ےن اجایل۔ او
م
  ےہ۔  لکن   وھاںد  ےس گج ہ

راده ایھب ےس اعیقش وشعمیق ےک رکچوں "

ن

 رحام

 " ےہ۔

 ُادرھ اےکس نپانپا ےن یھب ایکس اچنھکئ یک ےہ۔
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اس اسرے اعمےلم ےک دو دن دعب ااکس طخ الم ےہ۔ وہ روےت روےت ہک ریہ ےہ ہک اےکس  

 ھکل وی  ول   آیئ  اےس  ےس  وخن   اےنپ  ےن  اس اگ۔  ۓاج   یھب  رحایم  ہی وت  رم  یگ۔   ۓ ریغب رم اج

 یھبک  ںیمہ   یج  ےتیج ےہ۔  دمش   یک  ایپر  ےس ہشیمہ  وت  داین"    طخ  ای    اسھت  اور  ےہ۔   اجیھب  ہک

 " ڑوں اگ۔وھچ  ںیہن  یھبک  وک مت  ںیم   ےگ۔  ںیہن  ےنلم

س آن ا ےہ۔ گیب ںیم نپانپا یک وتسپل اپھچ رک الن ا ےہ۔۔۔۔۔ 

ه
گ

 اےلگ دن وہ اےکس وکسل 

 گل گھب اینت یہ۔۔۔۔۔ اہں وت وہ وچدہ اسل نیت امہ اک ےہ اور وہ یھب  

۔

 

 الل الل وہ گ

ے

 
 الگیب رپی

 وکسل یک تھچ ہپ ان دوونں ےک ےب اجن الےش

 ےلم۔

 اسھت ای  ونٹ اھت 

اس ومت ےس نیسح اور ایک ےش وہ یگ ہک مہ اےنپ وبحمب یک ن اوہنں ںیم، اےکس  "

ر منج ںیم مہ اسھت وہں  
م
اہوھتں رمںی۔ اس منج ںیم وت داین ےن ےنلم ںیہن دن ا، اےلگ ہ

 "ےگ
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 ایھب ےلھچپ دونں اس ےن قشع زادے دیھکی

ادنار اگل اھت۔۔۔ 

 

را ش

ٹ

 اےس ی 

ے
ن

 یھت۔ ای

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا    ہتپ اتلچ ہک وہ ونرکی ےس اکنل دن 
 
را رک ےک وہ ہلصیف ایک اھت۔ امں وک ج

ٹ

را یج ک

ٹ

ومیتر ےن ی 

ا ان ےس 

ے

ن ا اںیہن۔ وہ ےسیک رظنںی الم نپا

ے

 ؟؟؟؟؟   ایگ ےہ وت اسیک دصہم وہن

رااجت ؟؟؟؟؟ 

ن

ا اسرے اخ

ے

 وہ اہکں ےس وپرے رکن

ا وہ س  ؟؟؟؟؟ 

ے

 وہ ےسیک رکن

را لکشم ےہ ایم۔ ھجم ےس ںیہن وہ راہ۔ ھجم ےس ںیہن وہ ےکس اگ۔ ںیم اہر اماتن  "

ٹ

انیج ی 

 " وہں۔

 اس ےن اچدر وک ریس ےک اےسی ےھکنپ ےس زگارا اھت اور ااکس رسا ےلگ ںیم ڈال ایل اھت۔ 

ردل لکن۔۔۔۔۔۔ےھجم اعمف رک د "

ن

 ے اگ ایم۔ آاکپ اٹیب، آاکپ ومیتر ی 
ی

 

ي
 
ج
ی 

 " 

اےنس ریپ امر ےک وہ زیم رگا دی یھت۔ اسرا وزن ےلگ ںیم ےکٹل دنھپے ہپ آکچ اھت۔ ااکس 

  ریبوین دروازے زور زور ےس اکٹھک اھت۔ 
 
ا ڑتپ راہ اھت ج

ٹ

 ووجد ےھکنپ ےس ل
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دور ںیم د

ٹ

 یھت۔ اتپسہل ےک وکری 

ٹ

م
 وڑےت دقومں یک آہ

ر۔۔۔۔ وہ راہتس دو یک دصاںیئ۔۔۔۔۔ وہ وبڑیھ امں۔۔۔۔ 

ن
 

وہ رٹسرچی وک ےتچنیھک وارڈ وبای

 وہ دو ںینہب۔۔۔۔۔ 

 ےہ "

ٹ

پت  می
ی

ٹ

پ
 " ارمییسنج ےہ۔ ڈارٹک اصحل وک البںیئ۔ رٹسوگنینشیل۔۔۔۔ وس اسڈیئ ا

 ےھت۔   ۓ وہ اےس آیئ یس وی ںیم ےل گ

ر۔۔۔ڈارٹک اصحل، دو اہؤس  

ن
 

 آرسیفز، رٹسسز، وارڈ وبای

ام ایک ےہ اہمترا ؟؟؟؟ "

ن

 " ن

 اوہنں ےن ااکس اگل اپھتپھتن ا اھت۔ اس ےن وکیئ وجاب ںیہن دن ا اھت 

 " سلپ ےہ ؟؟؟؟ "

 " اتنیسسیل رپ ٹنم "

ری اپ۔۔۔۔ "
م
 رکںی۔ ہ

ٹ

 " رٹویکیمٹس
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راھ

ٹ
پ
ر یک وٹں وٹں۔۔۔۔ اوزاروں یک رٹایل۔۔۔۔ ہنم ہپ امکس خ

ن

ر
ل

ٹ

ت

 

پ

 ڈارٹک۔۔۔۔   ۓوا

 وخن۔۔۔۔۔۔   ولفڈیئ۔۔۔۔

 نیکس رکواںیئ۔ دلجی "

ٹ

 " اسکی رے اور افس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دہف ےن وخد وک اصقنن اچنہپےن یک وکشش یک یھت۔  

ا امر امر ےک وخد وک 

ن

اجےن اہکں ےس اےس وہ ولےہ اک رتپہ لم ایگ اھت۔ اس ےن اڈاک ونالیک وکن

 وہلاہلن رکایل اھت۔ 

 ے وہ   ڈارٹک
ی

 

کي
 واہں یچنہپ وت وہ اےس لکشمب اقوب 

ے

  ی
 
راۃ انیعل ج

ے

 ےھت۔   ۓف

راقن اک یھب اہھت اور ہنم ونچ کچ اھت۔ 

ن

 وہ وخد ہپ ےکھج ڈارٹک ف

ی رہ یئگ یھت۔ وہ وج ایکس اجن اھت، ےسیک 

ے

هی
پ ک

وہ ہنم ہپ اہھت رےھک ےب ینیقی ےس ڑھکی اےس د

 اینپ اجن ےک درےپ وہ کچ اھت۔ 

۔۔۔۔۔ زیلپ ۔۔۔۔۔۔ ںیم اےس ویں ںیہن دھکی یتکس۔۔۔۔ اےس اےس اچبںیل ڈارٹک "

 " اچبںیل۔۔۔۔۔
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راقن ےن اےس وکسن 

ن

وہ رو رو ےک ےب احل یھت اور ادنر وہ ڑتپ ڑتپ ےک۔۔۔۔ ڈارٹک ف

 اٹہن ا ےس  واہں  ےن  االنیم  روح  ڈارٹک  ۓآور دوا اک انشکجن اگلن ا اھت۔ اےس دالےس دےتی وہ

 اھت۔ 

 " اگ۔۔۔۔  ۓ وہ اج سب۔۔۔ تمہ رکںی۔۔۔۔۔ س  کیھٹ "

  ایم زگر ںیئگ۔۔۔۔ ںیم ایکس نہب ےس  "
 
وہ۔۔۔۔ وہ اانت اس اھت۔۔۔۔ دنچ اسل اک ج

 " زن ادہ امں نب یئگ۔۔۔۔ اور وہ۔۔۔۔ وہ ویں۔۔۔۔۔

 اوہنں ےن راسن ےس ااکس اہھت دن ان ا اھت 

اں ںیہ  س   مہ  اگ۔۔۔۔  ۓوہ کیھٹ وہ اج  "

ن

 اصف  آوسن   سب۔۔۔۔۔  اہیں۔۔۔۔   ن

 " اگ۔۔۔۔  ےھٹیب  وھچڑ   تمہ وت  اگ  دےھکی  روےت  وک ڈارٹک  وکیئ   رکںی۔۔۔۔

  دن ا اھت

 
ٹ

 اوہنں ےن اوکس ٹ

اہک رکںی  رکش  اگ۔۔۔۔۔  ۓ اہبدر ںینب۔ آپ زمکور ونب یگ وت وہ ادنر۔۔۔۔ وہ اہر اج "

ے

 ن

ارکشی  وہ

ن

ا   ن

ن

 " رکے۔۔۔۔  ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ریمے ےچب وک زدنیگ دانی۔ ریم  "

ٰ ٰ

ا ای  یہ اٹیب ےہ۔ اہلل اےس اےنپ ظفح و اامن ںیم اّلل

 " رانھک

ایل 

ن

وہ امں رو رو ےک ےب احل یھت۔ اےس آیئ یس وی ںیم دو ےٹنھگ وہےکچ ےھت۔ اسسن یک ن

 گل وہیئ یھت۔ وہ ونہز ےب وہش اھت۔ 

 ںینہب یھب وںیہ ںیھت۔ احل ےس ےب احل۔۔۔۔

ا ےہ۔ 

ے

ا ےہ وت وہ ینتک زدنویگں وک وھچڑ رک ااکس ااختنب رکن

ے
ن

ُ
پ
  ومت چ

 
ان ج

ن

وت ای  ان

 ے۔ وکیئ ویکرکن اینپ زدنیگ ایتگ  وکیئ ےسیک ہی ےط رک اتیل
ی

 

ي
 
ہ
ا اچ

ن

ےہ ہک اب اےس رماجن

ا ےہ ؟؟؟؟؟؟ 

ے

 دےنی وک ایتر وہ اجن

 " وپسیل سیک ےہ امں یج۔ "

 ڈارٹک ےن اںیہن اہک اھت 

وخد یشک ےک سیک ںیم وپسیل وسال وجاب رکیت ےہ۔ ااکس یسک ےس ڑگھجا ن ا اور ایسی  "

 " ن اںیت۔

 وہ اگل رہٹکا اگل اھت۔ 
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 یھت۔ اعمرشے یک اینپ

ے

  دعال

دا لح 

ٹ ن

  وہ ومت اک وھبی

 

یسیک وخد رغیض داھکیئ یھت اس ےٹیب ےن۔ اینپ ولکشمں ےک ئل

  یسیک ںیلکشم دیپا رکدی ںیھت۔

 

دا اور اونپں ےک ئل

ٹ ن

 ڈوھی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

را ڈٹیھ یٹم اک انب وہا ےہ۔ ہی اینت   "

ٹ

ان اک مسج ی 

ن

اں ہک ان

ن

دلجی اہر ںیہن ںیم ےن اہک اھت ن

دانی ااسی یھب وکیئ آاسن اکم ںیہن ےہ ہک کٹل گ  رم  اور  ۓ اماتن۔ زدنیگ وک ومت دی 

 ۔۔۔۔۔ ۓرمگ  اور  اھکںیل   وگایلں ۔۔۔۔ ۓگ   رم  اور  یل اکٹ  سن   ۔۔۔ۓگ

ری  وت  مسج  ہی  وہ،  اجےت  امن  اہر   ےک  کھت  مت

ن

   ےحمل آخ

ے

  یک  قب   اینپ  ی

ن

 
ا  ج

ے

 " ےہ  ڑلن

 اےس وہش آایگ اھت۔ 

ان اسسن یک  

 
ن

ایل ایھب یھب گل وہیئ یھت۔ وہ ایھب ن ات یھب ںیہن رک اتکس اھت۔ ےلگ ہپ وہ ن

ن

ن

  رکداتی۔۔۔۔ امہ ہی اھت 

 

 اک رممہ وہ س  اغی

ے
ے

ازہ ےھت نکیل ریخ۔۔۔۔ وق

ے

 ن

ے

ایھب ی

 رپواز ںیم اھت۔ 

ے

 ہک زدنیگ اک رپدنہ ایھب ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رڈنی

ن

اؤ اےس وہ اےس سیف ی  ہپ یہ یلم یھت. ف

ے

ا ن

ن

ام داھکی وت آؤ داھکی ن

ن

 ںیم ااکس ن

ن

ن

 

 ش
ج ي
س

ز 

 

ٹ

ر ڑلیک س 
م
اں ہک وسلش ڈیمن ا ہپ ہ

ن

ارا اامین یہ ن
م
روکیٹسئ یھب دی۔ وےسی یھب ہ

 وہےن یہ آیئ ےہ۔ 

 ریخ۔۔۔۔۔۔ 

ری ایپری یھت۔ نپانپا یک رپی 

ٹ

 ایکس آیئ ڈی یھب ی 

 ۔ اےلگ دن روکیٹسئ وبقمل وہیئ۔ ہی وموصف اج ےچنہپ اابنسک ںیم۔۔۔۔

 " دویتس وبقل رکےن اک تہب رکشہی "

 ولچ رشواعت وت وہیئ۔

 روز ن ات وہیت

یسیک ںیہ ؟ ایک رکیت ںیہ " چس ںیم رپی ںیہ؟ آپ تہب ایھچ ںیہ ؟ ایک الکیئ رکیت ںیہ  "

 " ؟ آپ چس ںیم رپی ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ا 

ے

ا وہن

ن

وھچےٹ وھچےٹ رحف ےلمج وہ ےئگ اور ےلمج ااسفےن ےننب ےگل۔ دل رھتپ وھتڑی ن

ا ےہ۔ اس رپی اک یھب آ ایگ 

ے

 ےہ۔ یسک ہپ آےت آےت آیہ اجن
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 " ےھجم ںیہمت دانھکی ےہ "

 ریما نیقی رکںی وکیئ یھب ڑلیک اہیں اانپ آپ داھکےن

ا ےہ وت رپدے رگا یہ دتی ےہ۔

ے

  اسےنم واال اانپ نپ داھکن
 
 ںیہن آیت ےہ۔۔۔۔ رپ ج

روں ےک ابتدےل وہ ۔۔۔۔۔  دن  تہب  رےہ۔۔۔۔۔ وہےت  ۔۔۔۔۔ۓوصتی 

ے

رھپ   ی

رںی رںیہ، سفن یک دایجھں نب ںیئگ۔ اس رپی وک نیقی اھت وہ اےکس  رںی سب وصتی  وصتی 

رہنہ رکیت یئگ۔  اسھت ھچک یھب طلغ ںیہن رکے اگ۔ آںیھکن چیم چیم وہ اانپ آپ ی 

 !ایپری ڑلویک "

اانت اابتعر وت آےنیئ ںیم رظن آےت اےنپ سکع ہپ یھب ںیہن رکےت، مت ریغ ہپ رک یتھٹیب 

 " وہ۔۔۔۔۔۔۔

 اب ہی وہےن اگل ہک وہ دوھسن امجےن اگل۔۔۔۔

ا یہ وہاگ ںیہن وت۔۔۔۔ "

ن

 " ایپر رکیت وہ وت اےسی رکو ورہن۔۔۔۔۔ اےسی وت رکن

رن اد رک اجےت ںیہ۔۔۔۔  اری زدنایگں ہی ورہن اور ںیہن وت ی 
م
 اور ہ

د آیئگ

ٹ ن

 دو ےتفہ دعب یئن ڈامیی
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رسن رشوع رک راہ وہں اہمتری دمد  "

ن

 " اچےیہ۔ رصف دو الھک ںیم این ی 

ری رحہب 

ن

ر آن ا۔ وہ ایھب یھب ذماق یھجمس۔ آخ

ے

رپی وک اگل وہ ذماق رک راہ ےہ۔ وہ وتنمں ہپ ای

 کیلب گنلیم اھت۔ 

"  
 
دویز ںیہ ریمے نپاس۔ مت دو الھک دو یگ ن ا يم

ٹ

ر اور اچر وی  رہنہ اصتوی  اہمتری سیبھچ ی 

 " ُان ےس امک ولں ؟؟؟؟؟؟

ر کچ وت اگنن وہ رکچا یئگ. سج وچےل وک وہ  

ے

ایپر ھجمس یھٹیب یھت وہ وت رضورت اک ابلدہ اھت، اب ای

 دبن اسےنم اھت۔ 

 ڈاؤن رشوع وہا

ٹ
ن

 وہ واےطس دتی یئگ۔ ادرھ ےس اکؤی

ا عمج رک یکس۔ 

ن

رار یھب ن

ن

م
 وہ اچر دن ںیم اچر ہ

 ہپ ڈال کچ 

ٹ
 

  اسی
 
ر ای  شحف وی رہنہ وصتی  نپاوچنںی دن اس ےن داھکی وہ ایکس ی 

 اھت۔۔۔۔۔ 

 وھت۔۔۔۔۔   وھت وھت 

اں مت اکشر وہ اور 

ن

ن ولعمم ےہ ن
 
مي

ے

ی

اں اعمرشہ ڑیھبویں اک ےہ، 

ن

ںیہمت اتبن ا ایگ ےہ ن
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ا۔۔۔۔ 

ن

 ںیہمت س  ہتپ ےہ ایک ایک ںیہن رکن

ر ویکں ؟؟؟؟؟؟؟ 

ن

 رھپ ویکں، آخ

 یئگ یھت۔

ن

 وہ نیپ ڈول یک یھٹم رھب وگایلں اھپی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

االیقئ یک زسا دورسو "

ن

 " ں وک دو ےگ ؟؟؟؟اینپ ن

ا رظنںی اکھج ایگ اھت 

ٹ

ا ل 

ٹ

 ومیتر وک وغبر داھکی اھت۔ وہ رتسب ہپ ل 

ٹ

رزان ےن ڈیب ہپ ئل 

ن

 ڈارٹک ف

اویہں وک متخ رکےن یک وکشش رکےت، رتہب ےننب یک  "

ے

اجک ہی ہک اینپ ویمکں وک، اینپ وکن

 ایتر  وکشش رکےت،مت ومت ےک ےھچیپ ےھچیپ لچ ڑپے۔ ؟؟ وہ ایھب ںیہمت ےل اجےن وک 

ا ایھب   وت  ےھجم  ہک   ۓںیہن ےہ رپ مت دضب وہ گ
ن

 ےچب  ےہ  ویبوقیف  ایک   ےہ۔۔۔۔۔  رمن

 " ؟؟؟؟

 اوہنں ےن راسن ےس اہک اھت۔ 

 ں ےس وھبیک ایپیس رو رو ےک اکلہن ےہ۔ اوکس ای   "

ٹ
ن

ہی امں وک دوھکی۔ ےلھچپ ھچ ھگ

ا وت ہی ےھچیپ ایک رکیت ؟؟؟؟

ے

  وت وسری اہک اور سب ؟؟؟؟؟؟ ںیہمت ھچک وہ اجن

 

؟ اےنپ ئل
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  ؟؟؟؟؟؟؟

 

  ؟؟؟ ان ونہبں ےک ئل

 

 " ومت ینچ اور اس ےک ئل

 وہ اخومش اھت۔ وکیئ وجاب ںیہن اھت۔ اھت یہ ںیہن

ان۔ اجےتن یھب وہ ےنتک یتمیق وہ ؟؟؟ ان ےس وپوھچ نج ےک وہ۔۔۔۔ وہ  "

ن

ارکشے ان

ن

ن

ے ےھت، ںیہمت اتبںیئ ےگ سک امتیل ےک وہ۔۔۔۔۔ مت وج وخد وک ارزاں رکےن لکن ڑپ

 " ای  ن ار وخد وک دےتھکی وت یہس۔۔۔۔۔۔

 ایکس آوھکنں ےس ےب آواز آوسن ہہب ےلکن ےھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اےس ارمییسنج ںیم الن ا ایگ اھت۔ 

۔ اےکس نپاس ےس اچر نیت ےتپ ےلم ںیہ نیپ ڈول ےک۔ "

ن

رن

ن
 

 " نیپڈول وپای

 " سٹیٹس ایک ےہ ؟؟؟؟؟ "

راھ وہا ےہنیت ےٹنھگ   "

ٹ

 تہب ی 

ٹ

 
 " وہےکچ ںیہ رس۔ وہ ونہز ےب وہش ےہ۔ اہرٹ ری

 وہ ھچک وسےنچ ےگل ےھت 
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ی رشوع وہیئگ وہیگ۔ ایٹنی ڈاٹ یھب رشوع  "

ٹ

 شي ی
شي
ک

ا

ٹ

ا وہاگ۔ ویلر ن

ن

ررک ولاج رکن

ٹ

 شی
گي

 " رکواںیئ

 " یج رس "

 اےکس امں ن اپ وںیہ ارمییسنج ےس ےگل ڑھکے ےھت۔ 

اری یچب۔۔۔۔ ڈارٹک اصج  اےس اچبںیل "
م
 " ۔۔۔۔ہ

  ہنتف ےہ۔۔۔۔۔

 

ادئ ایس ئل

 

 اوالد ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےس وپاھچ اھت

ے
 

اس

 

 
 ڈارٹک لصیف ےن اےس داھکی اور ن

 " اور ےسیک وہ یئھب ؟؟؟؟ "

 " کیھٹ وہں رس "

 ومیتر ےن اےنھٹ یک وکشش یک یھت 

 ےہ ؟؟؟ درد وت ںیہن ےہ ؟؟؟؟ "

ے

 " اب ےلگ یک ایک احل
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 " ےہ رس۔۔۔۔ اکلہ اس   "

ا ان  اگ   ۓکیھٹ وہاج "
 

 " اہلل  ش

 اس ےن افلئ ںیم اھکل اور رٹسس وک آواز دی۔ 

ام وک ڈرگنسی یھب دبولا دانی ویٹب یک "

 

 شک اگل دںی۔ اور ش
ي ج 
 " النی 

را اور وغبر داھکی 

ٹ

 وہ ایکس رطف م

 " ؟؟؟؟؟ وہ  ۓقبس ھکیس گ  "

 وہ رس اکھج ایگ 

 " یج "

 " ایک الھب ؟؟؟؟؟؟ "

 "  وہں ںیم تہب یتمیق "

 " اور ؟؟؟؟؟ "

 " ومت لح ںیہن وہیت۔۔۔۔ "
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رزگ  "
م
ومت آاسن ںیہن وہیت۔ ہی یملف ن اںیت ن اںیت ںیہ ہک فیلکت زدنیگ دتی ےہ۔ ہ

ا ےہ۔ اتب ےکس وت اتب

ے

 ےس زگرن

ے

 ۓ ںیہن۔۔۔۔ رمےن واال اتب ںیہن اتکس ہک وہ یسیک ایقم

 ےتیل  اسسن  سب۔۔۔۔۔  ےہ۔ آاسن  زدنیگ  وہیت۔ ںیہن  آاسن  ومت  ہک

 " روہ۔۔۔۔۔

پ رہ ایگ اھت۔ لصیف ےن اےکس دنکےھ ہپ اہھت راھک اھت۔   وہ جپ

رزان اک آڈر ےہ۔ دلج از دلج کیھٹ وہرک واسپ آؤ۔ اور اہں۔۔۔۔۔ ایطلغں  "

ن

ڈارٹک ف

ا۔۔۔۔۔

ن

ا اور ایلگ ن ار اںیہن مک رکےن یک وکشش رکن

ن

 اھکن

ٹ
ن

ا، ڈای

ن

 " رکن

 " یج رس۔۔۔۔۔۔ کنیھت وی۔۔۔۔۔ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وت نپال راہ اھت ںیمہ ؟؟؟؟؟ وت ےن اسری زدنیگ وخد امک ےک اھکن ا ےہ ؟؟؟؟ نپچب ےس  "

۔۔۔۔ ہی س  وت ےن وخد ایک  ا نیپ وکسل اکجل س 

ن

۔۔۔۔ ڑپکے وجےت اھکن

ے

رکیل آج ی

 " ؟؟؟؟؟؟ ن ا ںیم ےن ایک ؟؟؟؟ ن ا ریتے ن اپ ےن ؟؟؟؟

ے رگم خس ےجہل 
گ
 
هت
 
ی

 ںیم وپاھچ اھتایم ےن آوسنؤں ےس 
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اں اور وکیئ۔۔۔۔۔ وہ رازق اورپ اھٹیب وہا  "

ن

اں ریتا ن اپ ن

ن

اں ںیم، ن

ن

وت نپانل اہر ےہ اور ن

ےہ۔ اس ےن وھباک السن ا یھبک ؟؟؟؟ اس ےن تھچ ںیہن دی ؟؟؟ اس ےن نت ڈاھےنپن 

اک ہلیح ںیہن ایک ؟؟؟؟ ہی اجب اس ےن ںیہن دولایئ یھت ؟؟؟؟ وہ دون ارہ ںیہن دولا اتکس 

 " ؟؟؟؟؟

 " ےھجم اعمف رکدںی ایم۔۔۔۔۔ "

 اس ےن اہھت وجڑے ےھت۔

ارکشی یک ےہ۔ "

ن

 "اس ےس اعمیف امیگن ےہ سج یک ن

 داھکی اھت 

ے

ر ی  اوہنں ےن اےس دی 

ارکشی یک وت رشک ایک۔۔۔۔ اس ےس  "

ن

اےس اہک ےہ اہلل اعمف رکدے ؟؟؟؟ ایکس ن

 " امویس وہا وت رمدت وہایگ۔۔۔۔ اس ےس اعمیف امیگن ےہ ؟؟؟؟؟

 " اس ےس یھب اموگنں اگ۔۔۔۔ وہ اعمف رکدے اگ۔۔۔۔ "

ا ےہ ھجت  "

ے

اہں رکدے اگ۔۔۔۔ ںیم ےن رکدن ا وت وہ وت رتس امؤں ےس زن ادہ ایپر رکن

 " ےس۔۔۔۔۔ وہ یھب رکدے اگ۔۔۔۔
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 ےس اگل ایل اھت۔ وہ وھپٹ وھپٹ ےک رو ڑپا اھت۔ 

ن

 اوہنں ےن اےس یس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یپ اجری یھت۔دہف یک رھتا

رن ےھت۔ ایکن یہ 

ن

 ںیم اھت۔ وہ ڈارٹک روح االنیم ےک ک

ے
 

راقن یک دہگناس

ن

وہ ڈارٹک ف

م یلچ 

ل

 

پ

روکیٹسئ ہپ وہ ااکس تہب اےھچ ےس ایخل رھک رےہ ےھت۔ وہ روز ڈوییٹ ےک دعب ااس

 زگاریت، وھچیٹ وھچیٹ ن اںیت رکیت ریتہ۔۔۔۔

ے
ے

 آیت یھت۔ اس ےک اسھت وق

ا آاسن ںیہن

ن

ا۔۔۔  روےھٹ وک انمن

ے

 وہن

ا۔۔۔۔۔ 

ے

 وہ وت زدنیگ ےس رواھٹ وہا اھت۔۔۔ اینت آاسین ےس ےسیک امن اجن

ا اچاتہ اھت، اےکس اسےنم ڑھکے ےھت۔ 

ن

نکیل وہ اسےنم واےل یھب اٹچن ےھت۔ وہ اہجں اجن

 وک۔۔۔۔۔۔  ےنجیھب  واسپ  ۔۔۔۔ۓراہتس روےک وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " ےسیک وہ ےچب ؟؟؟؟؟؟ "

 ڈارٹک رحا ےن ااکس زمکور اہھت اےنپ اہھت ںیم ایل اھت۔ وہ اخومش ڑپی ریہ یھت۔ 
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 " اب درد وت ںیہن ےہ ؟؟؟؟؟ "

ی ریہ یھت۔ 

ے

هی
پ ک

 ڑھکی اےس د

ے

ر ی  اس ےن وہےل ےس یفن ںیم رس الہدن ا اھت۔ وہ ھچک دی 

راوتں ڈارٹک، رنںیس، وارڈ وباےئ ؟؟؟؟    ہتپ ےہ مہ اہیں ویکں "

ن

م
ںیہ ؟؟؟ ڑکنیسوں ہ

رے اتپسہل، ہی س  ؟؟؟؟ ہی ھتلیہ ہپ اروبں 

ٹ

رے ی 

ٹ

ہی یگنہم دواایئں، ںینیشم، ہی ی 

رےچ ؟؟؟؟؟ ہی س  ویکں ںیہ ؟؟؟؟؟؟

ن

 " روےپ ےک خ

 وہ زرا ریک 

 ے۔۔۔۔ ای  وگیل ےس رکیل "
ی

 

ي
 
ہ
ر احل ںیم ےتلچ رانہ اچ

م
 ویکہکن زدنیگ امہ ےہ۔ اےس ہ

ر رحہب آزامےت ںیہ ہک زدنیگ چب اج 
م
 مہ ہ

ے

اک دےنی ی

 

 ؟؟؟  ویکں  ۔ۓ ارٹکیلک ش

 " ےہ۔۔۔۔۔۔  امہ  ہی  ویکہکن

 وہ اخومیش ےس اےس یہ دھکی ریہ یھت

ا ےچب ہک اس ہپ ہی امہ ےش اٹل دی اج "

ے

 ںیہن وہن
 
ان وکیئ  ۔ۓ وکیئ یھب اس اقب

ن

 یھب  ان

   اانت

ن

ررون

ن

ا  ںیہن  ڈی 

ے

    ےک  اس ہک  وہن

 

ا ںیہن  امہ اانت  وکیئ   ۔ۓاج  رما  ئل
ے

 ےک  اس   ہک  وہن

  

 

 " ۓاج   رکدن ا  امہ  ریغ   وک  وخد  ئل
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  تہب ایطلغں ںیک۔۔۔۔۔۔ "

 

 " ںیم ےن اس ےک ئل

 وہ کسس ڑپی یھت 

 وت  رہھٹے   اطخاکر وکیئ  ؟؟؟؟  ۓ وت ؟؟؟؟ ایطلغں وہاجںیئ وت سب زدنیگ متخ رک یل اج "

ر   ہک   اتگل ںیہن  ںیہمت  ؟؟؟؟؟  ۓاج  رم
م
رم ہ
 
 وک   وخد  یھب  وہ  ؟؟؟؟   ےہ ںیہن  ومت  زسا   یک  خ

 " ںیہن۔۔۔۔۔  ےچب ںیہن۔۔۔۔۔  ؟؟؟؟؟؟  ومت  یئگ  دی  وخد

 ڈارٹک رحا ےن راسن ےس ااکس اہھت اھتام اھت 

اہ ںیہن رکو یگ۔ یطلغ رکو یگ  "

ن

دہ ہی رحتک ںیہن رکو یگ۔ ایپر رکو یگ رپ گ

ن

 

 

ودعہ رکو آئ

اں رپ ااکس ازاہل ومت ےس ںیہن رکو یگ۔ ایپر رکو یگ وت  

ن

ےلہپ وخد ےس رکو یگ۔ رکو یگ ن

 " ؟؟؟؟؟؟؟؟

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رزان ااسی ویکں ےہ ؟؟؟ وخدیشک وگن ا نشیف نب یئگ ےہ۔ ایھب حبص اابخر ںیم  "

ن

ڈارٹک ف

ںیم ڑپاھ۔ اطملعبل ےن لیف وہےن ہپ وخد یشک رکیل۔ امں ےن دو وچبں تیمس درن ا  
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ے

 
 اگل دی۔ ن اپ ےن وچبں وک رمکہ دنب رک ےک اگ اگل یل ؟؟؟؟ ویکں ؟؟؟؟؟ رغی

ن

الھچن

 ۓاج اک لئسم وت ںیہن ےہ۔ ہی وت ہشیمہ ےس ےہ۔ ےچب لیف یھب ہشیمہ ےس یہ وہےت آ

 " ؟؟؟؟؟  وہایگ ایک  ااسی   اب  رھپ اھت،  یھب ےلہپ  وت  س   ہی  دن اؤ،  اعمیش  ریبوزاگری،  ںیہ۔

 وغبر داھکیاوہنں ےن اےس  

اگبڑ سج یھب ےش ںیم وہ، ایکس سب وکیئ ای  وہج ںیہن وہیت۔ تہب اسرے وعالم  "

اں۔

ن

 " وہےت ںیہ ن

 وہ زرا رےک 

ام اہند تبحم یک  "

ن

ڈیمن ا۔۔۔۔ س  ےس ےلہپ۔۔۔ ینسنس الیھپیئ وہیئ ےہ۔ ہی ن

ر دورسے ںیم وخد یشک۔ اہر گ 
م
 وھکدن ا،  وک   یسک  اجو۔ رم  ،ۓاہکاینں، ڈراےم ںیملف۔ ہ

ا ھچک   ےس  یسک  اجؤ۔   کٹل

ن

 " ؟؟؟؟ ےہ  ںیہن  ااسی ایک  ول۔۔۔۔ اکٹ  سن  ےہ،  ونمان

ا  اس ےن اابثت ںیم رس الہدن 

ا، وےسی  "

ن

اعمرشہ اور ایکس ن اںیت۔ ےکٹ ےکٹ یک وکباس ولوگں یک۔ ویں یھب امرن

 یہ ےل اج

ے

  اگ۔۔۔۔  ۓ یھب۔۔۔۔ ہی دن اؤ، ڈرپنشی۔۔۔۔ ہی ومت ی
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ا رکشی۔۔۔۔ اونپں ےس اورپ رھپ دنی ےس دوری۔۔۔ اہلل ےس ادیم وھچ

ن

ڑ دانی۔۔۔۔ ن

اری۔۔۔۔۔ رھپ ربق یک یٹم یہ 
م
دانھکی، ےچین ںیہن۔۔۔۔۔ وھجیل رھبیت یہ ںیہن ےہ ہ

 " رھبے یگ۔۔۔۔

 وہ س  اخومیش ےس نس رےہ ےھت

ارے اور اےکن افےلص۔۔۔۔ وہ اےنپ وفن ںیم رصموف ںیہ مہ  "
م
ارے ےچب اور ہ

م
رھپ ہ

ا اےنپ ںیم۔۔۔ وہ ایک دھکی رےہ ںیہ

ے

، ایک وسچ رےہ ںیہ، ایک الپگنن ےہ، ںیمہ ہتپ وہن

ےہ ؟؟؟؟ لیف ہشیمہ ےس وہےت ےھت ےچب، نکیل ایک ہی ریمٹ یک آگ ہشیمہ ےس ےہ 

  ےک لیف۔۔۔۔۔ ہی اب زن ادہ ںیہن وہےن اگل 
 
، رغی

ٹ

رس

ن

؟؟؟؟ اریم ےک ےچب ف

ا ںیہن داھکی۔ وکن ںیہ 

ے

اپ رکن

ٹ

ریھ واال ن

ٹ

 زدنیگ ںیم وکیئ ری 

ے

 ہی،  ؟؟؟؟ ںیم ےن آج ی

ا ےہ ؟؟؟؟؟ ںیہک یھب ںیہن ںیہ۔۔۔۔ وھجٹ ےہ۔۔۔۔ وت ہی 

ے

اہکں ںیہ وج ڈیمن ا داھکن

ا 

ن

ا رکن

ن

رے۔۔۔۔ ہی ےہ وہج۔۔۔۔ ن ات ن وھجٹ وہج ےہ۔۔۔۔ الفں اک ہچب اانت ااھچ مت ی 

ا ےہ وہج۔۔۔۔۔

ن

راھن

ٹ

ا ی 

ن

 " ےہ وہج۔۔۔۔۔ ےچب اک وحہلص ن

 ےھت۔ ۓ وہ وبےتل ےلچ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ن اب ربمن ھچ : رمض ےس ےلہپ دوا

وپویل ےک رطقے الپےن وایل وخانیت ےلحم ںیم ای  ای  رھگ اجیت ںیھت، وچبں اک وپںیتھچ 

ا وت دو وبدن افش اےکس ہنم ںیم اکپٹ دںیتی۔ ن ایج ردنشخہ اک دروازہ 

ے

ا ہچب وہن

ٹ

اور ارگ وکیئ وھچن

ر ےس یہ ہنم انب ہک اتلچ اکٹھکن ا۔ اول وت وھکال ںیہن
م
، وکیئ نپاوچنںی یٹھچ دکتس ہپ وھکال وت ن اہ

رآدمے ںیم لیھک ریہ یھت۔ وخانیت ےن رطقے  رھ اسہل ونایس وںیہ ی 

ٹ

ا اچاہ۔ ایکن ڈی 

ن

رکن

 ولپاےن ہپ ارصار ایک وت اںیہن رھکی رھکی انس دںی

" ، روں ےک ڈوکھےلس ںیہ ہی س 

ن

 اھکؤ، اکف

ے

دا اجےن  ارے اجو یب یب وخاوخماہ دامغ م

ن

خ

ارے 
م
ا ںیمہ، وخب ہتپ ےہ ںیمہ وگروں ےن ہ

ے

ایک رحام الپدو ریمی یچب وک، ھچک ںیہن وہن

 " ڈنکھتہے ہی  ںیہ  ۓوچبں ےک دامغ دنب رکےن وک اانپ 

رو اٹب  ایت رںیہ اور اےکن دروازے ہپ زی 

ٹ

ااکم ولن

ن

ری یتخس ےس س  وک ن

ٹ

ا۔ ن ایج ی 

ے

ر ن ار یہی وہن
م
ہ

 ےن زدنق رھب

ے
ے

ا راہ۔ وق

ے

رس ںیم اج گل۔آوھٹںی  ای  اھکل اجن ی اور ایکن ونایس آوھٹںی ی 

۔

 

 ہپ وپویل ےن وار رک ڈاال۔ یچب رمع رھب یک رویگ وہگ

ن

ان

ٹ

 ےک دورسے یہ ےنیہم ن اںیئ ن

آےت اجےت یچب وک دےتھکی وت اوسفس رکےت، ن ایج من آوھکنں ےس س  یک یتنس رںیتہ اور 

 " رسد آہ رھب ہک ہک دںیتی " سب یج تمسق ںیم یہی اھت
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ا اکس ہک ایک ہتپ تمسق ںیم ہی اھت ہک اہمتری اوالد امیبری ےس یچب رےہ رپ وک

ن

یئ ان ےس ہہک ن

 ےن تمسق اک راہتس روک دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

 اہمتری اہجل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راۃ انیعل "

ے

 " االسلم مکیلع ڈارٹک ف

  ذاشین ےن السم ایک اھت 
 
رےنھ وک یھت ج

ٹ

 وہ رٹسس وک دہان ات درکی آےگ ی 

 " آےکپ اھبیئ اک ہتپ الچ۔ اسیک ےہ اب وہ ؟؟؟؟ "

 ےھت۔  ۓ وہ دوونں اسھت اسھت اےلگ ڈیب ہپ گ

 " ڑل راہ ےہ۔ اس ےس عطق رظن ہک ےتیج اگ ن ا اہرے اگ، سب ڑل راہ ےہ "

 وہ رس الہ رک رہ ایگ 

ا انمںیئ وت ؟؟؟؟ "

ن

را ن  " ای  ن ات وہکں ارگ آپ ی 

 " یج "

م ںیہن انجیھب   "

ل

 

پ

 ے اھت آکپ ڈارٹکاےس ااس
ی

 

ي
 
ہ
 " اچ
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 وہ زرا راک 

م یک زہم داری  "

ل

 

پ

وہ آاکپ اھبیئ ےہ۔ آیکپ زہم داری۔ یسک ڈارٹک، یسک رنس، یسک ااس

گ، دوا ن ا 

ن

شلت

ن

ي
ںیہن ےہ۔ اےس س  ےس زن ادہ ایکپ رضورت ےہ۔ یسک یھب ڈارٹک یک وک

 " العج ےس ذن ادہ۔۔۔۔ یسک اےنپ یک۔۔۔۔۔

 وہ وباتل الچ ایگ اھت 

"   

ن 

  آکپ نیقی امن

 

 ںیم ہی س  دھکی کچ وہں۔ اینپ آوھکنں ےس۔۔۔۔۔ ایس ئل

 ے۔۔۔۔ اےکس اسھت ڑلےیئ۔۔۔۔ 
ی

 

ھي

پ ک

 د

ے

ا وہا م

ے

وشمرہ دے راہ وہں۔ اےس سب ڑلن

 " اےکس اسھت ڑھکی وہرک۔۔۔۔۔

 ںیم 

ے

 افلئ ڑکپے اخیل اذلینہ یک یس احل

ے

ر ی رھ ایگ اھت۔ وہ تہب دی 

ٹ

وہ ہہک رک آےگ ی 

 ڑھکی رہ یئگ یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔

 " ےسیک وہ ؟؟؟؟

  ومیتر ادنر دالخ وہا اھت۔ 
 
ڈارٹک لصیف یپ یج آر آسف ںیم اھٹیب ومن الئ ےس اگل وہا اھت ج
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 اےکس اہھت ںیم افلئ یھت۔

 " ںیم کیھٹ وہں رس۔۔۔۔۔ "

 اس ےن افلئ زیم ہپ ریھک

 " ہی رس ےن ٹنشیپ ڈٹسی وک اہک ےہ "

ا را اھت لصیف ےن اےس اکپرا اھت  اس ےن اابثت ںیم رس الہدن 

ٹ

 اھت۔ وہ اجےن وک م

 " ونس۔۔۔۔ "

ا  "  دن 

ے
ے

اب اکم اسیک اج راہ ےہ ؟؟؟ ںیم ےن رٹسس رشبیٰ وک اہک اھت ہک وہ ںیہمت روز وق

 " رکںی

 " یج رس رٹسس اتبیت ںیہ، اےھچ ےس ھکیس راہ وہں "

۔۔۔۔ مہ س    "

ے

ای  اخدنان ڈگ۔۔۔۔۔۔ یسک یھب زیچ یک رضورت وہ وت انکھجھج م

ا 

ے

 " ںیہ اہیں اور اخدنان ےس ھچک اپھچن ا ںیہن اجن

 " یج رس۔۔۔۔ کنیھت وی۔۔۔۔۔ "
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 " لک رات یک ڈوییٹ ےہ اہمتری ؟؟؟؟؟ "

 " یج رس "

 اس ےن اابثت ںیم رس الہدن ا اھت 

 " ےہ  ڈوییٹ  یھب  ریمی  لک  ںیم   اسھت  ےگ ںیئپ  ۓ ولچ رھپ لک گپ اگلںیئ ےگ۔ اچ "

 اس ےن رکسما رک اہک اھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

را وت وتازن ڑگبا۔ ڑسک ہپ  "

ے

۔ ای  

 

 ےنچنیھک ےک ئل
ٰ

ن

راھ اھت ھچک نگ

ٹ
پ
 ےک ےتلچ رٹک ہپ خ

ٰ

ن

نگ

 زخ آایگ۔ اگوں اک ڈنما ےہ یج۔ ہی وھچیٹ ومیٹ ن اوتں ہپ 

ے

رگ ڑپا۔ ہی ےنٹھگ ےک اورپ ران ی

ا راہ۔

ے

 رکن

ے
 

رداس ا۔ وخن لکن، درد وہا، وہ ی 

ے

 " یسک وک ںیہن اتبن ا۔۔۔۔  رپاشین ںیہن وہن

 وہ داہییت آدیم اس ڈیب ےک نپاس ڑھکا اھت۔ اچی او ڑھکا رٹسہی ےل راہ اھت 

 " ؟؟؟  وک   ن ات  اس   ۓہی ےنتک دن وہگ "

 " ن ارہ دن "
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 " وکیئ دوا ںیہن یل ؟؟؟؟ "

دںی "  " درد زن ادہ وہا وت وںیہ اگؤں ںیم ای  ڈارٹک ےہ اےس داھکن ا۔ اس ےن وگایلں دی 

 " ؟؟؟؟  درد مک وہا "

رھ ےک ایکس ران ےس ڑپکا رساکن ا اھت۔ ےنٹھگ 

ٹ

ڑلےک ےن یفن ںیم رس الہن ا۔ اس ےن آےگ ی 

 داانہ ہصح ایسہ وہ کچ اھت۔ 

ے

اف ی

ن

 ےس اورپ ن

ا۔ رمدایگن ہی ںیہن ےہ ہک وکیئ  "

ے

ا، ےتہس رانہ اہبدری ںیہن وہن

ن

 ےک دنبے اانپ اپھچن

ٰ ٰ

اّلل

 رکےت روہ ہک رمد وک  

ے
 

رداس ا۔ رمدایگن ہی ےہ۔۔۔۔ امیبری ےہ وت اےس ی 

ے

درد ںیہن وہن

ا۔۔۔۔

ن

معاال رکن

ے

سی
 " اس وھکڑپی وک ا

رزان وک روپرٹ یک یھت۔ 

ن

 اس ےن ڈارٹک ف

 " ایک وہا ےہ ؟؟؟؟ "

س وہ اتکس ےہ ؟؟؟؟ "

ن

ي

ٹ

 ت
ي

ٹ

پ

 " رس 

 " دنگی زنیم ہپ رگا اھت ؟؟؟؟ "

رویھں واےل زگرےت ںیہ۔ اور یھب  "

ٹ

رس وےسی وت یکپ ڑسک یھت نکیل دگےھ وایل ری 
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ا  " اجونر۔ ہی رگا وت وہ ولشار یھب ٹھپ یئگ یھت اور اتہک ےہ وخن یھب لکن اور زخ یھب آن 

 " یٹپ رکوایئ ؟؟؟ "

ا یھب رضوری ںیہن   "

ن

در وک داھکن ا۔ اس ےن انشکجن اگلن

ٹ ن

ںیہن رس۔۔۔۔ وںیہ یسک اپمکؤی

 " اھجمس

 اوہنں ےن اوسفس ےس رس الہدا

اں۔۔۔۔۔ "

ن

 " ہی داغ دار یھب ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایکس ن ات نس رک ڈارٹک روح االنیم ےن اابثت ںیم رس الہدن ا اھت۔ 

وےسی ہی ن ات یھب کیھٹ ےہ۔ وج ریئک اےس رھگ ںیم لم یتکس ےہ، وہ اہیں نکمم ںیہن   "

 یک لیج۔۔۔۔ےہ۔ ہی وت یسک لیج یک رطح ےہ۔ ا

ے
 

 " اہتنیئ دہگناس

راۃ انیعل اںیہن یہ دھکی ریہ یھت 

ے

 ف

ا وہں۔ وہ اوکس ڈاچسرج رکوادںی ےگ۔ مہ اےس رھگ  "

ے

راقن ےس ن ات رکن

ن

ںیم ڈارٹک ف

  آپ اہیں 
 
  ج

 

ٹفش رک ےتیل ںیہ۔ یسک رنس اک یھب ااظتنم رکوا ےتیل ںیہ دن ےک ئل
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 " وہں یگ

 اس ےن رس الہدن ا اھت۔ 

 " کیھٹ ےہ "

  اس ےن اکپراوہ ہہک
 
رانھ اچےتہ ےھت ج

ٹ

  رک آےگ ی 

 " ںیم انہک اچیتہ یھت۔۔۔۔۔ کنیھت وی۔۔۔۔  "

 وہ زرا ریک 

 " آپ ےن ریما اانت اسھت دن ا ےہ رس۔۔۔۔۔ کنیھت وی "

 اوہنں ےن اےس یگفخ ےس داھکی

  وت ںیہن ایک ہک مت ریمی ااسحن دنم وہ اجؤ۔۔۔۔ "

 

 " وت ںیم ےن ہی س  اس ئل

 راسن ےس وبےل ےھت۔ وہ اےس دھکی رک  

 " وت۔۔۔۔  مہ  ںیہ   ۓدرِد دل ےک واےطس دیپا وہ "

 وہ رکسما دی یھت۔ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ررنی رشوع وہیئ اور یتلیھپ یلچ  "
گ

ن

گت

س رشوع وہیئ۔ زخ ےک اس نپاس 

ن

ي

ٹ

 ت
ي

ٹ

پ

زخ ےس 

 ا 

ن

ان

ٹ

راتھ ایگ۔ ن

ٹ

ا راہ ہک وہ گج ایسی یھت۔ درد ی 

ے

ا راہ اپھچن

ے

  انلہ یئگ۔ ڑلاک رشامن
 
ر یئگ۔ ج

ٹ

ک

  دوا یک وسیھج۔۔۔۔

ے

 " انلج لکشم وہایگ ی

د ہپ ےھت۔ 

ٹ ن

رزان ےک اسھت وہ راؤی

ن

 ڈارٹک ف

 ںیم۔ ہی  "

ن

 
اہ وسار یہ دیماِن ج

 

 ےہ ہک رگےت ںیہ ش

ے

اصج  زادے ہی ن ات درس

  ںیہ ہک 

 

امہ ںیہن ےہ۔ امہ ہی ےہ ہک اےھٹ وہ، اےھٹ ےسیک وہ۔۔۔۔ سب ڑپکے اھجڑ ئل

 " یھب اھکیس ےہ  اس رگےن ےس ھچک قبس

 وہ زرا رےک ےھت۔ 

  ھچک ن اںیت ےلپ ےس ن ادنھ ول۔ رگ گ "

 

دہ ےک ئل

ن

 

 

 ہی  لکن،  وخن آایگ،  زخ   ،ۓائ

ررن ا اک العج ومعمیل

ٹ

 ت کی
پ

ا ےہ۔ اس 

ے

س وہن

ن

ي

ٹ

 ت
ي

ٹ

پ

 ن اںیت ںیہن ںیہ۔ دنگی زنیم ہپ رگےن ےس 

آاسن ںیہن نکیل اچبؤ نکمم ےہ۔ زخ وک اےھچ ےس اصف رکو اور یٹپ رکواؤ اور ینتج 

دلجی نکمم وہ انشکجن وگلا ول۔ ای  انشکجن۔۔۔۔ امیبری ےس ےلہپ یہ العج۔۔۔۔ اینت 
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 " یس ن ات ےہ

رے

ٹ

 وہ ڈارٹکز یک رطف م

ارںی ےگ۔ دس  "

ے

د گج ان

ٹ

ری ںیم ررفی رکدںی اےس۔ وہ آہتسہ آہتسہ ہی اسری ڈی 
 
رسخ

دنپرہ دن وت ںیگل ےگ ہی س  رکےن ںیم۔۔۔۔ ےب اایتحیط اےسی وت ےلگ ڑپیت 

 " ےہ۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ڈارٹک رحا ےن ونٹ ایک اھت ھچک دونں ےس وہ تہب رپاشین یھت۔ مک وگ وت وہ ےلہپ ےس یھب

یھت۔ اینپ ذات ںیم مگ، ھچک رشیلیم یس نکیل اب وہ ھچک زن ادہ یہ اےنپ وخل ںیم مگ 

 وہیکچ یھت۔

 " ! ڈارٹک زبنی "

 اس دن وہ وارڈ ےس ولیٹ وت وہ آسف ںیم اخومش یھٹیب یھت۔ 

ر   ںیلچ  ےنیپ   ۓاچ "  " ؟؟؟؟ ن اہم

 آواز ہپ وچیکن اور یفن ںیم رس الہدن ا 
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 " ںیئںیہن ریما دل ںیہن رک راہ۔ آپ اج "

را اس ہنم انبن ا   اس ےن ی 

 " مک آن ن ار۔ یھبک وت نس ایل رکو یسک یک "

وہ وںیہ دھتپ ےس وصےف ہپ رگےن ےک ےس ادناز ںیم یھٹیب یھت۔ زبنی واسپ رماےبق 

 اےس داھکی اھت۔ 

ے

ر ی  ںیم اج یکچ یھت۔ رحا ےن تہب دی 

اں ؟؟؟؟ ںیم ونٹ رک ریہ وہں مت ھچک رپاشین ریتہ وہ آلکج "

ن

 ےہ ن

ے

 
  ؟؟؟؟ریخی

" 

 " ںیم کیھٹ وہں "

 اس ےن یفن ںیم رس الہن ا 

پ  "

ن

ںیہن رتحمہم۔ ڈارٹک وہں ںیم، وکن کیھٹ ےہ وکن ںیہن، ہی ای  رظن ںیم اھبی

 " یتیل وہں۔۔۔۔

 وہ ایھٹ اور اےکس نپاس آ یھٹیب یھت

 " ایک وہا ےہ اتبؤ ؟؟؟؟ "
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روڑیت ریہ یھت۔

ٹ

گلت ااں م

ن

ي
 وہ ا

 وہں ن ار   "

ے

ر رکو وت یہس۔۔۔۔۔زبنی مک آن۔ ںیم دوس  

  

 " اہمتری۔ ش

 اس ےن رس ااھٹن ا اھت۔ 

دز رکےن اگل ےہ۔ ھچک وضفل مسق  "

ٹ ن

ریما رتیگنم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ تہب زن ادہ ڈامیی

ا رکوں، 

ن

ا ےہ۔۔۔۔۔ ںیم یسک دن ن ات ن

ے

یک۔۔۔۔ ھچک وہیبدہ۔۔۔۔۔ رھپ ہصغ رکن

ا دوں وت تہب ڑھبک ااتھٹ ےہ۔۔۔۔۔ ںیم تہب رپاشین وہں رحا۔۔۔۔۔

ن

ںیم  وجاب ن

رھگ ہپ یسک ےس ن ات ںیہن رک یتکس۔۔۔۔ رکوں وت سک ےس۔۔۔۔ ایھب افہمط یک تعیبط 

 " لکشمب یلھبنس ےہ۔۔۔۔ ںیم ان وک اور رپاشین ےسیک رکوں ؟؟؟؟؟

اڈک یس نس ریہ یھت۔ 

 

 وہ آیگتسہ ےس اتبیت یلچ یئگ یھت۔ اےکس نپاس یھٹیب رحا ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 "  وگلا رےہن ار اوب ونیسکی ںیہن "

  ےفیک ا

 

 ں چنل ےک ئل

ن

 

ے

  وہ ت
 
 ےھت۔  ۓ اس دن ڈارٹک نسح ےن اہک اھت ج

 ںیہ، اس ےس ںیہک   "

ے

ںیم وت اھجمس اھجمس ےک کھت ایگ وہں۔ امں ن اپ وک انتج اھجمس تکس
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ا 

ن

زن ادہ رک ایل ےہ۔ ایپر ےس، آرام ےس، یتخس ےس۔۔۔۔ ایکن ای  یہ رٹ ےہ۔ ارگ رمن

 " اےسی یہ یہساےسی یہ اھکل ےہ وت 

 لصیف ےن ارسفدیگ ےس اےس داھکی اھت 

  اےنپ ادناز ےس وتڑ ومڑ اتیل ےہ۔ "

 

ر وکیئ اےنپ ئل
م
ا یھب ہ

ن

رقح وہن  " ہی ہی ومت اک ی 

 " ن الک "

 ذاشین ےن ہمقل دن ا اھت 

رق ےہ۔ ای  وہ ےہ ہک  "

ن

ومت این ےہ، ن الکل این ےہ نکیل ومت ومت ںیم یھب وت ف

ری   ہک وہ  ای    اور  ۔ ۓن دنبہ اتسنہ اتلیھک الچ اجاونپں ےک اسھت، اونپں ےک دایم

ن

 وحملں  آخ

ا داھکیئ  ایپرہ یھب  وکیئ  درایمن  ےک اسوسنں  اڑھکیت  ںیم

ن

 رھپ وت  ےھجمس  وکیئ  وہ۔ راہ   دے  ن

اں

ن

 " ن

 نسح ےن نپاین اک الگس رھبا اھت 

 ایتر روھک۔ ہی اور ایک  "

ن

 
ا رکو نکیل اابسب ج

ن

 یک داع ن

ن

 
ا وہں ںیم یھب۔ ج

ے

یہی اھجمسن

 "  ؟؟؟؟ےہ
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ن ات درالص ہی ےہ ہک مہ ےن ای  ای  دورسے وک ڈرا راھک ےہ۔ اوفاںیئ ربخںی  "

 ے  
ی

 

ي
 
ج

ن

ی

 وپ

ٹ
ٹ

۔ ےکٹ ےکٹ ےک رکفم، بیبط اور ی

 

ج

مي ش

پ ےک 
 
نب یئگ ںیہ اور ہی ربخںی واسٹ ای

 ےک احیسم نب ےھٹیب ںیہ۔

ے

 

ن

ان

ن

 " ان

 لصیف اسنہ 

 اور   "

 

ج

مي ش

پ واال 
ِ
ڈو اسل دعب س  ےک رماجےن واال اہں ںیم ےن یھب ڑپاھ وہ دامغ ںیم جپ

رار زیچںی وگروں  

ن

م
ر ےس سب یہی ای  ونیسکی آ ریہ ےہ۔ دن ںیم ہ

م
یھب۔ دنبہ وپےھچ ن اہ

 و  اچی او ےک ڈنفز ہپ ےتلپ وہ، وہ اہمترے دامغ 
ی

 

پ لي
 سٹیگ اور ڈ

 
معاال رکےت وہ، ب

ے

سی
یک ا

ی یلیب

گ

ن

ست

 یک ےہ۔ اب انیل اچںیہ وت اور وس رطےقی ںیہ۔۔۔۔ اور ہی ونیسکی وت اہمترے یہ 

 " نپاک اچہنئ دویتس اہکں یئگ ؟؟؟؟

 وہ رس الہ رک رہ ایگ 

دا یک تمعن ےہ اور تہب اسری  "

ن

ا یھب خ

ن

ھجم ےس وپوھچ وت رمض ےس ےلہپ دوا اک لم اجن

ر وہ اجےت ںیہ۔۔۔۔۔

ن

 " وتمعنں یک رطح مہ اس ےک یھب نم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وچدیکار ےن دلجی ےس دروازہ وھکال اھت۔وہ اگڑی ٹیگ ہپ ریک یھت۔  

 ہپ وموجد ینیع ےن رخ ومڑ رک اےس داھکی۔ 

ٹ

 س 

ن

 ہپ دہف اھٹیب اھت۔ ڈراویئن

ٹ

 س 

ٹ
ن

ری

ن

 ف

اب ںیم اور ریما اھبیئ، مہ اسھت اسھت رںیہ ےگ۔ اب ںیہمت یھبک واہں ںیہن رانہ  "

 " ڑپے اگ۔ مہ ںیہی رںیہ ےگ۔۔۔۔ ہشیمہ۔۔۔۔۔

 رظنم دباتل ےہ۔۔۔۔

  رپاشین یس یھٹیب یھت۔ ےھکنپ یک وہا ےس اےکس ن ال وہا ںیم رہلا زبنی وف

 

ن اہھت ںیم ئل

 رےہ ےھت۔ وہ اخومش یھٹیب وفن یک رکسنی وک ےب یسب ےس وھگر ریہ یھت۔

 رھپ ےس رظنم دباتل ےہ۔۔۔۔ 

دور اسنسن ڑپا اھت۔ رنگنس روم ںیم ڈیہ 

ٹ

 اھت۔ لصیف وارڈ ےس لکن وت وکری 

ے
ے

رات اک وق

ر ےھٹیب   رنس اوھگن ریہ 
م
راھ۔ ن اہ

ٹ

یھت۔ اس ےن اِدرھ ُادرھ داھکی اور اےنپ آسف یک رطف ی 

ارہ ایک

 

 وچدیکار وک اش

ا رکے۔ یسک وک  "

ن

اچاچ ںیم زرا آداھ ہٹنھگ ٹنم وسےن اگل وہں۔ دانھکی وکیئ ڈرٹسب ن

ا آےن دانی۔

ن

 " ریمے آسف ںیم ن
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 " کیھٹ ےہ رس "

 اس ےن وھتڑا اس دروزہ وھکال اور ادنر آن ا۔ 

 یل ںیہن اھت۔ وہ دو رکسمایت وہیئ رظنںی۔۔۔۔۔ رمکہ اخ

 " سب آداھ ہٹنھگ ؟؟؟؟؟ "

 الھکلھکیت آواز 

 " ہی یھب تمینغ ےہ "

 ے ےھت۔
ی

 

کي
 اس آھکن دن ائ اور رشٹ ےک نٹب وھکےنل رشوع 

ام اک ےہ۔

 

 االگ رظنم اس ش

راۃ انیعل ڈراگنئ روم ںیم ےھٹیب ےھت۔ زیم ہپ اچ

ے

 ولازامت ےک  ۓڈارٹک روح االنیم اور ف

  رےہ  دھکی  اےس ۓوہ  رکسماےت  یھب  وہ  یھت۔   یسنہ  ہپ   ن ات  یسک ایکن  وہ  ےھت۔   ۓوہ  ےجس

 ےھت۔

 رھپ ےس رظنم دباتل ےہ 
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 زسا دو ےگ اےنپ ن اپ وک ؟؟؟؟ "

ے

 " ذاشین۔۔۔۔ ن ار بک ی

رزان ےن رکب ےس اہک اھت 

ن

 ڈارٹک ف

ا ؟؟؟؟ "

ے

 " ںیہمت اےنپ وبڑےھ ن اپ ہپ رمح ںیہن آن

 " ؟؟؟؟؟آکپ رمح آن ا اھت   "

 وہ دریتش ےس وبال اھت 

  یھب ؟؟؟؟؟؟ "

 

 " ای  ےحمل ےک ئل

 اس ےن یفن ںیم رس الہدن ا اھت۔ 

 " ۔۔۔۔۔۔ۓیھبک ںیہن۔۔۔۔۔ یھبک یھب ںیہن۔۔۔۔۔ اچےہ ھچک وہاج "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ن اب ربمن است : رساطن

 ےہ؟؟؟؟؟ایک آپ اجےتن ںیہ ہک رساطن ینعی رسنیک ےسیک منج اتیل  

  یک حطس ہپ ن ااقدئیگ ےس چپ  اڈنی 

ن

ارا مسج ای  مظن و طبض ہپ اقمئ ےہ۔ ای  ای  لخ
م
ہ
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ر ےش ای  
م
ا ےہ۔ ہ

ے

ا ےہ۔ بک اہکں اور ایک وہاگ، ااکس اسحب راھک اجن

ے

سنلیب راھک اجن

ا یسک یک امیتحت 

ن

ر س  یسک ن

ن

 ز، زنیج، رکووموسم

 
ٹ

ربیت ےس اانپ اکم رکیت ےہ۔ لیس، ٹ

ے

ی

 ےت ںیہ۔  ںیم اانپ اکم رک

 اس ںیم اگبڑ رساطن ےہ۔۔۔۔

ا ےہ؟؟؟؟؟؟ 

ے

 اور وہ بک دیپا وہن

  وکئ یھب ےش اس مظن وطبض ےس ااکنری وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔ 
 
 ج

 وہ مظن وطبض وج اسری اکانئت ںیم ےہ۔ 

 ویہ وج ومولی ااسحن یک ذات ںیم یھب اھت اور ایکن زدنیگ ںیم یھب۔ 

راضئ ااجنم دےتی ےھت

ن

 ےک ف

ے

رآن نپاک ےک احظف ےھت۔ وہ ای  دجسم ںیم اامم

ے

۔ ف

ا ےہ، ہی اجےتن ےھت۔ 

ن

 ہپ وبعر اھت۔ دنی یک ایھچ ھجمس یھت۔ بک اہکں اور ایک رکن

 

 
دحی

ا اس 

ٹ

اںیہن س  ملع اھت۔ یہی احل ااکن اینپ ذایت زدنیگ ںیم اھت۔ ای  ویبی، دو ےچب۔ وھچن

۔ رھگاہن اھت۔ وخاحشل زدنیگ۔ ایھچ زگر رسب وہ اجیت یھت۔ اعمرشے ںیم زعت یھت

 س  ارتحام رکےت ےھت۔
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 وہ ایکن زدنیگ ںیم ںیہن آن ا اھت۔ 

ے

  ی
 
 ج

ے

  ی

ے

 ی

ان سج ےن اگبڑ دیپا ایک۔۔۔ 

ن

 بیعش دفصر۔۔۔۔ وہ الہپ ان

ا ےہ۔ وہ  

ے

اگبڑ۔۔۔ اہں وہ س  ےس ےلہپ اس ےش ےک آےن ےس دیپا وہن

 اکرونیسنج۔۔۔ رسنیک دیپا رکےن واال وہ الہپ رٹکیف۔۔۔۔۔ 

ا ےہ۔ وہ وج زنیج وک دوھہک دے داتی

ے

 ےہ۔۔۔۔ وہ اس مظن و طبض یک امعرت ںیم بقن اگلن

 اینبد ںیم۔۔۔ 

ا ےہ۔

ے

 ےس ےلہپ اور رضورت ےس زن ادہ یک رطف ےل اجن

ے
ے

 وہ وق

 وہ اںیہن یھب ایس رطف ےل ایگ۔۔۔۔ 

 ےس ےلہپ اک اھجہسن۔۔۔۔ بیصن ےس زن ادہ اک الچل۔۔۔۔ 

ے
ے

 وق

ر ےہ۔ یچس اور وس دصیف اگر "

ن

یٹن۔ آپ ریمے نپاس اانپ ومولی اصج  ای  دم یقیقح آف

  واسپ انیل اچںیہ ےگ سب مکح 
 
ر ےنیہم انمعف آاکپ۔ اور اصقنن ریما۔ ج

م
ہسیپ روھکاںیئ۔ ہ

 واسپ

ے
ن

 ے اگ۔ آیکپ اامی
ی

 

ي
 
ج
ی 

 " رک د

  ےہ۔ وہ اس یک ن اوتں 
 
ی ر

ن

ویلخں وک ہتپ یہ ںیہن اتلچ ہک وہ اکرونیسنج چس ہہک راہ ےہ ن ا ف

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


دز از  داء   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلری 

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

145 

 ںیم آ اجےت ںیہ۔ 

 یھت۔   وپیجن  عمج ھچک  ۔ ۓےسیج وہ آگ

 وت سب رساطن یک رشواعت۔

ا رشوع۔۔۔

ن

  مسقنم وہن

ن

 لخ

 دو ےس اچر، اچر ےس آھٹ، وسہل، سیتب۔۔۔۔ 

ر امہ انمعف۔۔۔ ےلھچپ امہ ےس زن ادہ۔۔۔۔ اور زن ادہ۔۔۔۔ 
م
 ہ

ا ےہ۔ اس امیبری زدہ صح وک 

ے

  ہتپ اتلچ ےہ وت وہ اےس روےنک یک وکشش رکن
 
مسج وک ج

ا ےہ۔ 

ے

 اغیپم وجھبان

ا ےہ۔ اب رک اجؤ۔ ہی حیحص ںیہنربخدار   "

ن

 " ! ہی ںیہن رکن

 " ربخدار ! ہی ریمی ذایت زدنیگ ےہ "

پ رکوا دن ا۔ وہ س  ےتہک ےھت ہی وسد ےہ۔ ان وک اتگل وہ ےتلج  اوہنں ےن یھب س  وک جپ

  وت رزِق الحل اھت۔ 

 

 ںیہ۔ وہ وت اجترت یھت۔ اکرون ار اھت۔ ان ےک ئل
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ا  

ن

 ینس۔۔۔۔ وت امکیئ وہیت ریہ۔۔۔ یسک یک ن

ا امین۔۔۔ 

ن

راتھ راہ۔۔۔۔ یسک یک ن

ٹ

 ویٹرم ی 

ا راھن 

ٹ

اںیخ اکنںیل۔ اانپ مجح ی 

 

 اب اس ویٹرم ےن ش

 " ومولی اصج  ھچک ہسیپ اور اونٹسی رکںی۔ زن ادہ ہسیپ زن ادہ انمعف  "

اوہنں ےن اینپ زنیم چیب ڈایل۔ اسرا ہسیپ اس ےک وحاےل ایک۔ اےلگ امہ ڑگتا انمعف 

 آن ا۔۔۔۔ 

ازہ وہ کچ ےہ۔ وہ ذغا وج ن ایق ویلخں ےک صح یک ےہ وہ االیک وہ ویٹرم یھب اب وخ

ے

ا ن

ٹ

ب ومن

راتھ اج راہ ےہ۔ وتازن اگبڑ راہ ےہ۔

ٹ

رپ رک راہ ےہ۔ وہ لیھپ راہ ےہ۔ ی 

ٹ

م
 ہ

ا ےسیپ لم اجںیئ ےگ "

ن

 " اس امہ زرا یگنت ےہ ومولی اصج  ! اےلگ امہ دوگ

 وھتڑے   تہب  امہ ےلگا  ےس   اس  الم۔  ںیہن ھچک  یھب  امہ   اےلگ  نکیل ۓوہ نئمطم وہ گ

 ےس۔

ا وہ راہ ےہ "

ٹ

 " اکرون ار ںیم اھگن

 " نکیل اصقنن ریما اصقنن ںیہن رکے اگ۔ ہی ن ات ےلہپ وہیئ یھت "
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 " ارگ۔۔۔ نکیل۔۔۔ ارگ۔۔۔۔ رگم۔۔۔۔ "

ا ںیہک ھچک ااسی 

ن

ا ےہ ہک ھچک طلغ وہ راہ ےہ۔ ںیہک ن

ے

  مسج وک ااسحس وہ اجن
 
 اھت ج

ے
ے

ہی وہ وق

ا  

ن

 ے۔ نکیل وہ تقیقح امےنن ےس ااکنری راتہ ےہ۔وج ںیہن وہن
ی

 

ي
 
ہ
 اچ

 " اگ ۓ س  کیھٹ وہ اج "

 وکیئ  سب  ںیہن۔ انمعف   وکیئ  ۔ۓومولی اصج  وخد وک الہبےن ےگل۔ ھچ امہ زگر گ

 وھتڑا۔  تہب  یھب  وہ  الم  روہیپ  ن ار آدھ  ای  

 ے۔ اسری یک اسری "
ی

 

ي
 
ہ
 " ےھجم ریمی رمق واسپ اچ

ا ےہ۔ ولچ متخ رکو ہی  اوہنں ےن اےس آںیھکن داھکںیئ۔ ےسیج

ے

مٹسس اس ویٹرم وک داھکن

ر وہ یکچ وہیت ےہ۔   ںیم۔ نکیل دی 

ے

۔ واسپ آ اجؤ الص احل  س 

 وہ رکم ایگ۔۔۔۔ 

۔۔۔ وکیئ ردیس۔۔۔ اجؤ اجؤ۔۔۔ "

ے

ا ہسیپ۔۔۔ بک دن ا۔۔۔ وکیئ تھکل ڑپھت

ن

 " وکن

 امر ٹیپ۔۔۔ اگمل ولگچ۔۔۔ اھتےن رہچکی۔۔۔۔

ا الھکڑی اھت۔ ومولی اصج  ا 

ن

ا یہ اھت۔ وہ رپان

ن

اڑی ےھت۔ اہرن

ن

 ن
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 سب اہر امن یل نکیل وہ اہر تہب یگنہم ڑپیتھ ےہ۔ 

ص وہیئ یھت۔ وہ وپرے مسج ںیم لیھپ کچ اھت۔ 

ی 

ن

ج

 

ش

ے

ي

ومولی اصج  یک ویبی وک رسنیک یک 

ادئ اس رزق ےک اسھت ےسج اوہنں ےن الحل ھجمس رک اھکن ا درتقیقح وہ اکرونیسنج  

 

ش

اا راہ۔    ےھت۔ وہ وسد وک انمعف ےتہک رےہ۔ رساطن

ے

ت لت
په
ی

 

 یٹیب یک ینگنم وٹٹ یئگ یھت۔ اںیہن ان ےک بیعش دفصر ےس ڑلایئ اک ہتپ لچ ایگ اھت 

مہ وت آپ وک رشفی ولگ ےھجمس ےھت۔ امنز روزہ رکےن واےل رپ آپ وت اھتےن رہچکی  "

 " واےل ولگ ںیہ۔ وتہب وتہب

ر وہ اجےت
م
 وہ اانپ ذینہ وتازن وھکےن ےگل ےھت۔ ےھٹیب ےھٹیب آےپ ےس ن اہ

رن اد رکدن ا۔۔۔۔ ںیم اےس اعمف ںیہن رکوں اگ۔۔۔ ریمے  " اس ےن ےھجم ی 

 " ےسیپ۔۔۔۔ وہ ہنیمک۔۔۔۔

ا ےہ۔ العج یک تقشم یھب 

ے

ا ےہ۔ العج وت یسک یسک وک راس آن

ے

 ےل اجن

ے

رسنیک ومت ی

ا ےہ۔ وکیئ ااسی سج ےک ااصعب وبضمط وہں۔ وج رگ ہک اانھٹ اجاتن وہ۔ 

ے

ن وکیئ وکیئ ااھٹ نپا

 اےسی ںیہن ےھت۔مک از مک وہ  
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ا ےہ۔ امنز ےک دعب اہھت ااھٹ رک داع 

ے

 رکوان

ے

ومولی اصج  اک اٹیب اب ای  دجسم ںیم اامم

ا ےہ۔ رھپ ویکچہں ےک اسھت اتہک ےہ

ے

ا ےہ۔ امےتگن امےتگن رو ڑپن

ے

 رکوان

 ںیمہ وسد ےک رساطن ےس اچب۔۔۔۔۔ "

ٰ ٰ

 " ن ا اّلل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ایتر وہ ریہ یھت۔ 

 

 رحا اتپسہل اجےن ےک ئل

 رک آن ا اھت اس ےن حبص یہ رپسی ایک اھت۔ اب وہ اہن رک جنیچ رک 
ِ
این وجڑا وج ایھب لک یہ ِس

د انھجل اک اکشر یھت۔  ےک رمکے ںیم ولیٹ وت دشی 

"  

ن

 ےھجم وت ہی ینیمک رہیض ! اس ےن ریمی گنٹف رھب زن ادہ رکدی ےہ یس 

ٰ ٰ

 ےس۔۔۔۔ اّلل

 " اسسن یھب ںیہن آ ریہ اسرا دن ےسیک زگرے اک اتپسہل ںیم۔۔۔۔

 وہ انب ڈوےٹپ اھگنسر زیم ےک اسےنم ڑھکی وکتف ےس وخد وک دھکی ریہ یھت۔ 

ا ےہ، انتک  "

ے

۔۔۔۔۔ اسرا دن آدویمں ےک درایمن رانہ وہن پ
 
اور ہی الگ۔۔۔۔۔ اانت ڈی

رگنس وہاگ ارگ اکسرف لھک اج  
 
 یگ  دبولں  ڑپکے ایھب  ںیم   ںیہن  ںیہن  وت۔۔۔۔  ۓ ام

" 
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 رک اےنپ سکع وک داھکی۔ گنت 

ن

  اس ےن وچی
 
وہ ےشیش ےک اسےنم ےس ےنٹہ وک یھت ج

 ےک نپاس یسنھپ وہیئ یھت۔ لغب ےس زرا آےگ، اھچیت ےک نپاس وہ ااھبر اس 

ن

ضیمق یس 

 اھت۔ 

ر۔۔۔۔۔  رای   ای  نپاچن ےک ےکس ےک ی 

  اھت۔ اس ےن ےب اایتخر اس ہپ اہھت راھک

 " نن۔۔۔۔۔۔ ںیہن۔۔۔۔۔۔ ن ااہلل ںیہن۔۔۔۔۔ زیلپ۔۔۔۔۔۔۔ "

 اڑ ےکچ ےھت۔

ن

 اےکس رن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راۃ انیعل ےن ریحاین ےس اےس داھکی اھت۔ 

ے

 ڈارٹک ف

راھ دی یھت اور اب دیسیھ ایکس  

ٹ
پ
رحا ےن آسف ںیم دالخ وہےت یہ دروازہ اگل رک ینخٹچ خ

 رطف آئ یھت۔ 

 " ۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟ ویں ڈنکن اں ویکں اگلیت رھپ ریہ وہ ؟؟؟؟؟اوہ ولیہ "

 وہ رکیس ٹیسھگ رک اےکس اسےنم آ یھٹیب یھت۔
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 ے ینیع "
ی

 

ي
 
ہ
 " ےھجم اہمتری دمد اچ

 وہ رپاشین رظن آ ریہ یھت۔

 " ایک وہا ؟؟؟؟؟ "

 اس ےن بمل اسسن رھبی یھت۔

راۃ  "

ے

رنی وخاب چس وہےن وک ےہ ڈارٹک ف

ے

انیعل۔۔۔۔۔۔۔ ریمی زدنیگ اک س  ےس دبی

 " داع ےہ ہک ہی سب ریما ومہ وہ

 " وہا ایک ےہ ایلیہپں ویکں وجھبا ریہ وہ ؟؟؟؟ "

ارےن گل یھت۔ 

ے

ً اس ےن اانپ اکسرف وھکال اھت اور اوورآل ان  وجان ا

 ںیم اس رطف، اھچیت ںیم۔۔۔۔ "

ن

 " ہی یٹلگ یس ےہ۔ ہی اہیں یس 

 اس ےن ولطمہب گج اہھت راھک اھت۔ 

آج حبص یہ ونسٹ ایک۔ ہی خس یس ےہ اور ای  دم ےس یہ ومندار وہیئ ںیم ےن اےس   "

 " ےہ۔
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 ینیع آےگ وک وہیئ اور ااکس اعمہنئ رکےن گل یھت۔

اری ےہ، ااکس اعمہنئ ایک۔ داےنہ رطف اہیں۔۔۔۔۔  "

ے

رپوسں وج ںیم ےن ضیمق ان

 یک گج ہپ وخن اک اھنن اس دھت ہ ےہ۔ ااکس بلطم ڈلب ڈاچسرج ےہ
پ
ِ

ن

 " ن

پ ریہ یھت۔ ینیع اعمہنئ رک ریہ یھت۔ ایکس آ

ن

 واز اکی

 " ہی رحتک رک راہ ےہ۔ ےچین اچیٹ ںیہن ےہ۔ اہرڈ وت ےہ۔۔۔۔۔۔۔ "

 " یلمیف رٹسہی ےہ ریمی "

 وہ زرا ریک یھت 

رٹسی رسنیک راہ ےہ۔ اخہل ایکس وہج ےس وفت وہیکچ ںیہ۔۔۔۔۔۔ "  " ایم وک ی 

 ینیع ےن اےس راسن ےس داھکی اھت۔ 

 وہ "

ے

 " ۔۔۔۔۔ ولچ ومیم رکواےت ںیہمت رپاشین م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " اسیک ےہ رگج ؟؟؟؟؟ "
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  ذاشین ےن اےس اجایل 
 
  لکن راہ اھت ج

 

 اس دن ڈارٹک نسح یٹھچ ےک دعب رھگ ےک ئل

 وک وھبل ایگ۔۔۔۔ "

ے

ادی ےک دعب دوس

 

 " وکیئ ٹفل یہ ںیہن۔۔۔۔۔ ش

 " ریمے نپاس  وت ؟؟؟ ن اد رےنھک وک ای  وخوصبرت ےش ےہ اب "

 اس ےن ہنم انبن ا 

 " ااھچ یج۔۔۔۔۔ ںیم دب وصرت وہایگ اب ؟؟؟؟؟ "

 " ریخ ہی یھب ںیہن اہک ںیم ےن اب "

 وہ دوونں اسھت اسھت نپارگنک یک رطف اج رےہ ےھت

ادی ای  وخوصبرت ےش ےہ۔ ںیم ڈر راہ اھت ہک ہی اجنےن ایک ےہ۔  "

 

ن ار چس اتبؤں وت ش

دٹسج وہیگ ن ا تہب رپرشی اھت۔ ای  این قلعت،  

ٹ

یئن زہم داری۔ رک نپاؤں اگ ںیپن، وہ ای 

ںیہن، رھپ س  یک رکف۔۔۔۔۔ اور ںیم وخد ںیہک ےھچیپ رہ ایگ۔۔۔۔۔ ہی دصقم ںیہن 

 " اھت۔

 وہ زرا راک 

 " وت س  کیھٹ ےسیک وہا ؟؟؟؟؟ "
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ا ےہ ہک س  کیھٹ ےہ۔ سج  "

ے

ا وہن

ن

س  کیھٹ یہ اھت۔ ہشیمہ ےس۔ سب ہی وخد وک اتبن

 نب اج  دن ںیہمت نیقی 

ے ن

 
 " یگ۔۔۔۔۔۔ ۓآایگ وت وھجمس زدنیگ ج

 وہ رکسمادن ا۔

۔۔۔۔۔ چس ںیم۔۔۔۔ "  

 

 " ںیم وخش وہں ریتے ئل

 وہ اسنہ

راۃ انیعل اہں وبل دے یگ۔۔۔۔۔ "

ے

  ڈارٹک ف
 
  وخش وہں اگ ج

 

 ںیم یھب ریتے ئل

" 

 ذاشین پنیھج ایگ اھت۔ 

۔۔۔۔ اس ےس ےلہپ ہک ریتے ن ال   "

ے

دیفس دلجی رک ےل ریمے دوس

 "وہاجںیئ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رٹسی رسنیک یہ اھت۔   وہ اھچیت اک رساطن ینعی ی 

 ن اویئیسپ وپزویٹی یھت۔ ومیم رگایف ہپ زن ادہ الیھپ ںیہن اھت۔ 
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 مف ونڈ ایھب سب ای  یہ الم ےہ۔ زن ادہ الیھپؤ ںیہن ےہ "
لی
 " جیٹس وٹ اک رسنیک ےہ۔ 

 اھت ڈارٹک وہمش ےن اہک  

اھچیت ےک رسنیک ںیم س  ےس امہ رکدار وعرت وخد ادا رکیت ےہ۔ وہ اینپ س  ےس  "

 ے۔ 
ی

 

ي
 
ہ
یلہپ ڈارٹک وہیت ےہ۔ روز ںیہن وت مک از مک ےتفہ ںیم ای  ن ار اانپ اعمہنئ رکےت رانہ اچ

 ے۔ 
ی

 

ي
 
ہ
ا وہ رظن ادناز ںیہن رکین اچ

ن

وکیئ یھب ریغ ومعمیل زیچ وخاہ وھچیٹ ےس وھچیٹ ویکں ن

  انتج   اجیتن وہ

 

رھ ریہ ےہ۔ اس ئل

ٹ

رٹسی رسنیک یک رشح نپااتسکن ںیم زیتی ےس ی  ی 

 ے۔ وکیئ یھب یٹلگ، وکیئ ااھبر ن ا وکیئ ےش ےلم وت وفراً ومیم 
ی

 

ي
 
ہ
وہےکس اانپ اعمہنئ رکےت رانہ اچ

 " رگایف رکواںیئ۔ اایتحط العج ےس رتہب ےہ

 وہ یتہک ریہ ںیھت 

رےتھ   ھچک رکس رٹکیف ںیہ۔ بلطم ارگ اپ ںیم وہ ںیہ "

ٹ

وت آےکپ رسنیک ےک رکس ی 

ںیہ۔ یلمیف رٹسہی۔۔۔ امں اخہل ن ا نہب وک وہ۔۔۔۔ ارٹسیونج یتیل وہں۔۔۔۔ رٹنکا 

 و  دواایئں۔۔۔ دلجی اموہاری رشوع وہیئگ وہ وچدہ اسل ےس ےلہپ اور ٹیل متخ 
ی

ٹ

 تپي
سي

وہ، اچپس اسل ےک یھب دعب۔۔۔۔ الہپ ہچب سیت اسل ےک دعب وہا وہ۔۔۔۔۔ اور ھچک 

و  

ٹ

ت کی

ٹ

پ

ر، ایھچ   رپو

ن
 

، ارسکیاسی

ن

 ڈیفن

ٹ

رس رٹکیفز ںیہ۔۔۔۔۔ نیت ےس زن ادہ ےچب، ی 
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 " وخراک۔۔۔۔ ہی س  اس ےس اچبےت ںیہ۔۔۔۔۔

 اوہنں ےن اےس وغبر داھکی اھت۔ 

ادی اک  "

 

ر لئسم اک لح ےہ۔ دلجی ش
م
  یھب وت اکلم ےہ ہک اس ںیم ہ

 

ارا دنی اس ئل
م
ہ

اہک یلمیف دلجی رشوع وہ، ےچب وک  

ے

دو اسل دودھ الپےن اک مکح ےہ ویکں مکح ےہ ؟؟؟ ن

رٹسی رسنیک ےس اچبؤ۔۔۔۔ آاسن لح۔۔۔۔ وکیئ ےھجمس وت۔۔۔۔۔  " ؟؟؟؟؟ ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ری ےہ۔ اسھت ںیم ومیک اور اہروملن  "
 
رٹسی رسنیک اک العج رسخ جیٹس ای  اور دو ےک ی 

ا ےہ اور زن ادہ الیھپ

ٹ

 " ںیہن ےہ  رھتایپ۔۔۔۔ مت یکل وہ ہک ہی ایھب وھچن

 ای  ای  دنبے ےن اےس دالےس دےیئ ےھت۔

ان ںیہ ڈارٹک رحا۔ آپ ہی رضور رک ںیل یگ "

ن

 " آپ ای  اہبد ان

 ڈارٹک ذاشین ےن اہک اھت 

ا۔ مہ ںینہب ںیہ۔  "

ن

ران
 
 ھگ

ے

 وہں۔ ن الکل م

ے
ے

ر وق
م
ںیم اہیں وہں اہمترے اسھت۔ ہ

 " یگس ےس یھب یگس ںینہب۔۔۔۔
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  یھت۔ ینیع دن ںیم اجےن ینتک ن ار یتہک

ےھجم ںیہمت ھچک ےنہک یک رضورت ںیہن ےہ رحا ےچب۔ ےھجم ہتپ ےہ مت اجیتن وہ اےس  "

دا ےک اہھت ںیم ےہ۔ 

ن

ر امیبری اک العج خ
م
ےسیک امت دینی ےہ۔ ہی سب ای  امیبری ےہ اور ہ

 " وہ ںیہمت رضور افش دے اگ ےچب۔۔۔۔۔

رزان ےن اہک اھت۔ 

ن

ری ےس ےلہپ ڈارٹک ف
 
 رسخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم اھت۔ دووتسں  "

ے

ری وھچیٹ رمع ےس یپ راہ وہں۔ ونںی امجع

ٹ

 وت یج ںیم ی 

ٹ

 
رگسی

 اگلن ا۔۔۔۔  شک  ۓ ےک اسھت وییہن لغش ہلیم رکےت وہ

اں۔۔۔ دنس لم یئگ ےسیج رمدایگن 

ن

وہ دوھاں۔۔۔۔ وہ ااسحس۔۔۔۔ وہ رمدوں اک اکم اھت ن

را  

ٹ

 یک۔۔۔۔ ہی وملفں ڈراومں ںیم یھب داھکی اھت ریہو ی 

ٹ

 
گ اتگل ےہ رگسی

ن

ت

 

 ش
ي
وکل اور ڈ

اتیپ وہا۔۔۔ ےتہک ںیہ دامغ یھب زن ادہ اتلچ ےہ۔۔۔۔۔ وت یج سب اےسی رشواعت  

ر دورسے رسیتے دن ای  آدھ۔۔۔ رھپ روز۔۔۔۔۔ وچری  
م
وہیئ۔۔۔ ہ

ےپھچ۔۔۔۔ رھپ رساعم۔۔۔۔ روز یک دو۔۔۔۔ اچر۔۔۔۔۔ دس۔۔۔۔ ڈیب۔۔۔۔۔ 
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 اگلس یل۔ 

ٹ

 
ڈیب بک متخ ہتپ یہ ںیہن اتلچ۔۔۔۔ ںیم ڈراویئری اک اکم ےہ یج۔ سب رگسی

ا اھت یج۔۔۔۔۔ ہی وت ےسیج رویٹ نپاین ےس زن ادہ 

ے

دن ےک اچر اچر نپاچن نپاچن کیپ یپ اجن

ا 

ن

ا اجگ

ن

ا نیپ وسن

ن

رضوری یھت۔ ںیہن یپ وت حبص ںیہن وہیئ، ںیہن یپ وت رات ںیہن وہیئ۔ اھکن

  ےتیپ۔۔۔۔۔  یج   ۓسب اےکس اسھت۔۔۔۔۔ سیب سیچپ اسل وت وہگ

رھ اسل ےلہپ ہی رشوع وہا۔۔۔۔ یکلہ یکلہ ن ات  

ٹ

زن ادہ رپاین ںیہن ےہ یج۔۔۔ ایھب ڈی 

ے دوا 

ن

مہی

ریتھ ریہ۔ رھپ وخن آےن اگل۔ یٹ یب ٹسیٹ رکوان ا۔ تبثم اھت۔ ون 

ٹ

اھکیسن۔۔۔۔ ی 

رھ امہ دعب رھپ ویہ رشوع۔۔۔۔ یٹ یب یفنم۔۔۔۔ اور روپرںیٹ 

ٹ

اھکیئ۔ ھچک اافہق وہا۔ ڈی 

ےہ۔۔۔۔ ای  ڑھپیھپا وت متخ ےہ یج۔۔۔۔ ای  ہپ اکم   رکواںیئ۔۔۔۔ ےتہک ںیہ رسنیک

ا ہچب 

ٹ

ا وھچن

ٹ

ےہ۔۔۔۔۔ رمع ںیہن ےہ ایھب اینت۔۔۔۔ ایبسیل۔۔۔۔ اچر ےچب ںیہ۔ وھچن

ھچ اسل اک ےہ۔ ایکن رکف ےہ۔ وخد ےس زن ادہ۔ ااکن ایک ےنب اگ ریمے دعب۔۔۔۔ رسنیک وت یج 

ری فیلکت

ٹ

ا۔۔۔۔۔ ومیک رھتایپ لچ ریہ ےہ۔۔۔۔ ی 

ے

 ںیم وہں۔ اجن ںیہن وھچڑن

 ںیم آگ گل ےہ، 

ن

ا ےہ۔ یس 

ے

اسری رات اھکیسن وسےن ںیہن دتی۔۔۔۔ وخن آن

 نٹھگ، دوھاں اس۔۔۔۔۔

 سب اب وت ای  وخاشہ ےہ یج،
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   ن ار  یلہپ  ج    ۓ تمسق ےھجم اس ےحمل ںیم واسپ ےل اج

ٹ

 
 ںیم یھت۔۔۔۔۔  ڑکپی رگسی

ا  رمد آدیم  ےس  ےنیپ  اےکس  ارگ ہک  وہکں  ریغب  ڑکپے

ے
ن

 
ارمد  ںیم   وت  ےہ  ب

ن

 کیھٹ   یہ ن

 " وہں۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےب سب یھٹیب یھت۔

 

 ڈارٹک زبنی اہھت ںیم وفن ئل

  ںیہن  "

 

 ےہ نکیل اےنپ رتیگنم ےک ئل

ے
ے

  اہمترے نپاس وق

 

اسرے اہجن ےک ئل

ا راتہ وہں نکیل اہمراین 

ے

  ںیتنم رکن

 

ےہ۔ ںیم اسرا دن ن ات رکےن ےک ئل

 " اصہبح۔۔۔۔۔ وہہہن اسری داین مت ےن یہ دنکوھں ہپ ااھٹ ریھک ےہ

 " ںیم وارڈ ںیم یھت وت۔۔۔۔۔ "

۔ ن ار ریمی ن ات ونس۔ ںیم ااھچ ںیہن اتگل، ھجم "

ے
ے

ر وق
م
ٹش اپ۔ سب یہی ای  اہبہن ہ

 " ےس ن ات رکےن وک دل ںیہن اتہک وت اصف ہہک دو، ںیم اکل ںیہن رکوں اگ دون ارہ

 " ایسی ن ات ںیہن ےہ "

 " وت یسیک ن ات ےہ ؟؟؟؟؟؟ "
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 وہ بمل اسسن رھب ےک رہ یئگ

 " وسری۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

پ رہ ایگ   وہ جپ

دہ ںیہن وہاگ اےسی۔۔۔۔۔۔ "

ن

 

 

 " آئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د  ری وت وہیکچ یھت۔ ویٹرم اکنل دن ا ایگ اھت۔ اب ومیک رھتایپ لچ ریہ یھت اور وہ دشی 
 
رسخ

 

ٹ
ن

ں ہپ لمتشم وہ ےبمل ےبمل نشیس اہجں زلکیمیک اور دواوں یک وب فیلکت دہ یھت۔ یئک یئک ھگ

 امدن ڑپ کچ اھت۔ آہتسہ 

ن

ےس یہ اجن یلکن ریتہ یھت۔ ااکس وزن زیتی ےس رگ راہ اھت۔ رن

ر 
م
 یلتم یک یس تیفیک ریتہ یھت۔ ہ

ے
ے

آہتسہ رس اور ونھبؤں ےک ن ال ڑھج ےکچ ےھت۔ رپ وق

اں رکیت یھت  

ٹ

 ں ال

ٹ
ن

ر نشیس ےک دعب وہ ھگ
م
 ۔ہ

 ےہ۔ 

ن

 
 اور ہی ج

۔۔۔۔۔ 

ن

 
 رساطن ےک الخف ج

ا اور 

ن

 یہ اسرا لیھک ےہ۔ امیبری وک زمکور رکن

ن

 
امیبری اانپ زور امریت ےہ اور مسج اانپ۔ ہی ج
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ا یہ العج ےہ۔ اور انیقیً ہی دل رگدے واولں اک اکم ےہ۔ ہی ان اک اکم 

ن

مسج وک وبضمط رکن

ا  

ن

 ںیہن اچےتہ۔۔۔۔۔ ےہ وج چس ںیم انیج اچےتہ ںیہ۔ وج چس ںیم اہرن

 رھپ آیت ےپ وسلش وپسرٹ۔۔۔۔

 اتبن ا اج

ے
ے

ر وق
م
 ایکس رضورت ےہ۔ اےس ہ

ے
ے

ر وق
م
 وہ   ےہ۔  اہبدر  وہ  ہک ۓ اس رمضی وک ہ

   رضور

ے

 
 

اوگاری  انب  رضور۔۔۔۔۔ اگ۔  ۓ اج  ج

ن

 انب  ےکھت۔۔۔۔ انب  ۔۔۔۔ۓداھک  ن

 ۔۔۔۔ ۓااتک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اا وجیل   "

ن

 ت
ج لي

ن

ی

ای  یہ فص ںیم ڑھکی وہیئگ ںیہ۔ آکپ ہتپ ےہ ایکن ڈارٹک رحا آپ اور ا

ری وہیئ ےہ۔۔۔۔ ؟؟؟؟
 
ررویٹک رسخ

ٹ

شی

ن

پ کي

رٹسی ر  " یھب ی 

 اس ےن ڈارٹک لصیف ےن اہک وت وہ رس الہ رک رہ یئگ۔ 

یج۔۔۔ ان نیت ونیہمں ںیم ہی نیت رکوڑ دہعف نس یکچ وہں۔۔۔۔۔ یسک وک اور ھچک  "

ا وہ، ہی رضور ہتپ ےہ

ن

 " ہتپ وہ ن ا ن

 ڑپا اھت۔  وہ سنہ
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 ڈیمن ا  ےک،  ادب  ؟؟؟؟؟؟؟  ۓ ھجب گ  ۓاور وہ س  اتسرے وج اس ےس ڑلےت وہ  "

 " ؟؟؟  ایک  اک ان  انمگم۔۔۔۔۔  ےک،

ا  "

ن

الم ن

 

  ہک آپ ان ںیم یھبک ش

 

  داع رکںی ےگ اور رھپ آپ ےک ئل

 

مہ ان ےک ئل

 " وہں۔۔۔۔۔

رزان ےن اےس رٹسی اک اہک اھت نکیل اس 

ن

 ےن عنم رکدن ا اھت وہ ڈوییٹ ہپ آیت یھت۔ ڈارٹک ف

رس اےسی ںیم زن ادہ امیبر لیف رکیت وہ۔ سب ای  رمکے ںیم ڑپے رانہ۔۔۔۔ ریمے  "

 ے۔۔۔۔
ی

 

ي
 
ہ
 " مسج وک اکم یک اعدت رینہ اچ

 " ایھچ ن ات ےہ "

وہ ن اولں ےس اعری رس وک اکسرف ےس ڈاھےپن وپرے اامتعد ےس وارڈ وزٹ رکیت یھت۔ 

راتھ وہاگ۔ 

ٹ

 اےس دھکی ےک اجےن ےنتک رموضیں اک وحہلص ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رس درد راتہ اھت ارثک۔ ڑپاھیئ رکےن ےک دعب۔ الکس ںیم۔ وییہن یسک رف دن۔ رگیم  "

ا ےہ  

ے

ر یہ یتیل ںیم رسدی ںیم۔ وہاجن

 

 
اں ڈیہک۔ سب دو نیپ ڈول زدنہ ن اد۔ ںیم اج

ن

ن
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 درد، ےل یل۔ اکن درد، اہں یج۔ وسمڑا وساج، ہنم ےک اھچےل، اخبر،  

ے
ن

یھت۔ دای

ک۔۔۔۔ اور ایسی یہ 

ن

 ت
في
ر رمض یک دوا، دو نیپ ڈول۔۔۔۔۔ ڈولک 

م
 رشی، ہ

ن

ن

سک

رسدرد، 

 " نیپ رلکز۔۔۔۔

 " دعمے ںیم درد بک رشوع وہا ؟؟؟؟ "

 " ےلہپ۔۔۔۔ اچر اسل   "

 " ااکس العج ؟؟؟ "

کت ااں۔ اوغپسل۔  "
پھ
ی

ریسپ یپ ایل۔۔۔ دب یمضہ ھجمس ےک ویسن اپ کمن ڈال ےک۔ 

 " یسک ےن اہک وپدہنی۔ سب یہی وٹےکٹ

 " ڈارٹک وک ںیہن داھکن ا ؟؟؟ "

دےیئ اہنر ہنم۔ اسھت ایٹنی  " رازول دی  پ
 
داھکن ا اھت۔ اوہنں ےن یھب یہی اھجمس۔ اوم

۔ درد ںیہن  

ٹ

 " یئگ۔ لسلسم۔۔۔ اھبری نپ۔۔۔۔۔ن اویئی

 " اور ؟؟؟؟ "

"   

ے

اں۔۔۔۔ وخن ےک اسھت۔ رھپ نپااخےن ےک اسھت۔۔۔۔ وخن۔۔۔۔ ی  

ٹ

ال
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 " رطخے اک ااسحس وہا

 " روپرسٹ رکواںیئ ؟؟؟؟ "

ر زن ادہ ےنیل یک وہج  "

ن

رسنیک۔۔۔۔۔ دعمے اک۔۔۔۔ ےتہک ںیہ انی ڈیسز ینعی یہی نیپ ک

 " ےس ےہ

 " العج ؟؟؟؟؟ "

ل دن ا۔۔۔۔ آوتنں وک آسپ ںیم وجڑ دن ا۔ اسھت اعشںیئ۔۔۔۔ ایک ےتہک ںیہ دعمہ اکن "

دوی رھتایپ۔۔۔۔۔

ٹ

 " ری 

 وہ زرا ریک 

ا  "

ن

ر لئسم دوا ےس لح رکن
م
 ے۔ ہ
ی

 

ي
 
ہ
اب وسیتچ وہں ھچک اکم مسج وک یھب رکےن دانی اچ

رضوری ںیہن۔ ہی مسج تہب اکم اک ےہ۔ ای  رسنیک ےس ڑل اتکس ےہ وت رس درد ایک زیچ ےہ۔ 

درد اک العج دو وگایلں نیپ ڈول رضور ےہ نکیل اور یھب زیچںی ںیہ۔ رٹسی، ااھچ   رس

ا، ورزش، ایھچ افصیئ، تحص اک ایخل۔۔۔۔۔۔ اور یہی ےھجم رسنیک ےن اھکسن ا 

ن

اھکن

 " ےہ۔۔۔۔۔
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 
ه

ے

ي ی

ٹ

ست

و  وکسپ  اس دن ڈارٹک رحا وییہن ومعمل ےک اطمقب وارڈ ےس یلکن یھت۔ ےلگ ںیم 

 ڈاےل، اوورآل ےنہپ۔۔۔۔

 ای    وہ  یھت۔   ڈایل  ہپ ےشیش   اس   رظن  یس  رسرسی  وییہن  ۓآسف ےک نپاس ےس زگرےت وہ

ر دعب  ی ریہ یھت۔ تہب دی 

ے

هی
پ ک

 استک ڑھکی د

ے

ر ی ھک رک ریک یھت اور تہب دی 

ٹ

هی

ٹ

ی

دم 

 اس ےن اکےتپن اہوھتں ےس دلج وک وھچا اھت۔ 

 ےھنن وھبرے ن ال ومندار وہ رےہ ےھت۔آوھکنں ےک اورپ، ونھبؤں یک گج یھب ےھنن  

ی یلچ یئگ  

ے

ت گی
 ه
ی

اس ےن ای  بمل اسسن رھبی یھت۔ ایکس آںیھکن رکشت ےک نپاینں ےس 

 ںیھت۔  

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔ مم۔۔۔۔۔ ںیم۔۔۔۔۔۔  "

ے

 
 

مم۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ج

 " ںیم۔۔۔۔۔۔ اہبدر وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ریت یئگ یھت۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

م
ری وخوصبرت رکسماہ

ٹ

ے اگولں ہپ ی 
گ
 
هت
 
ی

 اےکس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔
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 ن اب ربمن آھٹ : مت وہ ںیہن وہ، ہی وہ

 اافلظ ںیم اھکل اھت۔ 
َ
 

را اس وبرڈ اگل وہا اھت سج ہپ َج

ٹ

 ڈاپیرٹنمٹ ےک دایلخ راےتس ہپ وہ ی 

 " ڈاپیرٹنمٹ آف ڈیمنسی "

ر  

ن

ر

ن

ی

 

 ش
ي

ٹ

ست

ادنر ںیلچ وت وہ دیسیھ رادہاری یھت سج ےک دوونں ارطاف ںیم آسف ںیہ، 

 اور وارڈز ںیہ۔ ںیہ  

 س  ےس ےلہپ ڈارٹک روح االنیم اک آسف ےہ۔ 

دروازہ زرا اس الھک ےہ۔ ادنر ےھٹیب ڈارٹک روح االنیم رظن آرےہ ںیہ۔ زرا اس اور اھجوکن وت 

راۃ انیعل یک تشپ رظن آریہ ےہ۔ زیم ہپ اچ

ے

 پک   ےک  ۓاےکن اسےنم رکیس ہپ یھٹیب ف

 ےہ۔   اجیت  پنیھج وہ   ںیہ۔  ےتہک  ھچک اور  ںیہ  رکسماےت  رک  دھکی  اےس  وہ  ںیہ۔  رےھک

 آےگ ںیلچ وت رنگنس نشیٹس ےہ۔

اک 

ٹ

 ن

ٹ

دوی دھکی ریہ ںیہ۔ وکلئ امکری یک ی

ٹ

ہ اور رٹسس اممہ وفن ںیم وہ وی 

 

 ش
علي
رٹسس 

دوی۔

ٹ

 وی 

۔۔۔۔۔ " ارا یھب احل وپھچ ایل رکو اصج 
م
 " ہ
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رے اامہنک ےک اسھت۔ ومیتر زگرےت وہ

ٹ

 اس  رسرسی  وہ  ےہ۔ وپاتھچ  اک لصیف ڈارٹک  ۓی 

ارہ

 

 ںیہ۔   رکیت  اش

 " یپ یج آر آسف ںیم "

 ہک داتھکی ےہ۔ 

ن

 ہپ ڈارٹک لصیف وچی

ٹ

م
ا ےہ۔ آہ

ے

وہ اتلچ وہا یپ یج آر آسف ںیم دالخ وہن

 وہ اینپ تشپ ہپ دروازہ دنب رک داتی ےہ۔ 

 آےگ ںیلچ،

دور ےک ااتتخم ہپ وفن اکن ےس اگل

ٹ

 ریہ  وبل ںیم  ےجہل رپاشین  رگم  دےمیھ  زبنی  ۓ وکری 

 ےہ

 ےسیک۔۔۔۔۔ ںیہن آپ ےنھجمس یک وکشش رکںی۔۔۔۔۔ اوب ںیہن۔۔۔۔۔ ںیم ںیم "

اراض 

ن

ا۔۔۔۔۔ ںیہن۔۔۔۔۔ وسری۔۔۔۔۔ آپ ن

ن

ےسیک ہہک دوں۔۔۔۔۔ زیلپ اےسی ن

ا وہں۔۔۔۔۔

ن

 " وت ن

رںی وت دورسی رادہاری ےہ سج ےک ارطاف ںیم وارڈز 

ٹ

زرا واسپ آںیئ اور داںیئ اہھت م

 ںیہ۔  
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راھ

ٹ
پ
 خ

ے

 و ں ی
ی

ن

ہي
ک

 آوھکنں  ایکس  ےہ۔ ڑھکی  نپاس   ےک  ڈیب  رحا ڈارٹک  ۓاوورآل ےک ن ازو 

ا زرا ےس ن ال زر  یھب ہپ   امےھت  ےتکلھج  ےس  اکسرف  ںیہ۔   یکچ  وہ  ومندار  ونھبںی  یس  وھبری  ہپ

 دتی اےلگ ڈیب ہپ اجیت ےہ۔

ے

 
 ںیہ۔ وہ رٹسس وک دہای

 رمداہن وارڈ ےس ذاشین اور نسح اسھت ےلکن ںیہ۔

ا ویکں ےہ ؟؟؟ وت ااھچ   "

ے

ان ےہ۔ اجب ےہ۔ رھگ ےہ۔ اچی او وت ڈرن

ن

اخاص وخش لکش ان

ڈی اک اٹیب ےہ۔ وہ عنم ویکں رکے یگ ؟؟؟ اس ےس ن ات وت رک، ااہظر وت رک۔۔۔۔ ویں 

ر وہاج  " ذاشین  یگ ۓےھٹیب رےنہ ےس دی 

 وہ اخومیش ےس نس راہ اھت۔ 

 " ڈارٹک ذاشین وک اچی او ڈی اصج  ےن البن ا ےہ "

رھ ایگ۔ 

ٹ

 وہ اےکن آسف یک رطف ی 

اا داھکیئ ڈ

ے

کلت

ن

ي
ا ےہ۔ یپ یج آر آسف ےس اےس ڈارٹک لصیف 

ے

دور ںیم آن

ٹ

ارٹک نسح واسپ وکری 

 ے وہ واش 
ی

 

کي
ا وہا۔۔۔ ایکس رطف تشپ 

ے

ا وہا، رشٹ کیھٹ رکن

ے

داتی ےہ۔ فک دنب رکن

ر یک رطف اج راہ ےہ۔۔۔۔

ن

 روم

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


دز از  داء   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلری 

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

169 

رزان ےک آسف ںیم۔۔۔۔ 

ن

 واسپ ڈارٹک ف

 وہں ےھجم آےکپ رھگ ںیم آپ روز ای  یہ ن ات ویکں رکےت ںیہ ؟؟؟؟ ںیم ہہک کچ "

 " ںیہن رانہ وت ایک ؟؟؟؟

 وہ زرا راک 

ا۔ اینپ ڈلیف ںیہن وھچڑ  "

ے

ا وت بک اک ہی ڈاپیرٹنمٹ وھچڑ کچ وہن

ے

ا وہن

ن

ںیم ڈیمنسی اک دنبہ ن

 " اتکس نکیل ہی اتپسہل رضور وھچڑ اتکس وہں۔

 وہ اھٹ ڑھکا وہا 

ایپ ہپ ن ات یک وت ںیم چس ںیم ہی  "

ٹ

دہ اس ن

ن

 

 

  آئ

 

اتپسہل وھچڑ دوں اگ۔۔۔۔ ن اد رئھک

 " اگ۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اور۔۔۔۔  اھت راھک  وفن ںیم   وگد  یھت۔   یھٹیب  ۓرحا ادنر آیئ وت وہ رس اکھج

 " مت رو ریہ وہ ؟؟؟؟ "

 وہ اےبنھچ ےس وپیتھچ اےکس نپاس آ یھٹیب یھت۔ 
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 " زبنی۔۔۔۔۔ ایک وہا ؟؟؟ رو ویکں ریہ وہ ؟؟؟؟ "

ے وہاس  
گ
 
هت
 
ی

 الل  ںیم   آوھکنں  ےھت۔  ۓےن آیگتسہ ےس ااکس رس اورپ ااھٹن ا۔ اےکس اگل 

 ےھت۔  ےکچ  وہ  ومندار  ڈورے

اں۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟؟ "

ن

 " زیلپ ھچک اتبؤ وت ؟؟؟ رھگ ںیم وت س  کیھٹ ںیہ ن

 اس ےن یکچہ یل یھت۔ 

 " اخدل ےن ھجم ےس ینگنم وتڑ دی ےہ "

 ۔وہ رھپ ےس رو ڑپی یھت۔ رحا دکھ ےس رہ یئگ یھت

 " ایک ؟؟؟؟؟ "

 داھکی۔ اکل کیب یک وت ےصغ ںیم ےھت۔ اینت ن اںیت  "

 

ج

مي ش

ایھب ںیم وارڈ ےس آیئ وہں وت 

ادی ںیہن رک اتکس۔ ن ات متخ  

 

انسںیئ۔ اڈنی ہپ اہک مت یسیج ومیٹ سنیھب ےس ش

 " وھجمس۔۔۔۔۔

   رگدن  ۓآوسن اےکس اگل ےس وہےت وہ

ے

 ےھت۔  رےہ آ   ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےلگ دن ڈارٹک زبنی ریغ احرظ یھت۔ ا

 رحا ےن یئک دہعف ااکس ربمن المن ا نکیل ااکس وفن لسلسم دنب اھت۔ وکیئ وجاب ںیہن۔

 اےلگ دن یھب وہ اتپسہل ںیہن آیئ یھت۔ اس ےس اےلگ دن یھب ںیہن۔۔۔۔ 

د ےک دوران دو ن ار وپاھچ اھت۔ وہ ال ملع یھت۔ 

ٹ ن

رزان ےن راؤی

ن

 ڈارٹک ف

 ریغ احرظ یھت۔ اےلگ دن وہ رھپ ےس 

 کیھٹ ےہ ایکس ؟؟؟؟ "

ے

عی ت
طی 

 " 

 " ےھجم ںیہن ہتپ رس وہ وفن ںیہن ااھٹ ریہ "

درسی ہتپ ےہ آکپ ؟؟؟ "

ٹ

 ریخ رکے۔ ااکن ای 

ٰ ٰ

 " اّلل

 " یج رس "

 " وت ویگ یم اے ویفر، اےکن رھگ اجںیئ "

 " ویشر رس۔ ںیم وخد یھب یہی وسچ ریہ یھت۔ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دہف یک تعیبط تہب رتہب یھت۔

اب وہ وخد ےس یھب ن اںیت رکےن اگل اھت۔ ےلہپ اوب وک دےتھکی یہ ںیخیچ امرےن اتگل اھت رگم اب وت 

ا اھت۔

ے

  یھب اجن

 

ر واک ےک ئل
م
ام وک ن اہ

 

ا اھت۔ اےکن اسھت ش

ے

 اےکن نپاس الچ اجن

ر ریتھک ےہ "

 

ر دوا ےس زن ادہ ای
م
 " وت ےط نپان ا تبحم ہ

ر  اکیف  ےھت۔ ۓ نیم اےس ےنلم آاس دن ڈارٹک روح اال   ن ات  ےس  اوب  رےہ۔  ےھٹیب   دی 

ے

 
پ

 ج

    ےک  وایسپ   وہ  یھب۔  ےس  دہف   رھپ  وہیئ،

 

ے  ئل

ن

کلی

ن

ي
ر اسھت  اےکن  ینیع   ےھت،  وک 

م
 یھت۔  آیئ   ن اہ

 ادیرکسم  وہ داھکی۔  اےس ےن  اوہنں  رک  رک   ہپ  دروازے

 " کیھٹ ےہ ںیم اتلچ وہں۔۔۔۔ "

روڑیت ریہ 

ٹ

گلت ااں م

ن

ي
 وہ ا

 " انہک اچیتہ وہں نکیل ھجمس ںیہن نپا ریہ ےسیک وہکںںیم آپ ےس ھچک  "

 اس ےن اہک اھت 

اہیں رشمیق اعمرشے ںیم ڑلیک اےنپ ہنم ےس ااہظر رکے وت ایھچ ڑلیک ںیہن یھجمس  "

 " اجیت۔۔۔۔۔۔
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 اس ےن رس ااھٹن ا اھت۔ وہ اےس یہ دھکی رےہ ےھت۔

 " ںیم ایھچ ڑلیک وہں ایک ؟؟؟؟؟ "

 " وہ۔۔۔۔۔  مت داین یک س  ےس ایھچ ڑلیک "

ی ریہ یھت۔ 

ے

هی
پ ک

 وہ اںیہن وغبر د

ا اچیتہ وہں "

ن

ا اچیتہ وہں۔ ااہظر رکن

ن

رار رکن

ے

 " ںیم اف

 وہ زرا ریک یھت۔ 

 " ںیم چس ںیم آپ ےس تبحم رکےن گل وہں "

   ےس وفن اکنال ڈ  ےھت۔ ۓ تہب اسرے ےحمل اخومیش ےس زگر گ
 

ارٹک روح ےن ج

 ۔اور رکسنی اےکس اسےنم یک۔ وہ دکھ ےس رہ یئگ یھت

 وہ۔۔۔۔۔۔۔ ای  وعرت۔۔۔۔۔ ای  ہچب۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " وکلئ امکری ؟؟؟؟؟
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 رٹسس اعہیل ےن وجش ےس اہک اھت 

اں ؟؟؟؟؟ "

ن

دویز انبیت ںیہ ن

ٹ

اک ہپ وی 

ٹ

 ن

ٹ

ا وایل امڈل ؟؟؟ اور ی

ٹ

ن

ا ان

ن

 " آپ ویہ ںیہ ن

 وہ وہےل ےس رکسمادی۔

ری نیف وہں۔   "

ٹ

ر الکیئ یک ےہ اور ںیم وت آیکپ تہب ی  ر وصتی 
م
ا رگام ہپ ہ

ٹ

ن

آیکپ ان

س ہپ۔ آیکپ رچکپز ںیم ےن ڈی یپ ہپ یھب اگلیئ ےہ۔ ہی دںیھکی۔۔۔۔

ٹ

ي

ن

مت
ک

 " 

امئ ایل اھت "

ٹ

رزان ےس انلم ےہ۔ ان ےس ن

ن

 " ںیمہ ڈارٹک ف

اوگاری ےس اہک اھت۔ 

ن

 ایکس امں ےن ن

 " یج یج آےیئ۔۔۔۔۔ "

ر یھت۔ اےکس رچےچ اسرے  وکلئ امکری وک وکن ںیہن اجاتن اھت۔ وہ  

ن  

وسلش ڈیمن ا اولفنئ

ر۔ اےکس رپاتسروں ےس سیف ی  

ن

ر

ن

فت ی

ارگام ہپ ےھت۔ نپاچن نیلم افولورز اور یئک نیلم 

ٹ

ن

ان

ر 
م
ر گج رھبی ڑپی یھت۔ ااکس اٹسلئ، وارڈ روب، اانھٹ انھٹیب، اچل ڈاھل۔۔۔۔ ہ

م
وٹرٹی، ہ

 ےش ہپ ڑلایکں رمیت ںیھت۔ اور ڑلےک، وہ اجنےن ےنتک دولں یک  

ٹ

دڑھنک یھت۔ اےکس ی

اک یک دوھم اسرے ںیم یھت۔ ایکس اداںیئ اور ن اںیت۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

 ن
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 اور وہ وکلئ ان ےک اسےنم یھت۔

 ڈہویں اک وکیئ ڈاھہچن اس۔۔۔۔۔ 

۔ ایھب لک یک ن ات  "

 

ڈارٹک اصج  ہی دورسی دہعف وہا ےہ ہک ہی رگ ےک ےب وہش وہگ

ر آیئ وت ہی رگی ڑپ
م
 " ی یھتےہ۔ ںیم نچک ںیم یھت۔ دلجی ےس ن اہ

 زرد رتگن۔ ےقلح زدہ آںیھکن۔ وسیھک اھکل 

 " اھکیت ںیہن وہ ایک ھچک ؟؟؟؟ "

 " ںیم ڈاگنٹئ ہپ وہں رس۔ "

آگ ےگل اس ڈاگنٹئ وک۔ ھچ ےنیہم ےس السد اور وجزس ہپ ےہ۔ سیتنیپ ولک وزن رہ ایگ  "

 " ےہ سب

ا ےہ وخد وک۔ ںیم اچر "

ے

 رانھک ڑپن

ن

ن
 
ي

ٹ

ت

ن

ت ي
م

نم یک   یمم زیلپ۔۔۔۔۔ ںیم اٹسر وہں۔ 

 " دوھنب نب یئگ وت ےھجم دےھکی اگ وکن۔

ر، ملس وہےن یک ںیقشم، ہتپ ںیہن  "

ن
 

 ارسکیاسی

ے
ے

ر وق
م
۔ ہ اےس اھجمسںیئ ڈارٹک اصج 

ا اھکیت ںیہن ےہ

ن

 " وکن وکن یس دواایئں۔ اھکن
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 " ںیم ےلہپ یہ تہب ومیٹ وہں رس۔ زیلپ آپ ان ےک دامغ اک العج رکںی "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہ اےس دھکی رک ریحان رہ یئگ یھت۔ و

رو رو رک ایکس آںیھکن وسنج اک اکشر ںیھت۔ زرد رتگن اور المکن ا وہا رہچہ۔ وہ اچر دن 

 رپاےن وسٹ ںیم یہ وبلمس یھت۔ 

 انبیئ وہیئ ےہ مت ےن ن ار۔ ایک وہایگ۔۔۔۔ "

ے

 " ایک احل

 اس ےن ڈاٹپ اھت۔ 

 ےہ ایک ہک دنبہ سب رم "

ے

 " ےن وک رمک ن ادنھ ےلای  ینگنم وٹانٹ ایسی ایقم

 " ںیم سج الکس ےس قلعت ریتھک وہں، واہں ینگنم وٹےنٹ اک بلطم زعت وٹانٹ ےہ "

 اس ےن یفن ںیم رس الہن ا 

رے ریغے یک زن ان یک شبنج  " زعت اینت زمکور ےش یھب ںیہن ےہ ہک یسک یھب ای 

 طلغ اےس وتڑ دے۔ ںیم ںیہن امیتن۔ الکس وج یھب وہ، یسک ای  صخش اک طلغ لعف ںیمہ

ا زبنی

ے

 رکن

ے

 
ای

 

 " ںیہن ن
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 ایکس وادلہ یھب رپاشین یس یھٹیب رںیہ۔ ن ات ےب ن ات روےن یتگل ںیھت۔

 " ںیم وت اےس اھجمسیت یھت وزن مک رکےل "

  یھب وت ہی ایسی یہ یھت "

ے

  ینگنم یک یھت ی
 
 " وت آیٹن ج

 " یگ  ۓاس ےن وساچ وہاگ ینگنم ےک دعب دبل اج  "

 " ڑھچی۔ ہی مکح دتی اور ملس امسرٹ ؟؟؟؟؟؟  ینگنم وہیئ یھت ہک وسےن یک "

پ رہ ںیئگ   وہ جپ

ادی ےس  "

 

ا ےہ زبنی۔ ش

ے

انپا وت ای  اہبہن ےہ۔ ااکس مت ےس دل رھب کچ اھت۔ یہی وہن

ٹ

ومن

ام ہپ ن اںیت الماقںیت یھبک ریخ ںیہن الںیت۔ ای  دورسے وک 

ن

 ےک ن

ن

در ڈنیٹسن

ٹ ن

ےلہپ ای

د ےک دانھکی اور رھپ ویطلغں وک ڑکپ   د رکی  ا۔ ایک ےہ ن ار ہی ؟؟؟؟رکی 

ن

 " ےک ااہتشر اگلن

 وہ وبیتل یلچ یئگ یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " وہ اجب وھچڑ ریہ ےہ رس "
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 اوہنں ےن ریحت ےس داھکی

 " ایک ویبوقیف ےہ "

ان اانت امہ ںیہن  "

ن

ںیم ےن یھب اس ےس یہی اہک ےاھ رس۔ ایک ویبوقیف ےہ۔ وکیئ یھب ان

ا ہک اس ےک  

ے

  وجگ ایل اج وہن

 

رک   داین   ،ۓئل

ے

 " ۓاج   یک ی

 ۓوہ اےس دھکی رک رہ گ 

 وایل  وھچڑےن   ہی  ۔۔۔ۓولچ ایھب دصےم ںیم ےہ۔ دو اچر دن ےل ےل۔ رھپ آاج "

 " ںیہن  کیھٹ  ن ات

یٰ آایگ اھت۔ 

عف

ے

سي

 اےلگ دن ااکس ا

 ذاشین ےن اےبنھچ ےس داھکی

 " اجب وھچڑ ریہ ےہ نکیل ویکں ؟؟؟؟ "

ا راہ۔رحا وہےل وہےل س  اتبیت  

ے
ن

 یئگ یھت۔ وہ اخومش ڑھکا س

را ملظ وہ وخد ہپ وخد وتڑ  "

ٹ

ای  ملظ اس ےک رتیگنم ےن ایکس اجن ہپ ایک ےہ نکیل اس ےس ی 

 " ریہ ےہ۔
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایلگ ن ار وہ ارمییسنج ںیم الیئ یئگ یھت۔ 

 آایگ ےہ۔ اچی یب اچر ہپ چنہپ یئگ ےہ "

ے

 " وشرگ ویلل اسھٹ ی

د است ولک مک وہ کچ اھت۔ یلیپ زرد رتگن اور وہ دو   ری 

ن

ےٹنھگ ےس ےب وہش یھت۔ ااکس وزن م

 ڈہن اں یہ ڈہن اں۔ ایکس امں رو ریہ ںیھت 

ںیم ایک رکوں ؟؟؟؟ ےسیک اھجمسؤں اےس ؟؟؟؟؟ اھکیت ںیہن ےہ۔ یئک یئک دن اےسی  "

س  

ٹ

ي

ن

مت
ک

یہ زگر اجےت ںیہ۔ سب ڑپکے وجےت۔۔۔۔۔ ےنتک الکیئ افولوز اور 

 " ۔۔ ریمی یچب۔۔۔۔۔ اےس اچبںیل۔۔۔۔۔سب۔۔۔۔

  ےب  دڑھںینک  یک دل   یھت۔  ریہ  رھب  سپ ںیم  ٹیپ   ےھت۔   ۓاوکس انشکیفن رشوع وہگ

ال

ے

 اھت۔   راہ  رگ  ےس  زیتی  یپ  یب   اور  ںیھت  ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی ۓھچ اسل وہگ "

 

ان ا   ریمی   وہ  وک۔  ش

ے

ادی  یھت۔ ریمج  ارجنی  ہی  ےہ۔  زاد  ن

 

  دو  ےک  ش

 " ادجس  وہا۔  دیپا  اٹیب ریما  دعب   اسل
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 وہ اخومش ڑھکی نس ریہ یھت 

 " ای  لمکم یلمیف۔۔۔۔۔ "

 " وسری۔۔۔۔۔ ےھجم ںیہن ہتپ اھت ہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

 وہ لکشمب ہہک نپایئ یھت۔ 

راۃ انیعل۔۔۔۔۔۔ "

ے

ا ف

ے

 " ںیم اس ےس تبحم ںیہن رکن

 اس ےن رس ااھٹن ا۔ وہ اےس یہ دھکی رےہ ےھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اےکس   ںیم   اتپسہل   یگ۔ ۓ زبنی ےن اےس ریحاین ےس داھکی اھت۔ اےس ںیہن اگل اھت ہک وہ آ

رے   ےس  س    اسھت  ےک  یسک  ارگ  اقلعتت راۃ   وہ  وت  ےھت  رےہ  ی 

ے

 ایکس  یھت۔  یہ انیعل  ف

ادئ  وہج  ای  

 

ر   اھت۔  ایک  ہشیمہ  اقمہلب  ااکس  اور  اانپ   ےن   اس  یھت۔  یھب وخد  وہ   ش
م
 وخد  اےس  ن ار  ہ

 یک وکشش اس ےن وخد یھب ںیہن یک دویتس  ےس  اس   اھت۔   ایک  دسح ےس  اس  وت  نپان ا   رتہب  ےس

ری وہج ایکس 

ٹ

رےن یک س  ےس ی 

ٹ
پ
ارے خ

م
ان سج ےس ہ

ن

اں وکیئ ااسی ان

ن

ا ےہ ن

ے

یھت۔ وہن

وخیب وہیت ےہ۔ اس ےس یھب وہ ایکس وخوصبریت، ایکس رپششک تیصخش اور ایکس اچل 
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ریت یھت

ٹ
پ
 ۔ڈاھل یک وہج ےس خ

ری تیصخش وہں یکسج مت اےنپ رھگ ںیم وتعق رک یتکس  "

ن

ادئ آخ

 

ےھجم ہتپ ےہ ںیم داین یک ش

 " وہ۔

 اچےئ اک اسامن زیم ہپ راھک اھت۔ وہ دوونں آےنم اسےنم یھٹیب ںیھت۔ 

ر واےل،  "
م
ںیہمت ہتپ ےہ مہ ڑلایکں ااسحس رتمکی اک اکشر ویکں وہیت ںیہ ؟؟؟؟ ن اہ

ی   اعمرشہ اور امں ن اپ وت ای  رطف، 

ے

هی
پ ک

مہ وخد وک وخد یھب ےنیج ںیہن دتی ںیہ۔ وخد وک د

 اےسی، اینت ںیم ومیٹ، اینت  

ٹ
ن

اک ایسی، ریمے وہی

ن

رںیہ یگ دیقنت رکیت رںیہ یگ۔ ریمی ن

پ رںیہ ےگ زبنی را ںیہک ےگ وت دورسے ویکں جپ  " ! اکیل۔ وخد وک وخد ی 

 وہ زرا ریک 

ینتک ایھچ وہ، مت ینتک ایپری وہ،   ےھجم اتبؤ یھبک مت ےن وخد ےس اہک ہک زبنی اامین مت "

، اہمترا مسج، اہمترے نین شقن ےنتک اےھچ ںیہ ؟؟؟؟؟

ن

 " اہمترا رن

پ رہ یئگ یھت   وہ جپ

 " مت ےن یھبک وخد وک رسااہ یہ ںیہن۔ وکیئ دورسا ویکں رساےہ ؟؟؟؟؟؟؟ "
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ا وت وہ رہتش ویکں   "

ے

 ھچک ےہ ایک ؟؟؟؟ ھچک وہن
 
وتڑےت ھجم ںیم رساےہ اجےن ےک اقب

 " ھجم ےس ؟؟؟؟

 " اس ےن وایعق رہتش اہمترے ووجد یک وہج ےس وتڑا ؟؟؟؟ "

 وہ اےس دھکی رک وپھچ ریہ یھت 

ا ایگ۔ مت ےن وخد وک اےکس اسےنم اانت  "

ے

ںیہن۔۔۔ مت یج یج رکیت رںیہ اور وہ احوی وہن

ا رکایل ہک مت اےس داھکیئ دانی دنب وہںیئگ۔ اس ےن مت ںیم وہ س  داھکی وج ا

ٹ

ےس رظن وھچن

انپا 

ٹ

آراہ اھت۔ مت ےن اےس وہ س  ںیہن داھکن ا وج مت تقیقح ںیم ںیھت۔ اس ےن اہمترا ومن

 داھکیئ اےس ؟؟؟؟؟؟؟؟ اس ےن اہمترا دوب نپ داھکی، مت ےن 

ے
ن

داھکی، مت ےن اینپ ذاہی

اں ہہک ےک 

ن

اےس اہبدری داھکیئ ؟؟؟؟؟ اس ےن اہمتری اہں اہں دیھکی، مت ےن یھبک ن

 " داھکی ؟؟؟؟

 ومش یھٹیب نس ریہ یھت۔ وہ اخ

ارے اقمےلب اک وت وکیئ ومنہن یہ ںیہن  "
م
ںیہن زبنی۔۔۔۔ وکیئ ںیمہ ایک وتےل اگ ہک ہ

  اےس ایکس تمیق اک ادنازہ 
 
ےہ۔۔۔۔ وکیئ ےب ومل ےش اک ومل ویکرکن رقمر رکے ج
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ا وہ۔۔۔۔۔۔۔ اور مت تہب یتمیق وہ۔ ایلگن ںیم ڑپی ای  اوگنیھٹ ےس ںیہک زن ادہ 

ن

یہ ن

۔۔۔ اس ےس زن ادہ یتمیق اہمترے آوسن ںیہ اور اہمترا ریکریئ۔۔۔۔۔یسک دب یتمیق۔

 اگلؤ۔۔۔۔۔ مت وج وہ، یسیج وہ، وخوصبرت وہ۔۔۔۔۔ 

ے

  اےس داؤ ہپ م

 

تمسق ےک ئل

ا ےہ، ااھٹےن دو نکیل اینپ ذات یک 

ے

راھچ اتہک ےہ ےنہک دو، ایلگن ااھٹن

ے

ا، آڑا ی

ٹ

وکیئ ںیہمت ومن

 امھتؤ۔ یسک وک 

ے

 دو ہک وہ اہمترا رخسمت اڑا   رایسں یسک وک م

ے

 ںیہمت اور  ۓہی اایتخر م

 " ۔۔۔۔۔ۓروال

یٰ اکنال اور اچر ڑکٹوں ںیم اھپڑ ےک وںیہ زیم ہپ رھک دن ا اھت۔ 

عف

ے

سي

 اس ےن گیب ےس ااکس ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ری وہ اجےت  " مہ س  اینپ اینپ زدنویگں ںیم اگبڑ اک ذہم اعمرشے ےک رس ڈال ےک ی 

ولگ ےنیج ںیہن دےتی، ن اںیت رکےت ںیہ وریغہ وریغہ۔ نکیل ایک اعمرشہ وکیئ نج ںیہ۔  

وھبت انبےت ںیہ ؟؟؟ ایک مہ یہ ںیہن ںیہ اعمرشہ ؟؟؟؟ مہ ےس یہ ںیہن ےہ اعمرشہ  

 " ؟؟؟؟؟ وت ایک مہ س  اینپ اینپ ذات ںیم اس اگبڑ یک وہج ںیہن ںیہ ؟؟؟؟؟؟

 ڈارٹک نسح ےن اےس وغبر داھکی اھت۔ 
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 ںیہمت ویٹب گل ریہ ےہ اھکےن مت وم "

ے

ت ےک ہنم ےس واسپ ولیٹ وہ۔ اچر دن ی

یک وت یلھبنس وہ۔ ایھب یھب دوھکی، ہی ڈرپ۔۔۔۔۔ نکیل زرا وسوچ، رم اجںیت سک اک 

ا ؟؟؟؟ نپاچن نیلم افولورز اک ن ا اہمترا ؟؟؟؟

ے

 " اصقنن وہن

 وہ زرا راک 

 " انیقیً اہمترا۔۔۔۔۔۔ سب اہمترا "

 اک اکشر اھت۔  وہ اخومش یٹیل یھت۔

ے

م
 دصویں ےک رمضی یسیج۔ اسرا مسج اقنہ

ا وھچڑ دوں یگ۔ اکیل وہں داین اہجن یک رکںیمی وھتپ ولں یگ۔  "

ن

ومیٹ وہں اھکن

اںیگن اکٹ ولں 

ٹ

وھچےٹ دق یک وہں، رشدنمہ وہیت روہں یگ، بمل وہں وت سب ےلچ وت ن

 یگ۔ 

 ویکں ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 ےگ وسیھک ڑسی۔۔۔۔۔ رھپ ایک رکو یگ ولگ ومیٹ ںیہک ےگ، یلتپ وہ اجؤ یگ وت ںیہک

 " ؟؟؟؟؟

 ایکس آوھکنں ےس آوسن ہہب لکن اھت 
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مم۔۔۔۔۔ ریمے نپاس سب ای  یہ ٹنلیٹ ےہ۔ ریمی وخوصبریت اور مسج۔۔۔۔  "

ا ںیہن اچیتہ

ن

 " ںیم اےس وھکن

ا اچیتہ وہ ؟؟؟؟؟؟ "

ن

 " اور وخد وک وھکن

ا ںیم وہ ںیہن اننب اچیتہ ہک وکیئ ےھجم ای  رظن   "

ن

دےھکی وت دون ارہ دےنھکی یک اچہ ن

 " وہ۔۔۔۔۔۔

رس اھک ےک دےھکی  "

ے

اور ایسی اننب اچیتہ وہ ہک وکیئ ای  رظن دےھکی وت دورسی ن ار ی

 " ؟؟؟؟؟؟؟

پ رہ یئگ یھت   وہ جپ

  ؟؟؟؟  "

 

وخد وک دوھکی وت یہس۔۔۔۔۔ مت وخد وک اہکں ےل آئ وہ۔۔۔۔۔ سک ےک ئل

  نج اک سب وہ س  ںیہنج مت زدنہ یھب وہ ن ا ںیہن، 

 

رپواہ یہ ںیہن ےہ۔ ان س  ےک ئل

پ سٹیٹس وہ۔ ھچک وویز اور سب۔۔۔۔۔
 
 " مت ای  واسٹ ای

 وہ دےمیھ ےجہل ںیم وبال اھت 

ںیہن۔ مت ہی ںیہن وہ۔ وخد وک دوھکی۔ اینپ ایلص وخد وک دوھکی۔ دوھکی۔ اہمترا ٹنلیٹ سب  "
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 ہی یلقن داین

ُ

 ںیہن ےہ۔ رھپ ایک ےہ وھبےک رہ رک وخوصبرت اننب ںیہن ےہ۔ اہمترا ُک

د ول یگ۔

ٹ ن

ا ےہ۔۔۔۔ اور ےھجم ہتپ ےہ مت ڈوھی

ن

دن

ٹ ن

 ؟؟؟؟ ہی ںیہمت وسانچ ےہ، ںیہمت ڈوھی

" 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دا ےن یبن یک یلسپ ےس دیپا ایک ےہ۔ ریما اقمہلب ےہ ایک وکیئ  "

ن

ںیم وت وہ وہں ےسج خ

 " ؟؟؟؟؟

ڈاپیرٹنمٹ ںیم دالخ وہیئ یھت۔ رحا ےن   ڈارٹک زبنی وپرے اامتعد ےس یتلچ وہیئ 

رھ ےک اےکس ےلگ ےس اگلن ا اھت۔ 

ٹ

 ےک داھکی اور رھپ رکسمادی۔ آےگ ی 

ن

 وچی

 " ومکلی کیب ریمی ریشین "

 وہک۔۔۔۔ ریشین ںیہن وہں۔ ںیم وت وعرت وہں۔۔۔۔۔۔ "

ے

 " ریشین م

دھکی رک راہتس اس ےن اسرا دن یسک وک دھکی رک یھب رظنںی ںیہن اکھجیئ ںیھت۔ یسک وک یھب  

ںیہن وھچڑا اھت۔ یسک یک ن ات ہپ آںیھکن ںیہن وگھبیئ ںیھت۔ یسک ےک ےنہک ہپ یج یج ہہک رک 

 رس ںیہن الہن ا اھت۔ 
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آپ کیھٹ ہہک رےہ ںیہ نکیل۔۔۔۔۔۔ ہی یھب کیھٹ ےہ رگم۔۔۔۔۔۔ ارگ مہ ویں  "

 " رکںی۔۔۔۔

رزان ےک وساولں ےک وجاب دتی ریہ 

ن

د ےک دوران وہ ڈارٹک ف

ٹ ن

ے،  وارڈ راوی
ھک
 

ج
 ھ
چ

 یھت۔ انب 

 ۔۔۔۔ۓانب رشام

مت دب تمسق ےھت وج ےھجم رکھٹا دن ا۔ اور ںیم وخش تمسق یھت ہک مت ےس اجن وھچٹ  "

 " یئگ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  اس ےن ڈارٹک 
 
  لکن راہ اھت۔ وہ ایھب نپارگنک ےس ھچک دور اھت ج

 

ڈارٹک ذاشین رھگ ےک ئل

راۃ انیعل

ے

 اج   رطف یک اگڑی  ۓ وک داھکی اھت۔ وہ دوونں ن اںیت رکےت وہ روح االنیم اور ف

   ےن  اوہنں   رک چنہپ  نپاس   ےھت۔  رےہ

ٹ
ن

ری

ن

  ف

ٹ

 یئگ  ھٹیب   رک   رکسما  وہ  اھت۔ وھکال  دروازہ  اک   س 

 یھت۔

اڈک ڑھکا وہ رظنم داتھکی راہ اھت۔ 

 

 وہ ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ن اب ربمن ون : ربعت

ا اھت

ے

 رموضیں اک رش مک وہن

ے
ے

   ۓ وہ  ۓ۔ اےکن اسھت آرات ےک وق

ے

 دار  رےتش  دوس

ر   رھپ   ن ا   ںیم  وارڈ  یھب
م
   ےک  رات  ےھت۔ رےتہ   اوےتھگن  ہپ  وچنیبں ن اہ

ے
ے

 وموجد  ہپ  ڈوییٹ وق

ری  یھب  اٹسف  رنگنس

ن

 گم   ںیم  ومن اولئں  اےنپ  اےنپ ںیم  آسف  اےنپ  دعب   ےک  وزٹ  آخ

   اھت۔  راتہ

ٹ
 

ای

ن

 زگاری ےک ےلیح ڈا  اور  اوز  اچی  ہپ   ڈوییٹ  ن

ے
ے

رکےت ےتلم ےھت۔ رٹکز اینپ وق

ری اگل 

ن

ر الن ںیم وخش ایپگں رکےت وہےئ، اکونں ںیم ڈنیہز ف
م
 یسک   ۓےفیک ںیم، ن ا ن اہ

 ۔ۓوہ  ڈوےب  ںیم   وموی  یسک   ن ا  رصموف  ںیم  ن اوتں  ےس

دور اخومش اھت۔ 

ٹ

 اب یھب وکری 

ارے اور نشیٹس ےک واش نسیب ےس اہھت دوھےن اگل۔ 

ے

ے یہ ولگز ان

ے

کلی

ن

ي
ومیتر ےن وارڈ ےس 

ر لکن ےک اِدرھ
م
راھ۔ ن اہ

ٹ

  ُادرھ داھکی اور یپ یج آر آسف یک رطف ی 

 " علطم اصف ےہ "

لصیف ےن رس ااھٹ رک داھکی۔ وہ رکسما راہ اھت۔ اےنپ ےھچیپ دروازہ دنب رک ےک اس ےن ینخٹچ 

راھ دی یھت۔

ٹ
پ
 خ
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ا رہ ایگ۔ آپ ےن اہک اھت ہک لک ںیلم ےگ۔۔۔۔۔۔ "

ے

 " ںیم لک آاکپ ااظتنر رکن

 ھٹیب ایگ اھت۔ لصیف ےن ااکس اہھت رنیم ےس اھتام اھت۔ وہ اےکس اسےنم زیم ہپ 

ا ڑپا ورہن ںیہمت ہتپ ےہ ںیم ودعہ الخف  "

ن

لک رھگ ںیم ھچک ارمییسنج وہیئگ یھت وت اجن

 " ںیہن وہ

 ومیتر اکھج اھت 

 " ںیم اجاتن وہں۔ ےھجم رھبوہس ےہ آپ ہپ "

اک یک گننھپ وک وھچا اھت۔ 

ن

 لصیف ےن آیگتسہ ےس ایکس ن

 " ۔۔۔۔کنیھت وی۔ "

ریتھ اج ریہ یھت۔

ٹ

 اس زرا ےس آسف ںیم رگامشئ ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈارٹک ذاشین اجن ایگ اھت ہک وہ ایکن تبحم ںیم رگاتفر وہیکچ یھت۔ اس دن ےک دعب اس ےن 

، وارڈ وزٹ ےک دوران وہ  

ے
ے

یئک ن ار داھکی اھت، ن ار ن ار داھکی اھت۔ اتپسہل ںیم اسرا وق

ا، وسرج یھکم ینب ر

ن

یتہ یھت اور ڈارٹک روح االنیم ااکس وسرج۔ ان ےس یہ ن ات رکن
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ا۔ چنل وہ دوونں اسھت رکےت ےھت اور دن ںیم مک از مک ای  ن ار اسھت اچ

ن

ا، رشامن

ن

 ۓ رکسمان

 یھب۔

س رکےت ںیہ "

سک

 " ڈارٹک ینیع ےک اھبیئ اک العج رکوان ا ےہ رس ےن۔ سب ویہ ڈ

ا۔ مک از مک اےسی یسنہ ذماق ےک اسھت ریخ وہ اانت ویبوقف ںیہن اھت ہک اس ہپ  

ے

نیقی ےل آن

س ںیہن وہےت ںیہ۔

سک

 سیک ڈ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہ دو ےچب ےھت۔ ای  ون اسل اک، دورسا ن ارہ اسل اک۔ ن اپ ےک اسھت ےھت۔ رات اںیہن 

 وارڈ ںیم ٹفش ایک ایگ اھت۔ 

رن ا۔ ےلھچپ دو وتفہں ےس اھکیسن "

 

 یک رٹسہی یھب ےہ۔ ایھب رس اخبر اھت اور اسھت ںیم ڈای

 دی ںیہ وت اخبر مک وہا ےہ ورہن ای  وس نیت وک وھچ راہ اھت۔

ٹ

 

رٹی

 

 " وت ایٹنی نپای

رزان وک داھکیئ یھت۔ 

ن

 اچی او ےن رٹسہی یک افلئ ڈارٹک ف

 " ہی بک ےس ےہ لئسم ؟؟؟؟؟ "

رے واےل وک آھٹ اسل ےس اور وھچےٹ وک دیپاشئ اچر اسل ےس۔ "

ٹ

 " رس ی 
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ران ا اھت  ۔ اس ےن ی 

ا راتہ  "

ے

ا ےہ اور رھپ ےس رشوع۔ مک زن ادہ وہن

ے

اخبر یک رٹسہی ےہ۔ لکشمب ہتفہ زگرن

اڈیئازول، 

ن

رون

ٹ

 
، م

ٹ

رن ا لسلسم ےہ۔ یئک گج ےس دوا یل ےہ۔ ایٹنی ن اویئی

 

ےہ۔ ڈای

 " ریسپ، تمکح ےک یھب العج نکیل کیھٹ ںیہن وہا

 ےھت۔ ۓوہ وسچ ںیم ڑپ گ

 " اھکیسن یھب ھچ ھچ امہ یتلچ ےہ رس "

 " یلمیف رٹسہی ؟؟؟؟ "

رھ امہ اک اھت۔ "

ٹ

ا ڑلاک ڈی 

ٹ

  وھچن
 
ھ وہیئگ یھت ج

ے

پ ی
 " دمر یک ڈ

 " ایک وہا اھت ؟؟؟؟ "

 " وکیئ اخص وہج ںیہن اتبیئ رس "

 " ن اپ ؟؟؟؟ "

"   

 

ا ےہ۔ ایھب آن ا وہا ےہ وت وچبں وک ویہ الن ا ےہ چپ  اپ ےک ئل

ے

 " وہ دویئب اکم رکن
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 اوہنں ےن افلئ رھک دی

 انشکیفن اتگل ےہڈلب   "

ن

 " رچلک رکواؤ۔ رکوی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " رھگ ؟؟؟؟ ویکں ؟؟؟؟؟؟ "

 اس ےن اےبنھچ ےس ومیتر وک داھکی اھت 

 " ریمی ڈوییٹ ںیہن ےہ آج رات وک "

 " ہی ایک ن ات وہیئ "

را اس ہنم انبن ا اھت   ڈارٹک لصیف ےن ی 

 "  اور مت۔۔۔۔۔۔اہمتری وہج ےس ںیم ےن رات یک ڈوییٹ وگلایئ ےہ "

 وہ زرا راک اور ااکس اہھت ڑکپا

 ڈوییٹ رکوا ول۔۔۔۔ "

ٹ
 

ای

ن

 " زیلپ آج وت ن

 " رس وک ایک وہکں اگ ؟؟؟؟ "
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 لصیف ےن اےس وغبر داھکی اھت 

ا۔ "

ن

 " ھچک یھب ہہک انیل۔ ہی یلہپ ن ار وت ںیہن رک رےہ مہ اہبہن انب رک ڈوییٹ دبولان

پ رہ ایگ   وہ جپ

۔۔۔۔۔ "  

 

 " زیلپ۔۔۔۔ریمے ئل

ردی  وہا اھت 

ن
ن

 لصیف اور ی

 " رس زیلپ ایک وہایگ۔۔۔۔ وکیئ دھکی ےل اگ وت۔۔۔۔ "

 وہ ےھچیپ اٹہ 

 " وت رھپ مت رک اجؤ رات وک۔۔۔۔ "

 " کیھٹ ےہ "

 اس ےن وہےل ےس اہک اھت

ا وہں "

ے

 " ںیم رس ےس ن ات رکن

 وہ رکسمادن ا اھت۔ 
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ا ن ات۔۔۔۔۔۔ "

ن

 " ہی وہیئ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

و ۔ ویرنی ںیم یھب ھچک ںیہن رس

ٹ

 ی
ت گي

ن

پ

و ۔ وٹسل رچلک 

ٹ

 ی
ت گي

ن

پ

 " ڈلب رچلک 

 وہ اتب راہ اھت 

د۔ ھچک  "

ٹ ن

دالنیم ارٹلا اسؤی

ٹ

 ے۔ ای  
ی

 

کلي
وپسمٹ رچلک ہپ یھب ھچک ںیہن۔ ٹسیچ اسکی رے 

 " ںیہن الم

 ےھت۔ ۓوہ وسچ ںیم ڑپ گ

رے واےل وک رھپ ےس اخبر اک ہلمح   "

ٹ

رن ا ےہ۔ مہ ی 

 

وہا ےہ۔ مک ںیہن وہ راہ۔ لسلسم ڈای

 " ےن آئ وی دی وہیئ ےہ رس

ھ وہیئگ یھت۔

ے

پ ی
رے ےچب یک ڈ

ٹ

 ایس رات ی 

 " ڈی اہڈیئرنشی یک وہج ےس وہ یتکس ےہ رس "

پ ےھت۔ ایھجل ڈوری اک وکیئ رسا اہھت ںیہن آراہ اھت۔   وہ جپ
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رن ا یھب۔ ویہ ےتلم "

 

ر آرےہ ںیہ  اےکس ن اپ وک یھب اخبر ےہ رس۔ اسھت ںیم ڈای

ن

ز
م

ٹ

می
س

 ےتلج 

 " رس

 دو دن دعب اےس یھب ٹفش رک ایل ایگ اھت۔ 

ر وہایگ  

 

پاای شت
پ ک
ا ڑلاک یھب ا

ٹ

 و  ںیہن لم راہ اھت۔ اےلگ ےتفہ وھچن
ی

 

کلي
ٹسیٹ وہےت رےہ۔ ھچک 

 اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر رکدی "  ے یھت۔ ںیم ےن دی 
ی

 

ي
 
ہ
 " ن ار  وت حیحص اتہک اھت نسح۔ ےھجم اس ےس ن ات رک ینیل اچ

 ڈارٹک نسح ےن اےس وغبر داھکی اور اےکس دنکےھ ہپ اہھت راھک اھت 

 " ہی ریتا ومہ یھب وت وہ اتکس ےہ۔ سب ای  رفموہض "

 اس ےن یفن ںیم رس الہن ا اھت

ںیم ےن ڈارٹک روح االنیم یک آوھکنں وک داھکی ےہ، وہ ن الکل ریمے یسیج ںیہ۔ وہ  "

  اےس دےتھکی ںیہ وت ن الکل اےسی ےسیج  
 
 " ںیم اےس داتھکی وہںج

 وہ زرا راک 
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اور ہتپ ےہ ایکس آںیھکن یھب ریمی آوھکنں یسیج یہ ںیہ۔ وہ یھب اںیہن اےسی یہ  "

ی ےہ ےسیج وکیئ وخاب داتھکی ےہ

ے

هی
پ ک

 " د

 وہ اےس دھکی ےک رہ ایگ اھت۔ 

 " رھپ ربص رک ن ار "

۔۔۔۔ ویہ وت رہ   "  

 

ایگ ےہ۔ اور وت ربص یہ وت ایک وہا ےہ نسح۔ یہی وت اچب ےہ ریمے ئل

 " ھچک یھب ںیہن

رس آن ا اھت۔ 

ے

د ی  وہ ارسفدیگ ےس وبال اھت۔ نسح وک اس ہپ دشی 

ا وہں  "

ے

ریخ۔۔۔۔۔ وخش رےہ۔ اےکن اسھت وخش ےہ وت وخش رےہ۔ ںیم وکن وہن

 " درایمن ںیم اسفد ڈاےنل واال۔۔۔۔

 وہ وہےل ےس رکسمان ا 

  یس تبحم سب ڈراومں ںیم یہ وہیت ےہ   "
 
ہک ای  ڑلیک وک داھکی، وٹل وہ بیجع و رغی

 اج   وخد  اور  دںی  داعںیئ  دب  رھب  رھب  وھجایلں اےس  وت  ڈایل  ںیہن  اھگس ےن   ڑلیک  ۔ۓوہگ

ا   وہہہن۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔ ۓگ   نب  دروشی  گنلم ہپ۔  درن ار  یسک  ےھٹیب

ن

 وت  مہ  رس۔۔۔۔  ن
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 " وت سب داعںیئ دںی ےگ ۔۔۔۔۔۔  مہ  ےلھب۔۔۔۔   یہ انب  ےک  درووشیں  اےسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " اہمتری ویبی یک ومت ےسیک وہیئ ؟ "

 " امیبر یھت "

 " ایک وہا اھت ؟؟؟؟؟ "

 " سب زمکوری اور وعروتں واےل ےلئسم "

 " اخبر ؟؟؟؟ "

 " یج "

رن ا یھب اھت ؟؟؟؟ "

 

 " ڈای

 " یج ؟؟؟؟ "

رزان وک داھکن ا۔ رکچا وت وہ یھب گاچی او وھگم ایگ اھت۔ ڈارٹک 

ن

 ےھت۔   ۓ ف

ر ؟؟؟؟ ان اچروں امں ن اپ اور وٹیبں وک ریہ  "

ن

رس ہی سک زیچ یک یلمیف رٹسہی ےہ آخ
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 " ےہ ہی امیبری۔ اور رھگ ںیم، اخدنان ںیم یسک وک یھب ںیہن

ر۔ اس رات وہ اےنپ آسف ںیم ےھٹیب 

ن

 ایس ںیم ےگل رےتہ ےھت۔ ایک اھت وہ آخ

ے
ے

ر وق
م
وہ یھب ہ

 اےھٹ۔   ایس

ن

  وچی
 
 افلئ ںیم گم ےھت ج

ا ےہ۔ ااھٹرہ اسل ےس۔۔۔۔۔۔ "

ے

 " دویئب ںیم اکم رکن

 اوہنں ےن رس ڑکپ ایل اھت۔ 

"   

 

اچی او ڈارٹک یلع وک البؤ۔ وہک ڈیب ریتہ ےک ٹنشیپ اک ڈلب لپمیس اچی آئ وی ےک ئل

 " ےجیھب۔۔۔ دلجی

 ںیھت۔  دی   دہان ات  وک ۓ اوہنں ےن وارڈ وبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر الن ںیم 
م
  یلکن یھت۔ ڈاپیرٹنمٹ ےک ن اہ

 

وہ ڈارٹک روح االنیم ےک اسھت واک ےک ئل

ر رطف یلیھپ وہیئ ںیھت۔
م
اریجن رواینشں ہ

ن

ری وہیئ یھت۔ ن

ے

ام ای

 

 زرد ش

 " وت ایک وساچ ےہ آپ ےن ؟؟؟؟؟ "

 ینیع ےن ان ےس وپاھچ اھت۔ اوہنں ےن رک رک اےس داھکی 
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 " وساچ ےہ ؟؟؟؟؟ےلہپ ہی اتبؤ مت ےن ایک  "

 " ںیم وج وسیتچ وہں وہ ہہک یکچ وہں "

 وہ زرا ریک 

 " اب آیکپ ن اری ےہ۔ ےھجم اتبںیئ۔ ڈوب دںی ےگ ن ا نپار اگل دںی ےگ ؟؟؟؟ "

راۃ انیعل "

ے

ا آاسن ںیہن وہاگ ف

ن

 " اس نپار اجن

 اوہنں ےن راسن ےس اہک اھت 

دنمسر ےہ۔ اعمرشہ دورسی  راےتس ںیم نعط و عینشت، الموتمں اور ازلاامت اک ای    "

 " ویبی وک ہشیمہ اگیل یہ داتی ےہ۔

  ںیم دورسی ویبی یک تیثیح ےس ایک وہں یگ  "

 

ا۔ آپ ےک ئل

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

ےھجم ف

 " ؟؟؟؟

ری روہ یگ "

ن

 " مت ےلھب ریمی دورسی ویبی ونبیگ نکیل تبحم ریمی یلہپ اور اخ

 اوہنں ےن وبضمط ےجہل ںیم اہک اھت۔ 
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 " روحںیم ایتر وہں   "

 اس ےن رس ااھٹ رک اہک اھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دز "

ٹ

 " اچی آیئ وی وپزوٹی۔ ای 

اا وہا۔ 

ے

کت

ن

هت
پ
ی

 وہ لحمضم اس ڈیب ہپ ڑپا اھت۔ اخبر ںیم 

ر راتہ اھت۔ اموحل  "
م
اہ۔ ای  ن ار ںیہن یئک ن ار۔ ںیم ن اہ

ن

ری۔ ہکلب گ

ٹ

یطلغ وہیئگ یج۔ تہب ی 

 ن ار وبلکں ںیم اج

ے

 ااسی اھت۔ س  دوس

 

ےت ےھت۔ وی  اڈنی ہپ ڑلایکں لم اجیت ںیھت۔ ک

ا ایگ۔ ںیم رشدنمہ وہں 

ے

دہعف ڑلےک یھب۔ سب مسج یک وخاشہ یھت یج۔ ںیم وپری رکن

 " یج

 اوہنں ےن بمل اسسن رھبی یھت۔

 وہ "

ٹ

ت کت
ف

ن

ي
 ایک اور رھپ ےچب ا

ٹ

ت کت
ف

ن

ي
ادی ےس ےلہپ یہ۔ ویبی وک ا

 

دز اھت۔ ش

ٹ

 ۔ۓاڈے ای 

 " ۔۔۔۔۔۔یھب  وخد  اور  ۓ گ  ےچب   یئگ،  ویبی

افس ےس اہک اھت۔ 

ے

 اوہنں ےن ن
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 دانی۔ ڈلب ےس مک  "

ے
 

 نشیل ںیم ڈاول۔ ڈوییٹ ہپ ڈارٹکز اور اٹسف وک اخص دہای

 

اےس آٹ

 " ےس مک ڈلی رکںی اور اینپ افحتظ رکںی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ارسل، دلج اےس یٹ یب وہ یکچ یھت۔ النی انیکل اک رسنیک درن اتف وہا اھت۔ اسھت ںیم ہنم ےک  

را احل۔  پ رھبے زخ۔ اھکسن اھکسن ےک ےب احل۔ اخبر ےس ی   
پ
ان، داےن اور ن

 
ن

ہپ ن

 زیتی ےس مک وہ رےہ ےھت۔

ٹ

 

 

و  اسن
مف
ل

 

 نشیل ےس آہ وہ اکب یک آوازںی ںینس ںیھت۔ اور اب وہ 

 

اس دن ڈارٹک لصیف ےن وییہن آٹ

 ڈیب ےک اسےنم ڑھکا اھت۔ اےس دتشہ ےس داتھکی وہا۔۔۔۔۔۔ 

 وک رظنم دبال۔ ای  ےحمل  

ا 

ے

ا وہا۔۔۔۔ رون

ے

وہ وخد رمضی یک گج ڈیب ہپ اھت۔ درد ےس ےب احل۔۔۔۔ الچن

ا وہا۔۔۔۔۔ 

ے

  اکپرن

 

 وہا۔۔۔۔۔ دمد ےک ئل

 اس ےک روم روم ےس ہنیسپ وھپٹ لکن اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ڈارٹک لصیف وارڈ ےس دیساھ بیل اچنہپ اھت

ا ےہ "

ن

 " ےھجم ای  ٹسیٹ رکوان

 " زیچ اک رس ؟؟؟؟  سک "

  وہیناال ٹسیٹ ( "

 

دز ےک ئل

ٹ

 " اچی آیئ وی ) ای 

 اس ڑلےک ےن اےس ریحاین ےس داھکی 

۔۔۔۔۔ "  

 

ا وہں ھچک دن ےلہپ اس ئل

ے

دز ےک ٹنشیپ ےس ڈلی رکن

ٹ

 " درالص ںیم ای 

 اس ےن وھتک الگن اھت۔ 

 الم وہ وںیہ چنیب ہپ ھٹیب ایگ۔ ڑلاک اخومیش ےس اانپ اکم رکےن اگل۔ ایس دن 

 

ج

مي ش

ام وک اےس 

 

ش

 اھت۔ 

 " رس اینپ روپرسٹ ےل اجںیئ "

ال وہےن گل ںیھت۔

ے

 اےکس دل یک دڑھںینک ےب ن

ا رمضی ااکس رظنوں ےک اسےنم آایگ اھت۔ 

ے

 وہ درد ےس الچن
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اوگنں ےس ےسیج 

ٹ

اس ےن اکےتپن اہوھتں ےس روپرٹ دیھکی یھت۔ ااکس رس رکچا راہ اھت اور ن

 اجن لکن ریہ یھت۔ 

  

ٹ

و  اھت۔ رزل

ٹ

 ی
ت گي

ن

پ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مہ سنج رپیتس یہ وہج ںیہن ےہ اس امیبری یک۔ اور تہب اسری زیچںی ںیہ۔ طلغ ڈلب اک 

ا، ہی ہشن وج رکےت ںیہ، ان ںیم تہب اکنم ےہ۔ نپااتسکن ےک ھچک العوقں ںیم زیتی 

ن

اگلن

 وج ارثک رموضیں وک ےس لیھپ راہ ےہ۔ ایکس یئک ووجاہت ںیہ۔ ھچک العوقں ںیم اطعیئ ںیہ

ای  یہ رسجن ےس انشکجن دےتی رےتہ ںیہ۔ اگؤں ےک اگؤں، ےلحم ےک ےلحم اےسی ااکس 

 " اکشر وہاجےت ںیہ۔

رزان ہہک رےہ ےھت۔

ن

 ڈارٹک ف

ارے امسپدنہ العوقں ںیم اجحم یھب ںیہ۔ ولگ ےسیپ اچبےن وک ااکن رخ  "
م
ای  وہج ہ

م 

ے

سی
معاال رکےت رکےت ںیہ اور ہی انمعف امکےن ےک رکچ ںیم ا

ے

سی
عاال دشہ ڈیلبز ن ار ن ار ا

ری وہج ےہ۔

ٹ

دز ےک ےنلیھپ یک ای  ی 

ٹ

 " ںیہ۔ ہی یھب ای 
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 وہ زرا رےک 

رھپ آےت ںیہ مہ اور بیل واےل ولگ۔ مہ رموضیں ےک ڈلب ےس ڈلی رکےت ںیہ وت  "

یئک دہعف وسیئ ےنھبچ ےس ن ا یسک زخ ےس ہی امیبری وہ یتکس ےہ۔ امں ےس وچبں وک لقتنم وہیت 

 " ےہ۔

 " رس ااکس العج وت نکمم ںیہن ےہ "

 اک العج وموجد ںیہن۔ ایکس ای   "

ے

 
رس ےس دیپا وہینایل امیبرویں ںیم ےس ارثکی

 

وای

  

 

دز اس ئل

ٹ

رےل زاکم اک العج ںیہن۔ وپویل وریغہ۔ ای 

ن
ن

ا یک امیبری ےہ۔ ی

ن

اثمل احہیل رکون

ا ےہ۔ رھپ و

ے

ہ ریٹکیبن ا اور زن ادہ کلہم ےہ ہک ہی آیکپ اویمیٹن، وقت دماتعف وک مک رکن

 ںیہن رکےت 

ٹ

ت کت
ف

ن

ي
ان وک ا

ن

ارلم ان

ن

رامیث یھب امیبری رکےن ےتگل ںیہ وج اعم وطر ےس ن
 
خ

 " ںیہ

 " رس رھپ وت سب اچبؤ ےہ ؟؟؟؟ "

 " اور وہ س  ےس امہ ےہ "

 اوہنں ےن وفراً اہک اھت 
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"   
م
ارا وت ن ار ذمہ

م
ارے کلم ںیم اس ہپ اکم ںیہن وہراہ۔ فیس سکیس اوجینشیک۔ ہ

م
ہ

ا ےہ۔ نپازیکہ رےتش اور نپازیکہ قلعت۔ س  اصف اصف اتبن ا ایگ ےہ۔ یہ ااکس 

ے

 رپاچر رکن

 ے وت 
ی

 

ي
 
ہ
ر اور یسنج آزادی اچ

ن

ر
ت گ
فل

  زیبار نب رک رنی وب 
م
رق۔ اب ارگ ذمہ

ن

الحل رحام اک ف

ادی۔ یسنج میلعت۔ سکیس اوجینشیک۔ رشامںیئ 

 

 ش

ے
ے

روق ا ڑپے اگ۔ ی 

ن

دز وک یھب اانپن

ٹ

ای 

۔ وچبں وک اتبںیئ، اھکسںیئ، اھجمس

ے

رق۔ م

ن

 ںیئ۔ الحل رحام اک ف

معاال 

ے

سی
رھپ اےھچ ڈارٹک ےس العج رکواںیئ۔ ڈارٹک ےک نپاس وہں وت ہہک رک یئن رسجن ا

رکواںیئ اور اجحم ےک نپاس این ڈیلب۔ ہی ویش وریغہ وت وکشش رکںی وخد یہ رکںیل۔ ڈیلب ےس 

 ڈگنلی مک ےس مک وہ۔ اےسی یہ انشکجن ےہ۔ 

 " ۔۔۔۔۔ ن اد رںیھک۔ اچبؤ العج ےس رتہب ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ری وزٹ ےک دعب، اسرے اکم اٹمن ےک لکن اھت۔ 

ن

ومیتر ومعمل ےک اطمقب وارڈ ےک آخ

ا وہا آسف ںیم آن ا۔ لصیف 

ے

رشی وہا اور ن ال ونسارن

ن

وںیہ نشیٹس ےس ہنم اہھت دوھ رک ف

 ۔ اخومش اس زیم ےک دورسی رطف رکیس ہپ اھٹیب اھت۔ یسک وسچ ںیم ڈون ا وہا۔۔۔۔
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 ںیہن اھت۔ 

ے

 ہپ اےس داھکی ی

ٹ

م
 آہ

راھ اھت۔ 

ٹ

 ومیتر ےن دروازہ دنب ایک اور رشارت ےس اےس داتھکی ایکس رطف ی 

 ےہ رس ؟؟؟؟ اینت اخومیش ؟؟؟؟ اینت ےب ریخ ؟؟؟؟؟ "

ے

 
 " ریخی

اب یھب اس ےن رس ںیہن ااھٹن ا اھت۔ ومیتر وک ریحاین وہیئ یھت۔ وہ وہےل وہےل اتلچ اےکس 

 ن ہپ آ اھٹیب اھت۔ نپاس آن ا اور ایکس را

  رک ایگ وہں وت اےسی ےھٹیب  "
 
امکل ےہ، وخد یہ ےھجم اہک ہک آج رک اجؤ اور ںیم ج

 " ںیہ

 اس ےن ےن کھج ےک ااکس اماھت وہوٹنں ےس وھچا اھت۔ وہ وےسی یہ یٹم اک امدوھ انب راہ۔ 

 " ایک وہا ےہ ؟؟؟؟؟؟ "

 اس ےن آیگتسہ ےس ایکس وھٹڑی وک ڑکپ ےک اواچن ایک اھت۔ 

اک۔۔۔۔ 

ن

 لحمضم اس رہچہ۔۔۔۔ اخومش آںیھکن۔۔۔۔ الگیب ن

ا اچاہ 

ن

ومیتر وک ایکس اینت وصعمم وصرت ہپ ایپر آن ا اھت۔ اس ےن وہےل ےس ان وبلں وک وھچن

  اس ےن رواک۔ وہ ریحاین ےس اےس داتھکی رہ ایگ۔ 
 
 اھت ج
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 " رس ؟؟؟؟؟؟؟؟ "

 ے ومیتر۔۔۔۔۔۔ںیمہ "
ی

 

ي
 
ہ
 "  ہی س  روک دانی اچ

 ۔۔۔۔ۓوہ آیگتسہ ےس وبال اھت۔ اےس وغبر دےتھکی وہ

 " آپ ؟؟؟؟؟ ہی ویکں ہہک رےہ ںیہ ؟؟؟؟ "

 نشیل ںیم۔۔۔۔ وہ  "

 

ںیم ڈر ایگ وہں ومیتر۔۔۔ ںیم چس ںیم ڈر ایگ وہں۔ واہں آٹ

ےن۔۔۔۔ ںیم ےن اس ٹنشیپ۔۔۔۔۔ ںیم اےس دھکی ےک ڈر ایگ وہں۔۔۔۔۔ ںیم  

ںیم۔۔۔۔ ںیم ےن اس ںیم اانپ آپ داھکی ےہ۔۔۔۔۔ وہ ںیم یھب وہ اتکس 

 وہ۔۔۔۔ ںیم اور مت سج راےتس ہپ ںیہ، ایکس زنمل ویہ 

ے

وہں۔۔۔۔۔۔ مت یھب وہ تکس

ری دح، وہ ربعت۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

 نشیل، وہ امیبری یک آخ

 

 " ےہ۔۔۔۔۔ وہ آٹ

  الچ ایگ اھت۔ وہ رھجرھجی رکیل رہ ایگ اھت۔ ومیتر اےس داتھکی

ا وہاگ۔۔۔۔ سب ےھجم ںیہن،  "

ن

ںیم ہی س  ںیہن رک اتکس اب۔۔۔۔ ںیہمت یھب ہی وھچڑن

یسک ےک اسھت یھب ںیہن۔۔۔۔۔ ودعہ رکو۔۔۔۔۔ ںیم وخ وک اور ںیہمت اس احل ںیم 

 " ںیہن دھکی اتکس۔۔۔۔۔ یھبک یھب ںیہن۔۔۔۔۔۔
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 ایکس آوھکنں ںیم نپاین عمج وہےن اگل اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دو۔۔۔۔ ںیم  " زیلپ ریمے احل ہپ رمح رکو۔۔۔۔ ڈارٹک۔۔۔۔ ےھجم آاسن ومت دی 

 " اےسی ٹھگ ٹھگ ےک ںیہن یج اتکس۔۔۔۔۔ ریمے احل ہپ رمح رکو۔۔۔۔

ر آےت اجےت ڈارٹک، رنس اور وارڈ وبا 
م
 اھت۔   اتہک   ںیم ےجہل  رھبے  تنم  ےس ۓوہ ہ

" Euthanasia " 

 وہ اس دن واہں آن ا اھت   ڈارٹک روح االنیم ےک اسھت

 ےہ ؟؟؟؟ ای   "

ے

اس ن ات ہپ تہب ثحب ےہ۔ ایک رمضی وک آاسن ومت دانی درس

ان وج وےسی یھب رمےن واال ےہ۔ نکیل آپ ایکس لکشم آاسن 

ن

ایسی امیبری ںیم اکشر ان

 " رکںی اور اےس دلجی ومت ےس زگار دںی

 ڈارٹک نسح ےن اںیہن داھکی اھت 

ادئ وہ چب اج  "

 

 " ۓش

رنی رکےت رںیہ ؟؟؟؟؟اور   "

ے

ادئ ہپ ایکس ومت وک دبی

 

 " ایس ش
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 اس ےن بمل اسسن رھبی

 " آپ ایک امےتن ںیہ "

 ۔ ۓوہ دنکےھ اکچ ےک رہ گ

ا وہں۔۔۔۔۔ "

ے

 ہپ اامین رھک

ے

 

ن

ان

ن

ا نکیل ںیم ان

ے

 " ںیم لتق ہپ نیقی ںیہن رھک

پ رہ ایگ اھت۔   وہ جپ

 ایلگ حبص وہ ڈاپیرٹنمٹ اچنہپ وت اےس ربخ یلم یھت 

ھ وہیئگ۔۔۔۔۔ "

ے

پ ی
دز واال رمضی۔۔۔۔ رات ایکس ڈ

ٹ

 " وہ ای 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےتش ےک دعب اوورآل ن ازو 

ن

ے وک ےھت۔ ن

ن

کلی

ن

ي
  

 

رزان اس دن رھگ ےس اتپسہل ےک ئل

ن

ڈارٹک ف

دور ےک نپاس رےک ےھت۔ 

ٹ

ا رک وہ وکری 

ٹ

 ہپ ل

ر گل وہیئ یھت۔   دویار ہپ وہ وصتی 

ا اتسنہ وہا ہچب۔۔۔

 

 ۔۔ وہ ےب احتش
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 اےس دےتھکی رےہ ےھت۔ 

ے

ر ی  وہ تہب دی 

 " ہی۔۔۔۔۔۔۔ ہی الھب۔۔۔۔۔۔۔ کک۔۔۔۔۔۔ وکن ےہ ہی ؟؟؟؟؟ "

 ن اد رکےن یک وکشش ےک ن اووجد یھب اںیہن اےنپ ےٹیب اک 

ے

ر ی اوہنں ےن وساچ اھت۔ تہب دی 

ام ن اد ںیہن آن ا اھت۔ 

ن

 ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اں

ن

 ن اب ربمن دس : ن اد ےہ ن

 دہعف ںیہن وہا اھت۔وہ یلہپ  

تہب اسری وھچیٹ وھچیٹ زیچںی وہ ارثک وھبےنل ےگل ےھت۔ اتپسہل ںیم رموضیں یک 

ام، امیبروں ےک  

ن

ام، دواؤں ےک ن

ن

ن اںیت، ٹنشیپ افزلئ، آسف یک ن اںیت، ڈارٹکز ےک ن

ا 

ے

ان ارثک اعم رونیٹ ںیم یھب وھبل اجن

ن

ن ارے ںیم ن اںیت۔ وھچیٹ وھچیٹ ن اںیت۔ وہ وج ان

 ےسیج۔۔۔۔   ےہ۔ اےسی یہ 

 " ارے ذنہ ےس لکن ایگ ایک اھت الھب وہ۔۔۔۔۔۔۔۔ "

 وت سب اوہنں ےن یھب اےس وییہن اھجمس۔۔۔ 

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


دز از  داء   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلری 

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

211 

ام ن اد ںیہن آراہ اھت۔ اےنپ 

ن

ر ےک اسےنم ڑھکے ےھت، اںیہن ااکس ن   وہ اس وصتی 
 
اور اب ج

 اولکےت ےٹیب اک۔۔۔۔ 

رزان۔۔۔۔۔۔ ںیہن۔۔۔۔ ایک اھت "

ن

 لصیف۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟ ںیہن ںیہن۔۔۔۔۔ ف

 " الھب۔۔۔۔۔۔۔

وہ ایس وسچ ںیم اطلغں اتپسہل ےچنہپ ےھت۔ وہ اںیہن وںیہ لم ایگ اھت۔ وارڈ ںیم۔ رمضی 

ےک ڈیب ےک نپاس ڑھکا۔ ااکن اٹیب۔ وہ اےکن اسھت ںیہن راتہ اھت۔ ای  رعہص وہا وہ ااکن رھگ 

 وھچڑ کچ اھت۔ 

ام ن اد ںیہن آن ا اھت۔ وہ دور ڑھکے ےب یسب ےس ا 

ن

 ۓےس دےتھکی رہ گ اب یھب اںیہن ااکس ن

 ےھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " وہ ریمی اچچ زاد ےہ ینیع۔ "

 ڈارٹک روح االنیم ےن اس ےس اہک اھت۔ 

ا  "

ے

ا رکن

ن

ا ڑپا۔ ن

ن

ا اھت وت ہی قلعت انبن

ن

ردیتس اک قلعت۔ ےھجم اینپ نہب اک رھگ اچبن وہٹ ہٹس۔ ای  زی 
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 " وت اےس الطق دے دی اجیت۔

  وک دےتھکی ہہک رےہ ےھت۔وہ دور یسک ریغ رمیئ ےتکن

ادی ےک ھچ اسل دعب یھب ںیہن۔  "

 

ںیم اس ےس تبحم ںیہن رک نپان ا۔ آج یھب ںیہن۔ ش

اےس دےتھکی یہ ےھجم اینپ نہب ےک ڑجے اہھت ن اد اےت ںیہ اور اےنپ ونہبیئ یک وہ۔۔۔۔ وہ 

رےن یہ ںیہن دتی۔۔۔۔۔

ے

 " یسنہ۔۔۔۔۔ وہ کیلب گنلیم اےس ریمے دل ںیم ای

 " ےس ےسیک وھچڑ دںی ےگ ؟؟؟؟؟؟رھپ اب ا "

 اوہنں ےن اےس وغبر داھکی اھت۔ 

  انیج اچاتہ  "

 

 ںیم اےنپ ئل
پ
ویکہکن اب ںیم کھت کچ وہں۔ اب۔۔۔۔ اب ھچک ب

 ے ریغب۔۔۔ نہب ونہبیئ، اےکس ےچب۔۔۔۔ یسک یک یھب رپواہ 
ی

 

کي
وہں۔ یسک یک یھب رپواہ 

۔۔۔۔  

 

 ے ریغب۔۔۔۔۔ سب اےنپ ئل
ی

 

کي
 " 

 ےھت۔ ۓ وہ وبےتل ےلچ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے وک ےھت۔ 

ن

کلی

ن

ي
  

 

 وہ اتپسہل ےس رھگ ےک ئل
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نپارگنک ںیم ےچنہپ وت اںیہن ن اد ںیہن آن ا اھت ہک اوہنں ےن اگڑی اہکں نپارک یک یھت۔ وہ 

رھ ےک السم اھجڑا۔

ٹ

  اگرڈ ےن آےگ ی 
 
 رپاشین ےس ڑھکے دھکی رےہ ےھت ج

 " ریمی اگڑی اہکں نپارک ےہ ؟؟؟؟ "

ارے ےس اتبن ا  اوہن

 

ً اس ےن اہھت ےک اش ں ےن رسرسی ےس ےجیل ںیم وپاھچ اھت۔ وجان ا

رھ گ 

ٹ

 ےھت۔ ۓاھت۔ وہ رس الہےت اگڑی یک رطف ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ےس وہ رٹسہی دھکی رےہ ےھت وج ایھب اہؤس آرسیف اےکن اسےنم رھک رک ایگ اھت۔  وہ اکیف دی 

 ایس وہ  ےھت۔   ۓ ظفل اک بلطم یہ ںیہن ن اد رک نپا اوہنں ےن تہب وکشش یک نکیل وہ ےلہپ

   ہپ

ٹ

 ےھت۔ ۓ گ  رہ   رک  ای

ا ےہ الھب۔۔۔۔۔۔ ایک اھت ؟؟؟؟ "

ے

شت اا۔۔۔۔۔۔۔ ہی ایک وہن
پ ک
 " اونیر

 ہپ دھکی 

ٹ

 

ن

 ن اد آن ا ہک وہ ااکس بلطم ارٹنن

ن

ر وسےتچ رےہ ےھت۔ رھپ اںیہن ااچی وہ تہب دی 

 ںیہ۔ یہی وسچ رک اوہنں ےن وفن ااھٹن ا اھت۔ رکسنی رونش وہیئ اور وہ وچاٹھک اس انب 

ے

تکس

 اسےنم آن ا اھت۔ 
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 راہ اھت۔ 

ن

 وہ نپاوسرڈ امن

  ےھت۔ ۓوہ ےب یسب ےس رکسنی وک وھگرےت رہ گ 

 وھبل ےکچ ےھت۔وہ نپاوسرڈ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ڈارٹک زبنی ےن یفن ںیم رس الہن ا اھت۔ 

راقن ںیہن ےہ ڈارٹک ذاشین "  " ںیہن ہی ی 

ص ایھب ںیہن وہیئ یھت۔ وہ ڈیب ااکس اھت 

ی 

ن

ج

 

ش

ے

ي

وہ ایھب اس ڈیب ےک نپاس ڑھکے ےھت۔ ایکس 

 ےس ہہک وت ایکس رٹسہی یھب ویہ ےل ریہ یھت۔ اب اےس ذاشین ےن اہک وت وہ تیعطق

 یئگ۔ وہ سنہ ڑپا 

 " رشط اگلیت ںیہ ؟؟؟؟ "

 اس ےن اےس وغبر داھکی 

 ریمی رطف ےس۔ اہجں ںیہک "

ٹ

 
راقن وہا وت اکپ رٹی  " ارگ ہی ی 
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 وہ رکسما دی۔ 

 " ڈن "

 " ںیلچ۔ رکواںیئ ٹسیٹ "

 " کیھٹ ےہ "

  اےکس اسےنم یھت۔ رخفہی ادناز ںیم وہ دنلپہ اےکس اسےنم

 

ام وہ روپرسٹ ئل

 

  راھک۔ ایس ش

دسی۔ رفنکم "

ٹ ن

 " اجی

 وہ ریحاین ےس اےس داتھکی رہ ایگ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ےس رپاشیین ےک اعمل ںیم ٹف نپاھت ہپ اس ےلگنب ےک اسےنم ڑھکے ےھت۔ ہی  وہ تہب دی 

 رسیتی ن ار وہا اھت ہک اوہنں ےن طلغ رھگ ںیم دالخ وہےن یک وکشش یک یھت۔ 

 " وسری ںیم ذعمرت اچاتہ وہں۔۔۔۔ درالص۔۔۔۔ "

 یک التش وہ رپاشیین ےک اعمل ںیم اکولین یک ڑسک ہپ رھپےت رےہ، یسک اجےن اچہپےن رھگ
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ر رھگ یہ اںیہن اانپ گل راہ اھت۔ 
م
 ںیم۔ ہ

 " ڈارٹک اصج  ! ےسیک ںیہ آپ ؟؟؟؟ "

ری ڑسک ہپ آ

ٹ

  وہ ڑکن ےس ی 
 
ریہب اس آدیم اںیہن الم اھت ج

ن

 ےھت۔   ۓ وہ ف

 " اہکں رھپ رےہ ںیہ ؟؟؟؟؟ "

  لکن اھت "

 

 " ںیم سب واک ےک ئل

ا   ۓ ااھچ۔۔۔۔ ںیلچ ںیم آکپ اچ "
ے

 " وہں  ولپان

 " ںیہن تہب رکشہی "

 تہب وکشش ےک ن اووجد یھب وہ اس آدیم وک اچہپن ںیہن ےکس ےھت۔ 

 ںیہ ہک ریما رھگ اہکں ےہ ؟؟؟ "

ے

 " ایک آپ ےھجم اتب تکس

ر ےک دعب ااجتلہیئ ےجہل ںیم اہک اھت۔   اوہنں ےن تہب دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " ںاہمتری رمیض ےہ دعسہی ! ہلصیف مت ہپ وھچڑ راہ وہ "
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 ڈارٹک روح االنیم ےن اینپ ویبی ےس اہک اھت 

ںیہی رانہ اچوہ وت رہ اجؤ۔ ریمی یلہپ ویبی یک تیثیح ےس۔ مت ریمی زہم داری روہ  "

ا اچوہ وت یھب اہمتری رمیض

ن

 " یگ۔ اجن

 وہ اںیہن دھکی رک رہ یئگ۔ 

ر ںیہن رکدی ؟؟؟؟ "  " ہی اہبدری داھکےن ںیم دی 

 وہ ایکن آوھکنں ںیم دھکی ریہ یھت

۔ اور وغر ےس  " ےلہپ وت دو وچبں اک لبقتسم داو ہپ انگل اھت۔ اب دو اور ںیہ ڈارٹک اصج 

 " دںیھکی وت وہ آیکپ اوالد ںیہ۔ ااکن وساچ ےہ ؟؟؟؟؟

 " وہ سج ےک اسھت رانہ اچںیہ رہ ںیل "

ا  "  ے ن 
ی

 

ي
 
ہ
ا ہک اےس امں اچ

ن

  ےط رکن

 

اں ؟؟؟؟ ای  ےچب ےک ئل

ن

سب ہی اانت آاسن ےہ ن

 " ن اپ ؟؟؟؟

ا اچاتہ دعسہی "

ن

 " ںیم ثحب ںیہن رکن

 اوہنں ےن تیعطق ےس اہک اھت۔ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رزان ےن یھب 

ن

 الل وہیکچ یھت۔ اگڑویں یک بمل النئ گل وہیئ یھت۔ ڈارٹک ف

ٹ

 

 

رٹکفی الن

 وہ وییہن ےب دصقم ادرھ ادرھ دےتھکی رےہ 

ے

ر ی ر دےنھکی ےگل۔ تہب دی 
م
اگڑی رویک اور ن اہ

 ولی ہپ اہھت رےھک ےھٹیب رہ ےھت  

ن

 ہک یتب زبس وہ یئگ یھت۔ وہ وییہن ریٹسن

ے

اہیں ی

 ایکن  وحادلار  رٹکفی  وہ   ےھت۔  رےہ  اجب  اہرن  لسلسم  واےل  اگڑویں  ےھچیپ   ےھت۔   ۓگ

 اھت۔  آن ا  رطف

 " ایک ن ات ےہ رس ؟؟؟؟ وکیئ لئسم وہایگ ےہ ایک ؟؟؟؟ "

 رک اےس  

ن

 داھکیاس ےن وپاھچ اھت۔ اوہنں ےن وچی

رںیھ۔ ےھچیپ رٹکفی البک یک وہیئ ےہ آپ ےن "

ٹ

 " لنگس لھک ایگ ےہ، آےگ ی 

 " آےگ ؟؟؟؟؟ اہکں ؟؟؟؟ "

 " اہکں اجرےہ ںیہ آپ ؟؟؟؟؟؟ "

 " مم۔۔۔۔۔ ںیم۔۔۔۔۔۔۔ "

 اہکں  وہ   ہک  اھت   آن ا  ںیہن ن اد  اںیہن  ن اووجد  ےک وکشش   تہب  ےھت۔ ۓوہ وسچ ںیم ڑپ گ
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 ےھت۔   اجرےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " ںیم چس ںیم ارپمسی وہں ڈارٹک زبنی ! وایعق "

 ںیم آن ا اھت۔ اھبپ اڑایت اھکےن یک راقویبں ےس زیم یجس وہیئ 

ٹ
ن

وہ اےکس اسھت روٹسیری

ا   وہ ۓیھت۔ وخوگشار اموحل ںیم ن اںیت رکےت وہ
ن

 ےھت۔ رےہ  اھکےت  اھکن

  ذاشین ےن اےس داھکی اھت۔ 
 
 ہی یلہپ ن ار اھت ج

ردی  ےس۔۔۔۔۔ وغر ےس۔۔۔۔  

ن
ن

 ی

ری وصرت وک ای  رطف رھک ےک۔۔۔۔۔ 
م
 ایکس اظہ

ا اھت۔۔۔۔۔ 

ن

 وہ الص ںیم ایک یھت، ہی اجن

 اور یلہپ ن ار اس ےس رموعب وہا اھت۔۔۔۔۔ 

 یھبت ااکس وفن اجب اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 واہں اچنہپ، وہ اگڑی وک انکرے ہپ اگل ےکچ ےھت۔ وہ رٹکفی وپسیل

ے

  ی
 
 ڈارٹک ذاشین ج

راھ اھت۔ 

ٹ

 ےک ااکلہر ےک نپاس ڑھکے ےھت۔ اخومش۔ وہ ےب ینیقی ےس ایکن رطف ی 

 " آپ ذاشین ںیہ ؟؟؟؟ اےکن ےٹیب ؟؟؟؟ "

 " یج ؟؟؟ "

راھن ا اھت۔ 

ٹ

 اس وحادلار ےن اہھت آےگ ی 

ر  "
م
 وک اانت لئسم ےہ وت اںیہن ویں ن اہ

ے
 

ںیم ےن آکپ وفن ایک اھت۔ آےکپ افدر یک ن اداس

 ے
ی

 

ي
 
ہ
اا اچ

ن

کلت

ن

ي
 " ںیہن 

اک اھت وج اےس اگل اھت۔ الہپ اس اکل وک نس رک اگل اھت۔ 

 

 ہی دورسا ش

اےکپ افدر ڑسک ےک درایمن ںیم اگڑی روک ےک ڑھکے ےھت۔ ریمے وپےنھچ ہپ  "

ام 

ن

اوہنں ےن اتبن ا ہک وہ وھبل ےکچ ںیہ ہک اہکں اج رےہ ںیہ۔ ںیم ےن ان ےس ااکن ن

  ااکپ ربمن نس ) وپاھچ۔ اںیہن وہ یھب ن اد ںیہن اھت۔ اےکن وفن ےس ںیم  
 
ےن آکپ اکل یک ج

ام ےس وفحمظ داھکی

ن

 " اٹیب ( ےک ن

ا الچ ایگ اھت۔ 

ے

 وہ اتبن
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رس آن ا اھت۔ وہ اےکس اسےنم وصےف ہپ ےھٹیب 

ے

اےس یلہپ ن ار زدنیگ ںیم اےنپ ن اپ ہپ اانت ی

 اھت۔ راہ  دھکی  یہ اںیہن   وغبر  اھٹیب  اسےنم اےکن   وہ  ۔ۓوہ  وسےتچ ھچک  ۔ ۓےھت۔ رس اکھج

 ےس۔۔۔۔   ارسفدیگ  ےس۔۔۔۔  رکب

ام وکیئ ےسیک وھبل اتکس ےہ۔۔۔۔  "

ن

ںیم۔۔۔۔۔ ںیم ےسیک وھبل اتکس وہں۔۔۔۔ اانپ ن

ام۔۔۔۔۔ ایک اھت الھب۔۔۔۔۔۔

ن

 " ںیم۔۔۔۔ ریما ن

رر سپٹ ہپ اسری ڈیمنسی یھت۔ ویں ویکٹچں 
گ

ن

فت

وہ صخش ڈیہ آف ڈاپیرٹنمٹ اھت۔ ایکس 

و سس انب  

ن

گی

 

پ
 اتیل اھت اور اب۔۔۔۔ ںیم وہ ڈا

 ن اد ںیہن رک نپا راہ اھت۔ 

ے

ام ی

ن

 وہ اانپ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اڈک رہ ایگ اھت۔ 

 

 سج ےن یھب انس وہ ش

رزان وک ؟؟؟؟ "

ن

 " ازلرمی ؟؟؟؟؟؟؟ رس ف

 " ن ار ہی ےسیک نکمم۔۔۔۔۔۔ اف۔۔۔۔۔ "
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ا کیھٹ ںیہن 

ن

اھت۔ ہی ںیہن اھت ذاشین اےکن اسھت یہ رک ایگ اھت۔ اںیہن ویں اےلیک وھچڑن

 ھچک یھب وھبل اجےت ےھت۔ اب اںیہن 

ے
ے

ر ےش وھبل ےکچ ےھت۔ اہں یسک یھب وق
م
ہک وہ ہ

ام یھب ن اد آایگ اھت، ااکس یھب، اتپسہل یک ن اںیت یھب۔ اےس دھکی رک وخش وہےت رےہ  

ن

اانپ ن

 ےھت۔

اں، رھگ ہپ، ریمے اسھت ؟؟؟؟ "

ن

 " مت ںیہی روک ےگ ن

 وہ رس الہ رک رہ ایگ۔ 

 دانھکی تہب فیلکت دہ اھت۔   اںیہن ویں

ر ےش۔ ےلہپ ئن ن ادںی  "
م
ا ےہ۔ آہتسہ آہتسہ ہ

ے

ا الچ اجن

ے

 وھکن

ے
 

اس امیبری ںیم ذنہ ن ادداس

متخ وہیت ںیہ۔ روز رمہ یک وھچیٹ وھچیٹ زیچںی۔ رھپ امیض یک ن اری آیت ےہ۔ رمضی  

ا وریغہ وھبےنل اتگل ےہ۔

ن

د زیچںی ےسیج ہک انیس اگڑی الچن

ٹ

ِلڈ  " سک

ا ویکں ےہ "

ے

 "  ؟؟؟؟؟؟ہی وہن

 ےک  "

ے
ے

راھنپا ایکس وہج ےہ۔ وق

ٹ

ر ومرویث ےہ نکیل اعم وطر ہپ ی 

ے

وھچیٹ رمع ںیم زن ادہ ی

ا ےہ

ے

ا الچ اجن

ے

 اجیت ںیہ۔ دامغ اک نشکنف مک وہن

ے ٹ

ا ےہ۔ ن ادںی ٹم

ے

ا اجن

ے

 اسھت اسھت دامغ ڑکسن
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" 

ا اھت۔ واہں یھب ا

ے

اکن وہ رھگ ہپ یہ ٹفش رک کچ اھت۔ وہ اںیہن اتپسہل اےنپ اسھت رکیل اجن

را ام  ۓ رکدار ی 
ن

 وارڈ  ن ا   رےتہ  دےتھکی  وک  افولئں   رےتہ،  ںیم آسف   دن  اسرا   وہ  اھت۔ ایگ   رہ  ن

  رصمف ن اںیت۔۔۔۔۔ ےب   بلطم  ےب  وھچیٹ وھچیٹ   اجےت۔ ےلچ  ںیم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پ  ر جپ

ے

راب وہیت اج ریہ یھت۔ وہ زن ادہ ی

ن

راب ےس خ

ن

 خ

ے

 ےک اسھت ایکن ذینہ احل

ے
ے

وق

ا ےہ۔ رےتہ ےھت۔  

ن

یھبک وخد ےس ن اںیت رکےت رےتہ ےھت۔ یھبک اےس ےتہک ہک اتپسہل اجن

ا ےہ۔ الفں یک رٹسہی ینیل ےہ۔ رپاےن رموضیں یک ن اںیت۔ 

ن

رمضی وک انشکجن وگلان

ا اھت۔ وہ 

ے

ا راہ۔ ای  ای  ن ات۔ ادنر دل وخن ےک آوسن رون

ے
ن

پ اچپ س رپاےن ےصق۔ وہ جپ

ا اھت، ان ےس افخ  

ے

 اھت، ان ہپ تہب ہصغ اھت نکیل ہی۔۔۔۔۔۔ےلھب اںیہن دنسپ ںیہن رکن

 ہی س  ںیہن اچاہ اھت۔ 

 ویں ںیہن اچاہ اھت۔ 

ا وہ، امں ن اپ وک ویں متخ وہےت ںیہن دھکی یتکس ےہ۔

ن

 اوالد اچےہ یسیج یھب ویکں ن

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


دز از  داء   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلری 

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

224 

ا الھکےن آن ا اھت۔ وہ اخومیش ےس اےکس اہھت ےس وناےل اھک 

ن

اس دن وہ اںیہن رات اک اھکن

ا الھک 

ن

  اوہنں ےن اےس اخمبط ایک۔ رےہ ےھت۔ وہ اھکن
 
رنت ٹیمس رک اےنھٹ وک اھت ج  رک ی 

ام ایک ےہ ؟؟؟؟ "

ن

 " مت۔۔۔۔۔ اہمترا ن

 " ںیم ذاشین وہں اوب  "

 " مت ریمے ےٹیب وہ ؟؟؟؟؟ "

 " یج۔۔۔۔۔ "

ر ھچک وسےتچ رےہ ےھت۔  وہ تہب دی 

 " زرںی اہکں ےہ ؟؟؟؟؟؟ "

 وہ اہجں اک اہتں رہ ایگ اھت۔ 

ام اس ےن ےلھچپ ھچ امہ ںیم یلہپ ن ار اےکن ہنم ےس انس اھت۔ 

ن

 ہی ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ائ ایم  "

ے

رزگ ںیہن۔ یھبک یھب ںیہن۔ اتبدںی ن
م
ادی ںیہن رکوں اگ۔ ہ

 

ںیم زری ےس ش
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ردیتس ںیہن رک یتکس ںیہ  " وک۔ وہ ریمے اسھت زی 

رزان ےن الچ رک نہب وک  

ن

ام وک یہ وجاب آایگ اھت۔ ف

 

 اہک اھت۔ ش

 ے ااھٹ
ج
پ ک

 یھت  ڑھکی  ہپ  دزیلہ  ۓ آہیس یٹل یٹپ اسامن ےک 

کاار راہ ےہ وت اجؤ ںیمہ  "

ے

اوہنں ےن اکنل دن ا ےہ۔ یتہک ںیہ اہمترا اھبیئ ریمی یٹیب وک دھی

 " یھب اہمتری رضورت ںیہن۔ ریمے ےٹیب وک اور تہب ڑلایکں

  رکب اھت۔ اور دور ںیہک ہلگ یھب اھت۔ وہ دکھ ےس رہ ایگ۔ نہب یک آوھکنں ںیم 

 ے۔ ایکس ذینہ  "
ی

 

ي
 
ہ
ادی ںیہن رکین اچ

 

ایئ ایم وک ایکس ش

ے

ادی ںیہن رک اتکس۔ ن

 

ںیم اس ےس ش

۔۔۔۔۔

ے

 " احل

ان ا زاد 

ے

 اور ےنھجمس وک ایتر ںیہن ںیھت۔ زرںی ایکس ن

ن
ن

وہ اینپ ہہک ہہک رک کھت ایگ اھت۔ وہ یس

 وطر ےس وج یھب وہیت۔   یھت۔ ذینہ احلظ ےس وہ یچب یھت۔ امسجین

 ااکس  "

ے
ے

ر وق
م
ائ ایم۔ ںیم ہ

ے

وہ اانپ آپ ںیہن اھبنسل یتکس یسک اک رھگ ایک اھبنسےل یگ ن

رنشی ےہ۔ اجب ےہ۔ ںیم ےسیک۔۔۔۔۔۔

ن
 

 " ایخل ںیہن رھک وکسں اگ۔ ریمی الشیپسی

 اےس امانن یہ ڑپا اھت۔ 
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 دایکمھں۔۔۔۔ 

دںی ےگ۔۔۔۔۔ ااکس یہ وسچ ےل۔۔۔ اےس " وھچےٹ وھچےٹ ےچب   نہب وک الطق دی 

 " ںیہ۔۔۔۔۔

ارلم یس ڑلیک ایکس دنہل نب یئگ یھت۔ 

ن

 وہ دض ےس اہر ایگ۔ وہ اب  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مم۔۔۔۔۔۔ ںیم ےن اےس ںیہن امرا۔۔۔۔۔ ںیم۔۔۔۔۔ اےس ںیہن۔۔۔۔  "

 " وہ۔۔۔۔۔ وہ کک۔۔۔۔۔ اہکں ےہ۔۔۔۔۔

ےچین آن ا وت ڈراگنئ روم ےک اسےنم راک۔ اسےنم وہ اںیہن دوا درکی رمکے ےس لکن آن ا اھت۔ 

ر گل وہیئ یھت۔ وہ رہچہ۔۔۔۔۔۔  دویار ہپ وہ وصتی 

 وہ۔۔۔۔۔ 

 ایکس امں۔۔۔۔

 وہ ددنھیل یس ن ادںی۔۔۔۔۔

 " امم اہکں ںیہ ؟؟؟؟ "
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 " وہ کیھٹ ںیہن ںیھت۔ اںیہن اتپسہل اجیھب ےہ "

 " ویکں ؟؟؟؟ "

 " ااکن العج وہ راہ ےہ واہں "

 " وت آپ ںیہ۔ اپ ااکن العج ویکں ںیہن رکےت  نکیل ڈارٹک "

پ رہ گ     وہ  ےھت۔  ۓوہ جپ

ن

 ںیم۔ ایکس امں ہچب   اک اسل  اچر اھت۔ ںیم وبرڈن

ن

 وبرڈن

م ںیم۔ ایلگ ن ار وہ رھگ آن ا وت دض یک 

ل

 

پ

 لٹنیم ااس

 " ےھجم امم ےک اسھت رانہ ےہ "

 " ہی نکمم ںیہن "

 " ںیم واسپ ںیہن اجؤں اگ "

 رکو  "

ے

 " ذاشین دض م

 " ںیہن اجؤں اگ۔۔۔۔ ںیہن اجؤں اگ سب۔۔۔۔۔ "

ر وک داتھکی راہ اھت۔   وہ اخومش ڑھکا وصتی 
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 وہ رظنم۔۔۔۔۔ 

ا وہا۔۔۔۔ وہ ےب سح یس یھٹیب 

ے

م اک رمکہ۔۔۔۔ وہ امں ےس ٹپل رک رون

ل

 

پ

لٹنیم ااس

رزان ڑھکے ےھت۔۔۔۔ 

ن

 ںیھت۔۔۔۔ اخومش۔۔۔۔ نپاس ف

 تہب اسرے اسل زیتی ےس زگرے ےھت۔ 

"  

ے

 اھبنسولں اےس۔ ریما اتپسہل ےہ۔ ڈیہ  ایکس ذینہ احل

ے

کیھٹ ںیہن۔ ںیم اہکں ی

اف ڈاپیرٹنمٹ اننب ےہ ےھجم۔ رنس ںیہن نب اتکس ںیم۔ اےس وںیہ رےنہ دو۔ مت اینپ 

 " ڑپاھیئ ہپ وتہج دو۔۔۔۔

 ایکس آںیھکن گیھب ںیئگ ںیھت۔

ری الماقت۔۔۔۔۔

ن

 وہ آخ

 وہ رمکہ۔۔۔۔۔ 

 الہش۔۔۔۔۔۔ وہ ڈیب ہپ ڑپا ےب اجن  

 اوہنں ےن اینپ ںیسن اکٹ یل ںیہ "

ے
ے

 " رات یسک وق

 ایکس آھکن ےس آوسن ہہب ےلکن ےھت 
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 ںیہ۔۔۔۔ آپ ےن امرا ےہ اںیہن۔۔۔۔ ںیم آکپ  "

ے

آپ۔۔۔۔۔ آپ اقب

 ںیہ 

ے

۔۔۔۔ اقب

ے

یھبک۔۔۔۔ یھبک اعمف ںیہن رکوں اگ۔۔۔۔ یھبک ںیہن۔۔۔۔ اقب

۔۔۔۔

ے

 " آپ۔۔۔۔ ریمی امں ےک اقب

 ن ازتشگ

ے

  انسیئ دی یئگ یھت۔دور ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی ریما قح ےہ۔ اقونین وطر ےس یھب، رشیع احلظ ےس یھب۔ ںیم اےس  "

 

دورسی ش

ا وہں، تبحم رکےن اگل وہں۔ اےکس اسھت وخش رانہ اچاتہ وہں

ے

 " دنسپ رکن

ھجم ےس تبحم ویکں ںیہن یک آپ ےن ؟؟؟ ںیم ویکں وخش ںیہن رھک یکس آپ وک  "

 " ؟؟؟؟

پ رہ ےئگ   وہ جپ

ادنسپ، وخیش۔۔۔۔ رنے  "

ن

۔ ہی تبحم، ہی دنسپ ن وہہہن۔۔۔۔ ڈوکھےلس ڈارٹک اصج 

ا رہ اکس، وہ اور ےسیک وخش رےہ اگ۔۔۔ طلغ 

ن

ڈوکھےلس۔ وج رمد ویبی وچبں ےک اسھت وخش ن

ےتہک ںیہ آپ ہک آپ وک ھجم ےس تبحم ںیہن وہ یکس۔ آپ ےن وکشش یہ ںیہن یک۔ 
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ردیتس اک الدی یئگ زہم داری۔ ای  ای  ن ار یھب ںیہن۔ ےھجم  سب ویبی اھجمس۔ ای  زی 

ان ںیہن اھجمس۔

ن

 " ان

 وہ یتہک یلچ یئگ یھت۔ 

 ے۔ کشیب الطق  "
ی

 

ي
 
ہ
رمح ںیہن اچ

ے

  آاکپ ی

 

 ے۔ اےنپ وچبں ےک ئل
ی

 

ي
 
ہ
ےھجم آاکپ رمح ںیہن اچ

 دںی۔ ےھجم اہلل اکیف ےہ

ے

 " یھب م

 وہ یلچ یئگ یھت۔ 

 یھب دی یئگ یھت۔اےلگ دن ایکن نہب وچبں تیمس واسپ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م یک، ڈارٹک ن ا رنس یک ںیہن، سب آیکپ۔ ای   "

ل

 

پ

وہ آیکپ زہم داری ںیھت اوب۔ یسک ااس

ان یک تیثیح ےس، ای  رمضی 

ن

ان ا زاد یک تیثیح ےس، ای  ان

ے

ویبی یک تیثیح ےس، ن

ا 

ن

ا اےھچ ڈارٹک، ن

ن

ر ےنب، ن
م
ان۔ ایک الم ؟؟؟؟ وہ اچی او یک تیثیح ےس۔ سپ اےھچ وشہ

ن

اےھچ ان

 سج ہپ آج وکیئ اور اھٹیب ےہ

ٹ

 " ڈی یک س 

رزان رپوکسن وس رےہ ےھت۔ وہ اےکن نپاس اھٹیب اھت۔ 

ن

اس ےن رکب ےس اہک اھت۔ ڈارٹک ف
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 اخومیش ےس اںیہن داتھکی وہا

ان وک اےکپ رس ڈنم دن ا نکیل اپ ےن  "

ن

روں ےن یطلغ یک ہک ای  ذینہ امیبر ان

ٹ

آےکپ ی 

 یک یھب

ے
ے

رض ںیہن اھبنن ا۔ وہ یسک العج، یسک دوا یک ںیہن، آیکپ تبحم، وتہج اور وق

ن

 وت اانپ ف

م ںیم ااکن رتہب ایخل راھک اج

ل

 

پ

 اور اگ  ۓرظتنم ںیھت۔ آپ ےتہک رےہ ہک لٹنیم ااس

  وہیت  دور  ےس  ھجم  ےس۔۔۔۔۔  ھجم  ںیئگ۔  وہیت  دور ےس  رتہبی   وہ  وہ۔۔۔۔

۔۔۔۔ اس س  وک نپا رک ایک نپان ا اوب رپونشیف  ڈاپیرٹنمٹ،   اقمم، ریکریئ،   ںیئگ۔۔۔۔۔

  آاکپ رمضی آیکپ راہ داتھکی ومت ےک ہنم ںیم الچ ایگ۔
 
 " ج

 اس ےن بمل اسسن رھبی یھت۔ وہےل ےس ااکن وبڑاھ اہھت اھتام اھت۔ 

راؤں اگ۔ ںیم ہی ںیہن رکوں اگ۔ آیکپ امیبری اک العج  "
م
ںیم آیکپ وایل ایطلغں ںیہن دہ

م   ےلھب نکمم

ل

 

پ

ا وہ نکیل ںیم آےکپ زومخں ہپ تبحم ےک رممح رضور روھکں اگ۔ لٹنیم ااس

ن

ن

یہن ، ںیہن، ایس رھگ ںیم۔ یسک رنس ےک اہسرے ںیہن، یسک ڈارٹک ےک اہسرے ںیہن،  

را العج 

ٹ

  س  ےس ی 

 

ان ےک ئل

ن

ر ذینہ امیبری ںیم التبم ان
م
ای  ےٹیب ےک وطر ےس۔۔۔۔ ہ

 سب یہی ےہ۔ 

۔۔

ے
ے

 " ۔۔ اونپں اک اسھت۔۔۔۔ سبوتہج۔۔۔۔ تبحم۔۔۔۔ وق
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 اس ےن وہےل ےس ااکن اہھت وبلں ےس اگلن ا اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ن

ن
 
فِي

 

 َش
ي

 
َ
ُو 
ه
َ ف

رتضُ 

َ

ِذا م

 

ا
َ
ری ن اب : و

ن

 آخ

 اس وھچےٹ ےس ڈراگنئ روم ںیم امہمن عمج ےھت۔ 

راۃ انیعل ےک وادل

ے

، ڈارٹک ف ا اصج 

ن

، ومالن

ے

، اھبیئ ڈارٹک روح االنیم، ان ےک اچر دوس

  

 

ردیکی رےتش دار۔ اکنح وںیہ وہا اھت۔ وہ یہ اس ےس دطختس رکواےن ےک ئل

ن
ن

اور ھچک ی

 ےھت۔ ۓ ررٹسج ےیل ادنر آ

ردیتس ںیہن یک ےہ۔ ںیہمت اہمترے رطےقی   " ںیم ےن اسری زدنیگ مت ہپ وکیئ زور زی 

ےس ےنیج دن ا ےہ۔ دہف ےک اعمےلم ںیم ھجم ےس یہی یطلغ وہیئ۔ اےس اہمتری ڈرگ ہپ 

ا دے اکس۔ ریخ۔۔۔۔ ہی اہمتری زدنیگ ےہ وت اےکس ےلصیف یھب 

ن

ا اچاہ۔ ہی آزادی اےس ن

ن

الچن

ادی اک اعمہلم وت رضور۔ ںیم ان امں 

 

 ے ںیہ۔ مک از مک ش
ی

 

ي
 
ہ
اہمتری رمیض ےس وہےن اچ

  امڈرن  ںیہ۔  اجےت  ۓن اپ ںیم ےس ںیہن وہں وج آلکج وملفں ڈراومں ںیم داھک 

ام  ےک  ریمج  ول   نکیل  ےھکل   ڑپےھ

ن

   ہی  واےل۔  رکےن  واوالی  ہپ  ن

ے

 زن ادہ ںیہک  ےس  دایقونس 
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ے

 " وہں۔  ںیہن  اجلہ  ںیم اور  ےہ  اہجل

 ے ےھت۔ وہ من آوھکنں ےس اےس دےتھکی رےہ ےھت۔ 
ی

 

کي
 اس ےن دطختس رکےن رشوع 

 ںیہمت وخش رےھک۔ آن اد رےھک "

ٰ ٰ

 " ریمی یچب۔ اّلل

ا اصج  ےن داع رکواین رشوع یک یھت۔

ن

ر ومالن
م
 ن اہ

۔۔۔۔۔ رکسماںیٹہ۔۔۔۔ وخایشں۔۔۔۔ اکنح یک ریخ۔۔۔۔۔ ابمرک  

ے

 السم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اھت ہک وہ ینتک  

ن

ڈارٹک ذاشین اس دن ےک دعب ےس اےس دےنھکی اگل اھت۔ اب وج وغر ایک اھت وت اجن

د یھت۔ رپولنشیف احلظ ےس وہ 

ٹ

دپسچل قیلخت یھت۔ وہ اس ےس زن ادہ ذنیہ یھت، زن ادہ سکلڈ

  رتہب یھت۔ اور اب وت رپ اامتعد یھب یھت۔اس ےس ںیہک

 اور ہی زیچ اےس رموعب رکیت یھت۔

ان ںیہن اھت۔ اس ےن ہشیمہ وخد اتخمر  

ن

وہ وعرت وک دوب اور رمد ہپ رصحنم دےنھکی واال ان

ا 

ن

وعرت وک نیسحت رھبی رظنوں ےس داھکی اھت۔ اہبدر وعرت، وخد ےس ھچک رکےن وایل ن

دےن وایل۔ رھگ

ٹ ن

ر ہک وکیئ رمد وہ وت وسدا ہک اہسرا ڈوھی

ن

 
ا اکپےن ےس اعخ

ن

 ںیم یھٹیب ںیہ، اھکن
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 ال 

ے
 

    ےک ےش   یس  زرا   زرا   ۔ۓفلس، زبسی وگس
 

 ںیہ۔  ریتہ  وہیئ  ذعمور  ئل

 ویکں یئھب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

روھ، راہتس انبؤ اور رک داھکؤ۔۔۔

ٹ

 وخد ےس آےگ ی 

 وہ ویسی یہ یھت۔۔۔۔ 

 ڈارٹک زبنی۔۔۔۔ 

 اور وہ اےس ایھچ ےنگل گل یھت۔۔۔۔

 ےل وہےل۔۔۔۔۔ دریھے دریھے۔۔۔۔۔وہ

ا وت رکےت رےنہ وک یج اچاتہ اھت۔ وہ وبیتل 

ے

ا اھت۔ ن ات رکن

ے

اےس داتھکی وت ن ات رکےن وک دل رکن

 رےہ ہک اکانئت یتنس رےہ۔ سب۔۔۔۔۔ ہی دماع ےہ۔۔۔۔ 

ا ہک آج وہا  

ے

ا وکیئ زجعمہ ںیہن وہا رکن

ن

وت اور یسک اک ااھچ انگل، یسک وک اچانہ، یسک ےس تبحم وہن

  ہی وکیئ واہعق ےہ وج یھبک یھب ، ںیہک یھب 

 

اب دصویں دعب۔ ںیہن۔۔۔۔ ریمے ئل

روامن وہاتکس ےہ۔ تبحم وت ن ار ن ار وہےن وایل ےش ےہ۔ ای  یہ صخش ےس ن ار ن ار۔۔۔۔  

ار۔۔۔۔۔۔ 

ے

اونں ےس اگلن

ن

 یئک ان
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ڈارٹک لصیف اس دن رات یک ڈوییٹ ہپ اھت۔ 

  رنس ےن آرک اگجن ا اھت۔ وارڈ ےک
 
  وزٹ ےک دعب وہ اےنپ آسف ںیم اھٹیب اوھگن راہ اھت ج

 " رس دلجی آںیئ۔ ٹنشیپ ےہ "

را ےک ااھٹ۔ 

ٹ

ری 

ٹ

م
 وہ ہ

 " ںیلچ۔۔۔۔ "

  اس ےن اس صخش وک داھکی اھت۔ 
 
 وہ رمداہن وارڈ ےک دروازے ںیم یہ اھت ج

 وہ رہچہ۔۔۔۔۔ وہ آںیھکن۔۔۔۔ وہ صخش۔۔۔۔ 

 وہ وںیہ دروازے ںیم رک ایگ اھت۔ 

 وہ دنچ رظنم۔۔۔۔۔ 

ر۔۔۔۔ 

 

 ںیخیچ۔۔۔۔ الںیش۔۔۔۔ وخن۔۔۔۔۔ روےن یک آوازںی۔۔۔۔ افی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 " دنین ںیہن آیت ن ار۔ رکوںیٹ دبےتل زگر اجیت ےہ اسری رات "

 ڈارٹک رحا ےن زیباری ےس اہک اھت۔ 

ا لکشم   "

ن

 " وہایگ۔ اینت دنین۔ دل رک راہ ےہ وس اجؤںاور اب۔۔۔ ےھجم وزٹ رکن

 زبنی ےن سنہ رک داھکی 

راب وہ "

ن

اں  ںیہ  ڑپے ۓدن اور رات ےک اسلکیئ خ

ن

 ادیھ  ادیھ  ےک۔ ولوگں مہ  ن

   رات

ے

اں  یگ   ۓ ںیگ ےگ وت اسرا دن دنین یہ آاج  رطح  یک   ُاولوں  ی
ن

 " ن

 " وسںیئ  وت  ۓیب یب رات وک دنین آ  "

 اس ےن داہیئ دی یھت 

 و ز ںیہن ےہ ڈارٹک رحا۔ مہ ےن سب یہی ای  ن ات ڑکپی وہیئ ےہ ہک ہی وکیئ   "
شکی
پ ک

ا

  ےہ وت 

 

دا ےن انبیئ وسےن ےک ئل

ن

رات وک دنین یہ ںیہن آیت۔ ایک رکںی۔ ارے رات خ

ا  وخد  مہ  یگ۔  ۓ دنین ویکں ںیہن آ
ن

ا   دعب ےک  ےجب  ن ارہ  ن اد  رتسب   وت  اول  اچےتہ۔ ںیہن  وسن

ے

 آن

 شک  وفن۔  یہ   تٹیل   رھپ  ےہ۔
في

 وت  اگ  ۓ اج  گل  ںیم   اس  ذنہ   رھپ  الب۔   اال  س   ہی  اور  ی    

ا   ہی  اتبؤ  ےھجم ےگ۔  نپاؤ وس  ںیہن  انیقیً  

ن

 ۓوہگ  ںیہن  زن ادہ دعب  ےک  وفن  اسملئ ےک  اوسنم
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 ویکں   وک۔   ڈیمن ا وسلش  ۓ وفن اکنل ایل، گل گ  یج   ولچ  آیئ ںیہن  دنین  وک  رات  ؟؟؟

   ےس  وکسن وت  آیئ  ںیہن  دنین  ؟؟؟؟ 

ٹ

ا  ویکں   ئل 

ن

 " ؟؟؟؟؟؟  رےہ ن

 وبیتل یلچ یئگ یھتوہ  

  دنین آیت ےہ وت اگھب  "
 
راب یک وہیت ےہ۔ ج

ن

 ۓ اچ ںیہ۔  رےتھک  ۓرونیٹ مہ ےن وخد خ

  ٹیل  اکیف۔

ٹ
 

ای

ن

ر۔  ڑپاھیئ۔ ن

ن

   اور ںیپگ۔  وموی 
 
 اب وسںیئ۔ ںیلچ وت  یگ ۓاج   اڑ  دنین  ج

 " امکل ےہ

دو "  " ااھچ ڈارٹکین اصہبح ! اب ںیہن آیت دنین۔ ھچک سپٹ یہ دی 

پ ہی ےہ ہک رات  "
ِ

ٹ

ےگ وت رپوکسن   وہں ۓوک واک رکںی، ورزش رکںی۔ ںیکھت وہی

م ںیل ےسیج ہک 

ت لش
ک

ا اھکںیئ اور اکلہ اکلھپ اھکںیئ۔ 

ن

ا ٹیل ن

ن

دنین وسںیئ ےگ۔ رات وک اھکن

  اجؤ ڈر وکڈل  اکیف ۓدودھ۔ اچ

ے

ا اچےتہ ںیہ۔ رتسب ہپ ی

ن

رزگ ںیہن ارگ چس ںیم وسن
م
سکن ہ

  دنین آ
 
   یھب  ےک  وھبل  وت  اےس وفن۔۔۔۔ ہی  اور  ۔ ۓج

ے

 ےھجمس  رک۔۔۔۔   ٹیل وھکول  م

 " ؟؟؟؟؟؟

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 " آپ کیھٹ ںیہ اوب ؟؟؟؟ "

رزان ڈیب یک رکاؤن ےس کیٹ اگل

ن

 ےھٹیب  ۓ وہ اسڈیئ لبیٹ ہپ ڑپی دواںیئ دھکی راہ اھت۔ ڈارٹک ف

 ےھت۔  رےہ  دھکی  یہ  اےس

 " ؟؟؟؟  آپ  ۓرات کیھٹ ےس وس "

 اچدر کیھٹ رکےن اگل۔ اس ےن وپاھچ اور ڈیب یک 

ںیم وسچ راہ وہں ںیہی آپ ےک رمکے ںیم، آپ ےک نپاس وس اجن ا رکوں۔ یسک  "

 آکپ دمد یک رضورت ڑپ یتکس ےہ

ے
ے

 " وق

 " ڈیب ربمن رتسہ ےک ٹنشیپ اک یس یٹ نیکس رکوا ایل ؟؟؟؟؟ "

 وبےل ےھت۔ وہ اںیہن دھکی رک رہ ایگ۔ 

ن

 وہ ااچی

۔ رھپ ن ات رکےت وت یہی وہےن اگل اھت۔ ارثک وہ اخومش رےتہ

ے

 ں ی

ٹ
ن

 ےھت۔ لسلسم۔ ھگ

 ں رپاےن ےصق انسےت رےتہ ےھت۔ 

ٹ
ن

 ھچک اور یہ۔ ےب بلطم۔ ےب دصقم۔ رھپ ھگ

 " یج۔ "

 ے "
ی

 

ي
 
ہ
ا اچ

ن

ری وک ررفی رکن
 
 " اےس رسخ
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 " یج ںیم رکوا دوں اگ "

 " اور ڈیب ربمن سیب یک ویٹب دبولین ےہ "

 " یج ںیم رٹسس ےس ہہک دوں اگ "

ر ن ات  
م
 ےھت۔   ۓ ہپ وجاب داتی راہ اھت۔ وہ رپوکسن وہ رک ٹیل گوہ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " مت وخش وہ ؟؟؟؟ "

 ڈارٹک روح االنیم ےن اےس وغبر داھکی اھت۔ اس ےن رگدن ومڑ ےک اںیہن داھکی

 " آکپ ایک اتگل ےہ ؟؟؟؟ "

 وہ رکسما دےیئ

ںیم یلہپ ن ار ںیم اانت رپوکسن   ےھجم وت اانپ ہتپ ےہ ہک ںیم تہب وخش وہں۔ زدنیگ "

ادئ تبحم یک آوسدیگ اےس یہ ےتہک ںیہ

 

 " وسحمس رک راہ وہں۔ ش

 ینیع ےن وہےل ےس اےکن دنکےھ ہپ رس اکٹ دن ا اھت
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 " ںیم یھب وخش وہں۔ تہب وخش۔ آےکپ اسھت۔ آےکپ نپاس۔۔۔۔۔۔۔۔ "

 دور ایسہ آامسن ہپ وگل ایکٹ اسیج اچدن اخومیش ےس اںیہن دھکی راہ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہؤس آرسیف اس رمضی ےس رٹسہی ےل راہ اھت۔ لصیف وںیہ ڑھکا اےس یکٹکٹ ن ادنےھ 

 وہےئ دھکی راہ اھت۔ 

ام ؟؟؟؟؟ "

ن

 " ن

 وعسمد "

ے

م
 " واجہ

ا۔ وھبانل  "

ن

ام ن اد رانھک۔ ہشیمہ۔ اور اینپ است وتشپں وک یھب ن اد روھکان

ن

 وعسمد۔ ن

ے

م
واجہ

۔

ے

 " م

او داتی، اینپ ڈارٹک لصیف یک  

ے

آوھکنں ےک اسےنم وہ رظنم رہلا ایگ اھت۔ وہ آدیم وموھچں وک ن

ر اےکس ٹیپ 

 

وخانفک آںیھکن اےکس ن اپ ہپ اگڑےھ وخنت ےس ہہک راہ اھت۔ اس ےن ھچ افی

ا راہ اھت۔ 

ے

ارے ےھت اور اےکس رمدہ مسج وک ڈھٹے امرن

ے

 ںیم ان

 " اہکں ےس وہ ؟؟؟؟  "
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اہ امجل "

 

 " ش

اہ امجل اور اےکس ول  "

 

ر ےش ریمی ےہ۔ ش
م
گ ریمے ںیہ۔ ہی زنیم ریمی ےہ۔ اہیں ہ

ے یک وکشش رکے اگ، اےس ںیم ےتک 

ن

ی

ن

ي
 
هت
پ
چ

۔ اور وج اںیہن ھجم ےس  ۔ س 

ے

وہا نپاین یٹم ی

 " یک ومت امروں اگ

 لصیف ےن رکب ےس آںیھکن ومدن ںیل۔ 

ارے  "
م
 ںیل۔ ہ

ے

 ںیگل۔ اس ےس دینمش ومل م

ے

وہ ڈنغہ ومایل ےہ۔ اےکس ہنم م

 " اگ  ۓےچب ںیہ۔ اےکس الخف سیک ڑلےن ےس ھچک اہھت ںیہن آوھچےٹ وھچےٹ  

ر اسمم ےس ہنیسپ ہہب لکن اھت۔ 
م
 اس ےک دبن ےک ہ

 اواقت  ریتی  ؟؟؟؟  ایک  ےہ  وت  ؟؟؟؟  اگ  ۓریمے الخف ڑھکا وہاگ ؟؟؟ ےھجم زسا دولا  "

 " ؟؟؟؟؟  ےہ  ایک

س آن ا اھت۔

ه
گ

 وہ رھگ ںیم 

 ڑت ڑت ڑت 

 وگویلں یک ن ازتشگ یھت۔ 

ے

 دور ی
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 وخن یہ وخن ہہب راہ اھت۔ امں۔۔۔۔ ن اپ۔۔۔۔ دو وھچےٹ 

ے

نحص ںیم دور ی

 اھبیئ۔۔۔ نیت ںینہب۔۔۔۔۔ 

 الوشں ےک ڈریھ ےلت وہ اجےن ےسیک اچب رہ ایگ اھت۔ 

 اور اب۔۔۔۔۔ 

ڈارٹک اصج  تہب فیلکت ےہ۔ ادنر آوتنں ںیم۔۔۔۔ وہ ےتہک ںیہ وسزش ےہ۔  "

ری درد ےہ

ٹ

ا اانھٹ انھٹیب، یسک رطح وکسن ںیہن ےہ یج۔۔۔۔۔  ی 

ن

ا نیپ راہ، ن

ن

ا اھکن

ن

 " یج۔ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  رہتش داھکی ےہ "

 

 " ریتے ئل

  ایم ےن اس ےس اہک اھت۔ اس ےن ریحاین ےس رس ااھٹن ا۔ وہ 
 
ا اھک راہ اھت ج

ن

ومیتر اھٹیب اھکن

 ںیھت  ریہ   دھکی  یہ اےس  ۓرکسماےت وہ

 " ؟ویکں ؟؟؟ "

ادی ںیہن رکین وت ےن ؟؟؟؟ "

 

 " ویکں بلطم ؟؟؟؟ ش

پ رہ ایگ   وہ جپ
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رھ یئگ  "

ٹ

یہی رمع کیھٹ وہیت ےہ۔ اور اب وت ریتی ونرکی یھب یکپ وہیئگ ےہ۔ وخنتاہ ی 

 ےہ   رکدینی  ےن  ںیم سب  ںیہن۔۔۔۔  ںیہن ںیہ۔  ۓےہ۔ رھگ ےک احالت رتہب وہگ

ادی  ریتی

 

 " ش

ا راہ۔

ے

 وہ اخومیش ےس اھکن

 " ااھچ رھگ ےہ۔ دو نہب اھبیئ۔ ن اپ۔۔۔۔  ڑلیک رنس ےہ۔ "

 اےس الیصفتت اتبیت ریہ ںیھت۔ 

ے

ر ی  وہ دی 

ری ہلصیف ریتا وہاگ "

ن

 " رہتش ااھچ ےہ رپ آخ

 ایلگ حبص اس ےن امں ےس اہک اھت۔ 

 " ےھجم وظنمر ےہ ایم۔ آےگ آپ ےسیج انمس  ںیھجمس۔۔۔۔۔  "

اں ہک اںیہن یئن رشواعت رکین  

ن

 ے۔ وت اس ےن ہلصیف رکایل ڈارٹک لصیف ےن اہک اھت ن
ی

 

ي
 
ہ
اچ

رھ ےک یئن رشواعت ایک وہ یتکس یھت۔۔۔۔۔۔

ٹ

 اھت۔ اس الحل قلعت ےس ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا، یھبک رکوٹ اتیل، یھبک اھٹ اتھٹیب 

ے

وہ اےکس اسےنم درد ےس ےب احل اھت۔ ٹیپ ںیم ےکم امرن
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ا اھت۔ اس ےن رٹسس وک ہہک رک نیپ رلک

ے

  اور رسجن وگنمایئ یھت۔ اھت، یھبک ٹیل اجن

روعونں یسیج یسنہ۔۔۔ ااکس ہجہل۔۔۔ 

ن

ایکس رظن اےکس رہچے ےس ںیہن یتٹہ یھت۔ ایکس ف

 الےش۔۔۔۔۔ 

ٹ

 اےنپ نہب اھبویئں یک ںیخیچ۔۔۔ وہ وخن یک رہن۔۔۔۔ وہ نفک ںیم ئلپ

اا اھت اور رھپ ےس داھکیئ دےنی ےتگل ےھت۔

ے

کت

ٹ

هت
 
چ

 وہ رس 

دا تہب  "

ن

 وعسمد ںیہمت ہتپ ےہ خ

ے

م
رض ںیہن واجہ

ے

را فصنم ےہ۔ وہ یسک اک یسک ہپ ف

ٹ

 ی 

ر ےس، وہ اظمل ولظمم وک ااھٹک رک  رےنہ داتی۔ وہ یسک اک یسک ہپ ملظ ںیہن رےنہ داتی۔ دلج ن ا دی 

ا ےہ

ے

 " یہ داتی ےہ۔ اےسی ہک اظمل اظمل ںیہن راتہ، ولظمم ےک رمح و رکم ہپ وہن

ا رشوع ایک اھت۔ 

ن

 اس ےن انشکجن رھبن

دووٹیک "

ٹ

ادہ ای 

 

 "  ن اد ےہ ؟؟؟؟؟ںیہمت ش

 ااھٹ اھت۔ 

ن

 وہ وچی

اں  "

ن

س ہک متخ رکدن ا اھت ؟؟؟؟ ن اد ےہ ن

ه
گ

ویہ سج اک اسرا اخدنان مت ےن اےکس رھگ ںیم 

 " ؟؟؟؟

۔۔۔۔۔ مت۔۔۔۔۔۔ کک۔۔۔۔۔۔ ےسیک۔۔۔۔۔ "

ے
ے

 " ی
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راھ اھت۔ 

ٹ

 نب ںیم ااھچیل اور انشکجن واال اہھت آےگ ی 

ٹ

 اس ےن اخیل ہشیش ڈس

 ںیہگج ںیہ اہجں ای  انشکجن اگل وت رمضی ڑتپ ڑتپ ےک ہتپ ےہ مسج ںیم یئک ایسی "

ا ےہ۔ اور یئک ںیہگج ایسی یھب ںیہ ہک انشکجن اگل وت رمضی ومت یک کیھب اماتگن ےہ 

ے

رم اجن

ا ںیہن ےہ۔ اور۔۔۔۔۔۔۔

ے

 " رپ رمن

 وہ اپسٹ ےجہل ںیم اتہک اس ہپ اکھج اھت۔ 

ادہ وک اجاتن اھت۔ ںیم وخد   اور ںیم وہ ںیہگج اجاتن وہں۔ ںیم ںیہمت اجاتن وہں۔ ںیم  "

 

ش

 " وک اجاتن وہں۔ ںیم۔۔۔۔۔ ںیم۔۔۔۔۔۔ ںیم ۔۔۔۔

رےنخ گل یھت۔

ے

پ ایگ اھت۔ رہچے ہپ اھچیئ یتخس ی

ن

 ااکس انشکجن واال اہھت اکی

 " ںیم۔۔۔۔۔ مت ںیہن وہں۔ ںیم۔۔۔۔۔ ںیم وت ںیم وہں۔۔۔۔۔۔ "

 اس ےن انشکجن ہقلطم گج ہپ اگل اھت۔ 

 ںیش۔۔۔۔۔ ںیخیچ۔۔۔۔۔۔ڑت ڑت ڑت۔۔۔۔۔ وخن۔۔۔۔ ال

 ایکس آھکن ےس آوسن ہہب لکن اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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" Headache "  

 ڈارٹک نسح ےن داہیئ دی یھت۔

 " دو نیپ ڈال دو ن ار۔ "

 ذاشین ےن اےس وھگرا 

ریتھ ںیہن اج رںیہ ریتی ؟؟؟؟ "

ٹ

 " ہی نیپ ڈول ی 

راتھ اج راہ   "

ٹ

 " ےہ ریماایک رکوں رس درد یھب وت ی 

 اس ےن وفن اکنال اھت۔ وہ اےس دھکی رک رہ ایگ 

رس درد ےس پلک راہ ےہ وت اےس وھچڑ دے۔ وےسی وگایلں اھپینکن ںیہ نکیل وفن ںیہن  "

اک ےہ ںیم اتبؤں

ن

ا۔ ہی رکسنی یک داء س  ےس رطخن

ن

 " وھچڑن

 وہ زرا راک 

 رکس "

ے
ے

ر وق
م
رھ راہ ےہ ہی ؟؟؟؟ ہ

ٹ

ر دورسے دنبے وک۔ ویکں ی 
م
نی۔ ہی رس درد، ہ

اپ یٹ وی۔ لح ایک ےہ ؟؟؟ دو نیپ ڈول ؟؟؟؟؟  

ٹ

 وفن پیل ن
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 طلغ۔۔۔۔

رس درد وت ای  رامیڈنئر ےہ۔ ای  االرم۔ ذنہ کھت ایگ ےہ آرام دو۔ مہ ارام ایک دےتی 

۔ سیف اور  ۓ ن اکنل ول۔ ھٹیب گوف اور  ۓںیہ؟؟؟؟ ٹیل گ   ےہ  رٹسی   ہی  ی 

اری
م
 " ہ

 وہ وباتل الچ ایگ اھت۔ 

 ےک   "

ٰ ٰ

 ے۔ وھچڑ دو اےس دو ڑھگی۔ یہی اّلل
ی

 

ي
 
ہ
دنبو رظن کھت یئگ ےہ۔ دامغ وک رٹسی اچ

 " العج ےہ۔ اور ہی دو نیپ ڈول ےس رتہب ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اھت۔ ہشیمہ یک 

ے

  اھت۔ ڈارٹکز اک اسالہن چپ  اپ وہن

 

وہ رونیٹ ےک چپ  اپ ےک ئل

ادی وہ یکچ یھت وت ڈارٹک ومہنم

 

ےن اےس ھچک اور ٹسیٹ رکواےن وک   رطح۔ اب ایکس ش

 یھب اہک اھت۔ 

 اور اب روپرسٹ اےکس اسےنم ںیھت۔ 

 وہ دکھ ےس رہ یئگ یھت۔
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ر کیھٹ  "

ن

ر
س
پ ک

الئ ںیہن ںیہ۔ اہومتلن ا

ٹ

رن

ن

ر ف

ن

راۃ انیعل۔ آپ یک اووری 

ے

یہی چس ےہ ڈارٹک ف

 و  ںیہن رک ںیکس یگ
شي

ن

کي

۔۔۔۔ وہ کیھٹ ںیہن ںیہ۔ آپ   " ےہ نکیل ان 

اڈک یھٹیب رہ یئگ

 

  یھت وہ ش

 " آیئ امی وسری نکیل۔۔۔۔۔۔ آپ یھبک امں ںیہن نب ںیکس یگ "

پ رکواےن یک وکشش رکےت وہ     وہ   ےھت۔  احل ےب   ۓڈارٹک روح االنیم اےس جپ
 
 ج

 یھت۔ ریہ   اج  رویت  لسلسم سب  یھت  ولیٹ   رھگ  ےس

 " مم۔۔۔۔۔۔ ںیم ن اھجن۔۔۔۔۔ ںیم۔۔۔۔۔۔ ںیم۔۔۔۔۔ "

پ رک اجؤ۔۔۔۔  "  " ینیع۔۔۔۔ سب رکو ن ار۔۔۔۔۔س  کیھٹ ےہ۔ سب جپ

 " دب داع گل ےہ ےھجم۔ آیکپ ویبی یک۔ وچبں یک۔ نہب یک۔۔۔۔ اےکس وچبں یک "

ا "

ے

 وسوچ۔ اےسی ںیہن وہن

ے

 " ااسی م

 " نکیل اےسی یہ وہا ےہ "

 اوہنں ےن یتخس ےس اےس داھکی
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اہ ںیہن ایک ےہ "

ن

 " مہ ےن وکیئ گ

شش ںیم۔۔۔۔۔ یئک دل وتڑے نکیل مہ ےن دل وتڑے ںیہ۔ دو دل وجڑےن یک وک "

ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

اہ وہن

ن

 " ںیہ۔۔۔۔۔ اور ہی۔۔۔۔ ہی گ

پ رہ گ  ےھت۔   ۓ وہ یگیھب رظنوں ےس اںیہن دھکی ریہ یھت۔ وہ جپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادہ ےک ےٹیب وہ ؟؟؟؟ "

 

 " مت ش

 وہ انب وجاب دےیئ ایکس افلئ داتھکی راہ اھت 

زدنہ وہ۔۔۔۔ ںیم ےن۔۔۔ ںیم ےن اہمترا  مت ویہ وہ۔۔۔ مت۔۔۔ مت   "

 " اخدنان۔۔۔۔۔ ںیم ےن۔۔۔۔۔۔

وہ وھپٹ وھپٹ ےک رو اٹپ اھت۔ ارد رگد ےک ڈیبوں ےک رمضی اےس ریحاین ےس دھکی 

 اھت۔   رصموف  ںیم اکم  اےنپ  ۓرےہ ےھت۔ لصیف سب رس اکھج

 " نیکس رکوا ول۔ ھچک ٹسیٹ ںیہ وہ یھب "

کاارو۔ ےھجم امرو۔ ڈارٹک۔۔۔۔۔ ےھجم دب   ھجم ےس ن ات رکو۔ ےھجم اگایلں دو۔ "

ے

ےھجم دھی
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ا رکو

ن

 " داعںیئ دو۔۔۔۔ اےسی ن

 " رٹسس ےس انہک اوکن آئ وی اگل دںی "

 اھت   راہ  ہہک ےس  ۓ وبا  وارڈ  ۓوہ انب وجاب دےیئ وارڈ وبا

ڈارٹک۔۔۔۔ ریمی ونس۔۔۔۔ ںیم اہمترا رجمم وہں۔۔۔ ےھجم امر دو۔۔۔۔  "

 " ںیم۔۔۔۔

ے وک 

ن

کلی

ن

ي
راھ اھت اور اےکس ریپوں ںیم ھٹیب  لصیف وارڈ ےس 

ٹ

ا وہا ایکس رطف ی 

ے

  وہ اھبگ
 
اھت ج

 ایگ اھت۔ اےس رانک یہ ڑپا اھت

۔  "

ن

ا رک ڈارٹک۔ ھجم ےس دبہل ےل۔ اےنپ اخدنان اک۔ وخن اک۔ اسرا اسحب امن

ن

اےسی ن

 " ای  ای  ےش اک

 ڑھچوای اور وارڈ وبا

ن

ان

ٹ

ارہ  وک   ۓلصیف ےن رنیم ےس اینپ ن
 

رھ  آےگ   ےن  اس  اھت۔   ایک   اش

ٹ

 ی 

 ےس ااھٹن ا اھت۔ لصیف ےن وبضمط ےجہل ںیم اہک اھت۔   زنیم  اےس  ےک

ا وہں "

ے

  ںیہمت اعمف رکن

 

 " ںیم اہلل ےک ئل

 وہ ےب ینیقی ےس اےس داتھکی رہ ایگ اھت۔ 
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۔  " ا۔ ٹسیٹ وریغہ س 

ن

 ہپ ڈرگنسی جنیچ رکوان

ے
ے

ااکن تہب ایخل رانھک رمعان ۔ وق

ا وہ۔ اہلل نپاک ںیہمت

ن

ت لف ن
ک

ے

پ
 "  تحص دنتریتس دےاںیہن وکیئ 

 وہ ہہک رک راک ںیہن اھت۔ 

ن ںیم اچنہپ اور دروازہ دنب رک ےک وںیہ زنیم ہپ اتھٹیب 

مہ

انب اِدرھ ُادرھ دےھکی دیسا اےنپ آسف 

ا وہا۔۔۔۔۔ لسلسم۔۔۔۔۔۔ 

ے

 الچ ایگ اھت۔ وھپٹ وھپٹ رک رون

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " مت چس ںیم امکل یک ڈارٹک وہ ن ار "

 اانپ ڈارٹک

ے

ر ی  زبنی اس ڈیب ہپ وموجد رمہضی ےس احل اچل وپھچ ریہ یھت۔ وہ اےس دی 

 اتبیت ریہ یھت۔ وہ اخومیش ےس یتنس ریہ۔ ویں ےسیج وہ س  ےس امہ اکم وہ۔  

ے ےس کیھٹ وہ اجیت ےہ "

ن

شي
س

 " رمضی یک آدیھ امیبری وت ڈارٹک ےک سب وتہج ےس 

 اس ےن اابثت ںیم رس الہدن ا۔  

 ھت وارڈ ےس ےلکن ےھت۔ وہ دوونں اسھت اس

 " ڈارٹک زبنی "
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 اس ےن اےس اکپرا اھت۔ 

 " مت چس ںیم امکل یک وہ "

 وہ االھٹئ 

 " دھکی ںیل سب۔ یھبک رغور ںیہن ایک "

ا۔۔۔۔ 

ے

ا وہیت ہک اےس رکھٹان

ن

 وہ رغور رکیت وت یسک ںیم تمہ ن

 " اےسی ایک دھکی رےہ ںیہ ؟؟؟؟؟ "

، دواؤں اور  "

ے
ے

رموضیں ےس رھبے اس وارڈ ےک وسچ راہ وہں اہیں اس وق

 ے ن ا ںیہن
ی

 

ي
 
ہ
ا اچ

ن

 " اسےنم ڑھکے وہرک ںیہمت رپوپز رکن

پ ہت یئگ یھت   وہ جپ

 ے ڈارٹک زبنی ؟؟؟؟؟ "
ی

 

ي
 
ہ
ا اچ

ن

 " ایک ےھجم رکن

 اس ےن رس ااھٹن ا اھت 

  ھجم ےس  "
 
ںیم آپ وک اب ویکں داھکیئ دےنی گل وہں ذاشین ؟؟؟؟ اب ویکں ج
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 " ؟؟رتہب آیکپ درتسس ےس لکن یکچ ےہ ؟؟

ا  اس ےن اابثت ںیم رس الہ دن 

ادئ۔ رکھٹان ا ایگ وہں وت رکھٹا "

 

 " بلطم اھجمس وہں اک  اجےن   ۓ ش

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ 

 " وت وبول ؟؟؟؟؟ ہہک دوں وج دل ںیم ےہ ؟؟؟؟ "

 اس ےن یفن ںیم رس الہن ا اھت

  ںیم وخد ےس انیج ھکیس ریہ وہں۔ ایھب   "
 
ریمں ںیہن۔۔۔۔ مک از مک ایھب ںیہن ج

 شاایھک، انب 
رکایچں ٹیمس رک وپرا دل انب ریہ وہں ذاشین۔ ایھب ںیہن ہک ایھب ںیم انب پ ي

 " اہسرے ےک ےنلچ یک وکشش ںیم وہں

 وہ رس الہ رک رہ ایگ اھت 

 " نکیل ہی ن اد رانھک ںیم ںیہی وہں۔ "

 " ںیم یھب ںیہی وہں۔۔۔۔۔۔ "
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 وہ رکسما دی یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رے ےس اکرفنسن روم ںیم وہ س  عمج ےھت۔ ڈاپی

ٹ

رٹنمٹ آف ڈیمنسی ےک اس ی 

رر ڈارٹکز، رپورسیف، یپ یج ارز، اسی آرز، اہوس آرسیفز اور رنگنس اٹسف۔ واہں 

 

ت ی

ن

ي ت 
س

  اجری یھت۔  
 
 رر ولی یک رقتی

ی

 

فت

رزان یک 

ن

 ڈارٹک ف

در امرےت   "

ٹ ن

 
مہ اینپ زدنویگں ںیم تہب اسری ایطلغں رکےت ںیہ۔ تہب اسرے ب

اری اسری یک اسری تیصخش ںیہن انبےت۔ وہ وت سب انہرے لک اک، ںیہ۔  
م
نکیل وہ ہ

ان وک جج ںیہن ایک اج اتکس۔ ڈارٹک 

ن

اری زدنیگ اک ای  ہصح ںیہ۔ ان یک اینبد ںیم ای  ان
م
ہ

اویہں وک ایکن 

ے

رہتش ںیہن ںیہ نکیل ںیم ایکن اخویمں اور وکن

ن

رزان یھب انیقیً وکیئ ف

ن

ف

ان اور ای  ااھچویئں ےک اسھت ںیہن وتول

ن

  وہ ای  وخوصبرت ان

 

ں اگ۔ ریمے ئل

 احیسم ںیہ۔ وہ ہشیمہ اےنپ رموضیں یل داعؤں ںیم، دولں ںیم اور زدنویگں ںیم آن اد 
 
اقب

 " رںیہ ےگ

اویلں ےس وگجن ااھٹ اھت۔ ڈارٹک ذاشین ےن اںیہن رکسما رک داھکی اھت۔ وہ یھب 

ے

اسرا اہل ن

 وہےل ےس رکسما دےیئ ےھت۔
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 ۔۔واہں ےس دور۔۔۔

ا اس رھگ اھت۔ 

ٹ

 وہ وھچن

الملھجیت رووینشں ےس اجس۔ امہمونں ےس رھبا۔ ایتر ایشر ولگ۔ ےچب وبڑےھ رمد و 

رآدمے ںیم رےھک وصوفں ہپ داہل انب ومیتر اھٹیب اھت۔ ایکس وادلہ اےکس رس ےس ےسیپ  زن۔ ی 

 وار ےک ااکس اماھت وچم ریہ ںیھت۔ 

 ریمے ےچب وک وخش رےھک۔ آن اد رےھک۔ "

ٰ ٰ

 " اّلل

ر وہ ریہ ےہ۔ اگڑن اں ایتر ںیہ "  " ںیلچ ںیلچ اامں یج۔ ن ارات وک دی 

 وخایشں۔۔۔ ےہقہق۔۔۔۔ آشت ن ازی۔۔۔۔ رواینشں۔۔۔۔

 ان ےس رپے۔۔۔۔۔ 

اں اھت۔ 

 

 وہ رہشِ ومخش

ر رطف اخومیش یھت۔ وںیہ ای  رطف وہ است 
م
 ربقںی یہ ربقںی ںیھت۔ ہ

ے

دور ی

ری۔۔۔۔ 

ٹ

 ربقںی ںیھت۔ وھچیٹ ی 

 اھت۔  ڑھکا  ےس  یشاخوم  ۓ لصیف رس اکھج
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 ےہ۔ ن اد آن ا ہک  "

ے

آاسن ںیہن اھت اوب۔۔۔۔ اےس داھکی وت آیکپ ن اد آئ۔ ن اد آن ا ہک وہ اقب

دبہل ےنیل اک قح ےہ ےھجم۔ ن اد آن ا یک ںیم ااصنف رک اتکس وہں۔ وہ ریمے اسےنم اھت، 

 ےل اج اتکس اھت

ے

 " ااقتنم ریمی درتسس ںیم اھت۔۔۔۔۔۔ ںیم اےس ومت ی

 یئگ یھت   ایکس آواز ردنھ

ا وت ایک آپ س  زدنہ وہ اجےت ؟؟؟؟؟؟ "

ے

 " وہ رم اجن

 اےکس اگولں ہپ آوسن ای  ریکل یک وصرت ںیم ہہب ےلکن ےھت۔ 

 " وہ اہیں وخش رںیہ، آپ س  واہں وخش رںیہ۔۔۔۔ سب۔۔۔۔۔۔ "

 اس ےن وھپولں یک ایتپں ان ربقوں ہپ ااھچیل ںیھت۔

 االگ رظنم۔۔۔۔۔ 

دور ںیم ڑھکی اس  

ٹ

ر وک وھگر ریہ یھت۔ ےتسنہ رکسماےت وہ وہ وکری   دو  وہ  ۓوصتی 

  ےچب۔۔۔۔۔

  ڈارٹک روح اےکس نپاس آ ڑھکے 
 
ی ریہ یھت ج

ے

هی
پ ک

 رسحت ےس اںیہن د

ے

ر ی وہ تہب دی 

 ھک دن ا اھت۔ ر  ہپ دنکےھ   اےکن   رس  اانپ  ےن ینیع   ےس  اخومیش  وبےل،  ھچک   انب  ےھت۔  ۓوہ
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 این رظنم۔۔۔۔۔ 

 اس زیم ےک ارطاف ںیم۔۔۔۔ڈارٹکز اتپسہل ےک ےفیک ںیم وموجد ےھت۔ 

 زبنی یسک ن ات ہپ سنہ ریہ یھت۔ وہ دیپسچل ےس اےس دھکی راہ اھت۔ 

 " آپ ےن عنم ویکں رکدن ا اچی او ڈی ےننب ےس ڈارٹک ذاشین ؟؟؟؟؟؟ "

 ڈارٹک رحا ےن وپاھچ اھت۔ وہ رکسما دن ا 

 ںیہ "
 
 " ےھجم ںیہن اتگل ںیم ااکس الہ وہں۔ ڈارٹک روح ھجم ےس زن ادہ اقب

 داھک  مک "

ے

ری م

ن

 
 " آن ن ار۔ اینت یھب اعخ

 نسح ےن ہنم وسبرا

 ںیہن دے اتکس۔ اوب وک ریمی  "

ے
ے

ںیہن ن ار چس ںیم۔۔۔۔ اور وےسی یھب ںیم اانت وق

 " رضورت ےہ

 رھپ وارڈ اک رظنم۔۔۔۔ 

 اچدن رات۔۔۔۔۔۔ 
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  اس رمہضی ےک اہھت ہپ وھپل وبےٹ انبےن 

 

ل اہؤس آرسیف راحیہن وکن دنہمی ئل
ت 
 م
فی

ف یھت۔ دورسے ڈیب ہپ ٹنشیپ یھٹیب ڈارٹک افہمط وک وہ وچڑن اں انہپ ریہ یھت۔ ںیم رصمو

 واہں س  ن اوتں ںیم رصموف ںیھت۔ یسنہ، ےھٹھٹ، وخش ایپگں۔۔۔۔

 تہب اسرے رظنم دبےل ےھت۔۔۔۔۔ 

راں۔۔۔۔۔

ن
ن

 رسدی۔۔۔۔ رگیم۔۔۔۔ ن ارںیش۔۔۔۔ اہبر۔۔۔۔۔ خ

 ۓےس۔۔۔۔ اےت اجےت۔۔۔۔ ن وارڈ ںیم ڈیبز ہپ رمضی دبےتل رےہ ےھت۔ زیتی  

 رہچے۔۔۔۔۔ 

  وہ وھچیٹ یس تھچ وایل آرایشئ 

 

ر دوھپ اور ن ارش ےس ےنچب ےک ئل
م
اتپسہل ےک ن اہ

رزان اور ذاشین ےھٹیب ےھت۔ وہ اےس اجنےن 

ن

امعرت یھت سج ےک ےچین رےھک چنیب ہپ ڈارٹک ف

 ایک ایک اتب رےہ ےھت۔ وہ دیپسچل ےس نس راہ اھت۔ 

   وہ  ہپ   ان  ۔۔۔۔ۓ۔ داع ےک ےس ادناز ںیم اےھٹ وہاس امعرت ہپ وہ دو اہھت ےھت

ے

 
 آی

 یھت۔   دننکہ

"  

ن

ن
 
فِي

 

 َش
ي

 
َ
ُو 
ه
َ ف

رتضُ 

َ

ِذا م

 

ا
َ
 " و
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 ( ےھجم افش داتی ےہ "

ٰ ٰ

ا وہں وت ویہ ) اّلل

ے

  ںیم امیبر وہن
 
 " اور ج

********** 

     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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