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 ارلیح 

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ن

 دل

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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 ںیہمت دل یگل وھبل

 اجین ڑپے یگ 

 تبحم یک راوہں 

 !!!!ںیم آ رک وت دوھکی۔۔۔۔۔۔

 ےس یگل ڑھکی یھت۔ اےسی ہک وہ وکیئ بیع وہ  

ن

وبضمیط ےس اےکس ن ازو ڑکجے، اےکس یس 

پ یئگ یھت۔ وہ ایکس وکیئ اتمع اھت، ےسج وہ اےنپ ادنر ںیہک اپھچ انیل اچیتہ 

ن

اھت ےسج وہ ڈاھی

دا  دا ںیہن وہیگ۔ اب وہیگ وت اےنپ آپ ےس ج  یھت۔ اےسی ہک اب یھبک اس ےس ج 

ےس دور ںیہن وہےن دی یگ۔ اب ہک ہی وہا اھت ہک اس د  وخ  وک  صخش اس   نکیل  یگ   ۓوہاج

وےن ںیم، اےکس نپاس آےن ںیم وکیئ اور درایمن ںیم ںیہن اھت۔ 

ُ

پ

 ےک چ

 اب سب وہ یھت۔۔۔۔ 

 اور وہ اھت۔۔۔ 

 اور رسیتا،

 وہ دل۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ سج ےک ن ارے ںیم وہ اتہک اھت 

ا  "

ے
ن

 
ام اک الہپ الہپ رحف الم دںی، وت ہی دل ب

ن

 " ےہ ریمے اور اہمترے ن

 وت وہ دل نب ایگ اھت۔ 

  وہ دل نب یہ ایگ اھت۔ 

 

  وٹٹ اجےن ےک ئل

 

 ہشیمہ ےک ئل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے ےس ادنریھے ںیم ڈویب وہیئ یھت۔ وہ رادہاری اخومش یھت۔ 
گ
 
ج
مل

لیج یک وہ وکڑھٹی 

ر، دویار ےک اسھت رکیس ہپ اھٹیب وہ وچدیکار اوھگن راہ 
م
اھت۔ وہ السںیخ ان السوخں ےک ن اہ

رش ہپ ای  رطف یھچب اٹچیئ ہپ رکوٹ 

ن

یھب ےسیج دنین ںیم ںیھت۔ ُاس وکڑھٹی ےک ف

، ن ازو وک ہیکت انب  

 

ا   اخومش  وہ ۓئل

ٹ

 وہا۔  داتھکی وک  تکن   رمیئ   ریغ  یسک  دور  اھت۔  وہا  ل 

 وہا۔   وساتچ  ھچک  لسلسم

 وہ وج س  وہا اھت وت وایعق وہ اکچ اھت ؟؟ وہ چس ںیم واہں اھت ؟؟؟  

ا اھت، وہ وت اکچ اھت۔ اور ہی یھب چس اھت ہک وہ واہں اھت۔ وہ ٹیسھگ رک واہں الن ا ایگ اھت۔ 

ن

وج وہن

  وہ وپسیل ارٹکپسن اےس 
 
ایھب دورہپ یہ اک وت ہصق اھت۔ اسرا آسف امتہش داتھکی راہ اھت ج
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ر   ۓ ڑکھتہی اگل    ن اہم
ے

ر  اھت۔  آن ا  رکیل ی
م
  اھت۔   داھکی  امتہش   ےن  رہش  آدےھ  یخ   وت  ن اہ

ی۔ ااکس رخسمت 

ے

ھت
ی ک

رپواہ وت یخ اےس یسک یک یھب ںیہن یھت۔ دےنھکی وت ااکس امتہش اسری داین د

اچےہ اسری اکانئت اڑایت، ایکس وجیت وک یھب رپواہ ںیہن یھت۔ رپواہ یھت وت ایکس ہک وہ 

 وج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ای  رحف وھکلں ہک اس رحف ےس

ام نب 

ن

 ریما ن

 رھپ ای  رحف وھکلں 

 ہک اس رحف ےس

ام نب 

ن

 وج ن

ام نب 

ن

 ریتا ن

 رھپ ای  رحف وھکلں ہک اس رحف ےس
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اومں ےک چیب ایپر نب

ن

 ان ن

 یٹیل تھچ وک وھگر ریہ یھت۔ 

ے

ِ
 وہ جپ

 وکوسں دور یھت۔ وےسی رات ادیھ ےس زن ادہ زگر یکچ یھت نکیل ایکس آوھکنں ےس دنین 

  اجیتن یھت ہک وہ یھب 
 
یھب آج رات وہ وس ںیہن یتکس یھت۔ مک از مک آج رات ںیہن ج

 ںیہن وسن ا وہاگ۔

 " ںیہمت ےسیک ہتپ ےہ ہک وہ وسن ا ںیہن وہاگ ؟؟؟؟؟ "

اےکس ُاس دل ےن وپاھچ اھت وج وپرے اک وپرا، اسرے اک اسرا ااکس اانپ اھت۔ وہ مک از مک اےنپ 

ام ںیہن رکیت یھت۔دل اک 

ن

 الہپ یہ رحف اس صخش ےک ن

ےسیک وس اتکس ےہ۔ اس س  ےک دعب وج وہاکچ۔ اس س  ےک دعب وج اس ےن ایک۔ ےسیک  "

 " وس اتکس ےہ ؟؟؟؟؟

 وکیئ زور ےس اسنہ اھت۔ 

 وںیہ اےکس آس نپاس۔ 

 اس  ۓ وہ اے یس یک یکنخ اک اعدی، رنم رتسبوں ہپ ےنٹیل واال، اےنپ اعاشیلن لحم یک اجب "
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 " ےہ  اتکس ےسیک  یھب   وس  ہپ  اٹچیئ

 " ےس۔۔۔۔۔   رطف  ریمی  ۓ اھبڑ ںیم اج "

 اس ےن رکوٹ یل اور آںیھکن ومدن یل ںیھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رک داھکی اھت۔ 

ن

 ہپ وچی

ٹ

م
 اس ےن آہ

 آن وہئ یھت۔ وکڑھٹی  

ٹ
 

  وہ الی
 
ااکیف روینش ںیم وہ کیھٹ ےس دھکی ںیہن نپا راہ اھت ج

ن

ن

 ںیم اہن یئگ یھت اور ایکس آںیھکن دنچایھ ںیئگ۔روینش  

 " اھبیئ ؟؟؟ دااینل ؟؟؟؟ "

 وہ ویل اھت۔ 

اں ؟؟؟؟؟ "

ن

و کیھٹ ےہ ن
ُ

ے

 " ت

 وہ اھٹ اھٹیب اھت۔ 

 " وت اینت رات وک اہیں ایک رک راہ ےہ ؟؟؟ "
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 دااینل ےن اےبنھچ ےس اےس اہک اھت۔ وہ اےس دھکی رک رہ ایگ۔ 

 " ےک وس اجؤں ؟؟؟؟  وت اہیں دنب ےہ اور ںیم رھگ اج "

پ رہ ایگ۔ وہ السوخں ےک اس نپار ےس ای  ای  رک ےک اسامن ادنر رےنھک اگل اھت۔   وہ جپ

لشیپس ااجزت یل ےہ۔ اسی یپ ےک وت اہھت ن ادنھ رےھک ںیہ اس ےنیمک اطلسن ےن۔ ںیم  "

 ےک ےھچیپ اچنہپ وہں۔ وہ اسال یھب وی  اڈنی ہپ رمی ایگ وہا ےہ۔

ے

 " رنشمک ی

 راہ اھت۔ انب ہی وسےچ ہک وکیئ ےنس اگ وت ایک ےہک اگ وہ وباتل اج  

  اکم یک ن اری آیت ےہ وت آںیئ  "
 
ان ڈہ رحاومں وک یھب ہسیپ الھکےئ اجؤ وت کیھٹ ےہ۔ ج

اںیئ۔

 

 " ن اںیئ ش

  دو وسٹ ےھت۔ وجےت۔ اھکےن اک اسامن۔ ااکس وفن۔ 

 

 اےکس ئل

ا ےل اھبیئ۔ سب لک اک دن زگار ےل۔ ڈنسے ےہ وکر  "

ن

ٹ دنب ےہ۔ رپوسں وت نشنیٹ ن

 اک یہ رکوا 

ے
ن

 " ےہ۔  اکم  اک   یکٹچ ای    ہی  اگ۔  ۓارمح س  ےس الہپ اکم ریتی امضی

 " ویل۔۔۔۔ "

 " اہں "
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 رک داھکی اھت۔ وہ اےس یہ دھکی راہ اھت

ن

 اس ےن ای  دم اکپرا وت اس ےن وچی

اں ؟؟؟؟؟؟؟ "

ن

 " وہ کیھٹ ےہ ن

، اےکس نپاس آ اھٹیب اھت۔ ویل ےن اےس ےب ینیقی ےس داھکی اھت۔ وہ وںیہ  ردی 

ن
ن

 السوخں ےک ی

اں ؟؟؟؟؟؟   "

ن

د ن ا امام ںیم ےس یسک ےن ھچک رکوان ا وت ںیہن ےہ ن

ٹ

اں ؟؟؟ ڈی 

ن

وہ کیھٹ ےہ ن

 " ن ا ااسحن اھبیئ ےن ؟؟؟؟؟؟؟؟

 " دااینل سب رک ن ار۔۔۔۔۔ سب رکدے "

 " ںیم ایک وپھچ راہ وہں ؟؟؟؟؟ "

۔۔۔۔۔۔ "

ے

 
 " ارے اھبڑ ںیم یئگ وہ اور ایکس یخی

 وہ زور ےس الچن ا اھت۔ دااینل یک ایھٹمں چنھب یئگ ںیھت۔

۔۔۔۔ "

ے

 " وہ دو ےکٹ یک ڈارسن ےھجت اہیں ی

 " ٹش اپ !!!!! ٹش اپ۔۔۔۔۔۔۔ "

را ےک اجاگ اھت 

ٹ

ری 

ٹ

م
 الچن ا اھت۔ وچدیکار ہ

 
 دااینل قلح ےک ب
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 " وت داعفن وہ اج اہیں ےس۔۔۔۔۔ "

ام رھک ےل دااینل ےہ وت وہ   "

ن

 " ایس ن ازار۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اانپ وج یھب ن

 رھکب 

ے

دااینل ےن وہ الگس ااھٹ رک السوخں ہپ دے امرا اھت۔ اکچن ےک ڑکٹے دور ی

 ےھت۔   ۓگ

ا رکدوں وت اہیں ےس الچ اج ویل۔۔۔۔ ایھب ایس  "

ن

وت ارگ اچاتہ ےہ ہک ںیم ریتا لتق ن

۔۔۔۔۔۔۔

ے
ے

 " وق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ رپسی اکرفنسن اجری یھت۔ 

 ےس

 

 

ر ںیم   امیئ رای  ایٹ زیم ےک رپے رکویسں ہپ ےس ای  ہپ وہ یھٹیب وہیئ یھت۔ اےکس ی 

وہ ھچک ولیک ےھت، ھچک ڈیمن ا ےک دنبے ےھت۔ اطلسن روضی اھت، اور اسی یپ اصج  

 ےھت۔

ا ےہ نکیل  "

ے

ںیم ومعمل ےک اطمقب یہ آسف یئگ یھت۔ وی  اڈنی ہپ وےسی وت آف وہن

ا ےہ

ے

ا ڑپن

ن

  اکم زن ادہ وہ وت ںیمہ اجن
 
 " ۔ج
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 وہ یہ وبل ریہ یھت۔ 

ر دڑھا دڑھ 

ن

 ںیم رصموف ےھت۔ وفوٹرگاف

ن
ن

اسےنم روپررٹز اک عمجم اھت۔ س  ےنھکل ںیم، یس

 آںیھکن دنچایھ رےہ ےھت۔

 

ش
فلی 

ر انب رےہ ےھت۔ رمیکوں ےک   اصتوی 

آپ ےن ھچک ریغ ومعمیل وسحمس ایک اس دن آسف ںیم ؟؟؟؟؟؟ ن ا دااینل رمیضتٰ  "

 ںیم ؟؟؟؟ 

 

 " ےک روی 

 ےن اابثت ںیم رس الہدن ااس  

ادئ وہ اکم یک وہج ےس رٹسسی ںیم اھت۔ "

 

 " ںیم ےن اس س  وک اانپ ومہ یہ اھجمس اھت۔ ش

 اس ےن اچدر کیھٹ یک یھت

  اےکس آسف ںیم یئگ  "

 

  ںیم اانپ اکم لمکم رک ےک ، افزلئ ئل
 
ی ر

ے

رقتابیً دو ےجب ےک ف

۔ ےھجم ادنر آ رک دروازہ دنب رکےن  یھت۔ اےکس دطختس اچںیئہ ےھت۔ وہ آسف ںیم االیک یہ اھت 

 " وک اہک اھت

 " آپ ےن دروازہ الک ویکں ایک ؟؟؟؟ "

 " ںیم ےن ںیہن ایک۔ اس ےن دعب ںیم وخد ایک اھت "
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 وہ وفراً وبیل یھت۔ 

وہ انیقیً ےشن ںیم اھت۔ رشاب وت وہ ارثک یہ آسف ںیم اتیپ داھکیئ داتی اھت۔ دن داہڑے۔  "

 ے۔ اس ن ات وک رکیل ااکس اےنپ ن اپ اور اھبئ ےس یھب س  ےک اسےنم۔ انب یسک یک 
ی

 

کی
رپواہ 

 بیجع یس وہ 

ے

 ںیم اھت۔ ایکس احل

ے

ا اھت۔ وت اس دن یھب وہ ےشن یک احل

ے

ارثک ڑگھجا راہ رکن

 " ریہ یھت۔ الل آںیھکن۔ رھکبے ن ال۔ اس ےن ےھجم وںیہ ےنھٹیب وک اہک اور۔۔۔۔۔۔

 وہ زرا ریک 

اا   "

ن

کلن

ن

ن
اچیتہ یھت۔ ںیم ےن اس ےس اہک ہک ںیم افزلئ وھچڑ ےک ںیم دلج از دلج واہں ےس 

اج ریہ وہں، وہ دطختس رک دے وت ںیم ےل اجؤں یگ نکیل وہ اینپ ہگج ےس اھٹ ڑھکا وہا۔ وہ 

ردیتس ریمی الکیئ ڑکج یل اور ےھجم طلغ  تہب بیجع رطح ےس ےھجم دھکی راہ اھت۔ اس ےن زی 

 " رطےقی ےس وھچےن اگل۔ ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ں ںیم در آیئ یمن وک اویلگنں یک وپروں ےس اصف ایک اھت۔اس ےن آوھکن

ان یک اھکل ںیم اپھچ ڑیھبن ا۔ وہ وج اچاتہ ےہ، اس ہپ  "

ن

ان ںیہن۔ وہ ڑیھبن ا ےہ۔ ان

ن

وہ ان

 اج اتکس ےہ۔ وہ۔۔۔۔۔

ے

 " درتسس نپاےن وک یسک یھب دح ی
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 وہ وھپٹ وھپٹ رک رو ڑپی یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اھت  اھٹیب  ۓ ہپ، دویار ےس کیٹ اگل  وہ ایس اٹچئ

رش ہپ ڑپا اھت۔ اس ےن 

ن

ویل وج اسامن وھچڑ ایگ اھت، وہ س  ھچک وںیہ السوخں ےک نپاس ف

دوی دھکی  ا   اھت۔  داھکی  ںیہن  یھب ھچک  ےک  وفن   ۓوسا

ٹ

ب یھب وہ اہھت ںیم وفن ڑکپے، وہ وی 

 راہ اھت۔ 

ان یک اھکل ںیم   "

ن

ان ںیہن ےہ ۔ وہ ڑیھبن ا ےہ۔ ان

ن

اپھچ ڑیھبن ا۔ وہ وج اچاتہ ےہ، وہ ان

 اج اتکس ےہ۔ وہ۔۔۔۔۔

ے

 " اس ہپ درتسس نپاےن وک یسک یھب دح ی

 وہ رو ریہ یھت۔ 

 دااینل رمیضتٰ وک اگل ےسیج اےکس دل وک یسک ےن یھٹم ںیم رکیل چنیب ڈاال وہ۔

مت اداس وہیت وہ وت اسری اکانئت ونےح اگےن یتگل ےہ۔ مت ویکں اچیتہ وہ ہک رمہیث  "

 " الامل وہ اجںیئ ؟؟اگنر ام

 ے۔ ےھجم ہتپ ےہ ریمی تیثیح اس ےک اسےنم ای  ویچیٹن یک یھب  "
ی

 

ی
 
ہ
ےھجم ااصنف اچ
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ںیہن ےہ۔ دااینل رمیضتٰ یک یھٹم ںیم اس کلم اک ای  ای  ادارہ ےہ۔ وہ ےسج اچےہ 

د اتکس ری 

ن

ا اچیتہ وہں۔ وہ ےھجم ںیہن خ

ن

د اتکس ےہ نکیل ںیم اےس اتبن ری 

ن

 " خ

 ۔ وہ دکیم سنہ ڑپا اھت

 وہ کیھٹ وت ہہک ریہ یھت۔ 

ا یہ ںیہن اچاتہ اھت۔ 

ن

دن ری 

ن

د اتکس اھت۔ ویکہکن وہ اےس خ ری 

ن

 وہ اےس ںیہن خ

 " ڈیمم یلیلٰ ای  وسال "

 یسک روپررٹ ےن اہھت دنلب ایک اھت 

 " ایک ہی چس ےہ ہک آپ ای  ڈارسن رہ یکچ ںیہ ؟؟؟؟؟ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا۔ اےس وہ س  یھبک یھب دنسپ وہ اےکس ےگس اھبیئ اک نشکنف

ے

ا آن

ن

ا وت وہ واہں یھبک یھب ن

ے

ا وہن

ن

 ن

ا اھت اور اس س  ےس رکاتیہ 

ے

رن

ٹ
پ
ںیہن راہ اھت۔ یھبک یھب ںیہن۔ انتج وہ اس س  ےس خ

راتھ اج راہ اھت۔ 

ٹ

ا اھت، اانت یہ وہ س  ی 

ے

 اھکن

وہ اسرا نشکنف ااسحن اھبیئ ےک دووتسں یک رطف ےس ایک ایگ اھت۔ وہ اہل، اسری 
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ا اور وہ ڈارسنز۔ 

ن

ش، انیپ الپن

ٹ

ی

ن

من
ج 

ن

ی ت

 ار

 " ہی س  رضوری اھت ؟؟؟ "

اوگاری ےس ویل وک داھکی اھت 

ن

 اس ےن ن

ا ےہ "

ے

 " اوہ رگج وخیش ےک ومعق ہپ ہی س  یہ وت رضوری وہن

"   

 

معاال رکےت ںیہ۔ واؤیسک یک رضورت وک مہ اینپ وخیش ےک ئل

ے

ست
 "  ا

 وہ ہہک رک ای  وکےن یک لبیٹ ہپ الچ ایگ اھت۔ 

رہنہ مسج، ڑھبےلیک ےلیکمچ رہچے، وہ اواچن  وہ رصتخم ڑپکوں ںیم وبلس ڈارسنز، وہ مین ی 

۔  انپاک اسجرںیت، وہ س 

ن

 ویمزک، وہ ےب مگنہ رصق، وہ ن

۔ ہی رصف اس الکس وہ س  ےسج مہ " وخیش ےک ومعق " ہپ " رضوری " ہہک دےتی ںیہ

 یسک نشکنف ںیم ان یسیج ڈارسنز وک 

ے

  ی
 
ںیم ںیہن ےہ۔ ےچین ےس ےچین اک ہقبط یھب ج

دہ  ادنسپی 

ن

ںیہن ولبا اتیل، ان وک ںیہن وچنا اتیل، نیچ ںیہن اتلم ےہ۔ وہ س  ےسج امیض ںیم ن

ا اھت، اب نشیف نب اکچ ےہ۔ وہ وکےھٹ وت اڑج گ

ے

 وہ  نکیل   ںیہ  ۓرظنوں ےس داھکی اجن

اری  اب  واایلں  وکےھٹ
م
   دزیلہ  ہ

ے

   ی

 

 ںیہ۔   آگ
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ر جیٹس ےک اسےنم ڑھکے ےھت۔ وہ ےب مگنہ 

ن
ن

ری

ن

 اور ک

ے

اب یھب ااسحن اھبیئ، اےکن دوس

ویمزک لچ راہ اھت اور وہ ڑلیک وہش رن ا رصق رکےن ںیم رصموف یھت۔ وہ ونوٹں وک 

  البےت اور وھچےن یک 
 
ی ر

ے

اس ہپ وارےت اجےت ےھت، اےس اہبےن اہبےن ےس ف

 رکےت ےھت۔ وکںیشش  

 رک داھکی اھت۔ رہگا الل 

ن

یھبت وہ اس ےک اسےنم وایل رکیس ہپ آ یھٹیب یھت۔ اس ےن وچی

رے اور امال۔  

ن

 آوی 

ن

 ےس زرا ےچین متخ وہ راہ اھت۔ مہ رن

ن

 البؤز وج یس 

ن

اگنہل اور مہ رن

 دلج ہپ ومندار وہےکچ وہ ےنیسپ ےک ےھنن 

ے

اونں ہپ رھکبے ن ال اور امےھت ےس رگدن ی

 

ش

  اایتحط ےس اماھت کشخ رک ریہ یھت۔ اس ےس افرغ وہرک اس ےھنن رطق

 

و ئل

 
ٹ

ے۔ وہ ٹ

 

ٹ
ن

ےن اےنہ رپس ےس وہ ہشیش اکنال اور اانپ اپ دےنھکی یگل۔ وہ لپ اکٹس وھکیل اور وہ وہی

ر وہےت گ

ے

 ۔ ۓالل ےس الل ی

 " ای  ن ات اتبؤ ؟؟؟ "

ری رظنوں ےس داھکی اھت 

ٹ

 دااینل ےن اےس ک

  مت اےنپ "
 
  ٹیل اجو یگ وت ایک   اس س  ےک دعب ج

 

رھگ ولوٹ یگ اور رتسب ہپ وسےن ےک ئل

 " وکسن یک دنین وس نپاؤ یگ ؟؟؟؟؟؟
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 رک دےنھکی یگل یھت۔

ن

 وہ اےس وچی

ان س  رمدوں یک وہ رظنںی وج اہمترے مسج ےک آر نپار وہ ریہ ںیہ، اےلگ دن اوھٹ  "

ان  

 
ن

ںیہن وھچڑا وہاگ یگ وت وھبل یکچ وہیگ ؟؟؟؟ ایک وایعق ان رظنوں ےن وکیئ ن

 " ؟؟؟؟؟

 وہ آےگ وک وہیئ یھت۔ 

  اسرا نشکنف اجسن ا ایگ ےہ، وغر ےس دوھکی۔ ہی ےسیج ان ڑلویکں وک  "

 

ہی آدیم سج ےک ئل

 اینپ   وک  لک  ےہ،  راہ  دھکی  ےھجم   ےسیج  اگ۔  ۓوھچ راہ ےہ، لک وک اینپ ویبی وک یھب وییہن وھچ 

    ےک  اس  اگ۔ دےھکی  وییہن   یھب  وک  ویبی

 

 ںیم   یھب۔  وہ  اور  وہں وعرت  ای    سب  یھب ںیم   ئل

    اےکس  یھب

 

رق ہی ےہ ہک وہ ےچب   ایکس  اور وہں  اسامن  اک  ااھٹےن  ح   ئل

ن

ویبی یھب۔ سب ف

 " یھب دیپا رکے یگ۔

 وہ زرا ریک یھت 

رق ںیہن ڑپے اگ، وت ںیم  "

ن

  ایکس ویبی وک ف
 
ا، ج

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

  اےِس ف
 
وت ےھجم اتبؤ، ج

 " ویکں اممت انمؤں ؟؟؟؟؟؟؟
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 اینل ےن یفن ںیم رس الہن ا اھت دا

ا ےہ۔ مک ن ا زن ادہ، اس ےس  "

ے

ا ےہ۔ س  وک ڑپن

ے

رق ڑپن

ن

ںیہن۔۔۔۔ مت طلغ ہہک ریہ وہ۔ ف

 " عطق رظن۔۔۔۔۔

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ یھت

 " مت امتہش داھکو یگ وت وہ امتہش دںیھکی ےگ "

 وہ اےگ وک وہیئ یھت 

 " وہ امتہش دںیھکی ےگ وت ںیم امتہش داھکؤں یگ  "

 " مت ہی س  وھچڑ دو۔ وہ سک ےک نپاس اجںیئ ےگ دل الہبےن وک ؟؟؟؟؟؟؟؟ "

 وہ زنطہی سنہ 

ںیم ہی س  وھچڑ دوں یگ وت وھبک ےس رم اجؤں یگ۔ رشم دنبہ ںیہن امریت رگم   "

 " رویٹ۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن

   ںیم اہھت ڈاال اھت اور وہ اکرڈ اکنل ےک اےکس اسےنم راھک۔ 
 

 دااینل ےن ج
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 " ۔ ااجولں یک ونرکی۔ دن اک اکم۔ ای  ایھچ اجب۔ زعت یک رویٹ "

 وہ یتسنہ یلچ یئگ یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " انس ےہ آپ ڈارسن رہ یکچ ںیہ ؟؟؟؟ "

اوگاری ےس اس روپررٹ وک داھکی 

ن

پ رہ یئگ یھت۔ اطلسن ےن ن وہ روپررٹ وپھچ راہ اھت اور وہ جپ

 اھت

پ   ای   مہ  ہک  اےکس   ۓواٹ رشب۔ ہی اسیک وہیبدہ وسال ےہ۔ اجب "
 
 وپسرٹ وک  ومٹک  ری

دےن  امیض   ااکس  مہ  رکںی،  ے این  رشم  ؟؟؟؟  ںیہ  ۓ گ  ٹیب   رکی 
ی

 

ی
 
ہ
 " اچ

 اس ےن وفن رھک دن ا اھت۔ رس دویار ےس اکٹ ےک اس ےن آںیھکن ومدن یل ںیھت۔

اےنچ وایل ؟؟؟؟؟ "

ن

 " وہ ڈارسن ؟؟؟؟ دااینل وہ ن

 وہ ن ازتشگ یس وہیئ یھت

ام یلیلٰ ےہ   "

ن

دااکس ن

ٹ

 " ڈی 
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اوگاری ےس اہک اھت۔ 

ن

 اس ےن ن

ر یک ےہ۔ اب ایکس رمیض ےہ وہ وجانئ رکے یگ وت اےس وکیئ  "

ن

ںیم ےن اےس اجب آف

 " ںیہن اکنےل اگ۔

 وہئ یھت۔ اس ےن آںیھکن وھکںیل۔ اس نپار ویل ڑھکا اھت۔ 

ٹ

م
 یھبت السوخں ہپ آہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " وسری ن ار اھبیئ "

ا یہ اےس دون ارہ داھکی اھت۔وہ اینپ ہگج ےس  

ن

 ااھٹ اور ن

 ے یھت۔  "
ی

 

ی
 
ہ
اں ن ار۔ لچ وسری۔ ےھجم ںیہن اےسی ن ات رکین اچ

ن

 راہ وہں ن

ن

اعمیف امن

اں ن ار 

ن

 " اعمف رکدے ن

 وہ زرا راک 

وہ کیھٹ ےہ۔ الکن آیٹن ن ا ااسحن اھبیئ ےن ھچک یھب ںیہن ایک اےکس الخف۔ اںیہن یھب  "

ا ےل۔ اگرڈز ںیہ اےکس رھگ ےک وت ہتپ ےہ ریتا۔ وہ آ رےہ ںیہ دورہپ

ن

 واسپ۔ وت نشنیٹ ن

ے

 ی

ر۔ اسدہ ڑپکوں ںیم یہ ںیہ۔
م
 " ن اہ
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 اس ےن اےس وھگر ےک داھکی اھت 

"   

 

ا ونسں اےکس ئل

ن

دہ ںیم ریتی زن ان ےس ہی س  وکباس ن

ن

 

 

 " آئ

ردی  آن ا 

ن
ن

 وہ اینپ ہگج ےس ااھٹ اور اتلچ وہا اےکس ی

ا وہاگ ریما "

ن

 " ای  اکم رکن

 " مکح رک ن ار "

 " اےس ای  دہعف اہیں ےل آ۔ "

 وہ دکھ ےس رہ ایگ اھت 

ا اچاتہ وہں۔ یسک یھب رطح اےس  "

ن

سب ای  ن ار۔ سب ای  ن ار ںیم اس ےس ن ات رکن

 " اہیں ےل آ

 " داین ؟؟؟؟؟ ن ار چس ںیم وت ہہک راہ ےہ ہی ؟؟؟؟ "

 ےب نیقی اھت

ے

 وہ ایھب ی

پ ایک ےہ۔ وہ ھجت ےس ےنلم آ "
 
 ںیم  چس  وت  ؟؟؟؟  یگ ۓاس ےک وقبل وت ےن اس اک ری
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 " ؟؟؟؟  ےہ  وت  ںیم  وہش

پ رہ ایگ   وہ جپ

پ یہ راتہ وہں نکیل وت۔۔۔۔۔ وت ریما  " را ےگل اگ وت ںیم جپ رھپ ںیم ھچک وہکں اگ وت ےھجت ی 

 اک وہاگ۔

ے
ن

۔ لک حبص س  ےس الہپ اکم ریتی امضی

ے

 " اھبیئ وکسن رک ےل لک ی

 " اس ےس ےلہپ انلم ےہ اس ےس "

 " لہی نکمم ںیہن ےہ دااین "

 " زیلپ اھبیئ نب ےک۔۔۔۔۔ زیلپ ن ار۔۔۔۔۔۔ "

 وہ ےب یسب ےس اےس دھکی رک رہ ایگ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ویل کیھٹ وت ہہک راہ اھت۔ 

پ 
 
ہی ےسیک نکمم اھت ہک وہ اس ےس ےنلم لیج چنہپ اجیت۔ اس صخش ےس سج ےن ااکس ری

 اکنل دن ا اھت رکڈاال اھت۔ ویل وک وت اس ےن دےکھ درکی رھگ ےس 
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لن ااں ںیہ ؟؟؟؟؟ "

ے

پن
ی
 مت ےسیپ واےل ولگ وہ وت ایک ےتھجمس وہ مہ اہمترے اہوھتں ںیم ھٹک 

" 

 الچیت ریہ یھت اور اسرے ےلحم وک انسیت ریہ یھت۔ 

ے

ر ی  وہ دی 

  یہ  "

ے

 وک یھب اتبدو۔ اس ےس وت اب ںیم ی

ے

دعف وہ اجؤ اہیں ےس اور اس اےنپ دوس

  وہ اھپیسن ےک ےتخت ہپ
 
 "  وہاگولمں یگ ج

اس رات وہ ن اوریچ اخےن ےس اسرے اکم اٹمن ےک رمکے ںیم آیئ وت ااکس وفن جب راہ اھت۔ 

 وہ وکیئ ریغ انشاس ربمن اھت۔

 " وکن ؟؟؟؟؟؟ "

ر اخومیش ریہ یھت۔   دورسی رطف ھچک دی 

 " وکن ےہ ؟؟؟؟؟ "

ی نکیل مت ےن ےنلم ےس ااکن "

ٰ ن ل
ل

 ر رکدن اںیم ہی س  مت ےس آےنم اسےنم وپانھچ اچاتہ اھت 

" 

 وہ ابمل اسسن رھب ےک رہ یئگ یھت
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 " اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ےھجم وفن رکےن یک ؟؟؟؟ "

 " ےھجم سب ای  ن ات وپینھچ ےہ "

 وہ زرا راک اھت۔ 

 " مت اچیتہ ایک وہ ؟؟؟؟؟؟؟ "

 وہ رتسب ہپ ٹیب یئگ یھت۔ 

ر ہی اچیتہ وہ ہک ںیم ہشیمہ لیج ںیم ڑپا روہں وت مکح دو۔ ریمی الش یھب   "
م
اہیں ےس ن اہ

 ںیہن  وسرج  اک  لک ےہ  مسق  اہمتری  وت  ۓوہاج   اھپیسن  ےھجم  وہ  اچیتہ  مت   یگ۔  ۓ ںیہن اج

ا اچیتہ وہ لتق ریما  ںیہمت  وت  وہ  اچیتہ  دنی   امر  ےھجم   اگ۔  ُاےگ

ن

ر ےہ۔ ےھجم روسا رکن

ن
 

 اجی

 " وت۔۔۔۔۔۔

 " ںیم اچیتہ وہں مت ریما اھچیپ وھچڑ دو دااینل رمیضتٰ "

 اکٹ دی یھتاس ےن ایکس ن ات  

ا۔ "

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

روھ، ریمی الب ےس۔ ےھجم ف

ٹ
پ
و ن ا رمو، لیج ںیم ڑسو ن ا اھپیسن خ  

 

 

 " مت ج

 وہ ذہن این ادناز ںیم الچیئ یھت اور اکل اکٹ دی یھت۔
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 اس ےس دور۔۔۔۔ 

 تہب دور۔۔۔۔

 اھت۔  ایگ  رہ  اھٹیب ڑکپے  ںیم   اہھت  وفن ،ۓوہ لیج ںیم، اس رپاین یس اٹچیئ ہپ رس اکھج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا 

ن

 ڑتےنپ ہپ ریمے ن

 رھپ مت وسنہ ےگ 

 یھبک دل یسک ےس 

 !!!!!!!اگل رک وت دوھکی۔۔۔۔۔۔ 

ادنار رمکہ اھت۔ 

 

 وہ ش

ان سج ےش یک وخاشہ یھب رک اتکس ےہ، " 

ن

ر آاسشئ واہں وموجد یھت۔ وکیئ ان
م
داین یک ہ

 اکش ہی ریمے نپاس وہ "، ہہک اتکس ےہ، وہ واہں وموجد یھت۔  

ررچین۔۔۔۔ 

ن

ےگنہم اس اگنہم، اےھچ ےس ااھچ ابلس۔۔۔۔ رتہبنی وجےت۔۔۔۔ وخوصبرت ف
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ر ےش 
م
رابیً ہ

ے

رابیً ف

ے

دڈ ےش۔۔۔۔ وھبک اٹمےن وک ف

ٹ ن

رای ر ی 
م
ش یک ہ

ک

ٹ

 ن
می
س

آرام دہ رتسب۔۔۔۔ اک

اپ۔۔۔۔ بلطم اب ایک ایک 

ٹ

رجی۔۔۔۔ اقنیل۔۔۔۔ ےگنہم پیل ن

ن

ےس رھبا ف

 اتبؤں۔۔۔۔  

 ںیہ ہک وہ اسیک وہاگ ؟؟؟؟ وہ وےسی 

ے

ایک آپ آج لک ےک یسک زہشادے اک رمکہ وصتر رک تکس

ا اھت ویکہکن وہ

ن

 یسک اعم زہشادے اک ںیہن، ریمے زہشادے اک رمکہ اھت۔  اک دس گ

ج گاا اس ادنریھا۔۔۔۔ آرام دہ۔۔۔۔ 
مل
د رپوف۔۔۔۔ 

ٹ ن

اے یس یک یکنخ۔۔۔۔۔ اسؤی

 وکسن شخب۔۔۔۔ 

 اس رتسب ہپ وہ وسن ا ڑپا اھت۔ ویسی یہ دنین یسیج اس رتسب ہپ آ یتکس یھت۔ 

ر

ن

دا اج اتکس۔ ہی ہک اریم وےسی ہی یھب یسک سلفم یک الفیفس ےہ ہک ےسیپ ےس وکسن ںیہن خ ی 

ا یہس، 

ن

ا۔ ارے اجؤ اجؤ۔۔۔۔ رصف ہسیپ یہ وخیش یک اگریٹن ن

ے

 ںیم ںیہن وہن

ے

آدیم راج

دی اج یتکس ںیہ۔ ہی یھب ُایکس وتمعنں ںیم ےس ای   ری 

ن

اس ےس وخایشں رضور خ

 وخوصبرت تمعن ےہ۔

دا۔ دنمی دنمی آوھکنں  

ٹ ن

ےس یخ اس ےن رکوٹ دبیل اور زرا وٹٹل ےک اانپ وفن ڈوھی
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 داھکی اور اےس وںیہ رتسب ہپ وھچڑ دن ا اھت۔ 

ے
ے

 رونش رکسنی ہپ وق

 ای  این دن دااینل رمیضتٰ یک زدنیگ ںیم رشوع وہ اکچ اھت۔ 

 ای  اپھجےک ےس رظنم دباتل ےہ۔۔۔۔

رش ہپ وہ رپاین یس وکنتں وایل اٹچیئ یھچب وہیئ یھت سج ہپ 

ن

لیج یک اکل وکڑھٹی یھت۔ ف

ا 

ٹ

وہا اھت۔ اخومش۔۔۔۔ دور السوخں وک داتھکی وہا۔۔۔۔ ان ےس ن ازو وک ہیکت انب رک وہ ل 

 رپے ںیہک اور، ھچک اور وساتچ وہا۔۔۔۔۔ 

ااکیف روینش۔۔۔۔ ٹیپ ںیم ڑپیت وہیئ 

ن

رگیم۔۔۔۔ نٹھگ۔۔۔۔ سبح۔۔۔۔ ن

ے ایپس ےک اکےٹن۔۔۔۔۔ 

ے

ی
 
پھی
چ

 رگںیہ۔۔۔۔ قلح ںیم 

 یخ ےہ۔۔۔۔۔ 

  یخ یھت۔۔۔۔۔۔رمع ےک اتسسیئ اسل وہ آرام دہ رپوکسن  

 

زدنیگ شیع ےس اےنپ ئل

 اتیج آن ا اھت وت ہی دنچ ےٹنھگ دیق یک وعصںیتب یھب یہس۔  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ںیم ویکں ولمں اس ےس ؟؟؟ وہ اانت س  رکےن ےک دعب یھب ہی امگن ےسیک رھک اتکس  "
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 " ےہ ہک اس ےک البےن ہپ ںیم اھبیتگ وہیئ ایکس رطف یلچ اجؤں یگ ؟؟؟

 ےس اہک اھت  اس ےن دنتی

  ںیم ھٹک یلتپ یھت۔ اب ںیہن۔۔۔ اب اور ںیہن "
 
 اور اھت ج

ے
ے

 " وہ وق

 وہ زنطہی سنہ یھت۔ 

و یخ اب یھب ےہ "
ُ

ے

 " ھٹک یلتپ وت ت

 " ایک وکباس رک ریہ ےہ ؟؟؟؟ "

اوگاری ےس انیم وک داھکی اھت۔ وہ اےس وغبر دھکی ریہ یھت۔ 

ن

 اس ےن ن

ی۔   "

ٰ ن ل
ل

ےھجم ہتپ ےہ ریتی رطفت اک۔ ےھجم ہتپ ےہ وت یسک ںیم ےھجت نپاےنل ےس اجیتن وہں 

 اج یتکس ےہ 

ے

 " یھب ن ات وک رکیل یسک یھب دح ی

 وہ زرا ریک یھت 

ےھجم ںیہن ہتپ ریتے اور اےکس درایمن ںیم ایک ھچک راہ ےہ۔ ھچک راہ یھب ےہ ن ا ںیہن۔  "

ا۔ ےھجم ہی یھب ںیہن ہتپ ہک اس دن وہا ایک  

ٹ

وہاگ اےکس آسف ےھجم ںیہن ہتپ وہ اچس ےہ ن ا وھجن

ی نکیل۔۔۔۔۔۔

ٰ ن ل
ل

 " ںیم۔ ےھجم ہی س  ںیہن ہتپ 

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

29 

 وہ آےگ وک وہیئ یھت۔ 

 " ےھجم سب ای  ن ات ہتپ ےہ۔۔۔۔ وہ ہی ہک وت ای  ویبوقف ڑلیک ےہ "

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ائ  

ٹ

کیھٹ رک راہ اھت۔ اےکس اس ےن وکٹ انہپ اھت اور اب وہ آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا اینپ ن

 اھت۔ 

ٹ

ن کٹ
ف
 سکع ےن اےس اتبن ا ہک وہ ہشیمہ یک رطح رپ

رنی رئیہ ٹک۔۔۔۔ وہ ولکن یک وخوگشار ن اس۔۔۔۔ 

ے

ےقیلس ےس نب ن ال۔۔۔۔ وہ اگنہم ی

دڈ وجےت۔۔۔۔ ڑھگی۔۔۔۔۔ 

ٹ ن

رای  وہ رتہبنی ابلس۔۔۔۔ ی 

 اور وہ سکع۔۔۔۔ 

ریت 

ے

 آںیھکن۔۔۔۔ وہ وہ رونش وھبری آںیھکن۔۔۔ وہ اسےنم واےل ےک دل ںیم ای

رل رکیت آںیھکن۔۔۔۔ 

ن

رک آںیھکن۔۔۔ یسک وک البوہج یپ  زی 

 رظنم دباتل ےہ۔۔۔۔۔ 

 " !!!!! اوھٹ۔۔۔۔۔۔ "
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 رک آںیھکن وھکیل 

ن

دا امرا اھت۔ اس ےن وچی

ٹ ن

وحادلار ےن زور ےس اہک اور السوخں ہپ ڈی

 ںیھت۔

 اسےنم السوخں ےک اس نپار ویل ڑھکا اھت۔ 

ا " اہتش الن 

ن

  وہں۔۔۔ ےھجم ہتپ ےہ وت ےن لک یھب ھچک ںیہن اھکن ا ےہاسیک ےہ اھبیئ ؟؟؟ ن

" 

 اےکس  وہ   اب  ےھت۔ ۓاس ےن داھکی ویل ےن اس اگرڈ یک یھٹم ںیم وہ وھبرے ونٹ دن ا

روں  اھت۔  وموجد  نپاس   اےکس  اسےنم،

ٹ

رش  اک

ن

رش  ولازامت ےک  اھکےن  وہ   اھٹیب  ہپ ف

ن

ا   ہپ  ف

ے

 رک

 یل اور  دااین  اھت۔  راہ  اج

ے

 نپاین ےک دو نیت اپھچےک ہنم ہپ امرے ےھت۔ ل رنمل وارٹ یک وبب

 ویل ےن اےس وغبر داھکی اھت۔ 

 " ایک احل انب ایل ےہ ن ار وت ےن۔۔۔ دھکی وت یہس۔۔۔۔ "

 وہیئ  ریچ  وب یک  ےنیسپ ںیم ڑپکوں  رپاےن  دن  دو  ےھت۔   ۓاےکس ن ال امےھت ہپ رھکبے وہ

 ایگ۔ وہ آوھکنں وک دھکی رک رہ  وت  ااھٹںیئ   آںیھکن ےن   اس  ےک  اب  یھت۔

ے یک اکشر آںیھکن۔۔۔۔ وہ الل الل رسویخں یک آاماگجہ 
گ
 
ج
وہ آںیھکن۔۔۔۔ رت 

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

31 

 آںیھکن۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےہ۔ وہ اور ااکس ولیک آج وپری وکشش  "

ن

 ںیم اانپ ایبن عمج رکوان

ے

آج ںیہمت دعال

 یک اور ہی وہ یھب اج

ے
ن

 " اےکس اہھت تہب ےبمل ںیہ   یگ۔   ۓ رکںی ےگ امضی

 س ےن وغبر اطلسن وک داھکی اھت۔ ا

ا اور لیج  "

ے

ےھجم ںیہن ہتپ وہ دو دن یھب لیج ںیم ےسیک راک راہ۔ وہ اچاتہ وت دنچ ڈورن اں الہن

ا اتچنہپ، راےتس 

ن

 یھب ن

ے

ا۔ ہی اوتار وسومار یک ن ات ںیہن یھت۔ وہ اچاتہ وت لیج ی

ے

ر وہن
م
ےس ن اہ

 " ںیم یہ ےس وپسیل اےس واسپ ن ازعت واسپ درتف وھچڑ آیت۔

 وہ اسنہ اھت 

اینت یھب ایخ ںیہن آیئ وہیئ ڑلیک۔ وہ اس کلم وک الچےن واےل اخدنان ےس رضور   "

 " ےہ نکیل ایکس یھب زمکورن اں ںیہ

 وہ زرا راک اھت۔ 

۔ ںیم اہمترے اسھت ڑھکا وہں۔  "

ے

اس ےن اہمترے اسھت وج ایک ےہ اےس وھبانل م
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ی

ٰ ن ل
ل

 " مہ اےس ےنتیج ںیہن دںی ےگ۔ وہ رضور اہرے اگ 

رفی سیک وک وھگر ریہ یھت۔  وہ یسک وسچ ںیم ڈویب وہیئ اس ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ ای  رپشیعت اکرفنسن روم اھت۔ 

د 

ٹ ٹ

اےکس وطس ںیم وہ وعیس و رعضی زیم اور اےکس ارطاف ںیم رکایسں وموجد ںیھت۔ وسی

راامجن ےھت۔ اسرے ںیم وہ یکلہ یس ڈنھٹیک  راد واہں ی 

ن

د اف

ٹ ٹ

ررنشی وبی

ن

ی وہیئ یھت۔ اریئ ف

ھل

ُ
گ

ر ااسحس ہپ احوی یھت۔ 
م
ی یس کہم ہ

ن

 ھی ت
ب

 یک 

رنشیٹنی یک 

ن

زیم ےک اس رس ہپ دااینل رمیضتٰ ڑھکا اھت۔ اسےنم دویار ریگ رکسنی ہپ اینپ رپی 

السڈیئز دباتل، وہ اےنپ رپولنشیف ادناز ںیم وباتل اج راہ اھت۔ رواں اور ہتسش ہجہل۔۔۔ انب 

ا  یہی  اےس اور  اھت۔  راہ  اج اتہک   اینپ  سب  وہ   ۓز وہرےک، انب اےکٹ، انب ویفنک
ے

 یہی   سب  وہ  اھت۔   آن

ا

ے

ا۔۔۔۔۔  اینپ  انہک،   اینپ  اھت۔   رکن

ن

 سب۔۔۔۔  رکن

ل نیم نکیل ےھجم سب ای  ن ات اتبؤ۔۔۔ رصف اہمترے  "

ٹ

ن

ن

ن ی  
ج

اہمتری ن ات کیھٹ یہ 

ری رمق اہمتری ینپمک ںیم ویکں اونٹسی رکوں ؟؟؟؟

ٹ

 " ہہک دےنی ہپ ںیم اینت ی 
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 وہ وہےل ےس رکسمان ا 

 " آےکپ وسال ےک وجاب ںیم ریما یھب ای  وسال ےہ رس "

 آن ا اور اس ہپ دوونں اہھت اکٹ 

ے

 ےھت۔   ۓوہ وہےل وہےل اتلچ اینپ رکیس ی

آپ ہہک رےہ ںیہ ہک ںیم ہی ویکں رکوں، آپ ہی ںیہن رکںی ےگ وت اور ایک رکںی ےگ  "

 " ؟؟؟؟؟

 راہ اھتوہ ایکن اوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک ہہک  

رار اور ولگ ےھٹیب ںیہ۔ الوھکں زینپمک ںیہ۔ ڑکنیسوں رطح یک  "

ن

م
اس امرٹیک ںیم ہ

۔ ریمی سب ای  ینپمک اور ریمی سب  رز۔ ںیم سب ای  وہں اینزی اصج 

ن

ڈزلی، آف

ں ںیم داتی  
 
ی

ے

جن

ای  ڈلی۔ اہں ن ا ںیہن یک ڈلی۔۔۔۔ ایک ویکں ےسیک ںیہن۔۔۔۔ واض

ا یہ ےھجم دینی آیت ںیہ۔

ن

راد ہی   ںیہن اور ن

ن

ا وہں۔ اور اہیں ےھٹیب س  اف

ے

ںیم رک ےک داھکن

 " ن ات اجےتن ںیہ

 وہ زرا راک اھت۔ 

ل نیم۔ اور ہی ن ات آوکپ یھب ہتپ ےہ۔ اہیں س   "

ٹ

ن

ن

ن ی  
ج

ےھجم ہتپ ےہ ںیم نپارس وہں 
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ا یہ وت وہےن آ

ن

 " ںیہ  ۓھجم ےس ڑج رک وسن

 ایکس داینہ رطف ےھٹیب ااسحن اھبیئ ےن رکسما رک اےس داھکی اھت۔ 

  ای  دم ےس دبال اھت۔ رظنم

رھ ےک ےلگ ےس اگلن ا اھت۔ وہ سب اخومیش ےس ان 

ٹ

ااسحن اھبیئ ےن اےس زیتی ےس آےگ ی 

۔ 

ے

ر ی  ےک اسھت اگل ڑھکا اھت۔ تہب دی 

ا وہےت داتھکی آراہ وہں دااینل۔ ہی نپارس یٹم ےسیک وہا  "

ن

ھجت ےس ڑج ےک ولوگں وک وسن

 " ؟؟؟؟

اں اھبیئ "

ن

ر ےش وک انف ےہ ن
م
 " ہ

 ےس وبال اھت۔ ااسحن ےن اےس وغبر داھکی اھت۔ وہ وہےل  

 " ہی تہب زن ادہ وہایگ ےہ دااینل۔ "

 وہ رس اکھج ایگ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 " آیکپ ن اوتں ںیم وھجل ںیہ سم یلیلٰ "

ر ںیم اےس اانپ ایبن راکیرڈ  اےکس ولیک ےن اہک اھت۔ وہ اےکس اسےنم اھٹیب اھت۔ ایھب ھچک یہ دی 

ا اھت۔ 

ن

 رکوان

را ریغا ڑسک اھچپ ںیہن ےہ۔ وہ ویں ویکٹچں ںیم اہمترے  " ااکس ولیک وییہن وکیئ ای 

 " اسرے ازلاامت وک اخک ںیم الم دے اگ

 " وت ںیم ڈر اجؤں ؟؟؟؟ "

 وہ وفراً وبیل یھت۔ 

 " یہی وت ںیم اس دن ےس وسچ راہ وہں ہک مت ڈر ویکں ںیہن ریہ وہ ؟؟؟؟؟ "

 " ڈریتںیم اس ےس ںیہن   "

 " ںیم ایکس ن ات ںیہن رک راہ۔۔۔۔۔ "

 اس ےن ن ات اکیٹ یھت۔

 " یخ وھچڑںی۔۔۔۔ ےھجم سب ای  ن ات اتبںیئ۔ چس چس۔۔۔۔۔۔ "
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 وہ آےگ وک وہا اور ایکس آوھکنں ںیم داھکی اھت۔ 

 " ایک وایعق آپ چس وبل ریہ ںیہ ؟؟؟؟؟ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وہ تہب وخوصبرت یھت۔

  

 

ش

ل

 

ی

راتک۔۔۔ اٹس

ن
ن

یس۔۔۔ امڈرن ےس ڈرسی ںیم وبلمس۔۔۔ اویچن لیہ۔۔۔ ی

 اداںیئ۔۔۔۔ 

ررو رکیت یھت۔

ن

ا ڈی 

ن

 ووہایعق ںیم ایس الکس ےس وہن

" Oh my.... Look, Daniyal Murtaza is here..... 

" 

 اس ہپ ااھچیل یھت۔

ٹ

م
ً ای  رکسماہ  اےس دھکی رک وہ رکسمایئ یھت۔ دااینل ےن وجان ا

 " ہک مت اہیں آرےہ وہ ورہن ںیم ھچک ڈگنھ اک ایتر وہرک آیتےھجم ںیہن ہتپ اھت   "

ا ےہ "

ن

ر ےلہپ ہتپ الچ ہک ےھجم اہیں آن  " ےھجم وخد یھب ایھب وھتڑی دی 
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 رھبا اھت۔ 

ٹ
ن

 اک وھگی

ن

 دااینل ےن اسٹف ڈری

ام ن اد اھت ورہن 

ن

رہن وچدہری۔ ہی تمینغ اھت ہک اےس ااکس ن

ن

 یک یٹیب یھت۔ م

ے

د ےک دوس

ٹ

وہ ڈی 

 ںیہن اچہپاتن اھت۔ اےکس اےگ ےھچیپ 

ے

ں ی
 
کلی

 

س

  وج ڑلویکں یک یبمل اطقر یھت، ارثک یک وت وہ 

 " اس وی  اڈنی ہپ ایک رک رےہ وہ ؟؟؟ "

ر   ۓوہ دوونں ن اںیت رکےت وہ  ےھت۔  ۓآ  ن اہم

" Nothing special. May be a movie, hang out 

with friends " 

" Why not a dinner with me ? " 

 وہ دلجی ےس وبیل یھت 

ال رےہ وہ دااینل۔ اور مت وہ وادح ڑلےک  "

ٹ

 انہک۔ مت ےلھچپ نیت وتفہں ےس ےھجم ن

ے

ا م

ن

ن

ر ںیہن 
م
رے ریغے ےک اسھت ن اہ ر ای 

م
ر دی ےہ۔ وی ون ںیم ہ

ن

وہ ےسج ںیم ےن وخد ہی آف

 " اجیت

 وہ اسنہ اھت 
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" Same to you .... "  

 وہ دےمیھ ےس وبال اھت 

ہ وادح ڑلیک وہ سج ےن ےھجم آج رات ڈرن یک نکیل ںیم ںیہمت ہی ںیہن ہہک اتکس ہک مت و "

ا ڑپے اگ۔۔۔۔۔ کیٹ ریئک

ن

ر یک ےہ۔ وس۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم ای  اور دل وتڑن

ن

 " آف

 وہ ہہک رک راک ںیہن اھت۔ 

 رظنم دبل ایگ اھت۔ 

 اھت۔  اھٹیب  ۓ اگل  وفن ےس  اکن ،ۓوہ رس اکھج

ا "

ن

 رکن

ے

 " ںیم ےن اہک اھت ےھجم وفن م

کااری یھت۔

ن

پھی
ب

 وہ 

 " رکدو۔ اےس یھب ریمی تہب اسری ویطلغں ںیم ےس ای  ھجمس رکاعمف   "

پ رہ یئگ یھت۔   وہ جپ

ا اھت نکیل اےکس اسےنم 

ے

وہ اجیتن یھت وہ صخش اسری داین ںیم یسک ےک اسےنم رس ںیہن اکھجن

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

39 

ا اھت۔ 

ے

 ویں اتکھج اھت ہک رھپ دیساھ ںیہن وہن

 " وفن ویکں ایک ؟؟؟؟ "

 " یہی " ویکں " ریما وسال ےہ یلیلٰ "

 وہ وفراً وبال اھت 

 " ویکں ؟؟؟؟؟؟؟؟  "

 اس ےن ےب یسب ےس اٹچیئ اک اکنت وتڑا اھت 

ےھجم لیج انجیھب اہمترا دصقم ںیہن اھت۔ ےھجم فیلکت دنی یھب اہمتری وخاشہ ںیہن  "

یھت۔ ےھجم ویں س  ےک اسےنم روسا رکےن ےس یھب ںیہمت ھچک احلص ںیہن وہاگ ےھجم 

 " ہتپ ےہ

 وہ زرا راک اھت 

 " ویکں یلیل ؟؟؟؟رھپ   "

 وہ اخومش رہ یئگ یھت۔ 
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 " ای  ن ات اتبؤ یگ ؟؟؟؟؟ "

پ ریہ یھت۔  وہ اب یھب جپ

 " اےنپ دل ہپ اہھت رھک ےک اتبؤ ںیم اہمترے اسھت وہ س  رک اتکس وہں ؟؟؟؟؟؟ "

 " مت ریمے اسھت وہ س  رک ےکچ وہ اور ہی اکل مت راکیرڈ رک رےہ وہ۔ "

 اس ےن رکب ےس آںیھکن ومدن یل ںیھت 

ا دااینل رمیضتٰ ارگ اینپ ذات ںیم زرا ےس یھب ےچس وہ  "

ن

 رکن

ے

ےھجم اب دون ارہ اکل م

 " ۓ وت۔۔۔۔۔۔ ن ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وہ اےکس اسےنم اھٹیب اھت۔

 " ایک وایعق وہ چس وبل ریہ ےہ دااینل ؟؟؟؟؟  "

 اس ےن اےس وغبر داھکی اھت

 " ےھجت ایک اتگل ےہ ؟؟؟؟ "
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ایم وہ ریہ ےہ۔ اسرا ڈیمن ا ایک   "

ن

ر اسرے رہش ںیم ریتی دبن
م
ا ےہ۔۔۔۔۔ ن اہ

ے

رق ڑپن

ن

ف

ام ااھچل راہ ےہ۔ ریتی اسھک وک ااھچ اخاص اصقنن وہا ےہ اس ےس دااینل

ن

 " ریتا ن

ا "

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

 " ےھجم ف

ا ےہ ن ار "

ے

 " نکیل ریتے اخدنان وک ڑپن

 وہ وفراً وبال اھت 

 اک ن اپ   "

ٹ

پ
 

رق ولگ ریتے ن اپ وک ری

ن

 یک امں ںیہک ےگ وت تہب ف

ٹ

پ
 

اور ریتی ری

 " ڑپے اگ

پ رہ ایگ اھت   وہ جپ

  رھپ وپھچ راہ وہں۔ ایک وایعق وت ےن ہی س  ایک ےہ ؟؟؟؟؟ "

 

 " اس ئل

 " ےھجت ایک اتگل ےہ ؟؟؟  "

 اس ےن ویہ وسال واسپ اےکس ہنم ہپ دے امرا اھت۔ ارمح اےس دھکی رک رہ ایگ اھت۔ 

 " ڈنیٹ رک ےل۔ سب ای  ن ارریمی امن رپسی اکرفنسن ا "
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 اس ےن یفن ںیم رس الہ دن ا اھت 

ا ںیہن وہکں اگ "

ٹ

 " ںیم اےس س  ےک اسےنم وھجن

 " وت وخد وک اچس ہہک ریمے اھبیئ "

 " ارمح "

 اس ےن دریتش ےس اہک اھت

ا ںیہن وہکں اگ۔ وہ ےھجم ایک یتہک ےہ ایک ںیہن،  "

ٹ

اں۔۔۔۔۔ ںیم اےس وھجن

ن

ںیم ےن اہک ن

 " ۔۔۔۔۔ہی ایکس رمیض ےہ

 وہ زرا راک 

ا، ہی س  ن اںیت ےھجت ہتپ ںیہ ینعم ںیہن  "

ن

راب وہن

ن

ایم، ہی اسھک اک خ

ن

اور ای  ن ات۔ ہی دبن

رںیتھک۔ ریما تخت اانت زمکور ںیہن ےہ ہک وکیئ وییہن ااٹل دے رگم۔۔۔۔۔۔ ارگ وہ اچیتہ 

ن اں ےہ وت وییہن یہس۔۔۔۔ وہ اچیتہ ےہ ہک ریمے ےلگ ںیم وطق وہ اور ریپوں ںیم ڑیب

رن اد وہاجؤں وت ان اد رےنہ اک وکیئ وجاز ںیہن ےہ  وت وییہن یہس۔۔۔۔ وہ اچیتہ ےہ ہک ںیم ی 

 " ریمے نپاس۔۔۔ وہ یتہک ےہ ہک ںیم دیق روہں وت ایکس وخاشہ رس آوھکنں ہپ
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 وہ اےس داتھکی رہ ایگ اھت۔ 

 " ااسی ایک ےہ اس ںیم ؟؟؟؟؟؟ "

 اس ےن ےب یسب ےس رس الہ دن ا اھت۔ 

 " ۔۔۔۔۔۔۔۔ےھجم ںیہن ہتپ "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہپ راہ وہایگ ےہ "

ے
ن

 " وہ امضی

 وہ اخومش یھٹیب ریہ یھت۔

 " اہمترا الپن ایک ےہ ؟؟؟؟؟؟؟ "

 انیم ےن اےس وغبر داھکی اھت۔ وہ سب اےنپ وفن ںیم یگل ریہ یھت۔ 

 " ای  ن ات وت اتبؤ ؟؟؟؟ "

 اس ےن اےگ وہرک وپاھچ اھت

ی ؟؟؟؟؟؟ ہی ایک ےسیک مت   "

ٰ ن ل
ل

 آایگ 

ے

 " ےن ؟؟؟؟؟ وہ ےسیک اس دح ی
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 وہ اب یھب اخومش ریہ یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یمم ےن اےس ےلگ ےس اگلن ا اھت۔ 

 " ریما اٹیب۔۔۔۔۔۔ ریما ہچب "

ازوں 

ن

د یھب نپاس یہ ڑھکے اےس رکفدنمی ےس دھکی رےہ ےھت۔ دو دونں ںیم وہ ن

ٹ

ڈی 

رق " ےس الپ ااکن ہچب المک ایگ اھت۔  

ن

ا نپا اس " ف

ے

ا نکیل وہ وت رس ن

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

وہ اتہک اھت ہک اےس ف

ر ںیم اھت۔ 

 

 ےک ای

 " وہ ڑلیک۔۔۔۔۔۔۔  "

 " یمم زیلپ۔۔۔۔۔ ںیہن۔۔۔۔۔ "

 وہ دلجی ےس وبال اھت۔ 

اں  "

ن

زیلپ۔۔۔۔۔ ےھجم ہہک ںیل۔۔۔ وج یھب انہک ےہ۔۔۔۔ ںیم ڑھکا وہں ن

اں رجمم۔۔۔۔۔ زیلپ اےس ںیہن

ن

 " ۔۔۔۔۔اہیں۔۔۔۔ ںیم وہں ن

 وہ ااجتلہیئ ےجہل ںیم اتہک الچ ایگ اھت۔ 

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

45 

 " وت رجمم ںیہن ےہ ےھجم ہتپ ےہ۔ ریما اٹیب ااسی یھبک ںیہن رک اتکس۔ "

پ رہ ایگ   وہ جپ

وہ وھجٹ وبل ریہ ےہ۔۔۔۔ ےھجم ہتپ ےہ۔۔۔ وہ وھجیٹ ےہ۔۔۔۔ وہ اینپ  "

 " اواقت۔۔۔۔۔۔

 " یمم۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم فیلکت وہیت ےہ "

آوسن اہب اھت۔ اس ےن یسک ےچب ےک ےس ادناز ںیم امں وک داھکی اھت۔ ااکن اس یک آھکن ےس وہ  

 دل ٹک ےک رہ ایگ اھت۔ 

 " ااھچ سب۔۔۔۔۔ ولچ اجؤ۔۔۔۔ "

د ےن اہک اھت۔ 

ٹ

 ڈی 

رشی وہ  "

ن

ا اھکےت ںیہ۔۔۔۔ اجؤ۔۔۔۔۔ دلجی ف

ن

رشی وہ اجؤ۔۔۔۔ اھکن

ن

اہن دوھ ےک ف

 " رک آؤ۔۔۔۔۔

 اوہنں ےن ااکس دنکاھ اپھتپھتن ا اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ڈاگننئ یک یبمل زیم مسق اہ مسق ےک اھکونں ےس رھبی وہیئ یھت۔ اضف ںیم یلیھپ ااہتش ازیگن 

راھ ریہ یھت۔  

ٹ

 وخوبش وھبک ی 

د وموجد ےھت۔ ان ےک داینہ رطف یلہپ رکیس ہپ ااسحن اھبیئ ےھت 

ٹ

رایہ رکیس ہپ ڈی  رسی 

 ےک رکےت ںیم وبلمس، ےلیگ ن ال، اہنن ا اور ان ےک اسھت دااینل اھٹیب اھت۔ دیفس وگل ےلگ

 دوھن ا اس۔۔۔۔ اےکس نیع اسےنم یمم وموجد ںیھت۔  

اس ےک دعب اس وموضع ہپ وکیئ ن ات ںیہن وہیئ یھت۔ وہ ان ےس اےکن رٹپ ےک ن ارے 

 ںیم وپاتھچ راہ اھت۔ 

 " اھبیھب ںیہن آںیئ واسپ ؟؟؟ "

 " ںیہن۔ وہ وںیہ اینپ اخہل یک رطف رک یئگ۔ "

 رس الہ دن ا اس ےن  

 " ںیم ےن اہک ولچ ھچک دن زگار ےل یگ "

ام ڑپاھ اھت۔ 

ن

 یھبت ااکس وفن اجب اھت۔ اس ےن رونش رکسنی ہپ اتلج اتھجب وہ ن

ی اکگنل "

ٰ ن ل
ل

 " 
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 اس ےن وفراً وفن اکن ےس اگلن ا اھت۔ دورسی رطف وہ رو ریہ یھت۔ 

 ے۔۔۔۔ زیلپ۔۔۔۔ ایھب۔۔۔۔۔۔ "
ی

 

ی
 
ہ
 " دااینل۔۔۔۔۔ ےھجم اہمتری دمد اچ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رک   دھکی  ۓہشیمہ وہ

رمہ  ھجم وک ی 

 یسک دن زرا رکسما 

 !!!!!رک وت دوھکی۔۔۔۔۔۔۔ 

 اےس واہں دھکی رک دااینل رمیضتٰ وک فیلکت وہیئ یھت۔ 

 یلہپ دہعف۔۔۔۔ یلہپ یلہپ فیلکت وج اس ےک ذرےعی ےس اےس یلم یھت۔  

رن ا ادناز اک وہ تیگنس اھت۔ ااسحن اور وہ راصقں یھت۔ ایس وہش رن ا ادناز ےس سج وہش  

رے یک لکش ںیم ڑھکے ےھت۔ ونوٹں یک 

 

 جیٹس ےک اسےنم آدےھ دای

ے

اےکس دوس

ارہ رکےت ہک وہ ےل اج 

 

 ۔ ۓڈگن اں ڑکپے۔ ای  ای  ونٹ اواچن رکےت اور اےس اش

    ےک  اس
 
ی ر

ے

  رشارت  اسھت  اےکس   رکےت۔  وکشش  یک   وھچےن  اےس ہپ   آےن  ف
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 رکےت۔۔۔۔

 اھت۔ وہ فیلکت دہ  

  وہ فیلکت دہ اھت۔ وہ یسک یھب دل 

 

ان آدویمں ےک لیبق ںیم وہ وج رمد اھت، اس ےک ئل

ا۔ 

ے

  فیلکت دہ یہ وہن

 

 رےنھک واےل ےک ئل

  قیلخت ںیہن یک یئگ 

 

  ںیہن انبیئ یئگ یھت۔ وہ اےسی امتےش ےک ئل

 

دلیل ےک ئل

ن ے

وہ اینت ی

ا ںیہن ایگ اھت

 

راش

ے

۔ وہ ےلھب یٹم یک ومرت یھت رپ یھت۔ اوکس ویں یسک ےک دل الہبےن وک ی

 ے اھت۔ 
ی

 

ی
 
ہ
ا اچ

ن

 اےس ریہے ومویتں ےک اےسی اھبنسل ےک راھک اجن

 " مت یلچ اجؤ اہیں ےس۔۔۔۔۔ "

 " ویکں ؟؟؟؟ "

 اس ےن اےبنھچ ےس اہک اھت۔ 

 " ویکہکن ںیم ہہک راہ وہں "

 " مت وہےت وکن وہ ھچک یھب ےنہک واےل ؟؟؟ "

 " س  رکےن واےل ؟؟؟؟؟وہ س  وکن وہےت ںیہ اہمترے اسھت ہی  "
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دار۔۔۔۔ دقردان۔۔۔۔ ریما رھگ ایکن وبیجں ےس  " ری 

ن

امتش نیب۔۔۔۔ ریمے خ

 " اتلچ ےہ وت اہں۔۔۔۔۔۔ مت وکن وہ ؟؟؟

 " ںیم ہی س  ںیہن وہں۔ نکیل۔۔۔۔۔۔۔  "

۔  دٹ اکرڈ۔ انتج شیک اھت س 

ٹ

۔ رکی 

ٹ

   اخیل رکدی یھت۔ اانپ وال
 

اس ےن اینپ ج

۔ 

ے

 اگڑی یک اچیب ی

  ؟؟؟؟ہی   "

 

 " اکیف ےہ اہیں ےس اجےن ےک ئل

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ یھت

دار۔۔۔۔ وج اینپ رمیض وپری رکےن وک ھچک یھب رک اتکس  " ری 

ن

وت مت یھب ویہ وہ۔ ای  خ

د اتکس ےہ ری 

ن

 ےس ھچک یھب خ

ے

 " ےہ۔ اینپ دول

د ںیہن راہ وہں۔ چیب راہ وہں۔ " ری 

ن

 " خ

 " ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "

ا اکس

ن

پ رہ ایگ۔ ہہک ن  " " ریما دل وہ جپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وہ اس ےس اکرڈ رکیل یلچ یئگ یھت۔

 اےلگ یہ دن وہ آسف اےکس اسےنم یھت۔ 

ادئ مت ےشن ںیم اھت "

 

 " لک ش

 یھت۔   ریہ   ہہک  وہ  ۓ اےس وغبر دےتھکی وہ

ارے وتڑ رک  "

ے

رے دوعے رک اجےت ںیہ۔ ےھجم یھب یئک ن ار اچدن ن

ٹ

رے ی 

ٹ

ےشن ںیم رمد ی 

ال ںیم دےیئ ںیہ رمد

ے

ن ا ےہ، ااھٹ ےک نپا

ے

رن وہن
م
 ںیم۔ ےسیج یہ ہشن ہ

ے

وں ےن اس احل

 "دے امرےت ںیہ۔ وساچ ںیہمت یھب آزام ولں۔ 

 وہ زرا ریک 

 " وت اتبؤ رٹسم۔۔۔۔۔ ایھب یھب ےشن ںیم وہ ؟؟؟ "

 وہ وہےل ےس رکسمان ا 

ادئ "

 

 " ش

 وہ سنہ ڑپی 
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اےن آیئ وہں "

ٹ

 اور اگڑی یک اچیب ولن

ٹ

 " اہمترا وال

 " دی وہیئ زیچ واسپ ںیہن اتیلںیم   "

 " اور ںیم کیھب ںیہن یتیل "

 وہ وفراً وبیل یھت۔ 

لک وج ان رمدوں ےن دن ا وہ ریمی امکیئ یھت۔ الحل یھت ن ا رحام، اس ےس عطق رظن وہ  "

رس اھک رک دن ا۔ ویں ےسیج یسک اکھبری ےک وکشکل 

ے

یسک اک رمح ںیہن یھت۔ وج مت ےن دن ا، وہ ی

 " ںیم ھچک ےکس ااھچل دو

 وہ آےگ وک وہا

 یہ ہن آ "

ے

 
اہک یسک دورسے ےک رمح یک ونی

ے

 " ۓوخد ہپ وخد رمح اھک ول رھپ۔ ن

 وہ زرا راک اھت 

ا۔ ےھجم ایکس رضورت ںیہن۔ زدنیگ یہ ےھجم دموہش ریتھک ےہ۔ وت  "

ے

ںیم ہشن ںیہن رکن

رامن ںیہن اھت۔ ںیم ںیہمت اجب دے راہ 

ن

ریض ف

ن

اہ اک ف

 

ر یسک رشایب ن ادش

ن

ریمی لک یک آف

 " ں۔وہ
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 وہ اےس یہ دھکی ریہ یھت۔

 " ایک اجب ؟؟ "

 " وج مت انیل اچوہ "

 وہ زرا اس رکسمایئ 

 ے "
ی

 

ی
 
ہ
 اچ

ٹ

 " ےھجم اہمتری س 

 وہ اسنہ اور اھٹ ڑھکا وہا اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا ےہ الھب۔ 

ے

ریض ن اںیت ںیہ۔ سک داین ےک ےصق انس رےہ وہ۔ اےسی وہن

ن

مت س  وہک ےگ ف

 وکیئ رک اتکس ےہ الھب ؟ ںیہن ںیہن ہی نکمم ںیہن۔ البوہج۔۔۔۔اینت تبحم  

 ںیم وہکں اگ مت ےن تبحم دیھکی یھب ےہ یھبک ؟؟؟؟  

 ںیم 

ن

ان ےک یس 

ن

وون یسیج ربتعم تبحم۔ ان
ن ک
ف

 ہپ قیلخت وہیئ۔ وہ 

ن

ُ

دا ےک ک

ن

وہ تبحم وج ج

 دل راھک ایگ وت ایسی دقمس ہگج ہپ ریھک یئگ نپاک تبحم۔۔۔ 
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را چس یہ ہی تبحم رہھٹی۔۔۔۔ وت اکانئت اک س  ےس

ٹ

  ی 

 تبحم۔۔۔۔۔ 

 رب یک دنبے ےس تبحم۔۔۔۔

 اےکس دنبوں یک دنبوں ےس تبحم۔۔۔۔۔ 

اس ےن دل دن ا اور اس ںیم تبحم دی۔ وت رھپ اس ںیم کش اسیک ؟؟؟؟؟؟ وکیئ یسک وک اچہ 

یھب ںیہن اتکس ؟؟؟؟؟؟؟ وکیئ یسک ےس رفنت رکے اینت ہک ایکس اجن ےل ےل، ہی 

 وکیئ یسک یک تبحم ںیم اجن دے دے، ہی نکمم ںیہن ؟؟؟؟؟؟؟   نکمم ےہ نکیل

 وہ اھٹ ڑھکا وہا ےہ اینپ رکیس ےس۔۔۔۔

 ےہ اہمتری "

ٹ

 " آ اجؤ۔۔۔۔۔ آج ےس ہی س 

 و دو ںیم گل 

ے

وت ریمی ونس وہ وت سب ای  رکیس یھت۔ وہ اس ےس داین امیتگن وت وہ ایکس ن

ا۔۔۔۔ 

ے

 اجن

 ویکں ؟؟؟؟

 تبحم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر وس
م
 ال اک وجاب ےہ اور ہی یہ ریما وجاب ےہ۔۔۔۔سب ہی ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 " وت نپالگ وت ںیہن وہایگ ؟؟؟؟ "

 ااسحن ےن اےس ویں داھکی ےسیج وہ وایعق نپالگ وہایگ وہ۔

وہ آیکپ دنہمی ہپ رجمے رک یتکس ےہ نکیل ینپمک ںیم ای  زعت یک ونرکی ںیہن رک  "

 " یتکس ؟؟؟؟

رٹکی اینپ یپ اے رھک ایل رک یتکس ےہ نکیل "

 

 ےہ ایکس وج وت ےن اےس ڈای

ن

ں

 

ش
ن ک
ف

 ایک وکایل 

اری ینپمک اک 
م
ےہ۔ ےھجت ادنازہ یھب ےہ رپلنس اٹنٹسس ےک نپاس اسیک اسیک ڈاٹی وہاگ ہ

 " ؟؟؟؟

 " ںیم ویبوقف وہں ؟؟؟؟ سب رصف ہی اتبںیئ ؟؟؟ "

 " اس ےحمل وت وکیئ اقمح یہ گل راہ ےہ ےھجم  "

 یہ یہسںیلچ   "

ے
ے

 " امحق

پ وہ گ  یک   اھبیئ   وھچٹ   اسل ھچ  ےس  اےنپ   وہ  ےھت۔ ۓ ااسحن ےن ھچک انہک اچاہ نکیل جپ
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اں  اوکس   وت  اھت  داتی  ہہک اہں  ن ار   ای    وہ   وہ۔  اھت وافق  ےس  رگ  رگ

ن

 الل  اک   امں  وکیئ   ںیم ن

 اتکس اھت۔   دبل  ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ری یھت۔ واہں ےس ایکس ینپمک ںیم۔ اب وہےل وہےل ایکس 

ے

وت وہ ےلہپ اےکس دل ںیم ای

الم وہیت اج ریہ یھت۔ 

 

 زدنیگ ںیم ش

رو ںیہن رکیت یھت۔ 

ن

 وک ڈی 

ٹ

ااسحن کیھٹ اتہک اھت۔ وہ وکاافیلڈیئ ںیہن یھت۔ وہ اس وپس

دمد   اےس اس س  یک اے یب یس یھب ںیہن ہتپ یھت۔ وہ وت سب ای  وش سیپ یھت۔ ایکس

ی 

ٰ ن ل
ل

اری 
م
ی یھت۔ ہ

ے

ھت
ی ک

  ای  اور اٹنٹسس رھک دی یئگ یھت۔ وت اسرا ھچک وہ د

 

ےک ئل

ام یک یپ اے ںیھت۔

ن

 اصہبح وت سب ن

 " اس اسری رمااعت اک دصقم ایک ےہ دااینل ؟؟؟ "

 اس دن اس ےن وپاھچ اھت

 اٹلےن وک ایتر وہ اج "

ے

ا  ایک دصقم  ااکس وت  ۓای  رمد وعرت ہپ اجن ی

ے

 ؟؟؟؟؟  ےہ  وہن

" 
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ا اچاتہ ےہ "

ن

دن ری 

ن

 " وہ اےس خ

 وہ وفراً وبیل یھت۔ 

ا ںیہن اچاتہ ےہ "

ن

دن ری 

ن

 " ن ا وہ اےس خ

 وہ رکسمادی یھت

ا داتی وہ نکیل اہیں س   "

ن

ادئ داھکیئ ن

 

د وت مت ےھجم رےہ وہ۔ روز۔ ہحمل ہحمل۔ ںیہمت ش ری 

ن

خ

 ہپ دااینل ہک مت ھجم ہپ ایلگن ااھٹےت ںیہ اور ویہ ایلگن مت ہپ یھب ایتھٹ ےہ۔ وہ ےتسنہ ںیہ مت

  رمے یہ اج رےہ وہ

 

 "ای  ڑلیک ےک ئل

 " ںیم رما یہ اج راہ وہں "

 وہ زرا راک 

  ںیہمت داھکی اھت۔ چس ںیم۔ "
 
 " ںیم رم ایگ اس دن ج

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ 

  ےہ ؟؟؟؟ "

 

 " وت ہی س  ےھجم نپاےن ےک ئل
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 " ںیم ںیہمت ںیہن نپا اتکس ؟؟؟؟؟ "

، رمااعت، ہی ن اںیت، ہی اہکاینں، اےسی ںیہن نپا وکس ےگ۔   "

ے

ہی ونرکی، ہی ہسیپ، ہی دول

 " ان س  ےس ںیہن ولمں یگ ںیم ںیہمت 

 " رھپ ےسیک ؟؟؟؟؟؟ "

 اس ےن دنکےھ ااکچ دےیئ ےھت۔ 

 " ہتپ ںیہن "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  یھب

 

  ایک اھت وت وہ ای  ےحمل ےک ئل

 

ا اس ےس وکیئ وپاتھچ یک دااینل رمیضتٰ اےکس ئل

ن

 ن

 وسیتچ۔ اےس وجاب ہتپ اھت۔ 

 " ای  رمد۔۔۔۔ "

 " سب ای  رمد ؟؟؟؟؟ "

 " اہں سب ای  رمد۔۔۔۔۔ "

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

58 

 انیم ےن ریحت ےس اےس داھکی

ا رک ن ار "

ن

 " ن

حیحص ہہک ریہ وہں۔ وہ اعم آدویمں یک رطح یہ ےہ۔ وہ ااھچ نب راہ ےہ۔ اےنپ ےسیپ اک  "

اےس اتگل ےہ وہ ویں نپاراس نب ےک زمع ےہ اےس۔ اےس اتگل ےہ وہ س  ےس اگل ےہ۔  

 " ےھجم اٹپ ےل اگ۔ وہ اتھجمس ےہ اےس ریمے مسج ےس وکیئ رسواکر ںیہن۔

 وہ زرا ریک 

ا ںیہک ھجم ہپ  "

ن

ا ےہ۔ وہ ںیہک ن

ٹ

ا وہ نکیل وہ وھجن

ن

ادئ وخد یھب ہتپ ن

 

ا ےہ۔ اےس ش

ٹ

وہ وھجن

 ےہ ایکس۔ وہ اچاتہ ےہ ںیم اےس اانپ آ

ے

م
پ درتسس اچاتہ ےہ۔ سب یہی وت اچہ

ن

پ وسی

 " دوں۔ اےس اتگل ےہ ںیم ہی رکدوں یگ

 " اور وہ وج اتہک ےہ تبحم۔۔۔۔۔۔ "

 یتسنہ ریہ یھت۔ 

ے

ر ی  وہ سنہ ڑپی اور دی 

وکیئ چس ںیم یسک ےس تبحم رک اتکس ےہ ؟؟؟؟؟ وکیئ اس اسیج چس ںیم ھجم یسیج ےس   "

 " تبحم رک اتکس ےہ ؟؟؟؟؟؟
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےہ، وت ای  دااینل  

ی ےہ

ٰ ن ل
ل

 ای  

ا ےہ

ے
ن

 
اومں ےک ےلہپ ےلہپ رحف وک المںیئ وت وج ب

ن

 اور ان ےک ن

 وہ دل ےہ۔۔۔۔۔ 

 وہ وج دوونں ےک نپاس ےہ،

 وہ وج دوونں ایس ےک نپاس ںیہ۔۔۔۔۔ 

 ےہ ہک اس ہپ رم اٹم 
 
ادئ وہ اس اقب

 

وہ چس ںیم رم اٹم ےہ اس ہپ۔ ےسیک ؟؟؟؟؟ ش

  ۔۔۔۔۔ ۓاج

 " ؟؟؟ااسی ایک ےہ اس ںیم دااینل ؟؟ "

 ویل ےن اس دن اس ےس وپاھچ اھت۔

ایسی یھب ایک دویایگن ؟؟؟؟ ےھجت ہتپ ےہ ایکس الکس ںیہن ےہ، رکرٹکی ںیہن ےہ،  "

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

60 

 ڑلایکں 

ٹ
ن

اخدنان ںیہن ےہ، ھچک آاگ اھچیپ ںیہن ےہ۔ اس ےس زن ادہ وخوصبرت، اکڈیفنی

 " ریتے آےگ ےھچیپ وھگیتم ںیہ ن ار۔ رھپ وہ ویکں ؟؟؟؟؟؟؟

 وہ رکسما دن ا اھت 

 " وہ ویکں ںیہن ؟؟؟؟؟؟ "

ا اھت۔ 

ے

ا وت یسک اور یہ ادناز ےس رکن

ے

ا یھب اور رطح ےس اھت۔ ایکس ن ات رکن

ے

 وہ اب رکسمان

ا  "

ے
ن

ا ےہ س

ے

ا ےہ داتھکی روہں۔ وہ ن ات رکیت ےہ وت دل رکن

ے

اےس داتھکی وہں وت دل رکن

ا راتہ وہں۔ وہ۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔ ےسیک 

ے
ن

پ ریتہ ےہ وت ایکس اخومیش س روہں۔ وہ جپ

ؤں۔۔۔۔ وہ اینت ایھچ یتگل ےہ ہک اےھچ ےنگل ےک امیپےن وھچٹ ےنگل ےتگل ںیہ۔ وہ اتب

اں، ںیہی ںیہک آس نپاس وت ںیم رپوکسن راتہ وہں۔ ویں ےسیج۔۔۔۔۔ 

ن

نپاس وہیت ےہ ن

 " ےسیک اتبؤں۔۔۔۔۔

 وہ اھجل ایگ اھت۔ 

 وہ وج دیساھ اسدا اھت، اھجل ایگ اھت۔ 

 " وت نپالگ وہایگ ےہ ریمے اھبیئ "

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

61 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 س  اےس یہی وت ےتہک ےھت۔

 " وت نپالگ وہایگ ےہ "

  ااسی دویاہن وت وہ یھب ںیہن 

 

ان یسک ےک ئل

ن

وہ یھب اےس یہی یتھجمس یھت۔ وکیئ ذی وہش ان

 اتکس۔۔۔۔ 

وت ولچ دااینل رمیضتٰ وک نپالگ امن ےتیل ںیہ۔ نپالگ ارگ ایسی وخوصبرت تبحم رکےت ںیہ وت 

لگ وہ اجےت ںیہ۔ وہش واولں یک داین وت دھکی یل، اب س  نپالگ وہ رک دھکی مہ س  نپا 

 ےتیل ںیہ۔ 

دوھکی اٹیب۔ ںیم روایتی ن اپ ںیہن وہں ہک اہمتری وخویشں ےک راےتس ںیم روڑے  "

ا اچےتہ وہ وت ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن 

ن

ادی رکن

 

ا رھپوں اگ۔ وہ ایھچ یتگل ےہ، اس ےس ش

ے

ااکٹن

 "  ںیہن ےہ۔ مہ اہمتری وخیش ںیم وخش ںیہےہ۔ اہمتری امں وک یھب

د ےن اس ےس اہک اھت۔ 

ٹ

 اس دن ڈی 

ا  " ان وک ن 

ن

، ہی س  ن اںیت ںیم ںیہن اماتن۔ ںیم یسک یھب ان

ے

 ررسن، ہی دول
ن فی

ہی الکس ڈ
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رازو ںیم ںیہن وتولں اگ۔ ںیم اہمتری وخیش دوھکیں اگ اور 

ے

ایکس تبحم وک ان س  ےک ی

 " ھت تہب وخش روہ ےگںیم دھکی راہ وہں ہک مت اےکس اس

 وخش ؟؟؟؟؟؟؟؟ سب وخش ؟؟؟؟؟؟؟؟

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیم آیئ وہیئ یھت۔ اس وخوصبرت ےس افونس 

ٹ
ن

امئ ںیم اےکس اسھت روٹسیری

ٹ

وہ چنل ن

ررنشی یک یکلہ یس 

ن

ےک نیع ےچین، ےقیلس ےس یجس زیم ہپ وہ آےنم اسےنم ےھٹیب ےھت۔ اضف ںیم ف

 کہم یھت۔ دےمیھ رسوں ںیم تیگنس جب راہ اھت۔ 

، اےکس اسےنم وہ ڈایب اس دیفس وھپولں ےک ُب ُ وک ای  رطف اٹہ رک دااینل ےن زیم ہپ

 ریھک یھت۔

 وہ وخوصبرت اوگنیھٹ یھت سج ںیم شیب یتمیق ریہہ ڑجا وہا اھت۔ 

 رک اےس داھکی۔ وہ وہےل ےس رکسمان ا۔ وہ زنطاً سنہ یھت۔

ن

 یلیل ےن وچی

اں ؟؟؟؟؟؟ "

ن

ا ےہ ن

ے

 وہن

ے
ن

 " وت سب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یہی ای

 وہ زرا ریک 
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یل۔ اہمتری ن ات ینس۔ اجب ےل یل۔ ڑلیک ےن سنہ ےک ن ات یک۔ ںیہمت اھگس ڈا  "

اں ؟؟؟؟؟؟

ن

 یئگ۔ ےہ ن

ٹ
پ
ا اھکایل۔ سب وھجمس ی

ن

 " اہمترے اسھت اھکن

 " مت طلغ وسچ ریہ وہ "

 وہ آیگتسہ ےس وبال اھت 

دی اج  " ری 

ن

اور مت یھب طلغ وسچ رےہ وہ دااینل رمیضتٰ ہک ریمی اہں ای  ریہے ےس خ

 " یتکس ےہ

راد اںیہن یہ وہ زیم ہپ اہھت امر ےک زور ےس الچیئ یھت

ن

۔ ارد رگد یک زیموں ہپ وموجد اف

 دےنھکی ےگل ےھت۔ 

 اور  ۓہی ن الکل وےسی یہ دااینل رمیضتٰ ےسیج وکیئ ےھجم رصق ےک دوران ونٹ داھک "

ارے

 

 ہی  رکےل۔   یھب  ھچک ںیم  دبےل   وہ  وت  اجؤں نیل   ںیم ول۔ ےل  اور  آؤ  ہک  ےہک  ےس  اش

دار وہ۔ ویہ  مت  ےہ۔  ونٹ  ویہ  ریہہ  ہی  ےہ۔  یہ  وےسی ری 

ن

 " ایعش خ

 گنگ رہ ایگ اھت 

ے

ر ی  وہ تہب دی 

ی "

ٰ ن ل
ل

 " ںیم ای  الحل رہتش اچاتہ وہں 
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 " مت سب ھجم ہپ درتسس اچےتہ وہ۔ سب "

 وہ اھٹ ڑھکی وہیئ یھت۔

ا۔۔۔۔۔ "

ن

ا یہ ریمے ےھچیپ آن

ن

ا اور ن

ن

 داھکن

ے

دہ ےھجم اینپ لکش م

ن

 

 

 " آئ

را اگل۔   " وسری۔۔۔۔ ہی اسفد یک ڑج ےہ، اےس وھبل ریمی ن ات ونس۔ وسری ںیہمت ی 

 " اجؤ

 نب ںیم ااھچل دن ا اھت۔ 

ٹ

 اس ےن ڈہیب وک اوگنیھٹ تیمس ڈس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اں۔ ول "

ن

 " دااینل اچول وت ول ن

 یمم ےن ایکس ٹیلپ ںیم وخد ےس اچول ڈاےل ےھت۔

 " سب یمم۔۔۔۔۔ "

پ رکو۔ ےھجم ہتپ ےہ رپوسں ےس مت ےن ھچک ںیہن "  اھکن ا ڈگنھ ےس۔ لیج ںیم یھب جپ

ا ےہ

ے

 " الھب وکیئ اھکن
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 یھبت ااکس وفن اجب اھت۔ 

 " یلیل اکگنل "

 اس ےن اےبنھچ ےس داھکی اھت۔ 

 ے۔۔۔۔ زیلپ ایھب۔۔۔۔  "
ی

 

ی
 
ہ
 " دااینل۔۔۔۔۔۔ ےھجم اہمتری دمد اچ

ا وھچڑ ےک اھٹ ڑھکا وہا اھت۔ س  ےن اےس ریحت ےس داھکی اھت۔ 

ن

 وہ اھکن

 " ایک وہا ؟؟؟؟؟ "

ا وہاگ "

ن

 " ےھجم اجن

 " وہا ایک ےہ ؟؟؟؟ "

ر  ۓوہ انب اتب ا  اگڑی   اھت۔ آن ا  لکن   ن اہم

ے

 رطف ای    وںیہ  اگڑی   اھت۔  اچنہپ  واہں وہ  وہا   دوڑان

ر   وہ   ےک  رک  ڑھکی
م
ے  ن اہ

ن

کلی

ن

ن
    اھت   وک  

 
ہپ ڑپی یھت۔ ھچک وسچ ےک اس   افلےف  اس  رظن   ایکس  ج

 ےن وہ ااھٹ ایل اھت۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

66 

 ارگہچ یسک ن ات رپ 

 وہ افخ ںیہ 

 وت ااھچ یہی ےہ 

 مت اینپ یس رکول 

ا امںین 

ن

 وہ امںین ن

 ہی رمیض ےہ ایکن

رمن انم رک وت دوھکی۔۔۔۔۔۔۔ ُ
 !!!!! رگم اوکن یپ

اچ ہک دکتس دے نکیل رھپ وساچ اجےن وہ سک رھگ اک دروازہ الھک وہا اھت۔ اس ےن ےلہپ وس

 تبیصم ںیم وہیگ وت دیساھ ادنر آایگ اھت۔ 

 وہ اےس وںیہ لم یئگ یھت۔

رآدمے یک ڑیسیھ ہپ وتسن ےک نپاس یھٹیب وہیئ۔ رس اکھج    ۔ۓی 

ے  

 یس۔  زدہ   وح

   زنیم

ے

اا  ی

ے

کن

ٹ

ن
ل
  ن ال۔  اےھجل  اور  ڈوہٹپ  
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 اس داھکی وت وہ رظنںی ویسی ںیہن ںیھت یسیج ہشیمہ وہیت ںیھت۔  

ری وہںیئ۔۔۔۔ 

ٹ

ِ
پ
 افخ افخ۔۔۔۔ ن ا وخنت رھبی۔۔۔۔ اس ےس خ

 ںیہن وہ اب ایسی ںیہن ںیھت۔

 وہ سب آںیھکن یھت۔۔۔۔

 ےب سب یس۔۔۔۔ یمہس وہںیئ۔۔۔۔ رپاشین۔۔۔۔۔

 اور اہں امن ےس رھبی وہںیئ ہک وہ س  کیھٹ رکدے اگ۔۔۔۔ 

 داتھکی رہ ایگ اھت۔ وہ اےس  

 " وکن ؟؟؟؟؟ "

 اس ےن لکشمب وسال ایک اھت۔ 

رلس وخاہج "

ُ

 " م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایگ اھت۔ وہ مک 

ے

ا وہا اےکس رھگ ی

ے

ا، اس ےس اعمایفں اماتگن، اےس انمن

ے

وہ اےکس ےھچیپ ںیتنم رکن
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اراض ںیہن رک اتکس

ن

ان یھت ےسج وہ ن

ن

اھت۔ ےلہپ وت ھجمس یہ  از مک اسری داین ںیم وہ وادح ان

اراض سک ن ات ہپ وہیئ یھت۔ اےکس رپوپز رکےن ہپ ؟؟؟؟؟  

ن

 ںیہن اکس ہک وہ ن

 ھ  "
 ج
ب

مت ےن ےھجم س  اسیج ھجمس راھک ےہ ہک روےپ ےسیپ وسےن اچدنی وک دھکی رک ر

 یتگل وہں ؟؟؟؟

ے

 " اجؤں یگ ؟؟؟؟ ںیہمت یھب ںیم ای  امدہ رپس

 " وسری "

رک اکنح یک ن ات رکو ےگ وت ںیم اچپ اچپ رموعب وک    ںیہمت اگل ہک اےسی اےھچ نب "

 " اجؤں یگ اور اہمترے اسےنم کھج اجؤں یگ ؟؟؟؟؟

 " اعمف رکدو زیلپ۔۔۔۔۔ "

ا  " ا ےہ۔ وہ اےھچ نب رک اٹپؤ ن 

ے

ا دصقم وہن

ن

ان

ٹ

َ
پ
مت یھب س  رمدوں یک رطح وہ۔ سب ڑلیک پ

ا

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

رے نب رک اس ےس ف  " ی 

 وت راہ وہں "

ن

 " اعمیف امن

 " سک سک ن ات ہپ اعمف رکوں ؟؟؟؟ "

ری یگل، وج وج رحتک، س  اعمف رکدو۔ سب ویں  " ر ن ات ہپ۔ وج وج ن ات ںیہمت ی 
م
ر ہ
م
ہ
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 اجؤ۔ زیلپ۔۔۔۔

ے

 " م

 " ےلچ اجؤ دااینل رمیضتٰ "

 " زیلپ اعمف رکدو "

 " ںیم ےن اہک اجؤ۔ "

 " ااھچ الچ اجؤں اگ۔ ےلہپ ای  ن ار وہک ےھجم اعمف رکدن ا ےہ "

پ ریہ    یھت وہ جپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انیم یک آںیھکن لھک یئگ ںیھت

 " ریہے یک اوگنیھٹ ؟؟؟؟ "

 اس ےن دنکےھ ااکچ دےیئ

 " ریمی الب ےس۔۔۔۔ "

 " اس ےن ےھجت رپوپز ایک اور وت ےن رپوپزل اےکس ہنم رپ دے امرا ؟؟؟ "
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 " اہں وت ؟؟؟ "

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ یھت۔

ارکشی ڑلیک ےہوت ویبوقف   "

ن

ی ہکلب ای  ن

ٰ ن ل
ل

 " ںیہن 

ا اھکیت ریہ یھت۔ 

ن

 وہ اخومیش ےس اھکن

ایتچ  "

ن

  ےکٹ ےکٹ ےک ولوگں ےک اسےنم ن

 

اں وج ای  ای  روےپ ےک ئل

ن

وت ویہ ےہ ن

 " یھت ؟؟؟؟

اہں ںیم ویہ وہں۔ ںیم ویہ وہں انیم اور وہ ان یہ ےکٹ ےکٹ ےک ولوگں ںیم ےس ای   "

  یھب ںیم سب  

 

دل الہبےن اک ای  ذرہعی وہں۔ وہ رصق وہ ن ا رپوپزل، وہ ےہ۔ اےکس ئل

 " دل یہ الہب راہ ےہ

ا  اس ےن یفن ںیم رس الہدن 

ںیہن۔ ن ات ہی ںیہن ےہ۔ ن ات ہی ےہ ہک وت اس ےس دبہل ےل ریہ ےہ۔ ان س   "

رمدوں اک نج اسیج وت اےس یتھجمس ےہ۔ ےھجت اس اسیج وکیئ الم ںیہن ےہ وت ےھجت ہتپ یہ ںیہن 

ا ےہ۔ وت اےس ذلیل رک ریہ ےہ وت اےنپ ںیئت اس ےہ ہک ا

ن

س وسیجں ےس ےسیک ڈلی رکن
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دلیل اک دبہل ےل ریہ ےہ وج ایکس وساسیٹئ اور ایکس سنج ریتی رک ےکچ ںیہ۔ وت اس ےس 

ن ے

ی

روایت ےہ، وخش وہیت ےہ ؟؟؟؟

ٹ

اک رگ

ن

ای ےہ، اےنپ اسےنم ایکس ن

ے

رےل ںیتنم رکون

ے

 ی

" 

ا رک "

ن

 " وکباس ن

ا "  " چس وبل ریہ وہں ؟؟؟؟  وکباس رک ریہ وہں ن 

پ رہ یئگ یھت   وہ جپ

ااھچ سب ای  ن ات اتب۔ اےنپ دل ہپ اہھت رھک رک، وہ ےھجت چس ںیم اچس ںیہن اتگل ےہ  "

 " ؟؟؟؟؟؟

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انھجمس ہک ںیہمت اچسیئ یک وکیئ ومرت یتھجمس وہں۔ "

ے

 " واسپ آیئگ وہں وت ہی م

ا وخش اھت ےسیج امون اسری داین نپا ایگ وہ۔اس دن اےس آسف ںیم دھکی رک  

 

 وہ اانت ےب احتش

 " مت سب ای  رمد وہ۔ س  رمدوں ےسیج ای   "

 وہ اابثت ںیم رس الہ ایگ۔
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  وشٹ یھت۔ 

 

 اس دن ایکن رپاڈٹک یک امرگنٹیک ےک ئل

ررٹکی۔۔۔۔ وہ س  آ

 

 س    ےس  دیپسچل  وہ ےھت۔  ۓوہ  ۓ امڈزل۔۔۔ رمیکہ نیم۔۔۔ ڈای

ی  ھچک

ے

ھت
ی ک

 اور  ویٹڈ ایٹی  اانپ یھت۔  ریہ   وںیہ  وہ  دوران  ےک  وشنٹ   اسری  یھت۔  ریہ   رھپ د

 یھت۔  ریہ  گم   ںیم   س   اس   ۓ الھب  نتنت   اسرا  وہ

 " ںیہمت ہی داین دنسپ ےہ ؟؟؟؟ "

ر ےلکن 
م
ام کیب اپ ےک دعب اس ےن یلیلٰ ےس وپاھچ اھت۔ وہ دوونں اسھت اسھت ن اہ

 

اس ش

 ےھت۔

 " ریما وخاب ےہ۔دنسپ ؟ ہی داین وت ریمی داین ےہ۔   "

 وہ رپوجش ےس یتہک یلچ یئگ یھت۔

ںیم س  ھچک وھچڑ اھچڑ ریہونئ ےننب یہ وت آیئ یھت اہیں وج تمسق ےن ای   "

درٹسی، ملف، ہی س  وت ریمی ہشیمہ یک وخاشہ ےہ

ٹ ن

رسن، ای

ن

 " رکیسرٹیی انب دن ا۔ ہی وشی 

ا راہ اھت۔ 

ے
ن

 وہ اخومیش ےس س

 " وت رٹاےئ ںیہن ایک ؟؟؟؟ "
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  ن اںیہن الیھپ "

 

 اتبؤ  ااھچ  ؟؟؟  ےھت ڑھکے  ۓںیہمت ایک اتگل ےہ وہ س  ریمے ئل

   ن ار  ینتک ںیم ےہ  اتگل ایک  ںیہمت

ٹ

 ن کٹ
 ج
ب

 " ؟؟؟؟؟  وہں  وہیئ  ر

 وہ اس ےس وپھچ ریہ یھت۔

ہی وت ںیہن ہتپ اور ےھجم اجانن یھب ںیہن ےہ۔ ےھجم ہی ہتپ ےہ ہک وخاب وپرے رضور   "

ا یھبک،  

ن

ا ںیہکوہےت ںیہ۔ یھبک ن

ن

 " ںیہک ن

 وہ زنطہی سنہ 

  اچپس یک وہ اجؤں یگ ؟؟؟؟؟؟ "
 
ا یھبک۔۔۔۔۔۔ وہہہن۔۔۔ بک ج

ن

 " یھبک ن

 دااینل ےن یفن ںیم رگدن الہیئ یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ررٹکیز  ےنچ  ےنگ  دنچ ےک  کلم  ۓ وفصان را

 

دٹ  اےکس  اھت۔  ای    ےس  ںیم ڈای

ٹ

 ینتج  ہپ   رکی 

   س   وہ  ںیھت،  ںیملف  یھب

ٹ

ِ
م
ا  اگل ےس  س    اکم ااکس ۔ںیھت  ہ

ے

ر ایکس  اھت۔ وہن
م
 قیلخت  ہ

   یھت۔  وہیت  وخوصبرت

ا  "

ن

ا اچںیہ، اسیج یھب انبن

ن

ںیم رپوڈویس رکوں اگ۔ انتج ہسیپ ےگل اگ ںیم اگلؤں اگ۔ وج رکن
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ا اچںیہ ایکپ رمیض ےہ۔ سب ریمی ای  رشط ےہ۔ ریہونئ  

ن

اچںیہ، اہجں یھب وشٹ رکن

 " ںیم اتبؤں اگ

اک ےس ںیہن یلکن یھت۔ یلیلٰ وک اس ےن  

 

 ش

ے

ر ی  اتبن ا وت وہ تہب دی 

 " وت۔۔۔۔۔۔  وہ  وہ۔۔۔۔۔۔۔ .  ؟؟؟؟؟  ۓوفصان را "

ا راہ اھت۔ 

ے

 وہ سب رکسمان

 وہیئگ وت  "

ٹ

 ن کٹ
 ج
ب

 رکے اگ ؟؟؟ آڈزنشی وہں ےگ ؟؟؟؟ ںیم ر

ٹ

وہ چس ںیم ےھجم اکس

 " ؟؟؟؟؟؟

 رکے اگ۔ مت سب ریہونئ ےننب یک   "

ٹ

 ن کٹ
 ج
ب

ر ںیہن ےہ ہک ںیہمت ر

ٹ

 " ایترن اں رکووہ اھگم

 یھت۔ 

 

 وہ وخش وہگ

 ریہو وفصان ےن وخد انچ اھت۔ 

رلس وخاہج "

ُ

 " م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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دوی ہتپ ںیہن بک انبیئ دااینل۔ ےھجم ںیہن ہتپ۔ ںیم وت  "

ٹ

اس ےن وہ وی 

 " سب۔۔۔۔۔۔۔۔

 وہ لسلسم رو ریہ یھت۔ وہ ےصغ ےس ایھٹمں چنیب رک ڑھکا اھت 

کیلب لیم رک راہ ےہ۔ ےلہپ وت ںیم ےن اونگر ایک۔ ںیم ےن وساچ   وہ ےھجم تہب دونں ےس "

دوی۔۔۔۔۔ وہ وایعق ںیم ےہ 

ٹ

 آ ایگ۔ وہ وی 

ے

وہ البوہج ےھجم داکمھ راہ ےہ۔ نکیل آج وہ رھگ ی

رن اد رکدے اگ۔ وہ۔۔۔۔۔۔  " دااینل۔ وہ ےھجم ی 

 " ااسی ھچک ںیہن وہاگ "

 وہ اےس دھکی رک وبال اھت۔ 

دوی یسک "

ٹ

 "  وک۔۔۔۔ارگ اس ےن وہ وی 

اں ہک ااسی ھچک ںیہن وہاگ۔ وہ ھچک ںیہن رک اتکس۔۔۔۔۔ "

ن

 " ںیم ہہک راہ وہں ن

ری رمق اہکں ےس الؤں یگ  "

ٹ

 ے ںیہ۔ ںیم اینت ی 
ی

 

ی
 
ہ
وہ اتہک ےہ ےھجم دس رکوڑ روےپ اچ

دوی ریمے رھگ واولں وک یھب یھب دے اگ۔ 

ٹ

دااینل۔ اس ےن دیکمھ دی ےہ ہک وہ ریمی وی 

 ہپ  

ٹ

 

ن

ا لکشم ےہ۔ ںیم۔۔۔۔۔ ںیمارٹنن

ن

 " ڈاانل وکن
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 " اوھٹ۔۔۔۔۔ "

 وہ ای  دم ےس وبال اھت۔ 

 " ںیم ےن اہک اوھٹ۔۔۔۔ "

 " ایک وہا ؟؟؟؟؟؟ "

 وہ ریحت ےس اےس دھکی ریہ یھت۔ 

ا ہک اوھٹ اور ریمے اسھت ولچ۔ "

ن

 " ںیم ہہک راہ وہں ن

 " نکیل اہکں ؟؟؟؟؟  "

 دااینل ےن اےس وغبر داھکی اھت۔ 

۔ ںیم وہں اہمترے اسھت۔ ںیم س  کیھٹ رکدوں اگ۔ ھجم ہپ اابتعر رھبوہس روھک "

اں ؟؟؟؟؟

ن

 " ےہ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اگ۔   ۓےھجم اتگل ےہ ہی س  وخاب ےہ دااینل۔ ںیم اجوگں یگ وت ہی س  متخ وہ اج  "
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 " وہاگ۔  ںیہن  س   ہی  اور  یگ  وکپھجں  ںیکلپ

 دااینل ےن راسن ےس اےس داھکی اھت۔ 

ی رھبوہس  "

ے

ھت
ی ک

 روھک۔ ہی وکیئ وخاب ںیہن ےہ ہکلب اس وخاب یک تقیقح ےہ وج مت د

  ےہ۔ ہی اہمترا آامسن ےہ  

 

آیئ وہ۔ دوھکی۔ ہی س  ھچک اہیں ےہ۔ ہی س  اہمترے ئل

ا اچوہ۔۔۔۔

ن

 اڑن

ے

  ی
 
ا اچوہں، ج

ن

 اڑن

ے

 " یلیلٰ۔ ُاڑو اہجں ی

ا ںیہن اچیتہ یھت۔ 

ن

ا وت اچیتہ یھت نکیل رکن

ن

 اس ہپ رھبوہس رکن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔

 ملف یک وشنٹ رشوع وہیکچ یھت۔

رارنئز۔۔۔ رمیکہ نیم۔۔۔ س  اےنپ اےنپ 

ن

 ایتر اھت۔ ڈی 

ٹ
پ
 گل اکچ اھت۔ رکسی

ٹ

س 

اکومں ںیم ےگل ےھت۔ وہ ای  یئن زدنیگ ںیم رصموف وہ یکچ یھت۔ اینپ نم اچیہ 

 ںیہن اھت، اب ای  امہ ملف

ے

 وکیئ اجاتن ی

ے

ری رکدار   زدنیگ ںیم۔ وہ ےسج لک ی

ن

ںیم رمک

 ادا رکینایل یھت۔ 

  تہب رکشہی "

 

 " ںیم آاکپ وکشمر وہں رس۔ ےھجم ہی اچسن دےنی ےک ئل
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 ہپ آن ا وت اےس رملس وخاہج الم اھت۔ اپتک ےس اس ےس اہھت 

ٹ

اس دن وہ یلیلٰ ےس ےنلم س 

دٹ ہپ  

ٹ

ام ںیہن اھت۔ اےکس رکی 

ن

درٹسی وک وکیئ ااسی امہ ن

ٹ ن

ا وہ ہہک راہ اھت۔ وہ ای

ے

وکیئ ایسی المن

ںیملف یھب ںیہن ںیھت۔ مک از مک اِس ملف ےس وت وھچیٹ یہ ںیھت۔ وہ ملف اےکس ریکریئ ںیم 

 وہینایل یھت۔ 

ے

 
ای

 

 انیقیً ای  این گنسِ لیم ن

ا وت اےس رکشہی  "

ن

 رکن

ٹ

ریما وکیئ امکل ںیہن ےہ۔ ہی وت وفصان اک ہلصیف اھت ںیہمت اکس

 " وبول۔۔۔

 وہ زرا راک 

 " وہ اہمترے اسھت اکم رکےن وک ایتر ںیہ۔ن ا رھپ ڈیمم اک ہک   "

 وہ رکسما دن ا 

 " ڈیمم ےک وت رس مہ الغم ںیہ "

ھ رک اسنہ اھت۔ وہ یھب رکسما ریہ یھت۔ ان ےک درایمن ھچک وت ااسی اھت ہک اےس 
ی ل
وہ اےس د

 ے اھت نکیل اےس وہ س  داھکیئ ںیہن دن ا اھت۔ وہ ن ا وت ویبوقف اھت، ن ا رھپ ایکس 
ی

 

ی
 
ہ
ا اچ

ن

 اجن

ن

وچی

  چس ںیم ادنیھ یھت۔تبحم
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رلس وخاہج ےسیج رمدوں ےس وافق یھت۔  

ُ

 وہ م

 اےس اےھچ ےس ھجمس آیت یھت۔ ڑلیک وک دھکی رک رال اکپٹےت، اںیہن اجل 

ے
 

ان یک رسس

ر ہلیح رکےت، البوہج ےک سنہ ذماق، اہبےن اہبےن ےس وکںیشش، ھچک 
م
ںیم اسنھپےن وک ہ

ارے۔۔۔۔ ےب ن اک  

 

 اسجرںیت، ھچک اش

وہ ھجمس ریہ یھت ہک وہ اھگس ڈال راہ اھت۔ وہ اجل کنیھپ راہ اھت۔ اےس ہتپ اھت ہک وہ داہن 

رے یگ وت دیق رک یل اج 

ے

 نکیل۔۔۔۔۔۔   یگ ۓاھکےن وک ای

ری یھت۔ اےکس نپاس داونں یک یمک ںیہن یھت نکیل رھپ یھب وہ رملس  

ے

نکیل وہ رھپ یھب ای

ری یھت۔ وخاہج ےک ےکنیھپ داونں 

ے

 ہپ ای

 ویکں ؟؟؟؟  

ارکشی ڑلیک یھت۔ دااینل 

ن

انیم یتہک یھت ہک وہ ای  ویبوقف ڑلیک یھت۔ وہ یتہک یھت ہک وہ ن

رلس وخاہج ایکس ویبوقیف اھت۔ 

ُ

ارکشی اھت۔ م

ن

 رمیضتٰ ایکس ن

رق اھت۔ دااینل رمیضتٰ ےن 

ن

ادئ یہی ف

 

وہ اےس اینپ رطف اتچنیھک راہ اور وہ یتچنھک ریہ۔ اور ش
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اور اچنیھک یہ ںیہن اھت۔ وہ وخد ایکس رطف اتچنھک راہ اھت۔ وہ اےس وس ہہک رک وخد اےس اینپ  

ا راس ںیہن آن ا اھت۔ اےس وہ صخش راس آراہ اھت وج 

ن

اننونے اتہک راہ اھت۔ اےس وخد وک وس ولہکان

رہ انب راہ اھت۔   وخد وک وس ہہک رک اےس زی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک ؟؟؟ ہی دااینل اک ایک رکچ "

ٹ

 ےہ اہمترے اسھت ؟؟؟؟ اےکس تہب رکچ ےتگل ںیہ س 

" 

  راےتس ںیم اس ےن وپاھچ اھت۔ 
 
 آیئ یھت ج

ے

 اس دن وہ اےکس اسھت رھگ ی

 ہپ یھب ولگ ن اںیت رکےت ںیہ یلیل۔ وہ وبا "

ٹ

رڈنی   ۓس 
ن

 اہمترے  وج  اہمترا  ایک  ےہ  ف

  

 

وو  اانت  ئل
ش
 ش
ن

 " ایک۔۔۔۔۔   یھب  ااسی  ؟؟؟  ےہ  وپز

پ رہ یئگ   وہ جپ

درٹسی  "

ٹ ن

 رر رکےن واال۔ آرٹف آل اےس ملف اور اس ای
ی

 

فن

ر زیچ ںیم ارٹن 
م
ا ےہ ہ

ے

وہ وکن وہن

 " ےک ن ارے ںیم ہتپ یہ ایک ےہ۔۔۔۔

 وہ داہن اھکیت ریہ یھت۔ اجل اےکس نپاؤں ںیم ااتھجل راہ اھت۔ 
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رھت ڈے یھت۔  اےلگ دن ایکس ی 

رھت ڈے رملس " ی ی  پ
می ت ہ

 " 

 ے اور اہمتری رط "
ی

 

ی
 
ہ
 یھباےسی ںیہن۔ ےھجم ٹفگ اچ

ٹ

 
 " ف ےس رٹی

 " ویکں یئھب۔ اسرگلہ اہمتری ےہ مت دو "

اں "

ن

 " ںیم وت ریہو وہں ن

 وہ ای  ادا ےس وبال اھت۔ 

 چنہپ یئگ یھت۔ ایکس 

ے

وت وہ اس وک ریہو امن یکچ یھت۔ وہ اےکس ےھچیپ ےھچیپ اےکس انپارٹنمٹ ی

دوی یک وصرت ںیم اےکس وفن  

ٹ

ادئ وںیہ ےس یسک یسک وی 

 

۔ اور ش

ے

۔ ڈیب روم ی

ے

 ی

اےلگ دن وہ اےس دھکی رک رکسمایت ریہ یھت۔ وہ یھب رشارت ےس اےس داتھکی راہ اھت۔ اےس 

ا راہ اھت۔ وہ وظحمظ وہیت ریہ۔ رشامیت ریہ یھت۔ 

ے

ارے رکن

 

 اش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 " ولچ ریمے اسھت۔۔۔۔۔
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 الن ا اھت۔ وہ 

ے

ر ی
م
ریحان یس اےکس ےھچیپ ےھچیپ   اوکس الکیئ ےس ڑکپ ےک ااھٹن ا اور اےنپ اسھت ن اہ

 آیئ یھت۔ آس ڑپوس ےک ولوگں ےن اےبنھچ ےس داھکی اھت، ہچ وگمایئں یھب یک 

ے

اگڑی ی

ںیھت۔ وہ س  رسوگایشں اس ےن ینس ںیھت نکیل اےس رپواہ ںیہن یھت۔ اےس یکسج 

 ہپ یھٹیب یھت۔ 

ٹ

ر ںیم س  رای   رپواہ یھت وہ اےکس اسھت، اےکس ی 

ا راہ اھت۔ وہ سب نک اویھکنں ےس   رفس رشوع وہا۔ وہ اخومیش ےس

ے

اسےنم داتھکی ڈراویئ رکن

 رک داھکی اھت۔ وہ 

ن

 ہک اگڑی رک یئگ۔ اس ےن وچی

ے

ی ریہ یھت۔ اہیں ی

ے

ھت
ی ک

اےس د

 یھت۔ اب اس ےن رگدن ومڑ رک اےس داھکی اھت۔ 

ن

رلس ےک انپارٹنمٹ وایل ڈلبن

ُ

 م

 " ھجم ہپ رھبوہس رانھک "

  

ے

  اےکس دروازے ی

 

  ئل

 

آن ا اھت۔ دروازہ رملس ےن یہ وھکال اھت۔ اےس وہ اوکس ئل

 ااھٹ اھت۔ 

ن

 اسےنم ڑھکا دھکی رک وہ وچی

۔۔۔۔۔۔ مت "

ے
ے

 " ی

 دااینل ےن اےس داکھ دن ا اھت۔ وہ یئک دقم ےھچیپ وک اٹہ اھت۔ 

اں ےھجم ؟؟؟؟ "

ن

 " اہں ںیم۔ اجےتن وہ ن
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 " اہں اجاتن وہں "

 اس ےن رفنت ےس دااینل وک داھکی اھت 

 وہ۔ ہی "

ٹ

پ
 

اں اہمترے اسھت وج اسرے ڈیمن ا ہپ اہمتری دایجھں مت ری

ن

 ویہ ےہ ن

 رریت رھپ ریہ ےہ ؟؟؟؟
ھکی
 
ب

 " 

 " اہں "

 وہ رپوکسن ےجہل ںیم وبال اھت۔ 

ہی وہ ےہ سج ےن ےھجم لیج ںیم وجھبان ا۔ ہی وہ ےہ یکسج وہج ےس اسرے رہش ےن ریما  "

 وہں۔ ہی ویہ

ٹ

پ
 

 ڑلیک ےہ ےکسج اہش داھکی۔ ہی ویہ ڑلیک ےہ ےکسج وقبل ںیم ای  ری

 " وقبل ںیم دردنہ وہں نکیل۔۔۔۔۔۔

 وہ زرا راک 

ںیم ایک وہں ایک ںیہن، ہی ایک یتہک ےہ ایک ںیہن، ہی ریمی اور ایکس ن ات ےہ۔ مت وکن  "

 " وہےت وہ درایمن ںیم آےن واےل ؟؟؟؟

 وہ زنطہی اسنہ اھت 
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ا ہک ںیم وکن وہں ؟؟؟؟ "

ن

 " ایس ےس وپوھچ ن

ا وپوھچں ؟ "

ن

 " ؟؟؟؟مت ےس ویکں ن

 ہپ ن ازو ےٹیپل ےھت۔ وہ اڈے داتھکی رہ ایگ اھت۔ 

ن

 اس ےن یس 

ااھچ۔۔۔۔ ںیم وج یھب وہں۔ مت وکن وہ اس یک اینت رپواہ رکےن واےل ؟؟؟؟ وکیئ  "

ر ؟؟؟؟ ای  اٹسرک 

ن

ن اا اعقش ؟؟؟؟ وکیئ ڑسک اھچپ ولف

ٹ

ھی

گ

امتش نیب ؟؟؟ وکیئ 

 " ؟؟؟؟؟؟؟؟

راھ اھت۔ دااینل رمیضتٰ دےمیھ ےس اسنہ اور دو دقم آ 

ٹ

 ےگ ی 

ر۔۔۔۔۔۔ "
م
 " ںیم۔۔۔۔ ںیم دااینل رمیضتٰ وہں۔۔۔۔۔ ااکس وشہ

   ےس وہ افلہف اکنل ےک اےکس ہنم ہپ امرا اھت۔ 
 

 اس ےن ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وافؤں یک مہ ےس 

 وتعق ںیہن ےہ
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 رگم ای  ن ار 

 آزام رک وت دوھکی 

 زامےن وک اانپ 

 انب رک وت داھکی 

 اانپ ںیمہ یھب مت 

 !!!!!انب رک وت دوھکی۔۔۔۔۔۔۔

رلس وخاہج ےن ےب ینیقی ےس اےس داھکی اھت اور رھپ اس ےس ھچک دقم دور ڑھکی یلیلٰ 

ُ

م

وک۔ وہ رظنںی اکھج یئگ یھت۔ اس ےن کھج رک وہ افلہف ااھٹن ا اور اس ںیم ےس وہ اکذغات 

 اکنےل۔ 

اہم اھت۔ 

ن

 وہ اکنح ن

 وہ وایعق ںیم چس ہہک راہ اھت۔ 

ام رظنوں ےس اےس یہ دھکی راہ اھت۔ وہ اس ےن رظنںی

 

 ااھٹ رک دااینل وک داھکی۔ وہ وخن آش

۔۔۔۔۔ 

ے

ر ی  وہےل ےس اسنہ اور رھپ اتسنہ الچ ایگ اھت۔ دی 
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اوگاری ےس داھکی اھت۔ 

ن

 دااینل ےن اےس ن

 راہ  ہہک   ایک  ںیم ہک   ےہ  آن ا   ںیم  ھجمس  ؟؟؟  وہ  وت  ںیم  وہش  ؟؟؟؟  وہ  ۓ نپالگ وہ گ "

 " ؟؟؟؟  وہں

 وہ اتسنہ راہ اھت۔ ایکس آںیھکن نپاین ےس رھبےن یگل ںیھت۔ 

 " اوہ۔۔۔۔۔ وسری۔۔۔۔۔ اہاہاہ۔۔۔۔۔ ےھجم وت۔۔۔۔۔۔ "

رںی، لکشمب سنہ رویک اور اےس داھکی اھت۔ 

ٹ

 اس ےن آںیھکن رگ

 " تمسق اک ڑپھچ اھپڑ ےک دنی انس ےہ یھبک مت ےن ؟؟؟ "

 دااینل ایکس ن ات اک بلطم ھجمس ںیہن نپان ا اھت۔ 

دوی  "

ٹ

پ وہ اجیت، ایکس ای  آدھ وی  ام زامہن ڈارسن وت اینپ زعت ہپ رو ٹیپ ےک جپ

ن

ای  دبن

ان یک ویبی 

ن

ا نکیل ای  وہشمر، ارب یتپ زعمز ان

ے

ا ڑپن

ن

رق ن

ن

ادئ اےس ف

 

کیل یھب وہ اجیت وت ش

ا۔۔۔۔۔۔۔ ہچ ہچ ہچ۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

دوی اک کیل وہن

ٹ

 " یک وی 

 دااینل یک ویٹپنکں رپ رںیگ نت یئگ ںیھت۔ 

وت ںیہمت تہب طلغ آاکن یلیل ڈارگنل۔ مت وت وسےن یک رمیغ    ںیم ےن "
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 " ںیلکن۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دے دےنی وایل رمیغ یک رطح ےہ رملس "

ٹ ن

  یسک وسےن ےک ای

 

ارے ئل
م
 " وہ ہ

 اس دن وفصان ےن اس ےس اہک اھت۔ 

 یہ ہی ملف ےہ۔ ااکس اہ "

ے

  ی

ے

 اس ہپ وٹل ےہ، ی

ے

  ی
 
ھت یلیلٰ ےک رس دااینل رمیضتٰ ج

 " ےس اھٹ ایگ وت ہی ملف اٹھکیئ ںیم ڑپ اجےئ یگ۔

 وہ راسن ےس ہہک راہ اھت 

 زگارو، اوھٹ وھٹیب، ڈیب روم ںیم وج   "

ے
ے

 رکو۔ اےکس اسھت وق

ے

اےس دااینل ےس رفنتم م

 ے۔ وہ آںیھکن دنب رک ےک 
ی

 

ی
 
ہ
رمیض رکو ےھجم رپواہ ںیہن نکیل اےس دااینل یک رپواہ وہین اچ

رچ راہ ےہ

ن

 ے ںیہخ
ی

 

ی
 
ہ
 " ۔ ایکس آںیھکن ینلھک ںیہن اچ

 اس ےن ےنھجمس ےک ےس ادناز ںیم رس الہ دن ا اھت۔ 

  یسک ن ات ہپ اس ےن دااینل وک اکن ڑکپے اےس وسری 
 
ھجمس وت وہ ایس دن ایگ اھت ج

رسن نیم اس ڑلیک ےک اہوھتں ھٹک یلتپ نب اکچ 

ن

رکےت داھکی اھت۔ وہ اریم زادہ، وہ ارب یتپ ی 
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 اھت۔ 

ےک اہوھتں یھب ھٹک یلتپ انب رےہ اگ، ہی ان س  اک سب ومہ اھت۔ وہ تبحم ںیم وہ ان س   

 ویبوقف اھت، داین داری ںیم وہ ان س  اک ن اپ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 امعن ااسحن اس ملف یک ڈنکیس ڈیل ریہونئ یھت۔ 

ر نک ںیہن اھت  

 

ا اور اانت اتمی

ٹ

نکیل رھپ یھب وہ ای  امہ ااکس رول یلیل ےک اقمےلب ںیم وھچن

ہصح یھت۔ وہ اس ےس ےلہپ یئک وہشمر ڈراےم اور دو ںیملف یھب رک یکچ یھت۔ وخش لکش، 

ا یھت۔

ے

 ایل رکن

ے

 
 

ر یسک اک دل ج
م
راج اور ڈٹنسی یس وہ ڑلیک ہ

ن

 وخش م

ی اک وشٹ لچ راہ اھت۔ وہ وںیہ ااظتنر ںیم 

ٰ ن ل
ل

 ہپ اچنہپ وت 

ٹ

  س 
 
اس دن دااینل رمیضتٰ ج

  
 
 اےس ینپمک دےنی وک امعن واہں آ یھٹیب یھت۔  ٹیب ایگ ج

وییہن ومعمل یک ن اںیت۔۔۔۔ وھچیٹ وھچیٹ ن اںیت۔۔۔۔ سنہ۔۔۔۔ ذماق۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔ ۓاچ

ا دورھب وہایگ اھت۔ وہ یئک ن ار الزنئ وھبیل یھت۔ دایھن کٹھب کٹھب رک ان 

ن

اےس اانپ نیس رکن
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ا راہ اھت۔ وہ وج دیپسچل ےس ایکس  

ے

نس راہ اھت اور وہ وج الھکلھکیت دوونں ےک نپاس یہ ڈنمالن

 یھت۔   ۓوہیئ اجےن ایک ایک ےصق ڑیھچے وہ

 " یلیلٰ دایھن اہکں ےہ ؟؟؟؟ "

 دن ا اھت۔ 

ٹ
ن

 وفصان ےن دو ن ار وٹاک اور رسیتی ن ات ڈای

 ے "
ی

 

ی
 
ہ
ری  اچ  " ےھجم ی 

وہ ڈرگنسی روم ںیم آیئگ۔ ڑھکیک ےس وہ دوونں اصف رظن آرےہ ےھت۔ وںیہ ڑھکے 

 زہن اس ڑلیک ےس ایک اھت۔ڑھکے اس ےن اانپ وما 

درٹسی ںیم 

ٹ ن

وہ انیقیً اس ےس زن ادہ وخوصبرت یھت۔ اس ےس زن ادہ اےھچ رھگاےن ےس، ای

اس ےس اورپ، ااھچ اخدنان۔ وہ اس ےس یئک درےج ےچین یھت۔ اس ےن اانپ ومازہن واہں 

ا ہک وہ ےہ ایک۔۔۔۔۔ 

ن

ر رپ ڑلیک ےس ایک اھت۔ اس ےحمل اس ےن اجن
م
 وموجد ہ

ن ںیہن اھت۔ ھچک آاگ اھچیپ یھب ںیہن اھت۔ لکش وصرت یھب وکیئ وحر رپویں ااکس وکیئ اخدنا

 یھت۔ وہ اس 

ے

یسیج ںیہن یھت۔ وہ ارگ واہں یھت، وہ ارگ ھچک یھت وت اس صخش یک دبول

ا وت وہ اہکں وہیت 

ے

ا وہن

ن

صخش یک ےب انپہ تبحم اک دصہق اھت وج وہ اھک ریہ یھت۔ وہ صخش ن
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 وہیت۔۔۔۔۔۔ اےس ہتپ اھت وہ اہکں  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی رکین ےہ "

 

 " ےھجم مت ےس ش

ری  ہپ اج ڑپے ےھت۔ اگڑی نیع ڑسک ےک وچیبں چیب رک یئگ یھت۔  دااینل ےک ریپ ی 

 اس ےن ےب ینیقی ےس رگدن ومڑ ےک اےس داھکی اھت۔ وہ اےس یہ دھکی ریہ یھت۔ 

 اےل وشر اچم رےہ ےھت۔ اگڑی ےک ےھچیپ ڑسک ہپ رٹکفی رک یکچ یھت۔ اگڑویں و

 " ایک اہک مت ےن ؟؟؟؟؟؟؟ "

 " مت ےن نس ایل ےہ "

ا  اس ےن یفن ںیم رس الہ دن 

 " ہی وکیئ ذماق ےہ ؟؟؟؟؟؟ "

را اس ہنم انبن ا اھت۔   یلیل ےن ی 
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 " ےھجم ایھب یھب نیقی ںیہن آراہ "

ور اےسی اچالن وہ اکلبیٹسن ایکس رطف یہ آراہ اھت۔ وہ اچالن ایکس زدنیگ اک الہپ اچالن اھت ا

ر ہحمل وٹکا اتکس اھت۔ 
م
 وہ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر یلکن وت اےس ادراک وہا ہک وہ ایک رک یکچ یھت۔ اس ای  ےحمل 
م
وہ وکرٹ ےس اےکس اسھت ن اہ

  

 

ںیم وخد وک زمکور اجن رک وبضمط وہےن یک یعس ںیم وہ اس صخش اک وطق ہشیمہ ےک ئل

 اےنپ ےلگ ںیم ڈال یکچ یھت۔

ار وکرٹ ےس الکن اھت۔ وہ  

 

ا وہا، وخیش ںیم رسش

ے

 وج ااکس اہھت اھتےم، رکسمان

ی۔ ہی مت ےن ایک رک ڈاال۔ "

ٰ ن ل
ل

 ایگ 

ے

 
 

 " مت ےن اےس وتجا دن ا۔ وہ ںیہمت ج

وہ اجنےن ایک ایک ہہک راہ اھت۔ وہ ھچک یھب نس ںیہن نپا ریہ یھت۔ وہ اےنپ دل یک نس ریہ یھت  

ا اچاتہ اھت۔ وج وخش ںیہن اھت۔ وہ ایھب ااکس  

ن

 ںیہن وہن

 " ںیم اچیتہ وہں ایھب مت اس اکنح وک راز یہ روھک۔ "

ے یہ اس ےس اہک اھت۔ 

ے

ھی

ٹ

ی ی ت

 اس ےن اگڑی ںیم 
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۔۔۔۔۔ "

ے

  ی

ے

 ںیم وہکں ی

ے

  ی
 
۔۔۔ ن ا مک از مک ج

ے

 آےن ی

ے
ے

 " حیحص وق

 یھب یٹمس یھت۔ اس ےن وہ 

ٹ

م
پ رہ ایگ اھت۔ ای  ےحمل وک ایکس رکسماہ وہ زرا یک زرا جپ

 افلہف وںیہ ڈشی وبرڈ ہپ ڈال دن ا اھت۔ 

 ںیہن ےہ ؟؟؟؟ "

ے
ے

 " ہی حیحص وق

 اس ےن یفن ںیم رس الہن ا اھت

معاال ایک ےہ۔ "

ے

ست
 " ںیم ںیہن اچیتہ ہک ولگ ےھجم ہی ںیہک ہک ںیم ےن ںیہمت ا

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ رھپ وہےل ےس اابثت ںیم رس الہ دن ا 

 " ےھجم وظنمر ےہ "

 رہ یئگ یھت۔وہ یبمل اسسن رھب رک  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دقم ےھچیپ اٹہ اھت۔ وہ 

 

ا امرا اھت۔ وہ ڑلڑھکا ےک ک

ُ

اک ہپ وپری وقت ےس ُم

ن

دااینل ےن ایکس ن

اک 

ن

ا الچ ایگ اھت۔ رملس یک ن

ے

راسن راھ اور ونجین ادناز ےس اےکس ہنم ہپ ےکم ی 

ٹ

ےصغ ںیم آےگ ی 

 رشٹ اور اہھت وخن ےس الل وہےت ےلچ ےس وخن اک وفارا ہہب الکن اھت۔ وحملں ںیم ایکس

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

93 

 ےھت۔   ۓگ

 انھجمس ہک ریمے اہھت  "

ے

 انھجمس۔ ہی م

ے

 انھجمس۔ ےھجم ویبوقف م

ے

ےھجم زمکور م

۔ یلھچپ ن ار لیج ایگ اھت وت اینپ رمیض ےس، واہں راہ وت اینپ رمیض ےس، ںیہ  ۓدنبےھ وہ

ر آن ا وت اینپ رمیض ےس۔۔۔۔ اہمترا لتق یھب اسرے رہش ےک اسےنم
م
  ن اہ

ے

 رکدوں، ی

 " یھب وکیئ ےھجم اہھت ںیہن اگل ےکس اگ، ےھجم رجمم ںیہن ہہک ےکس اگ

پ راہ اھت۔ 

ن

رش ہپ ڑپا اہی

ن

رش ہپ خٹپ دن ا اھت۔ وہ ف

ن

 اس ےن رفنت ےس اےس ف

ریمے ادنر اک دردنہ تبحم ےن امر دن ا ےہ وت اےس رمدہ یہ رےنہ دو۔ اس ےن اب ےک  "

 "  ربق ںیم یہ انپہ ےلم یگ۔ ن اد رانھک زدنیگ یک اڑگنایئ رھب یل وت مت وسیجں وک 

 دااینل ےن رفنت ےس ہہک رک اےس ڈھٹا ردیس ایک اھت۔ 

ہی ڑلیک دااینل رمیضتٰ یک ویبی ےہ۔ ایکس رطف یسک ےن یلیم رظن یھب ااھٹئ اور وہ  "

 آ یکچ ےہ

ے

ا وہا وت انھجمس ایقم

ن

 " رھپ وہ ادناھ ن

  

 

ا وایسپ ےک ئل

ے

رش ہپ دور وہ ابچ ابچ رک ای  ای  ظفل ادا رکن

ن

 اٹلپ اھت۔ وہ دم وخبد یس ڑھکی ف

 ےتہب وخن وک دھکی ریہ یھت۔ 

ے

 ی
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 دااینل رمیضتٰ اک ہی روپ اس ےن زدنیگ ںیم یلہپ ن ار ںیہن داھکی اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ے ےھت۔ 
ی

 

کی
 دااینل ےن وہ اسرے اکذغات اےکس اسےنم 

 " ہی س  ایک ےہ ؟؟؟؟ "

ا ےنھجمس  

ن

 ےک ےس ادناز ںیم وہ س  داھکی اھت۔ یلیلٰ ےن ن

ام ہپ  "

ن

وفصان ےلپھگ رک راہ ےہ۔ اور وھچٹ ومٹ ںیہن رکوڑوں ےک ےلپھگ۔ ٹجب ےک ن

 ںیم اج راہ ےہ

ٹ
ن

ر دورسے دن ےسیپ اھٹنی راہ ےہ اور وہ س  اےکس اےنپ ااکؤی
م
 " وہ ہ

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ۔ 

ا رےہ اگ اور ےھجم ھچک   "

ے

ادئ ایھب ہتپ ںیہن اےس اتگل ےہ وہ ےھجم اھکن

 

ہتپ ںیہن ےلچ اگ۔ اےس ش

 " ےہ ریما

 یلیلٰ ےن رپاشیین ےس وہ س  داھکی 

 " وت اب ملف اک ایک وہاگ ؟؟؟ "
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 " اھبڑ ںیم یئگ ملف "

 وہ دکھ ےس رہ یئگ یھت۔

 وہ ؟؟؟؟؟ "

ے

 " دااینل ؟؟؟؟؟ مت ااسی ےسیک ہہک تکس

 وہ ےب ینیقی ےس ہہک ریہ یھت۔ 

ر ےہ۔ ہی ملف ریمے وخاوبں یک ریبعت ےہ۔ مت ویں ںیہمت ہتپ ےہ ہی  "

ن

ےھجم ینتک زعی 

 وہ ؟؟؟؟؟

ے

 " ای  دم س  ےسیک متخ رک تکس

 دااینل ےن رنیم ےس ااکس اہھت اھتام اھت 

ررو ںیہن  "

ن

ا۔ وہ ہی ملف ڈی 

ے

ررو ںیہن رکن

ن

وہ دوھےک ن از ےہ یلیلٰ۔ وہ ںیہمت ن ا اس س  وک ڈی 

ا

ے

 " رکن

ررو رکیت وہں ؟؟؟؟اور ںیم ؟؟؟؟ ںیم ایک   "

ن

 " ڈی 

 وہ اےس دنت رظنوں ےس دھکی ریہ یھت۔ 

ں ےگ  "
 
ی

ے

ن
 ھگ
ب

ریمی تنحم اک ایک ؟؟؟؟ وہ ںیہمت دوھہک دے راہ ےہ وت ایکس زسا س  

 " ؟؟؟؟

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

96 

 " وت ایک رکوں ؟؟؟؟ "

 وہ دکیم زور ےس وبال اھت۔

ا   ہپ اس  رکے؟؟؟؟  ۓاےس ایکس رکےن دوں ؟؟؟؟ وہ وج یج ںیم آ  "

ٹ

 س   وہ  دوں  ولن

 " ؟؟؟  ےہ  امکیئ   ریمی  وج

 وہ زرا راک اھت۔ 

مت اجیتن وہ وہ اور رملس اہمترے ن ارے ںیم ایک ایک ن اںیت رکےت ںیہ ؟؟؟؟ وہ   "

ںیہمت اور ےھجم رکیل ایک ایک ن اںیت رکےت ںیہ ؟؟؟ ںیہمت ایک اتگل ےہ ںیم ےن آوھکنں ےک 

ف ںیہ اسھت اکن یھب دنب رک رےھک ںیہ ؟؟؟؟؟؟ ںیہن یلیلٰ۔۔۔۔ ںیہمت وس وخن اعم

 " نکیل ااکس بلطم ہی ںیہن ہک اسری داین وک ھجم ہپ وار رکےن یک ااجزت ےہ۔

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےث طبض وہ 

 

اس ےن وفصان ہپ لعج اسزی اک دقمہم رکوا دن ا اھت۔ وہ لیج ںیم اھت۔ اےکس ان

 وہ ن ارہ رکوڑ 

ے

ام ہپ اب ی

ن

 اک الپھگ رک اکچ اھت۔  ےکچ ےھت۔ ملف ےک ن
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 اڑج اکچ اھت۔ اور وہ واسپ زنیم ہپ آیکچ یھت۔ ایھب دنچ دونں 

ٹ

ملف اک اکم دنب وہ اکچ اھت۔ س 

ری رکسنی ہپ ولجہ رگ وہےن وایل یھت اور اب دکیم 

ٹ

 وہ ینتک رپوجش یھت ہک دلج ی 

ے

ےلہپ ی

ریتھ آامسن یک رطف اج 

ٹ
پ
ریہ یھت،   وہ ںیہک یک یھب ںیہن ریہ یھت۔ وہ سج ڑیسیھ ہپ خ

 وہ اکٹ دی یئگ یھت۔ 

ررٹکی ںیہ۔ ںیم ن ات رکوں اگ۔ ںیم دلج  "

 

 وہ۔ اور تہب اےھچ ڈای

ے

مت رکفدنم م

  ای  ایھچ ملف ونباؤں اگ۔ مت۔۔۔۔۔

 

 " اہمترے ئل

ا۔ ےھجم اہمتری ن ا اہمتری ملف  "

ن

 داھکن

ے

مت دعف وہ اجؤ دااینل اور یھبک دون ارہ اینپ لکش م

 " یک رضورت ںیہن ےہ۔

ارایگض ےس ںیہک   اب یک

ن

اراض ںیہن وہیئ یھت۔ وہ اس ہپ ہصغ یھت۔ اور ہصغ ن

ن

ن ار وہ ن

ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

اک وہن

ن

 زن ادہ رطخن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 آن ا اھت 

ے

 آسف ںیہن یئگ یھت۔ ایکس وکیئ اکل ںیہن ینس یھت۔ وہ یئک ن ار رھگ ی

ے

وہ یئک دن ی

را گل راہ اھت۔   نکیل اس ےن دروازہ یہ ںیہن وھکال اھت۔ اےس وہ ر ےس یھب زن ادہ ی 
م
صخش زہ
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اا وچر رک اکچ اھت۔ 

ن

پکن
ج
 ںیم وہ اےکس وخاوبں وک 

پ
 ای  ب

اھبڑ ںیم اجؤ مت دااینل رمیضتٰ۔ تنعل ےہ مت۔ مت ویہ وہ، ویہ اعم ےس رمد وج یسک  "

 داؤ ہپ اگل داتی ےہ۔ مت ےن یھب ویہ ایک ےہ۔ مت یھب ویہ 

ے

ےس دینمش ںیم اینپ وعرت ی

 "  اعم رمد۔۔۔۔۔وہ۔ ویہ ای  

پ یل یھت۔ ان ںیم 

ن

دااینل ےس ایکس ےب ریخ تہب اسرے ولوگں یک رظنوں ےن اھبی

 ےس ای  اطلسن اھت۔ 

ا ےہ الھب۔ ایھچ اخیص آپ  "

ے

را ایک دااینل ےن آپ ےک اسھت۔ اےسی وکیئ رکن را ی 

ٹ

ی 

را اوسفس وہا ےھجم نس رک

ٹ

 " ریہونئ ےننب وایل ںیھت۔ ہچ ہچ۔۔۔۔۔ ی 

پ ایگ اھت۔ 

ن

ا یہ چنہپ نکیل وہ ایکس زمکوری اھبی

ن

رسن نیم اھت۔ دااینل انتج ااکس دق اھت اور ن

ن

وہ ی 

ا ےہ۔ وہ اھگگ آدیم اھت۔ 

ن

 ےسیک رگان
 
 وہ اجن ایگ اھت ہک اس صخش وک ہنم ےک ب

نکیل ااکس وت وکیئ اصقنن ںیہن وہا۔ وہ وت وںیہ اک وںیہ ےہ۔ روہیپ ہسیپ، رھگ ن ار، آےگ  "

 "  اچرک۔ ااکس ھچک ںیہن ڑگبا۔ےھچیپ ونرک

 وہ زرا راک اھت۔ 
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رق ڑپے یلیلٰ یج۔ ھچک ااسی ہک  "

ن

ھچک ااسی رکںی ہک اےس یھب وت فیلکت وہ۔ اےس یھب ف

 " اےس ہتپ وت ےلچ ہک اس ےن ااھچ ںیہن ایک۔۔۔۔۔

 وہ وسچ ںیم ڑپ یئگ یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ٹ

ر وایل س  رای   وہ  ۔۔۔۔ ۓوہ  ۓہپ یھٹیب یھت۔ اخومش یس، رس اکھجوہ اگڑی ںیم اےکس ی 

 ہ اہوھتں وک ےب یسب ےس اتلسم اج راہ اھت۔ آولد  ےس  وخن

 " ای  ن ات اتبؤ یگ ؟؟؟؟؟ "

 وہ وہےل ےس وبال اھت۔ یلیلٰ ےن رس ںیہن ااھٹن ا اھت۔ وہ ھچک یھب ںیہن وبیل یھت۔ 

رس ںیہن آن ا اھت ؟؟؟؟؟؟؟ "

ے

 " ںیہمت اس دن ھجم ہپ ی

دن ومڑ رک اےس داھکی اھت۔ وہ وت اےس دھکی یھب ںیہن ریہ یھت۔ ای  آوسن دااینل ےن رگ

 ایکس وکلپں یک ن اڑ نپار رک ےک اےکس اگل ہپ ہہب الکن اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر اک 
م
 وج اتفل ںیم ہ
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 متس ےہ وگارا 

 ہی س  ھچک ےہ نپاِس واف 

 مت ےس ورہن

 اتسےت وہ دن رات

 سج رطح ھجم وک 

 یسک ریغ وک 

 !!!!ں اتس رک وت دوھکی۔۔۔۔۔۔۔وی

 ااھٹ اھت ےسیج وکیئ ہچب 
ِ
وہ تہب دونں دعب اےکس آسف ںیم آیئ یھت۔ وہ اےس دھکی رک ویں ھِک

ا ےہ۔ اس ےن وخد ےس ای  ظفل یھب ںیہن اہک اھت۔ 

ے

اینپ نم دنسپ ےش دھکی رک وخش وہ اجن

 ہپ یھٹیب اکم رکیت ویہ اجنےن ایک ایک اتہک راہ اھت۔ وہ اخومیش ےس، رس اکھجےئ اےنپ ڈکسی

 ٹلپ رکیت ریہ۔ س  ےن داھکی اھت ہک وہ ن اںیت 

ٹ

ا راہ۔ وہ افںیلئ ال

ے

ریہ۔ وہ ن اںیت رکن

ا اچیتہ یھت۔ وہ یہی وت اچیتہ یھت 

ن

رک راہ اھت اور وہ اونگر رک ریہ یھت۔ وہ س  وک یہی وت داھکن

راھ اھت، وہ ںیہن۔ وہ ا

ٹ

  اتکمہ ہک س  وگاہ رںیہ ہک دااینل رمیضتٰ ایکس رطف ی 

 

ےکس ئل
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 ںیہن دیتی یھت۔ وہ یہی ن اور رکواےن وت آئ یھت۔

ے

 اھت، وہ اےس اھبؤ ی

 اےکس آسف ںیم اجےن ےس ےلہپ یھب اس ےن ن اآواز دنلب س  وک انس رک اہک اھت۔ 

 " یج رس ںیم آیت وہں افزلئ رکیل۔۔۔۔۔ "

  وہ اےکس آسف ںیم  

 

 یئگ یھت۔ س  ےن یہی داھکی ہک دااینل ےن اےس البن ا اھت ایس ئل

ا ےہ۔ اےس 

ن

ایک وہیناال اھت، ہی سب ویہ اجیتن یھت۔ اور وہ س  اجیتن یھت ہک اےس ایک رکن

ا اھت سج ےن اس ےس اےکس وخاب یک ریبعت نیھچ یل یھت۔ وہ اےس 

ن

رن اد رکن اس صخش وک ی 

 الن ا اھت اور زنمل ےس زرا دور ااکس اہھت وھچڑ رک ایکس راہ مگ رکدی 

ے

آس دال رک واہں ی

 یھت۔

اطلسن اھجمس اھت ہک وہ ہی س  اڈےک ےنہک ہپ رک ریہ یھت۔ اےس اگل اھت وہ اس ےک دےیئ 

وسیپں ےک الچل ںیم آیئگ یھت۔ وہ وخش اھت ہک وہ ایکس ن اوتں ںیم سنھپ رک دااینل وک 

  وہ رپلنس اھت۔ 

 

ام رکےن ہپ رایض وہیئ یھت۔ وہ ویبوقف ہی ںیہن اھجمس اھت ہک اےکس ئل

ن

 دبن

 ھجم "

ے

اراض وہ ؟؟؟؟مت ایھب ی

ن

 "  ےس ن

  دااینل ےن اہک اھت۔ 
 
 وہ اےکس اسےنم یھٹیب یھت ج
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 ے ایک ؟؟؟؟ "
ی

 

ی
 
ہ
ا اچ

ن

اراض۔ مت اتبؤ ںیہن وہن

ن

 " اہں۔۔۔۔۔ وہں ن

 " یلیلٰ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔ "

 " سب "

پ رکوا دن ا اھت۔   اس ےن اےس جپ

ا ںیہن اچیتہ وہں۔ ںیم ہی س  تہب ن ار نس یکچ   "

ن
ن

 " وہںںیم اہمتری وکیئ ن ات س

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ اھت۔

 " رھپ مت ویکں آیئ وہ ؟؟؟؟؟؟ "

 وہ آےگ وک وہیئ اور اےس وغبر داھکی اھت۔ 

۔۔۔۔۔۔۔ "  

 

 " ااقتنم نیل ےک ئل

 اس ےن اےبنھچ ےس اےس داھکی اھت۔ 

 " اسیک ااقتنم ؟؟؟؟؟؟؟ "

 اس ےن وجاب ںیم اینپ ضیمق وک دنکےھ ےس ڑکپ ےک اکٹھج دن ا اھت۔ ن اری  ڑپک

ے

ا دور ی
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رر وھکل یکچ یھت۔ 
جپ
 
کت

اڈک رہ ایگ اھت۔ وہ اےنپ ن اولں ںیم اگل 

 

اا الچ ایگ اھت۔ دااینل ش

ے

ن

ٹ

پھی
ب

 

  ایک ایک مت ےن ؟؟؟ دنچ رکوڑ  "

 

مت ےتہک وہ ھجم ڈے تبحم رکےت وہ، اس تبحم ےک ئل

  مت ےن ھجم ےس ریما وخاب نیھچ ایل ؟؟؟؟ سب ہی تبحم یھت اہمتری 

 

روےپ ےک ئل

 " ؟؟؟؟؟؟دااینل رمیضتٰ  

 وہ اےس ےب ینیقی ےس دھکی راہ اھت۔ 

۔۔۔۔۔۔۔ مت۔۔۔۔۔۔۔ "

ے
ے

 " ی

ر وک اھبیگ یھت۔
م
رش ہپ کنیھپ رک ن اہ

ن

 وہ ڈوہٹپ وںیہ ف

اچبؤ۔۔۔۔۔ ریمی دمد رکو۔۔۔۔۔۔ وکیئ ےہ۔۔۔۔۔ اس صخش ےن ریمی  "

 " زعت۔۔۔۔۔۔ وکیئ ےہ۔۔۔۔۔۔ دمد رکو۔۔۔۔۔۔

 وہ ےب ینیقی ےس وہ س  داتھکی رہ ایگ اھت۔ 

وگں یک رظنںی۔۔۔۔ وہ سسجت۔۔۔۔ ہچ وگمایئں۔۔۔۔۔ وہ رفنت رھبے  ول

ےلمج۔۔۔۔ وپسیل ےک دوڑےت دقومں یک اچپ۔۔۔۔۔ ڑکھتہی۔۔۔۔۔ اور 

 وہ۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ دو آںیھکن۔۔۔۔۔ 

ی وہںیئ۔۔۔۔

ے

ھت
ی ک

 اےس د

۔۔۔۔۔۔ 

ے

 دور ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ہگج ہگج رمیک "
م
ے ںیہ۔ وہ س  آن ریمے آسف ںیم رمیکہ اھت۔ آسف ےس ن اہ

 یھت یلیل۔

ن

 " ےھت۔ اس س  یک راکیرڈن

 وہ اےس یہ دھکی راہ اھت۔ 

اہم۔۔۔ وگاہ۔۔۔۔ ہی س  ریمے نپاس اھت۔ ںیہمت ڈر ںیہن اگل ہک مت  "

ن

ہی اکنح ن

 " وھجیٹ ڑپ اجؤ یگ ؟؟؟؟؟؟

 یھت۔  ۓوہ ۓوہ وےسی یہ رس اکھج

 " وک چس اتب دوں اگ ؟؟؟؟؟اتبؤ ؟؟؟؟ ںیہمت ای  ےحمل وک یھب ںیہن اگل ہک ںیم س    "

 اب ےک اس ےن رس ااھٹ رک اےس وغبر داھکی اھت۔ 
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 " مت ےن س  وک چس ویکں ںیہن اتبن ا دااینل رمیضتٰ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ "

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ اھت۔

ر اھت۔ ےھجم یھب زعت ےس   "

ن

ںیہمت اینپ زعت ایپری ںیہن یھت، ںیہمت ھچک اور زعی 

 " زن ادہ ھچک اور اچےیہ اھت

 "  وہ نپاایل وج مت ےن اچاہ اھت ؟؟؟؟؟وت "

 وہ اےس وغبر دھکی راہ اھت۔

ر ےہ "

ن

 " اتگل ےہ مت ےن وہ نپا ایل ےہ وج ںیہمت زعی 

 وہ وہےل ےس وبیل یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ے

رش ہپ دور ی

ن

 اچنہپ اھت اور اہسرا رکیل ڑھکا وہےن یک وکشش یک یھت۔ ف

ے

وہ اتٹسھگ وہا ڈیب ی

ان ےھت۔ وہ ڑلڑھکاےت دقومں ےس اتلچ وہا آےنیئ ےک اسےنم اج وخن ےک  

 
ن

ے اور ن

ٹ

ی

ن

ی
 
ھن
پ
چ

 راک اھت۔ 

 اسےنم ااکس سکع اھت۔ 
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رلس وخاہج۔۔۔۔۔ 

ُ

 م

 وخن ہہب رک مج 

ے

 ٹھپ اکچ اھت۔ دور ی

ٹ
ن

 ںیم یھت۔ اورپی وہی

ے

ری احل اک یک ڈہی ی 

ن

ن

 ںیہن الہ

ے

نپا راہ  اکچ اھت۔ اسرے رہچے ہپ وسنج یھت۔ فیلکت یک دشت ےس وہ ڑبجہ ی

 اھت۔ 

"  

ن

 
ا دااینل رمیضتٰ۔ مت ےم ریمے ادنر ےک دردنے وک اگج دن ا۔ ہی ج  

ِ
مت ےن ااھچ ایک ک

اں

ن

 " اہمتری ںیہن یھت، مت البوہج اس ںیم وکد ڑپے وہ۔ اب اصقنن وت وہاگ ن

 اس ےن کھج رک وہ دراز وھکیل یھت۔ اس ںیم اورپ یہ وہ ایسہ رویاولر ڑپا وہا رظن آراہ اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔

 وافؤں یک مہ ےس 

 وتعق ںیہن ےہ

 رگم ای  ن ار 

 آزام رک وت دوھکی 

 زامےن وک اانپ 
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 انب رک وت داھکی 

 ںیمہ یھب مت اانپ 

 !!!!!انب رک وت دوھکی۔۔۔۔۔۔۔

رلس وخاہج ےن ےب ینیقی ےس اےس داھکی اھت اور رھپ اس ےس ھچک دقم دور ڑھکی یلیلٰ 

ُ

م

وک۔ وہ رظنںی اکھج یئگ یھت۔ اس ےن کھج رک وہ افلہف ااھٹن ا اور اس ںیم ےس وہ اکذغات 

 اکنےل۔ 

اہم اھت۔ 

ن

 وہ اکنح ن

 وہ وایعق ںیم چس ہہک راہ اھت۔ 

ام رظنوں ےس اےس یہ دھکی راہ اھت۔ وہ  اس ےن رظنںی ااھٹ رک دااینل وک داھکی۔ وہ وخن

 

آش

۔۔۔۔۔ 

ے

ر ی  وہےل ےس اسنہ اور رھپ اتسنہ الچ ایگ اھت۔ دی 

اوگاری ےس داھکی اھت۔ 

ن

 دااینل ےن اےس ن

 راہ  ہہک   ایک  ںیم ہک   ےہ  آن ا   ںیم  ھجمس  ؟؟؟  وہ  وت  ںیم  وہش  ؟؟؟؟  وہ  ۓ نپالگ وہ گ "

 " ؟؟؟؟  وہں
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 وہ اتسنہ راہ اھت۔ ایکس آںیھکن نپاین ےس رھبےن یگل ںیھت۔ 

 " اوہ۔۔۔۔۔ وسری۔۔۔۔۔ اہاہاہ۔۔۔۔۔ ےھجم وت۔۔۔۔۔۔ "

رںی، لکشمب سنہ رویک اور اےس داھکی اھت۔ 

ٹ

 اس ےن آںیھکن رگ

 " تمسق اک ڑپھچ اھپڑ ےک دنی انس ےہ یھبک مت ےن ؟؟؟ "

 دااینل ایکس ن ات اک بلطم ھجمس ںیہن نپان ا اھت۔ 

دوی  "

ٹ

پ وہ اجیت، ایکس ای  آدھ وی  ام زامہن ڈارسن وت اینپ زعت ہپ رو ٹیپ ےک جپ

ن

ای  دبن

ان یک ویبی 

ن

ا نکیل ای  وہشمر، ارب یتپ زعمز ان

ے

ا ڑپن

ن

رق ن

ن

ادئ اےس ف

 

کیل یھب وہ اجیت وت ش

ا۔۔۔۔۔۔۔ ہچ ہچ ہچ۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

دوی اک کیل وہن

ٹ

 " یک وی 

 دااینل یک ویٹپنکں رپ رںیگ نت یئگ ںیھت۔ 

وت ںیہمت تہب طلغ آاکن یلیل ڈارگنل۔ مت وت وسےن یک رمیغ    ںیم ےن "

 " ںیلکن۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دے دےنی وایل رمیغ یک رطح ےہ رملس "

ٹ ن

  یسک وسےن ےک ای

 

ارے ئل
م
 " وہ ہ
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 اس دن وفصان ےن اس ےس اہک اھت۔ 

 یہ ہی ملف ےہ۔ ااکس اہ "

ے

  ی

ے

 اس ہپ وٹل ےہ، ی

ے

  ی
 
ھت یلیلٰ ےک رس دااینل رمیضتٰ ج

 " ےس اھٹ ایگ وت ہی ملف اٹھکیئ ںیم ڑپ اجےئ یگ۔

 وہ راسن ےس ہہک راہ اھت 

 زگارو، اوھٹ وھٹیب، ڈیب روم ںیم وج   "

ے
ے

 رکو۔ اےکس اسھت وق

ے

اےس دااینل ےس رفنتم م

 ے۔ وہ آںیھکن دنب رک ےک 
ی

 

ی
 
ہ
رمیض رکو ےھجم رپواہ ںیہن نکیل اےس دااینل یک رپواہ وہین اچ

رچ راہ ےہ

ن

 ے ںیہخ
ی

 

ی
 
ہ
 " ۔ ایکس آںیھکن ینلھک ںیہن اچ

 اس ےن ےنھجمس ےک ےس ادناز ںیم رس الہ دن ا اھت۔ 

  یسک ن ات ہپ اس ےن دااینل وک اکن ڑکپے اےس وسری 
 
ھجمس وت وہ ایس دن ایگ اھت ج

رسن نیم اس ڑلیک ےک اہوھتں ھٹک یلتپ نب اکچ 

ن

رکےت داھکی اھت۔ وہ اریم زادہ، وہ ارب یتپ ی 

 اھت۔ 

 اہوھتں یھب ھٹک یلتپ انب رےہ اگ، ہی ان س  اک سب ومہ اھت۔ وہ تبحم ںیم وہ ان س  ےک

 ویبوقف اھت، داین داری ںیم وہ ان س  اک ن اپ اھت۔ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 امعن ااسحن اس ملف یک ڈنکیس ڈیل ریہونئ یھت۔ 

ر نک ںیہن اھت نکیل رھپ

 

ا اور اانت اتمی

ٹ

 یھب وہ ای  امہ ااکس رول یلیل ےک اقمےلب ںیم وھچن

ہصح یھت۔ وہ اس ےس ےلہپ یئک وہشمر ڈراےم اور دو ںیملف یھب رک یکچ یھت۔ وخش لکش، 

ا یھت۔

ے

 ایل رکن

ے

 
 

ر یسک اک دل ج
م
راج اور ڈٹنسی یس وہ ڑلیک ہ

ن

 وخش م

ی اک وشٹ لچ راہ اھت۔ وہ وںیہ ااظتنر ںیم 

ٰ ن ل
ل

 ہپ اچنہپ وت 

ٹ

  س 
 
اس دن دااینل رمیضتٰ ج

  اےس ینپمک دےنی وک امعن واہں آ یھٹیب یھت۔ 
 
 ٹیب ایگ ج

وییہن ومعمل یک ن اںیت۔۔۔۔ وھچیٹ وھچیٹ ن اںیت۔۔۔۔ سنہ۔۔۔۔ ذماق۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔ ۓاچ

ا دورھب وہایگ اھت۔ وہ یئک ن ار 

ن

الزنئ وھبیل یھت۔ دایھن کٹھب کٹھب رک ان  اےس اانپ نیس رکن

ا راہ اھت۔ وہ وج دیپسچل ےس ایکس نس راہ اھت اور وہ وج الھکلھکیت 

ے

دوونں ےک نپاس یہ ڈنمالن

 یھت۔   ۓوہیئ اجےن ایک ایک ےصق ڑیھچے وہ

 " یلیلٰ دایھن اہکں ےہ ؟؟؟؟ "
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 دن ا اھت۔ 

ٹ
ن

 وفصان ےن دو ن ار وٹاک اور رسیتی ن ات ڈای

"  

 

ی
 
ہ
ری  اچ  ےےھجم ی 
ی

 " 

وہ ڈرگنسی روم ںیم آیئگ۔ ڑھکیک ےس وہ دوونں اصف رظن آرےہ ےھت۔ وںیہ ڑھکے 

 ڑھکے اس ےن اانپ ومازہن اس ڑلیک ےس ایک اھت۔

درٹسی ںیم 

ٹ ن

وہ انیقیً اس ےس زن ادہ وخوصبرت یھت۔ اس ےس زن ادہ اےھچ رھگاےن ےس، ای

ومازہن واہں   اس ےس اورپ، ااھچ اخدنان۔ وہ اس ےس یئک درےج ےچین یھت۔ اس ےن اانپ

ا ہک وہ ےہ ایک۔۔۔۔۔ 

ن

ر رپ ڑلیک ےس ایک اھت۔ اس ےحمل اس ےن اجن
م
 وموجد ہ

ااکس وکیئ اخدنان ںیہن اھت۔ ھچک آاگ اھچیپ یھب ںیہن اھت۔ لکش وصرت یھب وکیئ وحر رپویں 

 یھت۔ وہ اس 

ے

یسیج ںیہن یھت۔ وہ ارگ واہں یھت، وہ ارگ ھچک یھت وت اس صخش یک دبول

ا وت وہ اہکں وہیت صخش یک ےب  

ے

ا وہن

ن

انپہ تبحم اک دصہق اھت وج وہ اھک ریہ یھت۔ وہ صخش ن

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 اےس ہتپ اھت وہ اہکں وہیت۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ادی رکین ےہ "

 

 " ےھجم مت ےس ش

ری  ہپ اج ڑپے ےھت۔ اگڑی نیع ڑسک ےک وچیبں چیب رک یئگ یھت۔  دااینل ےک ریپ ی 

 ےس رگدن ومڑ ےک اےس داھکی اھت۔ وہ اےس یہ دھکی ریہ یھت۔ اس ےن ےب ینیقی  

 اگڑی ےک ےھچیپ ڑسک ہپ رٹکفی رک یکچ یھت۔ اگڑویں واےل وشر اچم رےہ ےھت۔ 

 " ایک اہک مت ےن ؟؟؟؟؟؟؟ "

 " مت ےن نس ایل ےہ "

ا  اس ےن یفن ںیم رس الہ دن 

 " ہی وکیئ ذماق ےہ ؟؟؟؟؟؟ "

را اس ہنم انبن ا اھت۔   یلیل ےن ی 

 "  ایھب یھب نیقی ںیہن آراہےھجم "

وہ اکلبیٹسن ایکس رطف یہ آراہ اھت۔ وہ اچالن ایکس زدنیگ اک الہپ اچالن اھت اور اےسی اچالن 

ر ہحمل وٹکا اتکس اھت۔ 
م
 وہ ہ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر یلکن وت اےس ادراک وہا ہک وہ ایک رک یکچ یھت۔ اس ای  ےحمل 
م
وہ وکرٹ ےس اےکس اسھت ن اہ

  ںیم وخ

 

د وک زمکور اجن رک وبضمط وہےن یک یعس ںیم وہ اس صخش اک وطق ہشیمہ ےک ئل

 اےنپ ےلگ ںیم ڈال یکچ یھت۔

ار وکرٹ ےس الکن اھت۔ 

 

ا وہا، وخیش ںیم رسش

ے

 وہ وج ااکس اہھت اھتےم، رکسمان

ی۔ ہی مت ےن ایک رک ڈاال۔ "

ٰ ن ل
ل

 ایگ 

ے

 
 

 " مت ےن اےس وتجا دن ا۔ وہ ںیہمت ج

 راہ اھت۔ وہ ھچک یھب نس ںیہن نپا ریہ یھت۔ وہ اےنپ دل یک نس ریہ یھت  وہ اجنےن ایک ایک ہہک 

ا اچاتہ اھت۔ 

ن

 وج وخش ںیہن اھت۔ وہ ایھب ااکس ںیہن وہن

 " ںیم اچیتہ وہں ایھب مت اس اکنح وک راز یہ روھک۔ "

ے یہ اس ےس اہک اھت۔ 

ے

ھی

ٹ

ی ی ت

 اس ےن اگڑی ںیم 

 ںیم   "

ے

  ی
 
۔۔۔ ن ا مک از مک ج

ے

 آےن ی

ے
ے

۔۔۔۔۔حیحص وق

ے

  ی

ے

 " وہکں ی

 یھب یٹمس یھت۔ اس ےن وہ 

ٹ

م
پ رہ ایگ اھت۔ ای  ےحمل وک ایکس رکسماہ وہ زرا یک زرا جپ

 افلہف وںیہ ڈشی وبرڈ ہپ ڈال دن ا اھت۔ 
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 ںیہن ےہ ؟؟؟؟ "

ے
ے

 " ہی حیحص وق

 اس ےن یفن ںیم رس الہن ا اھت

معاال ایک ےہ۔ "

ے

ست
 " ںیم ںیہن اچیتہ ہک ولگ ےھجم ہی ںیہک ہک ںیم ےن ںیہمت ا

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ رھپ وہےل ےس اابثت ںیم رس الہ دن ا 

 " ےھجم وظنمر ےہ "

 وہ یبمل اسسن رھب رک رہ یئگ یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دقم ےھچیپ اٹہ اھت۔ وہ 

 

ا امرا اھت۔ وہ ڑلڑھکا ےک ک

ُ

اک ہپ وپری وقت ےس ُم

ن

دااینل ےن ایکس ن

راھ اور ونجین ادنا

ٹ

اک ےصغ ںیم آےگ ی 

ن

ا الچ ایگ اھت۔ رملس یک ن

ے

راسن ز ےس اےکس ہنم ہپ ےکم ی 

ےس وخن اک وفارا ہہب الکن اھت۔ وحملں ںیم ایکس رشٹ اور اہھت وخن ےس الل وہےت ےلچ 

 ےھت۔   ۓگ

 انھجمس ہک ریمے اہھت  "

ے

 انھجمس۔ ہی م

ے

 انھجمس۔ ےھجم ویبوقف م

ے

ےھجم زمکور م

رمیض ےس، واہں راہ وت اینپ رمیض ےس،   اینپ  وت  اھت   ایگ  لیج   ن ار  یلھچپ ںیہ۔   ۓدنبےھ وہ
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ے

ر آن ا وت اینپ رمیض ےس۔۔۔۔ اہمترا لتق یھب اسرے رہش ےک اسےنم رکدوں، ی
م
ن اہ

 " یھب وکیئ ےھجم اہھت ںیہن اگل ےکس اگ، ےھجم رجمم ںیہن ہہک ےکس اگ

پ راہ اھت۔ 

ن

رش ہپ ڑپا اہی

ن

رش ہپ خٹپ دن ا اھت۔ وہ ف

ن

 اس ےن رفنت ےس اےس ف

دردنہ تبحم ےن امر دن ا ےہ وت اےس رمدہ یہ رےنہ دو۔ اس ےن اب ےک   ریمے ادنر اک "

 " زدنیگ یک اڑگنایئ رھب یل وت مت وسیجں وک ربق ںیم یہ انپہ ےلم یگ۔ ن اد رانھک 

 دااینل ےن رفنت ےس ہہک رک اےس ڈھٹا ردیس ایک اھت۔ 

اور وہ ہی ڑلیک دااینل رمیضتٰ یک ویبی ےہ۔ ایکس رطف یسک ےن یلیم رظن یھب ااھٹئ   "

 آ یکچ ےہ

ے

ا وہا وت انھجمس ایقم

ن

 " رھپ وہ ادناھ ن

رش ہپ دور 

ن

  اٹلپ اھت۔ وہ دم وخبد یس ڑھکی ف

 

ا وایسپ ےک ئل

ے

وہ ابچ ابچ رک ای  ای  ظفل ادا رکن

 ےتہب وخن وک دھکی ریہ یھت۔ 

ے

 ی

 دااینل رمیضتٰ اک ہی روپ اس ےن زدنیگ ںیم یلہپ ن ار ںیہن داھکی اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ے ےھت۔ 
ی

 

کی
 دااینل ےن وہ اسرے اکذغات اےکس اسےنم 
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 " ہی س  ایک ےہ ؟؟؟؟ "

ا ےنھجمس ےک ےس ادناز ںیم وہ س  داھکی اھت۔ 

ن

 یلیلٰ ےن ن

ام ہپ  "

ن

وفصان ےلپھگ رک راہ ےہ۔ اور وھچٹ ومٹ ںیہن رکوڑوں ےک ےلپھگ۔ ٹجب ےک ن

ر دورسے دن ےسیپ اھٹنی راہ ےہ اور وہ س  اےکس  
م
 ںیم اج راہ ےہوہ ہ

ٹ
ن

 " اےنپ ااکؤی

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ۔ 

ادئ ایھب ہتپ ںیہن  "

 

ا رےہ اگ اور ےھجم ھچک ہتپ ںیہن ےلچ اگ۔ اےس ش

ے

اےس اتگل ےہ وہ ےھجم اھکن

 " ےہ ریما

 یلیلٰ ےن رپاشیین ےس وہ س  داھکی 

 " وت اب ملف اک ایک وہاگ ؟؟؟ "

 " اھبڑ ںیم یئگ ملف "

 یھت۔وہ دکھ ےس رہ یئگ 

 وہ ؟؟؟؟؟ "

ے

 " دااینل ؟؟؟؟؟ مت ااسی ےسیک ہہک تکس
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 وہ ےب ینیقی ےس ہہک ریہ یھت۔ 

ر ےہ۔ ہی ملف ریمے وخاوبں یک ریبعت ےہ۔ مت ویں  "

ن

ںیہمت ہتپ ےہ ہی ےھجم ینتک زعی 

 وہ ؟؟؟؟؟

ے

 " ای  دم س  ےسیک متخ رک تکس

 دااینل ےن رنیم ےس ااکس اہھت اھتام اھت 

ررو ںیہن وہ دوھےک ن از ےہ یلیلٰ "

ن

ا۔ وہ ہی ملف ڈی 

ے

ررو ںیہن رکن

ن

۔ وہ ںیہمت ن ا اس س  وک ڈی 

ا

ے

 " رکن

ررو رکیت وہں ؟؟؟؟ "

ن

 " اور ںیم ؟؟؟؟ ںیم ایک ڈی 

 وہ اےس دنت رظنوں ےس دھکی ریہ یھت۔ 

ں ےگ  "
 
ی

ے

گن
 ھ
ب

ریمی تنحم اک ایک ؟؟؟؟ وہ ںیہمت دوھہک دے راہ ےہ وت ایکس زسا س  

 " ؟؟؟؟

 " وت ایک رکوں ؟؟؟؟ "

 زور ےس وبال اھت۔  وہ دکیم

ا   ہپ اس  رکے؟؟؟؟  ۓاےس ایکس رکےن دوں ؟؟؟؟ وہ وج یج ںیم آ  "

ٹ

 س   وہ  دوں  ولن
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 " ؟؟؟  ےہ  امکیئ   ریمی  وج

 وہ زرا راک اھت۔ 

مت اجیتن وہ وہ اور رملس اہمترے ن ارے ںیم ایک ایک ن اںیت رکےت ںیہ ؟؟؟؟ وہ   "

ںیہمت ایک اتگل ےہ ںیم ےن آوھکنں ےک ںیہمت اور ےھجم رکیل ایک ایک ن اںیت رکےت ںیہ ؟؟؟  

اسھت اکن یھب دنب رک رےھک ںیہ ؟؟؟؟؟؟ ںیہن یلیلٰ۔۔۔۔ ںیہمت وس وخن اعمف ںیہ 

 " نکیل ااکس بلطم ہی ںیہن ہک اسری داین وک ھجم ہپ وار رکےن یک ااجزت ےہ۔

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےث طبض وہ اس ےن وفصان ہپ لعج اسز

 

ی اک دقمہم رکوا دن ا اھت۔ وہ لیج ںیم اھت۔ اےکس ان

 وہ ن ارہ رکوڑ اک الپھگ رک اکچ اھت۔ 

ے

ام ہپ اب ی

ن

 ےکچ ےھت۔ ملف ےک ن

 اڑج اکچ اھت۔ اور وہ واسپ زنیم ہپ آیکچ یھت۔ ایھب دنچ دونں 

ٹ

ملف اک اکم دنب وہ اکچ اھت۔ س 

ری رکسنی ہپ

ٹ

 وہ ینتک رپوجش یھت ہک دلج ی 

ے

ولجہ رگ وہےن وایل یھت اور اب دکیم   ےلہپ ی

ریتھ آامسن یک رطف اج ریہ یھت، 

ٹ
پ
وہ ںیہک یک یھب ںیہن ریہ یھت۔ وہ سج ڑیسیھ ہپ خ
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 وہ اکٹ دی یئگ یھت۔ 

ررٹکی ںیہ۔ ںیم ن ات رکوں اگ۔ ںیم دلج  "

 

 وہ۔ اور تہب اےھچ ڈای

ے

مت رکفدنم م

  ای  ایھچ ملف ونباؤں اگ۔ مت۔۔۔۔۔

 

 " اہمترے ئل

ا۔ ےھجم اہمتری ن ا اہمتری ملف مت دعف وہ "

ن

 داھکن

ے

 اجؤ دااینل اور یھبک دون ارہ اینپ لکش م

 " یک رضورت ںیہن ےہ۔

ارایگض ےس ںیہک 

ن

اراض ںیہن وہیئ یھت۔ وہ اس ہپ ہصغ یھت۔ اور ہصغ ن

ن

اب یک ن ار وہ ن

ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

اک وہن

ن

 زن ادہ رطخن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 آسف ںیہن یئگ یھت

ے

 آن ا اھت وہ یئک دن ی

ے

۔ ایکس وکیئ اکل ںیہن ینس یھت۔ وہ یئک ن ار رھگ ی

را گل راہ اھت۔  ر ےس یھب زن ادہ ی 
م
نکیل اس ےن دروازہ یہ ںیہن وھکال اھت۔ اےس وہ صخش زہ

اا وچر رک اکچ اھت۔ 

ن

پکن
ج
 ںیم وہ اےکس وخاوبں وک 

پ
 ای  ب

رمد وج یسک اھبڑ ںیم اجؤ مت دااینل رمیضتٰ۔ تنعل ےہ مت۔ مت ویہ وہ، ویہ اعم ےس   "

 داؤ ہپ اگل داتی ےہ۔ مت ےن یھب ویہ ایک ےہ۔ مت یھب ویہ 

ے

ےس دینمش ںیم اینپ وعرت ی
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 " وہ۔ ویہ ای  اعم رمد۔۔۔۔۔

پ یل یھت۔ ان ںیم 

ن

دااینل ےس ایکس ےب ریخ تہب اسرے ولوگں یک رظنوں ےن اھبی

 ےس ای  اطلسن اھت۔ 

ا   "

ے

را ایک دااینل ےن آپ ےک اسھت۔ اےسی وکیئ رکن را ی 

ٹ

ےہ الھب۔ ایھچ اخیص آپ ی 

را اوسفس وہا ےھجم نس رک

ٹ

 " ریہونئ ےننب وایل ںیھت۔ ہچ ہچ۔۔۔۔۔ ی 

پ ایگ اھت۔ 

ن

ا یہ چنہپ نکیل وہ ایکس زمکوری اھبی

ن

رسن نیم اھت۔ دااینل انتج ااکس دق اھت اور ن

ن

وہ ی 

ا ےہ۔ وہ اھگگ آدیم اھت۔ 

ن

 ےسیک رگان
 
 وہ اجن ایگ اھت ہک اس صخش وک ہنم ےک ب

نکیل ااکس وت وکیئ اصقنن ںیہن وہا۔ وہ وت وںیہ اک وںیہ ےہ۔ روہیپ ہسیپ، رھگ ن ار، آےگ  "

 "  اچرک۔ ااکس ھچک ںیہن ڑگبا۔ےھچیپ ونرک

 وہ زرا راک اھت۔ 

رق ڑپے یلیلٰ یج۔ ھچک ااسی ہک  "

ن

ھچک ااسی رکںی ہک اےس یھب وت فیلکت وہ۔ اےس یھب ف

 " اےس ہتپ وت ےلچ ہک اس ےن ااھچ ںیہن ایک۔۔۔۔۔

 وہ وسچ ںیم ڑپ یئگ یھت۔
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہپ

ٹ

ر وایل س  رای   وہ  ۔۔۔۔ ۓوہ  ۓیھٹیب یھت۔ اخومش یس، رس اکھج  وہ اگڑی ںیم اےکس ی 

 اھت۔   راہ  اج   اتلسم  ےس  یسب  ےب  وک اہوھتں   آولدہ  ےس  وخن

 " ای  ن ات اتبؤ یگ ؟؟؟؟؟ "

 وہ وہےل ےس وبال اھت۔ یلیلٰ ےن رس ںیہن ااھٹن ا اھت۔ وہ ھچک یھب ںیہن وبیل یھت۔ 

رس ںیہن آن ا اھت ؟؟؟؟؟؟؟ "

ے

 " ںیہمت اس دن ھجم ہپ ی

رگدن ومڑ رک اےس داھکی اھت۔ وہ وت اےس دھکی یھب ںیہن ریہ یھت۔ ای  آوسن دااینل ےن  

 ایکس وکلپں یک ن اڑ نپار رک ےک اےکس اگل ہپ ہہب الکن اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر اک 
م
 وج اتفل ںیم ہ

 متس ےہ وگارا 

 ہی س  ھچک ےہ نپاِس واف 
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 مت ےس ورہن

 اتسےت وہ دن رات

 سج رطح ھجم وک 

 یسک ریغ وک 

 !!!!ں اتس رک وت دوھکی۔۔۔۔۔۔۔وی

 ااھٹ اھت ےسیج وکیئ ہچب 
ِ
وہ تہب دونں دعب اےکس آسف ںیم آیئ یھت۔ وہ اےس دھکی رک ویں ھِک

ا ےہ۔ اس ےن وخد ےس ای  ظفل یھب ںیہن اہک اھت۔ 

ے

اینپ نم دنسپ ےش دھکی رک وخش وہ اجن

کسی ہپ یھٹیب اکم رکیت ویہ اجنےن ایک ایک اتہک راہ اھت۔ وہ اخومیش ےس، رس اکھجےئ اےنپ ڈ

 ٹلپ رکیت ریہ۔ س  ےن داھکی اھت ہک وہ ن اںیت 

ٹ

ا راہ۔ وہ افںیلئ ال

ے

ریہ۔ وہ ن اںیت رکن

ا اچیتہ یھت۔ وہ یہی وت اچیتہ یھت 

ن

رک راہ اھت اور وہ اونگر رک ریہ یھت۔ وہ س  وک یہی وت داھکن

راھ اھت، وہ ںیہن۔ وہ  

ٹ

  اتکمہ ہک س  وگاہ رںیہ ہک دااینل رمیضتٰ ایکس رطف ی 

 

اےکس ئل

 ںیہن دیتی یھت۔ وہ یہی ن اور رکواےن وت آئ یھت۔

ے

 اھت، وہ اےس اھبؤ ی

 اےکس آسف ںیم اجےن ےس ےلہپ یھب اس ےن ن اآواز دنلب س  وک انس رک اہک اھت۔ 
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 " یج رس ںیم آیت وہں افزلئ رکیل۔۔۔۔۔ "

  وہ اےکس آسف ںیم

 

 یئگ یھت۔   س  ےن یہی داھکی ہک دااینل ےن اےس البن ا اھت ایس ئل

ا ےہ۔ اےس 

ن

ایک وہیناال اھت، ہی سب ویہ اجیتن یھت۔ اور وہ س  اجیتن یھت ہک اےس ایک رکن

ا اھت سج ےن اس ےس اےکس وخاب یک ریبعت نیھچ یل یھت۔ وہ اےس 

ن

رن اد رکن اس صخش وک ی 

 الن ا اھت اور زنمل ےس زرا دور ااکس اہھت وھچڑ رک ایکس راہ مگ رکدی 

ے

آس دال رک واہں ی

 یھت۔

اطلسن اھجمس اھت ہک وہ ہی س  اڈےک ےنہک ہپ رک ریہ یھت۔ اےس اگل اھت وہ اس ےک دےیئ 

وسیپں ےک الچل ںیم آیئگ یھت۔ وہ وخش اھت ہک وہ ایکس ن اوتں ںیم سنھپ رک دااینل وک 

  وہ رپلنس اھت۔ 

 

ام رکےن ہپ رایض وہیئ یھت۔ وہ ویبوقف ہی ںیہن اھجمس اھت ہک اےکس ئل

ن

 دبن

"   

ے

اراض وہ ؟؟؟؟مت ایھب ی

ن

 " ھجم ےس ن

  دااینل ےن اہک اھت۔ 
 
 وہ اےکس اسےنم یھٹیب یھت ج

 ے ایک ؟؟؟؟ "
ی

 

ی
 
ہ
ا اچ

ن

اراض۔ مت اتبؤ ںیہن وہن

ن

 " اہں۔۔۔۔۔ وہں ن

 " یلیلٰ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔ "
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 " سب "

پ رکوا دن ا اھت۔   اس ےن اےس جپ

ا ںیہن اچیتہ وہں۔ ںیم ہی س  تہب ن ار نس یکچ   "

ن
ن

 " وہںںیم اہمتری وکیئ ن ات س

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ اھت۔

 " رھپ مت ویکں آیئ وہ ؟؟؟؟؟؟ "

 وہ آےگ وک وہیئ اور اےس وغبر داھکی اھت۔ 

۔۔۔۔۔۔۔ "  

 

 " ااقتنم نیل ےک ئل

 اس ےن اےبنھچ ےس اےس داھکی اھت۔ 

 " اسیک ااقتنم ؟؟؟؟؟؟؟ "

 اس ےن وجاب ںیم اینپ ضیمق وک دنکےھ ےس ڑکپ ےک اکٹھج دن ا اھت۔  

ے

ن اری  ڑپکا دور ی

رر وھکل یکچ یھت۔ 
جپ
 
کت

اڈک رہ ایگ اھت۔ وہ اےنپ ن اولں ںیم اگل 

 

اا الچ ایگ اھت۔ دااینل ش

ے

ن

ٹ

پھی
ب

 

  ایک ایک مت ےن ؟؟؟ دنچ رکوڑ  "

 

مت ےتہک وہ ھجم ڈے تبحم رکےت وہ، اس تبحم ےک ئل
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  مت ےن ھجم ےس ریما وخاب نیھچ ایل ؟؟؟؟ سب ہی تبحم یھت اہمتری 

 

روےپ ےک ئل

 " ل رمیضتٰ ؟؟؟؟؟؟دااین

 وہ اےس ےب ینیقی ےس دھکی راہ اھت۔ 

۔۔۔۔۔۔۔ مت۔۔۔۔۔۔۔ "

ے
ے

 " ی

ر وک اھبیگ یھت۔
م
رش ہپ کنیھپ رک ن اہ

ن

 وہ ڈوہٹپ وںیہ ف

اچبؤ۔۔۔۔۔ ریمی دمد رکو۔۔۔۔۔۔ وکیئ ےہ۔۔۔۔۔ اس صخش ےن ریمی  "

 " زعت۔۔۔۔۔۔ وکیئ ےہ۔۔۔۔۔۔ دمد رکو۔۔۔۔۔۔

  اھت۔ وہ ےب ینیقی ےس وہ س  داتھکی رہ ایگ

ولوگں یک رظنںی۔۔۔۔ وہ سسجت۔۔۔۔ ہچ وگمایئں۔۔۔۔۔ وہ رفنت رھبے  

ےلمج۔۔۔۔ وپسیل ےک دوڑےت دقومں یک اچپ۔۔۔۔۔ ڑکھتہی۔۔۔۔۔ اور 

 وہ۔۔۔۔۔۔ 

 وہ دو آںیھکن۔۔۔۔۔ 

ی وہںیئ۔۔۔۔

ے

ھت
ی ک

 اےس د

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

126 

۔۔۔۔۔۔ 

ے

 دور ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ہگج  "
م
 ہگج رمیکے ںیہ۔ وہ س  آن ریمے آسف ںیم رمیکہ اھت۔ آسف ےس ن اہ

 یھت یلیل۔

ن

 " ےھت۔ اس س  یک راکیرڈن

 وہ اےس یہ دھکی راہ اھت۔ 

اہم۔۔۔ وگاہ۔۔۔۔ ہی س  ریمے نپاس اھت۔ ںیہمت ڈر ںیہن اگل ہک مت  "

ن

ہی اکنح ن

 " وھجیٹ ڑپ اجؤ یگ ؟؟؟؟؟؟

 یھت۔  ۓوہ ۓوہ وےسی یہ رس اکھج

 " ہک ںیم س  وک چس اتب دوں اگ ؟؟؟؟؟اتبؤ ؟؟؟؟ ںیہمت ای  ےحمل وک یھب ںیہن اگل  "

 اب ےک اس ےن رس ااھٹ رک اےس وغبر داھکی اھت۔ 

 " مت ےن س  وک چس ویکں ںیہن اتبن ا دااینل رمیضتٰ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ "

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ اھت۔
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ر اھت۔ ےھجم یھب زعت ےس   "

ن

ںیہمت اینپ زعت ایپری ںیہن یھت، ںیہمت ھچک اور زعی 

 " اھت زن ادہ ھچک اور اچےیہ

 " وت وہ نپاایل وج مت ےن اچاہ اھت ؟؟؟؟؟ "

 وہ اےس وغبر دھکی راہ اھت۔

ر ےہ "

ن

 " اتگل ےہ مت ےن وہ نپا ایل ےہ وج ںیہمت زعی 

 وہ وہےل ےس وبیل یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ے

رش ہپ دور ی

ن

 اچنہپ اھت اور اہسرا رکیل ڑھکا وہےن یک وکشش یک یھت۔ ف

ے

 وہ اتٹسھگ وہا ڈیب ی

ان ےھت۔ وہ ڑلڑھکاےت دقومں ےس اتلچ وہا آےنیئ ےک اسےنم اج 

 
ن

ے اور ن

ٹ

ی

ن

ی
 
ھن
پ
چ

وخن ےک 

 راک اھت۔ 

 اسےنم ااکس سکع اھت۔ 

رلس وخاہج۔۔۔۔۔ 

ُ

 م

 وخن ہہب رک مج 

ے

 ٹھپ اکچ اھت۔ دور ی

ٹ
ن

 ںیم یھت۔ اورپی وہی

ے

ری احل اک یک ڈہی ی 

ن

ن

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

128 

 ںیہن الہ نپا راہ 

ے

اکچ اھت۔ اسرے رہچے ہپ وسنج یھت۔ فیلکت یک دشت ےس وہ ڑبجہ ی

 اھت۔ 

"  

ن

 
ا دااینل رمیضتٰ۔ مت ےم ریمے ادنر ےک دردنے وک اگج دن ا۔ ہی ج  

ِ
مت ےن ااھچ ایک ک

اںاہمتری ںیہن یھت، مت الب 

ن

 " وہج اس ںیم وکد ڑپے وہ۔ اب اصقنن وت وہاگ ن

 اس ےن کھج رک وہ دراز وھکیل یھت۔ اس ںیم اورپ یہ وہ ایسہ رویاولر ڑپا وہا رظن آراہ اھت۔ 

  وھچڑ دو

 

دا ےک ئل

ن

 ج

 اب ہی رپدہ 

 ہک ںیہ آج مہ مت 

 ںیہن ریغ وکیئ 

 ولص یھب ےہ 
ِ
 

 

 س

 اجحب اس دقر ویکں 

  ےسزرا رخ  
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 !!!!!!آلچن اٹہ رک وت دوھکی۔۔۔۔۔۔۔

 " ای  ن ات وہکں مت ےس ؟؟؟؟ "

ا  اس ےن رنیم ےس اہک اھت۔ یلیلٰ ےن وہےل ےس رس الہن 

اں۔ وج وج مت ےن اہک، ےسیج ےسیج اہک، ںیم  "

ن

ر ن ات امین ےہ ن
م
 اہمتری ہ

ے

ںیم ےن آج ی

اں ؟؟؟؟؟؟

ن

اں ؟؟؟؟ ایک ےہ ن

ن

 " ےن انس ےہ ن

ا اچےتہ وہ

ن

 ابثت ںیم رس الہ دن ا اھتا  ےن اس  یھب  ۓن

اب مت ےس ھچک اموگنں وت مت دو یگ ؟؟؟؟؟ ھچک وہکں وت ونس یگ ؟؟؟؟ ھچک وہکں وت امونں  "

 " یگ ؟؟؟؟؟

 " ایک ؟؟؟؟ "

 دااینل ےن وہےل ےس ااکس اہھت اھتام اھت 

ریمے اسھت ولچ۔ ریمے رھگ۔ ریمی داین ںیم۔ ریمے اسھت روہ۔ ریمے نپاس  "

 " ےت ںیہروہ۔ ای  یئن رشواعت رک

ی رہ یئگ یھت۔

ے

ھت
ی ک

 وہ اےس د
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راومش رک ےک، سب ںیم اور  "

ن

ر زیچ ف
م
ر ہ
م
ر ن ات وک رظنادناز رک ےک، ہ

م
ر ےش الھب رک، ہ

م
ہ

 " مت۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟؟؟

 " ؟؟؟؟؟؟  اگ  ۓاےسی س  کیھٹ وہ اج "

 اس ےن اابثت ںیم رس الہن ا اھت۔ 

اں ؟؟؟؟؟؟ "

ن

 " ھجم ہپ رھبوہس ےہ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 "  تہب زن ادہ وہایگ ےہ دااینل۔ ہی زن ادہ وہایگ ےہہی "

 ااسحن ےن اس ےس اہک اھت۔ وہ ااکس اہھت ڑکپے وںیہ رک ایگ اھت۔ 

 " وت آپ ایک اچےتہ ںیہ ؟؟؟؟؟ "

  رھبی  ویبوقیف ہی  دویایگن،  ہی  ۔ۓںیم سب ہی اچاتہ وہں ہک ہی نپالگ نپ متخ وہ اج "

 " دویایگن۔۔۔۔۔

د یھب ےھٹیب ےھت۔ 

ٹ

 یمم یھب وںیہ ںیھت۔ وںیہ اخومش ڈی 
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پ اک ازلام اگلن ا اھت۔ زرا وسوچ وت یہس  "
 
اں سج ےن ےم ہپ ری

ن

ہی ویہ ڑلیک ےہ ن

۔۔۔۔۔۔۔ اہمتری رمدایگن وک ھچک یھب پ
 
ا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟دااینل۔ ری

ے

 "  ںیہن وہن

 ےھت۔   ۓ وہ اےس دےتھکی وبےتل ےلچ گ

 وہں اگ ؟؟؟؟ "

ے

 
ای

 

 " ںیم ااکس لتق رکدوں وت رھپ رمد ن

 وہ وفراً وبال اھت۔ 

ےھجم ریمی امں اور ن اپ ےس ن ات رکین ےہ۔ وہ ںیہک ےگ وت ںیم اےس اس رھگ ںیم  "

 " ںیہن رکیل آؤں اگ

 اس ےن امں یک رطف داھکی اھت۔ 

 "  یگ یمم۔۔۔۔۔ اسیج آپ ںیہک یگ۔۔۔۔وج آپ ںیہک "

 اےس داھکی اھت اور رھپ اس ےس ھچک دور ڑھکی 

ے

ر ی وہ اےس یہ دےنھکی یگل ںیھت۔ تہب دی 

 یلیلٰ وک۔ 

اس ےس تبحم ھجم ےس وپھچ رک یک یھت ؟؟؟ اےس اجب دی وت ھجم ےس وپاھچ اھت ؟؟؟؟   "

  ںیہن وپاھچ اھت

ے

ادی یک وت ھجم ےس وپاھچ اھت ؟؟؟؟ ی

 

 اس ےس ش

ے

 وت اب یھب ااجزںیت م
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 " اموگن

 اوہنں ےن راسن ےس اہک اھت۔ 

ہی اہمترا یھب رھگ ےہ۔ وج رمیض رکو۔ ےسیج رمیض روہ۔ مہ وکن وہےت ںیہ ارتعاض  "

 " رکےن واےل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  وہ ای  یئن زدنیگ یک رشواعت یھت وت اس ےن یھب اانپ ہصح ڈال دن ا اھت۔

ا سیک اس ےن واسپ ےل ایل اھت۔ رپسی اکرفنسن رک ےک اس دااینل ےک الخ

ٹ

ف وہ وھجن

 یل 

ن

 یھب یک یھت اور دااینل رمیضتٰ ےس اعمیف یھب امن

ے

اسرے اعمےلم یک واضج

   یھت۔

اطلسن الل الیپ وہایگ اھت۔ اےس وفن ایک اور اگایلں داتی راہ اھت۔ اس ےن س  اخومیش ےس 

  دےیئ ےسیپ وخد اےکس ہنم ہپ امر ےک آیئ یھت۔  انس اھت اور رھپ وفن رھک دن ا اھت۔ اےکس

اں ہک وہ س  ےس ااھچ ےہ، اب وہک ںیم یھب ایھچ وہں۔ دوھکی ںیم  "

ن

مت س  ےتہک وہ ن

  ہی س  رک ریہ وہں

 

 " یھب اےکس ئل
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 " مت یھب ایھچ وہ "

 انیم ےن اہک اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

د اےکس وےمیل یک ایترن اں رک رےہ ےھت۔ 

ٹ

 ڈی 

ر  
م
ےش الھب رک وہ س  دیعمجل ےس ایکس وخویشں اک امن رےھک، ایکس تبحم وک ربتعم اجن رک ہ

  وہ س  اسامن رکےن ںیم ےگل وہ 

 

ی وت  اھبیھب  ےھت۔   ۓاےکس ئل

س

ن

ی

ن

 گن
ی

 ےس  وہج  یک  رپ

ر  زن ادہ
م
    اےس  یہ   یمم  ںیھت، اجیت ںیہن  ن اہ

 

اگنپ ئل

 

 ےک  دنسپ  ایکس  ںیھت۔ رھپی  رکوایت  ش

  ہہک دے، وہ سج ےش ہپ اہھت رھک دے۔زیچ  وج  وہ زویر۔  وجےت،  ڑپکے،

ر ذماق وھتڑی  "

ن

 ے۔ ریمے دااینل یک وخیش ےہ آخ
ی

 

ی
 
ہ
یسک زیچ یک یمک ںیہن رینہ اچ

 " ےہ۔

ر زیچ۔۔۔۔۔ 
م
ا، ڈوکیر، ہ

ن

ش، اھکن

ٹ

ی

ن

من
ج 

ن

ی ت

د ای  ای  زیچ وخد دھکی رےہ ےھت۔ اسری ار

ٹ

 ڈی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اور وہ۔۔۔۔۔  وہ اےکس ڈیب روم ںیم یھت۔ اےکس ڈیب ہپ
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 " مت آرام ےس وس اجؤ۔ ںیم اہیں وصےف ہپ وس اجؤں اگ "

 دااینل ےن اس ےس اہک اھت۔ 

دی وسال رکںی ےگ وی ون۔۔۔۔ ںیم  "

ٹ

ا نکیل رھپ یمم ڈی 

ے

ںیم دورسے رمکے ںیم وس اجن

ا اچاتہ۔۔۔۔۔

ن

راب ںیہن رکن

ن

 " اب ھچک خ

 

ے

ر ی ا وس اکچ اھت۔ وہ تہب دی 

ٹ

رشی وہےن یلچ یئگ یھت۔ واسپ ولیٹ وت وہ وصےف ہپ ل 

ن

وہ ف

ی ریہ یھت۔

ے

ھت
ی ک

 ڑھکی اےس د

  وہ صخش ایک زیچ اھت، 

ا یہ ںیہن اھت۔ وہ ارثک ھجمس ںیہن نپا

ے

  یت یھت۔ وہ ایکس ھجمس ںیم آن

ا، وہ رپوکسن دنین وس راہ اھت اور وہ اخومش ڑھکی اےس 

ٹ

راھچ ل 

ے

اب یھب وصےف ہپ آڑاھ ی

 دھکی ریہ یھت۔ 

وہ اےس اچاتہ اھت، ہی اسرا رہش اجاتن اھت۔ نکیل رھپ وہ اےس اچاتہ ویکں ںیہن اھت ؟ وہ اچاتہ وت 

ا اور اےس نپااتیل

ے

ا یہ ںیہن اھت۔۔۔۔ ای  یکٹچ اجبن

ے

ا ویکں ںیہن اھت ؟ وہ یکٹچ اجبن

ے

ن  ، رھپ وہ نپا

 ایکس وہ  ےل۔۔۔۔  نپا   اقوب   ہپ   اس  وہ  ۔۔۔ۓوہ ادنر ںیہک ہی اچیتہ یھت ہک وہ یکٹچ اجب
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ا ںیم  درتسس

ن

ا  اغل   وہ   اور  وہ  ن

ے

 اقوب ہپ  اس   اور  رکدے  سب  ےب  اےس  وہ ۔۔۔۔ۓاج آن

ا نپاےل۔۔۔۔

ے

 امر ےک ےہک ہک داھکی۔۔۔۔۔ رکدار  ااکس   ہپ   ہنم اےکس  وہ  رھپ   ہک   ن

ا  "

ن

داھکی دااینل رمیضتٰ مت یھب آدیم یک اھکل ںیم ےپھچ ڑیھبےیئ یہ ےلکن وہ۔۔۔ ںیم ن

 " یتہک یھت اہمتری تبحم اہمترے وخاشہ یک ای  اڑگنایئ یک امر ےہ۔ 

ا دےھکی رپ۔۔۔۔۔ 

ے

 وہ اچیتہ یھت ہک اےس اہرن

ا یہ ںیہن اھت۔۔۔۔

ے

 وہ اہرن

ا اھت، متخ

ے

ا اجن

ے

ا  اس ہپ رمن

ے

ا اھت اور رھپ ےس رمےن وک، متخ وہےن وک منج اتیل اجن

ے

ا اجن

ے

وہن

 اھت۔۔۔۔ 

 اینپ زدنیگ ںیم سب آدویمں ےس یتلم آئ یھت۔ اب ہی وہا اھت ہک وہ ای  رمد 

ے

وہ آج ی

 ےس رکٹا یئگ یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ازی ےس رونش اھت۔   

 
ے

 اسرا آامسن آت

 ولص ےک تیگنس۔۔۔ نلم ےک تیگنس۔۔۔۔۔ اضف ںیم انہشویئں یک وگجن یھت۔  
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وہ جیٹس ہپ اےکس ولہپ ںیم یھٹیب وہیئ یھت۔ اس وخوصبرت رگم یتمیق ابلس ںیم وبلمس۔۔۔۔ 

 اےکس نپاس۔۔۔ اےکس اسھت۔۔۔۔۔

 وہ وخش اھت۔ 

 وہ چس ںیم تہب وخش اھت۔

 اور ایکس اسری ایفیکت سب ہی ای  ظفل یہ ایبن رک اتکس اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمکے ںیم اے یس یک یھٹیم یس یکنخ رھبی وہیئ یھت۔ الگوبں یک کہم وحاوسں ہپ اھچیئ 

اری یس رھب ریہ یھت۔ وہ ڈیب ےک وطس ںیم اانپ اگنہل رھکبا 

 

 یھٹیب  ۓ اکھج  رس  ،ۓبجع رسش

    یھت
 
  اھت۔  اھٹیب  آ  اسےنم  اےکس وہا  اتلچ  اور  وہا داخ   ادنر  وہ  ج

 وت وہ سب اھٹیب اےس داتھکی

ے

ر ی  راہ اھت۔ وہ چس ںیم واہں یھت، اےکس اسےنم، اےکس تہب دی 

ر یگل یھت۔  نپاس، اےکس اسھت، واہں۔۔۔۔۔۔ ہی نیقی رکےن ںیم اےس تہب دی 

 " مت ای  ویفر دو یگ ےھجم ؟ "

 اس ےن آیگتسہ ےس اانپ اہھت آےگ ایک اھت۔ 
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اہک ےھجم نیقی آاج  "

ے

 " ےہ  ںیہن  وخاب  ہی ہک   ۓےھجم ای  یکٹچ اکوٹ ن

   انحئ اہھت ےس ایکس یلیھتہ ہپ یکٹچ رھبی یھت۔اس ےن اےنپ  

ںیہن۔۔۔۔ زرا یھب فیلکت ںیہن۔۔۔ یخ مت وت لتق یھب دکو یگ وت یس یھب ںیہن ےلکن  "

 " یگ۔۔۔۔۔

  وہ رکسما دن ا اھت۔

   ںیم اہھت ڈال ےک اس ےن وہ ڈہیب اکنیل یھت اور وہ اوگنیھٹ۔ ااکس اہھت 
 

ریشواین یک ج

وہےل ےس اھتم رک اس ےن وہ ایکس ایلگن ںیم انہپین اچیہ یھت نکیل یلیلٰ ےن اہھت ےھچیپ چنیھک 

 ایل اھت۔ دااینل ےن اےبنھچ ےس اےس داھکی اھت۔

 " ایک وہا ؟؟؟؟ "

 ے۔   "
ی

 

ی
 
ہ
 " ویسی یہ وج مت ےن اس دن دنی اچیہ یھتےھجم ویہ اوگنیھٹ اچ

 وہ اےس دھکی رک رہ ایگ۔ 

 " ولچ۔۔۔۔ اہمتری ہنم داھکیئ ھجم ہپ اداھر ریہ "

    ںیم  اہھت  ڈہیب   وہ  ےھت۔   ۓتہب اسرے ےحمل اخومیش ےس رسےتک ےلچ گ

 

 راہ  اھٹیب  ئل
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ی  اےس  ےس اویھکنں   نک  وہ   اور  اھت

ے

ھت
ی ک

 یھت۔ ریہ   د

 " رک ےک آرام رکولمت کھت یئگ وہ یگ۔ مت جنیچ   "

  وہ واش روم ےس یلکن وت وہ روز یک رطح وصےف ہپ ہیکت رھک رک ےنٹیل یک ایترویں ںیم اھت۔

 " دااینل۔۔۔۔۔۔ "

ر ےک اےس داھکی اھت۔ 

ٹ

 اس ےن وہےل ےس اکپرا اھت۔ اس ےن م

 " ےھجم مت ہپ رھبوہس ےہ "

ال  

ے

ی ہہک ریہ یھت۔ دااینل اک دل اینپ ن

ے

ھت
ی ک

ر اکچ اھت۔ وہ وہ ایکس آوھکنں ںیم د

ے

ےس ای

وہےل وہےل یتلچ اےکس اسےنم ا ڑھکی وہیئ یھت۔ اینت نپاس ہک ایکس دڑھںینک اس ےن 

 ںیم وسحمس یک ںیھت۔ دااینل ےن اےکس اہوھتں وک اےنپ وبضمط اہوھتں ںیم 

ن

اےنپ یس 

 ےک وسفں ںیم اتہب وہ اےکس اور نپاس الچ آن ا اھت۔ اےنپ وبلں ےس 

ے

 
ری

ے

دیقم رک ایل اھت۔ ایکس ف

اک یک گننھپ ہپ اےنپ سمل وھچڑے ا

ن

یکس دنب آوھکنں وک وھچےن ےک دعب، اس ےن ایکس ن

 ےھت۔ ایکس رپ دحت اسںیسن وںیہ ںیہک ںیھت۔ اب ہک وہ ایکن وھکج ںیم یہ الکن اھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ںیم ایکس   ایلگ حبص ایکس آھکن یلھک وت وہ رتسب ںیم ایلیک یھت۔ اس ےن رکوٹ دبیل۔ اےکس ولہپ

اور ےس نپاین ےک رگےن یک آوازںی آریہ ںیھت۔

 

  ہگج اخیل یھت۔ واش روم ںیم ش

 یلیلٰ ےن دنمی دنمی آوھکنں ےس وہ س  داھکی اھت۔ 

  وہ ہیکت۔۔۔۔ وہ اچدر۔۔۔۔ وہ ولسںیٹ۔۔۔۔ 

 ےلیھپ وہ

ے

 وسحمس ایک اھت۔ اس صخش ےک سمل واہں دور ی

ے

 ۓ اس ےن اہھت ےس دور ی

 ےھت۔

ر الکن اھت۔ اےس اجاگ داھکی   یھبت واش روم اک
م
ا وہا ن اہ

ے

رن

ٹ

  ےس ن ال رگ

 

دروازہ الھک اھت اور وہ وتئل

 وت وہےل ےس رکسمان ا اھت۔

ا ایک ؟؟؟؟؟ "  
ِ
 " ںیم ےن ںیہمت ڈرٹسب ک

 وہ اھٹ یھٹیب یھت۔

 " ںیہن۔۔۔۔۔ "

اہتش رکےت ںیہ۔ رھپ ےھجم ای  گنٹیم ےک  "

ن

رشی وہ اجؤ۔۔۔ اسھت ںیم ن

ن

ولچ۔۔۔۔ ف

ا ےہ

ن

  اجن

 

 " ئل
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 اس ےن ریحاین ےس داھکی

 " مت وت یٹھچ ہپ ںیہن ےھت ؟؟؟ "

"  

ے

 رکو ںیم دورہپ ی

ے

یٹھچ ہپ یہ وہں ن ار نکیل ہی گنٹیم رضوری ےہ۔ مت رکف م

ر رکںی ےگ۔
م
 " افرغ وہ اجؤں اگ۔ رھپ چنل مہ اسھت ںیم ن اہ

 وہ رس الہ رک رہ یئگ یھت۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےتش ےک دعب وہ افرغ یھت۔

ن

 ن

 ےس ےنلم یلچ یئگ ںیھت۔ اھبیھب اےنپ رمکے ںیم آرام رک ریہ ںیھت۔ وہ 

ے

یمم اینپ دوس

۔ الؤجن ںیم وصےف ہپ یھٹیب وییہن ےب دصقم یٹ 

 

ےلہپ وت الن ںیم رھپیت ریہ، رھپ ادنر آگ

 

ٹ

ب

ل ہپ وہ 

ن

 ن
ی جپ

 رکےن یگل۔ یھبت اس 

ن

پ
ھک رک ریک یھت۔وی ہپ رسج

ٹ

ھت

 

  رپسی اکرفنسن یھت۔ جیٹس ہپ ملف ےک رپوڈویرس، 

 

 ےک ئل

ٹ
ن

اؤمس

ن

وہ یسک یئن ملف یک ان

 اور دورسے ولگ وموجد ےھت۔ وساولں ےک وجاب دےتی۔۔۔۔

ٹ

ررٹکی، اکس

 

 ڈای

سج ےش ےن ایکس وتہج اینپ رطف یچنیھک یھت، وہ امعن ااسحن یھت۔ رمیکہ اس ہپ وفسک اھت 
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 یھت۔  اور وہ یہ وبل ریہ

را اہھت سج صخش اک ےہ وہ اہیں ںیہن ںیہ۔ دااینل  "

ٹ

اس ملف ےک ےننب ںیم س  ےس ی 

رمیضتٰ۔ ںیم ایکن تہب رکش زگار وہں ہک ای  رپوڈویرس ےک وطر ہپ اوہنں ےن ےھجم اس 

ریگ ےک 

ن

  بختنم ایک۔۔۔۔ انیقیً ہی اوہنں ےن ریمی یلہپ ملف یک وہینایل دبم

 

ملف ےک ئل

 ںیم رھپ یھب ایکن رکش زگار وہں۔ اور اےکس اسھت اسھت اوہنں ازاےل ےک ےئل ایک نکیل

ا اہ۔ ہی ریمے 

ن

ُ
پ
در ےک وطر ہپ چ

ٹ

 سڈ
ن ی
 م
ب

  ےھجم ا

 

ےن ےھجم اینپ ینپمک ےک لنشین اکٹنیٹن ےک ئل

  تہب رخف یک ن ات ےہ۔ رکشہی دااینل رمیضتٰ

 

 " ئل

اڈک یھٹیب رہ یئگ یھت۔

 

 وہ ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا یکس۔۔۔۔ وہ ویہ اھت وج ںیم اےس یتھجمس ھجم ےس یطلغ "

ن

 وہیئ۔۔۔۔ ںیم اےس اچہپن ن

ا وہا اجونر۔۔۔۔ وج یسک ہپ یھب 

ے

آیئ یھت۔۔۔۔ ای  اعم رمد۔۔۔۔ سب۔۔۔۔ رال اکپٹن

 اج اتکس ےہ۔۔۔۔۔ وہ یھب ویہ 

ے

  یسک یھب دح ی

 

ا ےہ۔۔۔۔ وج یسک ےک ئل

ے

 ھ اجن
 ج
ب

ر

 " ےہ
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 یھت۔ وہ آےنیئ ےک اسےنم ڑھکی رفنت ےس ہہک ریہ

دااینل رمیضتٰ ھجم ےس یطلغ وہیئگ وج مت ہپ رھبوہس رک ایل۔ یطلغ وہیئگ وج وخد وک  "

اں۔ وہایگ وت سب۔۔۔۔۔۔

ن

دن ا۔ یہی مت اچےتہ ےھت ن  " اہمتری درتسس ںیم دی 

 وہ وبیتل اج ریہ یھت۔ 

را دن ا۔۔۔۔ مت ےن ےھجم ےب ومل رکدن ا۔۔۔۔ وہ ریما وخاب اھت وج مت ےن  "
م
مت ےن ےھجم ہ

ور وک ریبعت انب رک وسہن دن ا۔۔۔۔ دااینل رمیضتٰ وہ ریمے ااجےل ےھت ںیہنج مت ےن یسک ا

ران  یسک اور یک تیکلم ںیم دے دن ا۔۔۔۔ مت ےن ےھجم ادنریھ رکدن ا۔۔۔۔ ےھجم وی 

 " رکدن ا۔۔۔۔۔۔

  ایکس آںیھکن ایسہ وہیت یلچ یئگ ںیھت۔

 اھت۔ اس ےن چنل اک

 

ج

می س

 یک یھت۔ یھبت اس ےن وفن ااھٹن ا اھت۔ دااینل اک 

 

ج

می س

 اور ہگج 

ے
ے

 وق

 اس ےن رفنت ےس وہ داھکی اور وہ دورسا ربمن المےن یگل۔

  ای  ڈلی ےہ۔۔۔۔۔۔ "

 

 " ولیہ رملس وخاہج۔۔۔۔۔۔۔ اہمترے ئل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

143 

 کس یس ایتر تہب وخوصبرت گل ریہ یھت۔ ےقیلس ےس نب ن ال، 

ن

وہ دیفس ابلس ںیم ی

اونں ہپ الیھپ دوہٹپ

 

 ویجرلی۔ش

ن

 ، یکلہ یس مہ رن

 " مت ایک ےھجم امر ڈاےنل آیئ وہ ؟؟؟؟ "

 ووت رہ ایگ اھت۔ وہ رکسما یھب ںیہن یکس یھت۔ اسرے ووجد ہپ ایسی 
مہی
وہ اےس دھکی رک 

 وک یج ںیہن اچہ راہ اھت۔ اسےنم ےھٹیب اس صخش 

ن
ن

تفلک اھچئ وہیئ یھت ہک ھچک یھب ےنہک یس

 آریہ یھت ہک اس ےک

ن

ں

ِھ
گ

  ہنم ہپ وھتک دےنی وک دل رک راہ اھت۔  ےس اینت 

 " ایک ن ات ےہ ؟؟؟؟ "

پ ایگ اھت

ن

  وہ اےکس دب دیل اھبی

 " مگیب اصہبح اک ومڈ ویکں آف ےہ ؟؟؟؟ "

پ ریہ یھت۔ دااینل ےن رکسما رک اےس داھکی اھت۔   وہ جپ

ر ےک اسھت  "

ن
 

 " ولچ رھپ اہمترے ومڈ وک کیھٹ رکتء ںیہ۔ ای  رسرپای

یلیلٰ ےک اسےنم یک یھت۔ اس ےن ےب وتیہج ےس اےس داھکی اور اس ےن ہہک رک وہ افلئ 

ی رہ یئگ۔ 

ے

ھت
ی ک

 د
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ررٹکی۔ ارٹنلنشین  "

 

 ڈای
 
ارخی یک س  ےس امہ اور س  ےس یگنہم ملف۔ اقب

ے

کلم یک ن

 ڈیلی وکن وہےن وایل ےہ ؟؟؟؟؟ زسم 

ن

ویلل ہپ وشنٹ۔ اور سیگ واٹ ایکس ڈیلن

 " یلیلٰ دااینل رمیضتٰ

 ہہک راہ اھت اور وہ مگ مص یس یھٹیب رہ یئگ یھت   وہ ڈراامیئ ادناز ںیم

  ںیہن اتبن ا ہک ںیہمت  "

 

ر ےس اس ںیم اگل وہا اھت۔ ںیہمت اس ئل ںیم درالص تہب دی 

ر دنی اچاتہ اھت۔ اڈنی یس۔۔۔۔۔ مت وت رھتپ یک وہیئگ وہ

ن
 

 " رسرپای

 ےس وظحمظ وہ راہ اھت۔ رھپ اس ےن وہ دورسی افلئ اس ےلہپ وایل افلئ ہپ 

ے

وہ ایکس احل

 ریھک یھت۔

اری ینپمک اک ارٹنلنشین "
م
ل اکٹنیٹن یک اج ےس ہ

 

 س
ی

ن

ی

ارے اسرے ارٹن
م
 رہچہ مت ونب یگ۔ ہ

در روہ یگ

ٹ

ن ڈ
 ش
ن ی
 م
ب

  مت یہ ا

 

 " امرگنٹیک ےک ئل

 یھت۔  یھٹیب اخومش   ۓوہ رس اکھج

 دااینل ےم وہ رسیتی افلئ ریھک یھت۔

ہی ای  وپش العےق ںیم رھگ ےہ۔ اگڑی، ونرک اچرک۔ س  ھچک۔ اہمترے   "
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۔۔۔۔۔  

 

 " ئل

ری زیچ وج  

ن

اس ےن ریھک یھت وہ ڈہیب یھت۔ ویہ اوگنیھٹ۔ ریہے ےس اس دنلپے ہپ آخ

 یجس۔ شیب اہب۔ وخوصبرت۔

 وہ وھپٹ وھپٹ رک رو ڑپی یھت۔ 

اس ےن ہشیمہ اس صخش وک طلغ آاکن اھت۔ وہ ایکس تمیق یہ ںیہن اجن یکس یھت۔ اس ےن 

ر ومڑ ہپ اےس ےب ومل رکیت آیئ 
م
ر ہ
م
ا اھت۔ وہ ہ

ن

ولوگں ےک رویڑ ںیم اےس س  ےس رتمک اجن

۔ وہ اےس یھجمس یہ ںیہن یھت۔ اس ےن یھبک اےس ےنھجمس یک وکشش یہ ںیہن یک یھت

یھت۔ اینپ ذات یک اویچن دویاروں ےک اس نپار اس ےن اس صخش یک اہپڑوں یسیج 

  تیصخش دیھکی یہ ںیہن یھت۔

 " ایک وہا۔۔۔۔۔۔ یلیلٰ۔۔۔۔۔ مت رو ریہ وہ ؟؟؟؟؟ "

   یھت۔ ریہ  اج   رویت  سب  ۓوہ رپاشیین ےس اےس دھکی راہ اھت۔ وہ رس اکھج 

ے یک وخاشہ ریھک 

ن

کلی

ن

ن
ا ان ا اھت۔ اس ےن ہشیمہ اس آامسن ےس 

ے
ن

 
وہ صخش ہشیمہ ااکس آامسن ب

ر ےش 
م
ر ےش ایتےنگ وک ایتر راتہ اھت اور اےس اس صخش ےک وسا ہ

م
  ہ

 

یھت۔ وہ صخش اےکس ئل

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


دزاز  دل   :New Era MagazinePosted On  ذوااقفلر ی 

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

146 

 ے یھت۔ 
ی

 

ی
 
ہ
 اچ

 " ھچک وبول وت۔۔۔۔ ایک وہا ےہ ؟؟؟؟؟ "

ا دھکی رک فیلکت ںیم اھت۔ اوکس دےھکی انب، ایکس آواز ےس   ایکس آواز اتبیت یھت ہک 

ے

وہ اےس رون

وہ اےکس ےچس دل وک دھکی یتکس یھت۔ ہی ںیہن اھت ہک اےس اس ہپ اابتعر ںیہن اھت، ہی اھت ہک وہ 

ا یہ ںیہن اچیتہ یھت۔ وہ اےس اانپ دل اتہک اھت اور وہ اےس دل اک د یھب ںیہن 

ن

اس ہپ اابتعر رکن

 امیتن یھت۔

 "  ؟؟؟؟؟؟یلیل "

 اس ےن آوسنؤں ےس اگیھب رہچہ ااھٹ رک اےس داھکی اھت 

اہ اھت۔ ای  دن وییہن ن ازار  "

 

ںیم ےن تہب ےلہپ ای  اہکین ینس یھت دااینل۔ ای  ن اش

ںیم اےس ای  ریقفین دنسپ آیئگ۔ ااکس دل اایگ اس ہپ۔ وہ اڈے لحم ںیم ےل آن ا۔ الہن 

ا رانہ، لحم۔ س  ھچک دن ا اےس آاسںیشئ  وجےت،  زویر،  ےگنہم ڑپکے،  ۓدالھ، ن

ن

، اھکن

  س  وس اجےت وت وہ لحم یک راہ دارویں ںیم نب 
 
ر رات ج

م
نکیل وہ وخش ںیہن یھت۔ ہ

ا وچال اکنل رک، ن ال رھکبا 

ن

ووں ہپ ےکس رھک دیتی یھت۔ اانپ رپان
پ ج
ق

 ےس  رادہارویں  ان  وہ ۓاط
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 "    زگریت،

ٰ ّ

ام  ےک  الل

ن

دو  ہپ ن ووں  اگلیت، دصاںیئ  یک"   ن ان ا  دی 
پ ج
ق

ےس ےکس ااھٹیت اجیت۔ ھچک   اط

اہک اےس اقحرت ےس کٹھج رک اخیل دانم رہ اجےن اک یھب 

ے

 ے وہ اخیل یھب ریتھک ن
ج
ق

اط

 " ااسحس ےلم۔۔۔۔۔۔۔

ی یتہک اج ریہ یھت۔ 

ے

ھت
ی ک

 وہ اےس وغبر د

ںیم ویہ ریقفین وہں دااینل۔ ےھجم لحم اور ایکس آاسںیشئ راس ںیہن ںیہ۔ ریمی  "

ارکشی ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 ںیم ن

ے
 

 " رسس

ا ےنھجمس ےک ےس ادناز ںیم اےس دھکی راہ اھت۔ و

ن

 ہ ن

 " مت ہی س  ویکں ہہک ریہ وہ یلیلٰ۔۔۔۔۔ دوھکی س  کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔ "

 آن ا اھت۔ 

 

ج

می س

 وہ اےس دھکی رک رہ یئگ یھت۔ یھبت ااکس وفن اجب اور وہ 

اےن ہپ ےہ۔ ںیم وگیل الچےن واال وہں "

 
ن

 " وہ ریمے ن

 ےب یسب ےس اہک اھت۔  اس ےن رکب ےس آںیھکن ومدن ںیل۔ رھپ

ررو ںیہن رکیت دااینل رمیضتٰ "

ن

 " ںیم ںیہمت ڈی 

 وگیل ےنلچ یک آواز آیئ یھت۔
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راروںی ےصح ںیم وہ اینپ ہگج ےس ایھٹ اور اسےنم ےھٹیب دااینل ےک اسےنم 

ن

م
ےحمل ےک ہ

اڈک اھٹیب اےس وخد ہپ اکھج داتھکی رہ ایگ اھت۔ 

 

 ڈاھل نب یئگ یھت۔ وہ ش

 ںیم  

ن

 رسخ ریکل ومندار وہیکچ  وگیل یلیلٰ ےک یس 

ے

ر یکچ یھت۔ اےکس دیفس ابلس ہپ دور ی

ے

ای

 یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر رطف دگھبڑ چم یئگ یھت۔
م
 ہ

ر وہ آدیم اس وگیل الچےن واےل وک 
م
رارفتی یھت۔ ن اہ

ن

ر رطف اف
م
ےچب روےن ےگل ےھت۔ ہ

رن انسیئ دے رےہ ےھت۔

 

 ڑکج ےکچ ےھت۔ وپسیل ےک اسی

رش ہپ وہ ےب اجن ووجد ڑپا اھت۔ اےکس 

ن

 دم وخبد اس اھت۔ اےکس اسےنم ف

ے

ادنر دااینل ایھب ی

 عمج وہ راہ اھت۔ ایکس آںیھکن رھتپ

ے

 ا یکچ یھت۔ووجد ےس اتہب وخن دور ی

اس ےن اسری دبن یک تمہ عمج یک یھت اور اھٹ ڑھکا وہا اھت۔ ڑلڑھکاےت دقومں ےس  

ر اکچ اھت۔ 

ٹ

  م

 

 اتلچ وہا وہ وایسپ ےک ئل

 ،ۓانب رو
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 انب ھچک ےہک، 

 انب رےک۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ویل ےن ےب یسب ےس اےس داھکی اھت۔ وہ اینپ ن ات ہپ اقمئ اھت۔ 

ری ن ار یھب ںیہن دوھکیں اگ۔ سب۔۔۔۔ںیم ںیہن "

ن

 "  اجؤں اگ۔ اس وک آخ

وں ےک رگد ن ازو الیھپ

ن ٹ

 اخومش  ۔ ۓوہ اےنپ رمکے ںیم رتسب ہپ اھٹیب اھت۔ ھگ

۔  ےک  ہشیمہ  اھبیئ۔ یگ   ۓوہ دانف دی اج  "  

 

    اےکس  وت ئل

 

رےس  ہشیمہ  ئل

ے

 رھپ   اےس  وت  اگ۔  ی

ری  اےس  اگ۔۔۔۔۔  ےکس  دھکی  ںیہن  یھبک

ن

  ای  ن ار رو ےل۔۔  دھکی  ن ار   اخ

 

۔۔۔ اےکس ئل

 " ےل۔۔۔۔۔۔

 اس ےن ویل ےک اہھت کٹھج دےیئ ےھت۔ 

  ویکں روؤں ؟؟؟؟ اےس دقر یھت ریمی ؟؟؟؟   "

 

ںیم ویکں روؤں ؟؟؟؟ اےکس ئل

اےن ہپ ںیم اھت وت وہ ویکں آیئ 

 
ن

اےس رکف یھت ریمی ؟؟؟؟ اس ےن ویکں ایک ااسی ؟؟؟؟؟ ن

 " رہ ایگ ؟؟؟؟اسےنم ؟؟؟؟ وہ ویکں رم یئگ اور ںیم زدنہ  
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 وہ ذہن این ادناز ںیم الچ راہ اھت۔ 

وہ اتسیت یھت وت اتسیت ریتہ۔ ںیم ےن ہلگ ایک ؟ ںیم ےن یھبک اہک ہک ںیم اب ںیہن وہسں  "

اگ ؟ اس ےن وج وج ایک، ںیم ےن اف یھب یک ؟؟؟ ںیم ےن اہک ہک اب اور ںیہن ؟؟؟؟ ںیم 

ےن ویکں ایک ااسی ؟؟؟؟ اب ےک ن ار اک ےن اہر ںیہن امین وت وہ ویکں اہر امن یئگ ؟؟؟؟ اس  

 " زمخ اس ےن ےھجم ویکں ںیہن ےنلم دن ا ؟؟؟؟؟؟ 

ایکس وخیچں ہپ س  وںیہ آےکچ ےھت۔ یمم ےس اےس اھبنسانل لکشم وہایگ اھت۔ وہ ایکن 

 آوغش ںیم ہنم دےیئ کلب کلب رک رو دن ا اھت۔ 

۔۔۔۔۔ وہ وہ یلچ یئگ یمم۔۔۔۔۔ ریمے ےصح یک ومت یمم۔۔۔۔۔ وہ ویکں یلچ یئگ "

اں۔۔۔۔ وہ ویکں۔۔۔۔۔۔

ن

  اھت ن

 

 " وت ریمے ئل

رم رک اکچ اھت۔ یلیلٰ اس ںیم 
 
رار خ

ے

ام الگ دن ا اھت۔ وہ اف

ن

وگیل الچےن واےل ےن رملس اک ن

 یھت اےکس نپاس۔ 

ن

الم یھت، ایکس راکیرڈن

 

 ش

 " انجزہ ایتر ےہ دااینل۔۔۔ لچ اےس وداع رکدے "

 اس ےن دشت ےس یفن ںیم رس الہدن ا اھت۔ 
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ری ملظ ںیہن۔۔۔۔ سب۔۔۔۔۔   اب "

ن

ںیہن۔۔۔۔ اب اور ںیہن۔۔۔۔ ااکس ہی آخ

 " اب اور ںیہن

 اس ےن یسک یک یھب ںیہن ینس یھت۔ اےنپ رمکے ںیم دنب وہایگ اھت۔

  اس ےن ریمی  "
 
 ج

ے

ا تبحم یک ےہ رگم اس ےحمل ی

 

اس ےس اسری زدنیگ ےب احتش

  متخ رکدن ا۔ وہ   ومت وک اےنپ ےلگ اگل ایل۔ اس ای  ےحمل ےن ریمی اسری تبحم

 

وک اےکس ئل

رن ان وہاج

ے

 زدنیگ یک  وشعمق  وج ایک   یہ اعقش وہ  ۔۔۔۔ۓ وبحمب یہ ایک وج اےنپ بحم ہپ ف

 " رےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اتیج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اں اھت۔

 

 رہشِ ومخش

ازہ ینب وہیئ ربق یھت۔

ے

  وہ ن

  یٹم یک ڈریھی۔۔۔ وھپولں ےس دلی وہیئ۔۔۔۔۔

 یھب اخومش ےھت۔ 

ے
ن

اضف ارگیتب یک زیت وخوبش ےس وبلھج یھت۔ وہا ےس رہلاےت درج

  یٹم ںیم لم یکچ ویتپں یک ن اس یھب یکیھپ ڑپیت اج ریہ یھت۔
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 اس ربق ےک رساہےن رےھک ےبتک ہپ وہ ظفل دنکہ ےھت۔

 " دااینل اک دل "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

     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 دنم ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

    یھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہ   لی رہج ذن

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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