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 ارلیحہ

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ن

 تبحم اجےئ انپہ

 یااصنر بیبح از

 

ار
م
 ہو یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

 ہو اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل ن
 
را ینہ ی  ہای 

ر

ن

 
) نیم New Era Magazine ارہ یک ںویاھکلر (  ےئلیک

م
 ہو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
اول، ہ ی

ن

رپ اانپ ن

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

ٹ

اول

ن

ارع ہ،ہن

 

ا اچںیہ ،ہیش

ن

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل ہ لین

 ںیہ یھبہ رکےت وہےئ ںیمہ

ے

۔ تکس  

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک

 
ن

ررحت ہ)ان ہا ی   ہےتفہ ےک ادنر ادنر و ی 
 
 رک د ہی

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ ہ اورپ دےیئ ےئلیک ہتالیصفت ی 

 ںیہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
را م    ین ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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 ۔االسلم و مکیلع

اول ےہ۔ اور ےھجم ادیم ہاریم ہہیدووتس  ہرےایپ ہےریم

ن

 ن

ٹ

رس

ن

ےہ ہک آپ  وک دنسپ آےئ  ہف

 اگ۔

اول ںیمہ ہارگ

ن

 زعمرت وخاہ وہں۔ وہ وت ںیم ہوہ یئگ ہیطلغ وکئہ ہن

 

 ہہیےس رکش ہںرہگاویئ ہاور امہ ونر اک دل یکہ ہیبہانیاےنپ امتم دووتسں اک اخص وطر رپ ا ہںیم

 وہں۔ ہیتہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

ان اش اوھٹہ ہآاکپ آج ٹسیٹ ہاوھٹ ٹیبہ ہداین

 

 ےہ ہن ولچ ش

 Plz take me two minutes ہامام اھٹ ایگ ہاووہووووہ

 آپ اھٹ اجؤ۔ہ ہاج ریہ ہےک روم ںیم ہشہویا ہںیم ہاوےک

ے

  ی

ے

 وہں ی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   ہ

 ۔۔۔۔۔ یفطصمہیفطصم

وھچےٹ اصح   ہ۔ کلم اصح  ےن اخن ن ان ا ےس وپاھچ۔۔          اصح  یج اہکں ںیہ ہیفطصم

 ۔ہےئگ ںیہامنز ڑپھ رک وجگنگ رکےن ہ

  وہ آےئ وت اےس ریم ہکیھٹ
 

 ہہک رک کلم اصح  روم یکہ ہیاگ۔     ہ ہےئجید ہنپاس یھب ہےےہ ح

 رطف ےلچ ےئگ۔ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          ہ

رر نپارک آرک اےنپ امیض ہآج
چپ

ن

کن

 رک راہ اھت۔ہ دن اوک ہ ہرھپ وہ 

ا ےہ اور اےنپ اجن ےس  ہینجہ ہاےنت ںیم ہہک

ے

( اس ےک نپاس آرک ڑھکا وہن

ے

)نپچب اک دوس

 وک دہ ہرےایپ

ے

 اداس راتہ ےہ۔ یہ ہےسیاسل ےس اہ ہ4ےہ وج ہ ہاتھکیدوس

 ںیہن ہینج

ے
 

رداس  اک اداس رہچہ ی 

ے

ا رشوع رک  ہےس اےنپ دوس

ن

ا وت وہ اس ےس ن ات رکن

ے

وہن

 ےہ ہ ہاتید

 ےلچ اگ۔ہ ہےسیہا ہرن اےہ ہ ہایک

ے

 بک ی
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 ۔ںیہ رسخ وہ اجتہ ہآںیھکن ہےہ ہک ہک اس یک اتھکیہرطف د ہیکہ ہینج ہوہ

ےن اس ےک ہ ہینجہ  ہرن ا ہےےک اورپ ملظ رک رےہ وہ ,ریمہ ہنیاےنپ اورپ اور اےنپ وادل ہےسیا ہمت

 دنکوھں رپ اانپ اہھت رےتھک وہےئ اہک۔

           ۔۔۔رھپ یھب ہرن ارکوں مت وت س  اجےتن وہ  ہایک ہںیمہ ہمت اتبؤ ینج ہوت

ج ااوں ہک  ہےھجم اہک اھت ہک یہمتہ ہراہ وہں۔الکن ےن یھب ہےئل ہہک اجاتن وہں اسہ ںیم ہاہں
م
س

 اب آسف وجانئ رک ول۔ہ

م،

م
م
م
م
م
م
م
م
م
مم
ہ

ا وہں ن ان ا ےس ن اتہ ہمت حیحص ہ

ے

 ہہک رےہ وہ آج رکن

 اہ ہاہ ہاہ                                 ہ

ہ ہیچب ھکیوہ د ہرہن ااہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ ہ ہاہ اےن وک دوبےتچ وہےئ اہک ہیفطصم ینجہ ہرن ارک ہ ہچپ 

 

 ےک ش

وک ڑکپےن ےک ےئل  ہیلب اسہل ڑلیک ہ16اہجں ہ ہاھکیےن رظن ااھٹ رک اسےنم د ہرپ یفطصم ہسج

ہاور اہ ہیھت ہاھبگ ریہہ   دم ےس اھٹہ زیمہ ہی 

 

 رپ رگ گ

  ن ادوونں ےن انسنہ رشوع رک د ہاور یفطصم رک ینج ہھکید ہاےس
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 ۔۔ہ۔۔۔۔۔    ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔                   ہ

 

ہن ان ا وک اکش اج راہ وہں دعب ںیمہ ہاھٹ اجؤ ںیم شویا  شویا

ے

 
ا ہک ںیم ہی

ن

اہ ےل رک ںیہن ہہن رکن

ے

 اجن

ہ ہاوےک

 

ظ

 

ظ

 

ظ

 

ظ

 

ظ

 

ظ

 

فظ

 اح

ٰ ٰ

 امام اّلل

ہےن ا ہشویا نہپ رک  ہرمینویاور اھبگ رک واش روم ےس وہ رک ہ ہوھکلہ  ہدم ےس آںیھکن ہی 

 ۔ہہپ وموجد یھت ہڈاگنئ لبیٹ ہٹنم ںیم ہ5

و ہلبیٹہ ہڈاگنئ

ن

 

ے

راد اےس د ہںرپ وموجد ت

ن

ا رشوع وہ ےئگ ن ان ا۔۔ امام ہ ہھکیاف

ن

ہ ہہیرک رکسمان
چپ
ہ
ی 

گ

ن

ی

ٹ

ٹ
 

 ےہ۔

ر ہشویہا ہوھچڑوں یگ ہاوکپ ںیہن ہںیم ہالہل

ٹ
پ
ا چ

ن

اب  ہکیلہ ہلیےن ہنم انبےت وہےئ اہک۔     ہن وھچڑن

ا ےہ  ہہیاج راہ وہں۔۔ وہ ہ وایعق ہںیم

ے

ر لکن اجن
م
 ہہک رک ن اہ

ےن ہنم انبےت وہےئ ن ان ا  ہشہوی۔ ارکےت ںیہ ہیہ ےسیاسھت ا ہےریمہ ہہشیمہ ہن ان ا اھبئہ ہاھکید

ہےس اکش

ے

 
۔ہ ہی۔ اور یتہیک ہی

 

ر وک اھبگ گ
م
 ےس رپااھٹ وک رول انب ےک ن اہ

لک  ہادمح ان یکہ ہشویہادمح اور ا ہلہدااین ہہکنرک ن ان ا رکسماےن ےگل۔     ویک ھکید ہرھپتہ ہیکہ ہیٹیب ہاینپ
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 ےس اچب رک رھک رےہ ےھت۔  ہتن اہوہ تہب لکشم ےس روا ہاکانئت ےھت۔ ںیہنج

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ                   ہ

 

ا ےہ ہک اخن ن ان ا اےس آواز  د ہیفطصم

ے

 ۔ںیہ ےتیرھگ آن

 ےہ  ہن ااوکپ کلم اصح  ےن الب ہاجینہ ہٹیب

ہک راہ وہ۔       اب  ہےہ۔۔۔۔۔۔    ےسیج ہاتھکیرطف دہ رظنوں ےس اخن ن ان ا یک ہیرہگ ہیفطصم

 ۔یرک د ہیطلغ ہےن وکسنہ ہںیم

  ےیرطف لچ د یک ہاور چیکہ ہیرس الہ د ہںیمہ ہڑپ رک یفن ہآںیھکن ہیکہ ہن ان ا ےن یفطصمہ ہاخن

 

ر ہیھب ہیفطصم ہاور

ن

 ۔۔۔۔۔۔ہن ارطف لچ د ہوہےن اےنپ روم یک یہف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ہ                 ہ
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 ۔ہیھت ہآئ وہئ ہاور تخب اخن ےک اسھت ریمشک ہاخن ہریبک ںاےنپ اھبویئ ہوہمش

را اھبئہنہب یھت ہاولکتہ ہیک ںاےنپ دو اھبویئ ہوہمش

ٹ

ا اھبئ ہ۔۔   ی 

ٹ

اخن ےہ     ہریبک دالور اور وھچن

ا ےہ۔ ویک

ے

ا وپست اھجمس اجن

ے

اور  ہزںینیم ہیوپر یہہ ہوہ االیک ہہکندالور اخن وک اخدنان اک اولکن

ر یھت ہےہ ہکبج ریبک ہاتھکیوک د ہیلیوح

ٹ
پ
 نہاور تخب اخ ہریبک ےیل ہ۔اسہ ہاور تخب وک ان اکم ےس چ

 ےلچ ےئگ۔۔۔ ہہکیڑپےنھ ارم

 

  ریبک ہاور
 

ہوت ا ہاخن اور تخب اخن واسپ آںیئ ہح ہاور اہ ہایکہ ہےن آسف وھکےنل اک ہلصیف ہی   ی 

 ۔ہایک ہوفرس وجانئ رکےن اک ہلصیف ہےن وپسیل

روں ےن اھجمسےن یک ہس ہ

ٹ

 ہلصیفہ ہامےن اوھنں ےن یھب ہوہ ںیہن کیل ہوکشش یکہ ہی 

ٹ

 اانپ اٹ

 ۔ہن اانس د

راد یک ہاجن ےن یھب ہیب

ن

رے اف

ٹ

اخن اور  ہوہا ہک ریبکہ اور ہلصیف ہاگلئہ ہکھٹیب رات وک امتم ی 

 اجےئ۔ہ ہن اتخب اخن وک ان ےک احل رپ وھچڑ دہ
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 اینپ ہ۔ اور وہمش یھبن اےک امتم وھچےٹ وچبں ےن وخب نشج نمہ یلینس رک وح ہہلصیف ہہی

الچ ہ ہی۔۔۔        اور تخب اخن راوڈنپل ہن اےل آ ہاےنپ اسھت ریمشک ہ ےک ےیللمکم رکاےن ہڑپاھئ

 ۔۔۔  ہایگ

ر ہیھب ہ۔ وج ہک تہب وتنمں رمادوں ےک اور یفطصمیھت ہیٹیب لہپہ ہیک ہیلیوح ہوہمش

ن

 یہف

 ۔۔۔۔۔۔ہن ارطف لچ د ہوہےن اےنپ روم یک

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ہ                 ہ

 

 ۔ہیھت ہآئ وہئ ہاخن اور تخب اخن ےک اسھت ریمشک ہریبک ںاےنپ اھبویئ ہوہمش

را اھبئہنہب یھت ہاولکتہ ہیک ںاےنپ دو اھبویئ ہوہمش

ٹ

ا اھبئ ہ۔۔   ی 

ٹ

اخن ےہ     ہریبک دالور اور وھچن

ا ےہ

ے

ا وپست اھجمس اجن

ے

اور  ہزںینیم ہیوپر یہہ ہوہ االیک ہہکن۔ ویکدالور اخن وک اخدنان اک اولکن

ر یھت ہےہ ہکبج ریبک ہاتھکیوک د ہیلیوح

ٹ
پ
 نہاور تخب اخ ہریبک ےیل ہ۔اسہ ہاور تخب وک ان اکم ےس چ
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 ےلچ ےئگ۔۔۔ ہہکیڑپےنھ ارم

 

  ریبک ہاور
 

ہوت ا ہاخن اور تخب اخن واسپ آںیئ ہح ہاور اہ ہایکہ ہےن آسف وھکےنل اک ہلصیف ہی   ی 

 ۔ہایک ہوفرس وجانئ رکےن اک ہلصیف ہےن وپسیل

روں ےن اھجمسےن یک ہس ہ

ٹ

 ہلصیفہ ہامےن اوھنں ےن یھب ہوہ ںیہن کیل ہوکشش یکہ ہی 

ٹ

 اانپ اٹ

 ۔ہن اانس د

راد یک ہاجن ےن یھب ہیب

ن

رے اف

ٹ

اخن اور  ہوہا ہک ریبکہ اور ہلصیف ہاگلئہ ہکھٹیب رات وک امتم ی 

 اجےئ۔ہ ہن اتخب اخن وک ان ےک احل رپ وھچڑ دہ

 

 اینپ ہ۔ اور وہمش یھبن اےک امتم وھچےٹ وچبں ےن وخب نشج نمہ یلینس رک وح ہہلصیف ہہی

الچ ہ ہی۔۔۔        اور تخب اخن راوڈنپل ہن اےل آ ہاےنپ اسھت ریمشک ہلمکم رکاےن ےک ےیل ہڑپاھئ

 ۔۔۔  ہایگ

اسل دعب  ہ11۔ وج ہک تہب وتنمں رمادوں ےک اسھت ہیھت ہیٹیب لہپہ ہیک ہیلیوح ہوہمش
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 ۔۔ہوہئ ہائہدیپ ہیک یچب ہیدورس ہںیم ہیلیوح

 

نہب  وک ڑپےنھ اک  ہیادنازہ اھت ہک ریمہ ہ۔ اےس ےلہپ یہ ہیھت ہیرنہب تہب ایپ ہاخن وک اینپ ہریبک

 اھت۔۔۔۔ہ ہن اہوہج ےس وہ س  ےس ڑل رک وہ اےس اےنپ اسھت ال ہوشق ےہ  یکسج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      ۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔               ہ

 رپہ ہںہاہیاتگل ہ دل ںیہن ہاےگ ریم ہاجن مہ رہش اہک اجںیئ ہالہل

 رپہ ہںہاہی ہوہئ ہںرٹارفسن ویک ہیکہ ہن ان ا

را اس ہنم انبےت وہےئ وسال ےیک ہشویا  ےن ی 

 ۔ہاخومش وہ ایگ ہیھب لوسال نس رک دااین ہیےک ہنم ےس ہ ہشویا

 ۔۔یرک د ہراتفر یت ہیکہ ہیاگڑ ہاور

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ              ہ

 ہنہ ہوت ںیہ ہوہا ادمح اصح  آپ کیھٹ ہایک
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 رپ رےتھک وہےئ اہک۔۔۔۔ ہےن اچءے اک پک زیم ہمگیب ہیملسٰ

 وسچ راہ وہں وہں سب وچبں ےک ن ارے ںیمہ ہکیھٹ ہںیمہ ہیج

اءاہلل تہب ھجمس دار ںیہ ہنشیہاصح  آپ رپ ہادمح

 

ارے ےچب امش
م
 ہن وہں ۔۔ ہ

 

 ںیہہ ہںیہن ہوک اجیتن ہشویاہ ہیٹیب وت آپ اینپ ہےسیج ہیج

 ۔۔ہاھکیوک د  ہمگیب یراجن ےس ایپ ہاگلےت وہےئ اینپ ہکسچہ ہاصح  ےن اچےئ یک ہادمح

 ۔۔۔۔          ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ        ہ

 

اراض ںیہ ہایکہ ہاجین ہن ان ا

ن

 ھجم ےس ہوہا آپ ن

ہےن ا ہیفطصم  ۔ہاھکیرطف د ہآھکن ااھٹےت وہےئ ن ان ا اجن یک ہی 

   اصح  ےن ن ات اک آاغز ایکہ ہکلم

رد ہاب اور نتکہ ہ"ٹیبہ                   ہ اءاہلل ےس اب وت آپ کیھٹ ہی 

 

ردہ ہوہ ےئگ اب نتکہ ہامش  دن اوک ہ ہامیض ہی 
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 رکےت روہ ےگ۔ہ

لک ےس آےکپ  ےہ ںیم ہآسف وجانئ رکوں وت کیھٹ ہہک ںیمہ اجن آپ اچےتہ ںیہ  ہن ان ا

 ھت بلطماس

My one and only lovely dad         ہ

 اسھت آسف وجانئ رکوں اگ۔ ہےک

ہےن  رس وک مج رک ےک ا ہیفطصم ہاہھت آےگ دل رپ اور اہ ہی   ےل اج رک ن ادنےھ۔۔ہ ہےھچیپ ی 

 رکسماےن ےگل۔ہ ہ۔ اور دوونں ن اپ ٹیبن االہ اصح  ےن رکسماےت وہےئ رس اہں ںیمہ ہکلم

 ۔یداع دہ ہرکسماےن یک ہےسیاہ ہےک رکسماےن رپ کلم اصح  ےن ہشیمہ ہیفطصم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ                         ہ

 

Hello mom and dadہ  

A very very good morning from my side       
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ہ ہیفطصم  

ن
 

ہ ہلبیٹ ےن دائ

ب 

ہرپ 

ٹ 

ے

ے

ھت

ٹ

ن

 وہےئ اہکہ ہ

رہ

ن
 

۔کلم اصح  ےن ن اہاور امےھت رپ وبہس د ہرک دل ےس وخش وہئ ہھکیوک دہ ہاےنپ ٹیبہ ہمگیبہ ہافی

 ۔ہوک اخمبط ایک ہمگیب ہاموحل وک وخوگشار انبےت وہےئ اینپ

 ےہہ ہن ااورلکن آ ہگل راہ آج وسرج ںیہک ہآپ وک ںیہن ہمگیب   

رہ مگیبہ ہسج

ن
 

و ہاخن ن ان ا اور یفطصمہ ہہپ افی

ن

 

ے

 رکسماےن ےگلہ ہںت

  ن ان ا اجین ہوہں وت آسف ںیلچ ہمتخ وہ یئگ ہیفیہرعت ہیریم ہارگ

Because today my first day. 

 دمد ےس اورپ رکےت وہےئ اہک ہ یک ںےن اےنپ اکےل ن اولں وک اویلگن ہیفطصم

 ںیہ ہرایت ہولچ ۔۔۔ مہ یھب ہٹیب ہاوےک

رہ مگیبہ ہیفطصم

ن
 

دا اخظف  وبل رک اکر ںیمہ ہاؤر کلم اصح  افی

ن

 ےئگ۔ہ ہٹیبہ ہوک خ

ہاہ ہےسیو ہاجینہ ہٹیب    ہیکہ ہن ات ےہ۔۔             کلم اصح  ےن رکسماےت وہےئ یفطصم ی 

ن

اجی

 ۔اھکید
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 ۔اھکیرطف د ہرظنوں  ےس ن اپ یکہ ےن وساہیل ہن ات ےہ۔      یفطصمہ ایک ہن ان ا اجینہ ہیج

 ۔۔ہ ہاچدن وت ایگ ہہن وکئہ ہرک وکئہ ہھکیوسرج وک دہ ہےریم ہآج

ھلا رک سنہ د ہاور

ھل

ک

 ۔۔ےیکلم اصح  

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ                        ہ

 ام ہآج اس یک ہہکنویک یھت ہاکجل آرک وبر وہ ریہ ہشویا

ے

 یھت آئہ ہںیہن ہن اہدوس

را ہےل رک ےفیک ہالکسیس ہوہ اینپ ہوت ررگ وک اےنپ ہنم ںیمہ ہن اہی  ۔۔       اس ےن ی 

 

اھت ہک  ہڈاال یہہ ہآگ

پ اچپ یھٹیب ہرپ یئگ ہڑلیک رظن اسےنم یھٹیب ہاس یکہ اک رگوپ اےس گنت  ہہیہک امر ہیھت ہوج حپ

 رصموف اھت۔۔ ہرکےن ںیم

 ںیہنہ ہشویا

ے
 

رداس وہج ےس  ہیکہ ہن اام ہےک اسھت راتہ اھت کیل ہشویہاک اگنپ ا ہہیامر  ہہکنوہ ویک وک ی 

 ںیم دہن اوہ ز

ن

 یھتہ ہڑپت ںیہن ہنپپ

 دہن ارک اور ز ہھکیرپ ہصغ اھت ۔۔ اب ان ولوگں وک اسےنم دہ ہن االہل رپ اور ام ہوک ےلہپ یہ ہشویا

 ۔ہ ہہصغ ا ایگہ
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ررگ ویہ ہشویا د یکہ ہےن ی 

ٹ ن

رطف  ہیک وج ہک اس ڑلیک ہہی۔ امرآئ ہرطف یلچ ہراھک اور رگاؤی

۔ سج ےن اھکیرطف د ہیکہ ہاور ڑلیکہ ہاک اہھت ڑکپ ایل ہہیےن آرک امر ہشویہ۔ ایھت ہاہھت ااھٹ ریہہ

 اور ررٹسج وک زور ےس ڑکپا وہا اھت۔ہ ہںیھت ہوہئ ہدنب یکہ ہآںیھکن ہاینپ

 ۔ اور وارن رکےن ےک ادناز ںیماک اہھت ڑکپ رک اےنپ اسھت ڑھکا ایک ہےن اس ڑلیک ہشویا

 وک اہک ہ ہہیامر

 ۔۔۔۔۔ہںیہن ہیھب ہانھکیرطف د ہآدنئہ اس یکہ          ہ

 اہےن ریمےن داوتنں وک وک ررگےت وہےئ اہک۔      مت ےن مت ہ ہہیامر      ہشویہا ہایکہ ہےن ااھچ ںیہن ہمت

 ۔یئگ ہہک رک وہ یلچ ہہیاہمترے اسھت ہ ہرکوں یگہ ہایک ںیم وھکیاہھت ڑکپا اب د

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ             ہ       

 

  اھکیہرطف ےصغ ےس د ہیکہ ہےن  ڑلیکہ ہشویا

  دنب ےئک وہےئ یھت آںیھکن ہیھبہ ہہک ایھب ہوج
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وش ےن ےصغ وک  ہآئ ںیہ ہیئگ ہیلچ ہںسس ایلب زیلپہ ہوھکل ںیل ہآںیھکن ہاب آپ اینپ ہزیلپ

 دن اےت وہےئ اہک 

  ادا ایک ہہیاک رکش ہشہویوت  ا وھکلہ ہےن آںیھکنہ ہاس

 وس چم " ہوی ہ"کنیھت آپ ےن ےھجم اچب ایل ہآج

  رپ رھپ ہصغ آایگہ ہوک اس ڑلیکہ ہشویآ

اتگل آپ وک اےنپ ےئل  آےئ اگ اچبےن آپ وک ںیہن ہںیہن ہلک وکئ ےن اچب ایلہ ہآج ںیمہ ہیج

ہا رےنھ یک ہی 

ٹ

 سج یک ہیچب ہس رضورت ےہ وہمش اےنپ اسےنم وھچیٹ ہدقم آےگ ی 

 یک ہآںیھکن

ن

 رک رکسماےن ےگل  ہھکید ہیرہنس ہاور ن ال  یھبہ ہرہنسے رن

 رےہ وہ ہ ہںآپ رکسما ویک ہاب

ےہ وہمش ےن امہ وک  ان ےک اسےنم کیھٹہ وکھج یگہ ہںیہن ہیھبک ہآدنئہ ںیمہ ہیہ ہےسیہا ہںیہن ہھچک

 ےس اہک  ہرایپ

 ولچں ےہ اب ںیمہ ہکیھٹ ہیج
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ام وت اتبت ہارے

ن

ام وہمش اربک ےہ ہ ہادا وے ریم ہاجؤ ن ائہ ہارے رے رووک اانپ ن

ن

 ن

 ےس اہک ہ شویےن آےگ اہھت المےت وہےئ  ا ہوہمش

ام آ اریم ہیج

ن

را ےہ  ہادمح ےہ اور آپ وک ںیہن شوین

ٹ

ام تہب ی 

ن

 اتگل آپ اک ن

 وہےئ اہک ےتےن ہنم الیھپ ہشویا

 اھکیہوک د ہڑلیکہ ہےک اسھت اےنپ اسےنم وھچیٹ ایگن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔  وہمش ےن ریح ہااھچ

 آپ وک امہ وہکںہ ہںیم ہایک

 ۔۔ہ ہن االہ د اجب رک وہمش وک اہک سج رپ وہمش ےن رس اابثت ںیمہ ہوش ےن یکٹچ ہآئ

 سج رپ دوونں رکسماےن ےگل  ہایل ہن اےن امہ ےس اہھت الم ہشویا

  یئگ ہرپ یلچ ہاسڈیئ ہوش امہ وک ےل رک ےفیک ہآئ ہاور

 

 ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ہ         
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رھ ےئگ   ےس لکن رک آسف یک ہیاگڑ اصح  اور یفطصم ہکلم

ٹ

  ی 

ن

 اجی

رسن یم ہکلم

ن

ا اھت  ہںیمہ ہاصح  اک امشر کلم ےک وہشمر ی 

ے

 وہن

 ھچک رنوس گل راہ اھت  ہان ےک ےھچیپ اصح  آےگ آےگ اور  یفطصم ہکلم

 السم لہ ہدالخ وہےئ اور دنلب آواز ںیمہ اصح  آسف ںیمہ ہکلم

 اور ان اک اابقتسل ایکہ ہےن ڑھکے وہ رک کلم اصح  وک السم ایک ہس ہ

 رک امتم ولگ رکسماےن ےگل  ہھکیوک د ڑھکے یفطصم ہےھچیپ ہاور

 اک اعترف رکواےت وہےئ اہک  ہاصح  ےن یفطصم ہکلم

ہگج  ہیہریم ہٹیبہ ہاوت ریم ہوبڑاھ وہ ایگ ہےہ اور آج ےس آسف وجانئ رکے اگ اب ںیمہ ہٹیبہ ہاریم ہہی

 وبےل۔ ےجہل ںیم ہاھبنسےل اگ کلم اصح  اےنپ ازلہ

در  وٹسڈ ون ہ ہیرویوپپ ا ہآئ

ٹ ن

 ای

  اابقتسل ایک ہنیاک رتہب ہرپ امتم ااٹسف ےن یفطصم ہسج
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 ۔ہالچ ایگ ہآسف ںیم ہکلم اصح  ےک اسھت یم یفطصم ہاور

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ            ہ

 

وک اخمبط رکےت  ۔ ادمح اصح  ےن ہملس مگیب  ہںیرک د ہڑپکے کیپ ہےریم ہمگیبہ ہہملس

  یھت ہآئ روم ںیم ہوہےئ اہک   وج ہک ھچک اکم ےک ےلسلس ںیمہ

 

ا ےہ ہ ہںادمح اصح  ویکہ   ہںویک

ن

ا ےہ اور اہکں اجن

ن

 اجن

ا ےہ ہاکم ےک ےلسلس ںیمہ رن ا ہےس مگیب ہآرام

ن

 اجن

 رکف دنم ہن وہں۔۔ ہآپ

 

ر ہاب ںیم ہےگ ادمح زیلپہ اجںیئ ہواہں ںیہن ہآپ

ن

دہآپ وک م  مگیبہ ہ۔ یملسٰیتکس ہھکیدہ ہںیہن ہےسیا ہی 

رے ےجہل ںیم

ٹ

 اہک۔۔ہ ہےن ادمح ےک اہھت ڑکپےت وہےئ تنم ی 
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وہےئ اہک ہک آپ  تیلہ ہےک دوونں اہوھتں وک اےنپ اہوھتں ںیم ہمگیب اصح  ےن اینپہ ہادمح

ر

ن

دےھجم م  ۔یملسٰ ہوت آج ےھجم ہن رویک ہیتکس ہھکید ںیہن ہنشیرپ ی 

 

 اہکہ ہےھجب وہےئ ےجہل ںیم ہاصح  ےن یھبہ ہ

 

 ۔داع رکوں یگ ہںیم آپ رضور اجںیئ ہرووک یگ ہاوکپ ںیہن ہےہ ادمح  ںیمہ ہکیھٹ

 وہےئگہ یآوھکنں ےس آوسن اجر ہیک مگیب ہہہک رک یملسٰہ ہہی

  وہےئ اےنپ اسھت اگل ایلہاصح  ےن آوسن اصف رکےت ہادمح

 

اجےتن ےھت ہک تمسق ان ےک  ہوہ ںیہن ہااجنم ےس ےب رپوا وہ رک اج رےہ ےھت کیلہ ہوہ

ا لیھک

ن

 ےہ۔ ہاج ریہہ ےنلیھک ہاسھت وکن
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ               ہ

 

ر اےنپ اھبئ ہشویا
م
وہ رصف  ہکیل ہیھت اک ااظتنر رک ریہ ےلھچپ دنپرہ ٹنم ےس اکجل ےک ن اہ

 ۔ہیھت ہرک یتکسہ ہیہہ ہااظتنر

 

 ۔ہںیہ ہےتیہآؤ مہ آپ وک وھچڑ د ہشویا ہاہےئ

ر رک د آواز رپ ےھچیپ ہےن آےن والہ ہشویا

ٹ

 ۔ہاھکیم

 ۔یھت رکسما ریہ ہیہاطمقب امہ ڑھک ہوتعق ےک نیع ہایکس

 ۔آےن واےل ںیہ ہاھبئہ ہےریمہ ہکیل ہہیرکش ہںیہن

 ںیم ہااھچ ااھچ  کیھٹ ہاوو

ے

  ی

ے

اہک آپ وبر ہن  ہوہ اجت ہیآپ ےک اسھت ڑھک ہےہ ی

ے

وہں ن

دہ ہویوہں اف ہ

ن 

 امن

ٹ
ن

 دوی

ا رشوع رک د ہن ایتہ ہاور امہ آسپ ںیم ہشویا ہںیہن ںہویک ہیجہ ہیج ہارے

ن

 ۔ہںیہ ہےتیرکن
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ا ےہ امہ ا ہامہ وک ےنیل ہٹنم دعب  ریبک ہ5

ے

 ےہ۔۔ہ ہوک ن اےئ وبل رک رواہن وہ اجت شہویآاجن

  ہ

وہ ن الکشم اےنپ آوسن رپ اقوب نپا رک اانپ ہصغ طبض رک  ہرپ ااہتن اک ہصغ آراہ اھت کیلہ لوک دااین ہشویا

  یھت ہریہ

 ۔ہاہلل رک ےکاسےنم  اکر ا ےک ریک ہاہلل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ            ہ

ہاور کلم اصح  ا ہیفطصم اسھت آسف دالخ وہےئ اور اوہنں ےن اردش اصح  وج  ہی 

  ن االب ہےھت اںیہن ص آدمہاور اخ ہہک کلم اصح  ےک رجینیم

 

 

اہھت ہ ہاور اےنپ داںیئہ ہن اتسشن رپ اھٹب ہوک دنکوھں ےس ڑکپ رک اینپ ہاصح  ےن یفطصم ہکلم

 رےتھک وہےئ رکسماےن ےگل  ہوہوٹنں ےک ےچین ہایلگن ہیک
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تسشن ےس ڑھکا وہا وہ  ےس اےنپ ن ان ا یکہ ہیدلج آپ یفطصم ہرک رےہ ںیہ ہایک ہہیاجن | . ہ ہن ان ا

 اگ  ہرپ ھٹیبہ رئیچ ہوسچ اتکس اھت ہک وہ اےنپ ن ان ا یک ہںیہن ہیھب ہوخاب ںیم

 

 ہی ہوت لک مت ےن یہ ہاس ںیہن ہیھب ہےسیوہں اور و ہوبڑاھ وہ ایگہ ہاب ںیم  ہٹیب ہرےایپ ہےریم

ہ

ٹ

 ےہ۔ ہاھبنسینل ہس 

 

  آےئ یگ ہںیہن رک ن ایت یسین ان ا اجن ا ہزیلپ
 

ےئل وت  ہےن اس ہںیم اجےئ یگ ہھکیہوت د ہلک ح

ا  ہایک ہوجانئ ںیہن

ن

 اھت ن

 

  اھکیوج آپ وہک کلم اصح  ےن اےس رکسماےت وہےئ د ہٹیب رےایپ ہےریم ہوےکا

 

 رطف ولٹ راہ ےہ ہ ہیکہ ہزدنیگ ہتہب اھت ہک ان اک ٹیبہ یہی ہےک ےیلہ ہاوہنں
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 . ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .           ہ

 

 اجن   یب ہمکیلع ہاالسلم

 

  یھب ہےک امتم وفنس درتسوخان رپ ھٹیبہ ہیلیوح
 

دالخ  ہاجن رمکے ںیم ہوہےئ ےھت ح

  اور امتم ولوگں ےن ڑھکے وہ رک ان اک اابقتسل ایک ہوہںیئ

 

ادنار اھت  ہہی

 

ہروا رمکا لسن در لسن ےس اتلچ آ راہ اھت سج یک ہہیرمکہ تہب ش

ے

 
اجن  آج  ہیب ہی

رار رےھک وہےئ ےھتہ ہیھب

ے

رف  ی 

  ہ

اک   ںویدر ہاجبےئ فلتخم ااسقم یک ہیکہ ہلبیٹرپ یچہ ہںاہی ہیھت ہہیاخص ن ات ہ ہرمکے یک ہاس

ہےس اہ ہںیم ہتن اان روا ہہیاھت اور ہ  ہایگ ہااظتنم ایک  ےک  ۔ رمکے ںیم ہیھت ہی 

ن

رسدح رن

را  وخوصبرت انب رےہ ےھت۔ ہےھچب وہےئ ےھت وج رمکے وک اور یھب اقنیل اینی 
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ارہ ےس نھٹیبہ ہیب

 

ارہ د اجن ےن دوونں اہوھتں ےک اش

 

تسشن رپ  ہاور وخد اسےنم وال ہن اہاک اش

راامجن وہےئگ   اج رک ی 

 

ارہ د ہاک وناہل ایل اجن ےن  رویٹ ہیب

 

  ن ااور س  وک اھکےن اک اش

 

ا

ن

ررگ اینپ اھکن

ن

رے ی 

ٹ

رصموف  ہن اوتں ںیم اینپ ہاھکےن ےک دعب اچےئ اک دور الچ اور رھپ ی 

 وہےئگ ہ

 

 وک اخمبط ایکہ ہےشیاجن ےن رپہ یب ہےشیرپ

را وج ہک ےلہپ یہہ ہےشیرپ
 
  اھکیرطف دہ ہاجن  یک ہاس ےن یب ہیھتہ ہوہئ ہئھگ
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 اجن  ہیب ہیج

 

ر مہ  وہ وکئ ہںاداس ویک ہن ات ےہ مت انتہ ہایک

ن

  سک ےک ںیہہ ہںاہین ات ےہ وت ےھجم اتبؤ آچ

 

را رک یفنہ ہےشیرپ
 
  ن اہالہ د ہںیم ےن ھگ

 

 وہں ہآےگ ڑپانھ اچیتہ ہیھب ہاجن ںیم ہوہ وہ درالص یبہ ہوہ

 

  ن ات لمکم یک ہےن تمہ رکےک اینپ ہےشیہرپ ہ

 

 ن ات نس رک اخومش وہ ےئگ  ہیکہ ہےشیامتم وفنس رپ ہںیم ہرمکے
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  ہاےس ایھب ہیوتڑ ہاخومشہ ہآواز ےن رمکے یک ہیک ہڑپھت

ے

آراہ اھت ہک وج وپرے ہ ہںیہن نیقیی

اس ےک ن ان ا  ےن اےس ڑپھت امرا  ہوہج ےس اجےن اجےت ںیہ ہیکہ ہیرنم اجمز ہاینپ ہاخدنان ںیم

 ےہ ہ

 

ر   ن ای 

ےہ  ہہی ہرپ اہھت ااھٹ رےہ وہ ایک رک رےہ وہ یچب ایک ہہی ہاھکیہوک د ہاجن ےن ےصغ ےس اےنپ ٹیب ہیب

رتیب ہیریم

ے

 ۔۔۔ہ ہی

 

ہا ا۔    ااہن ںیہن ہی 

ن

الم ےہ یب ہںیم ہتن اروا ہیےہ اہمتر ہہیہکلب   ںیہن ہولظمم رپ اہھت ااھٹن

 

 ش

راھےئ وہےئ وبل ہیرن ادنھ رک امےھت رپ ویت ہاجن اےنپ دوونں اہھت ےھچیپ

ٹ
پ
  چ

 

ا اھت اور ہ  ہیہی ہاور

ے

ا اھت  ہہیادناز ان وک س  ےس اگل انبن

ے

ر رکن
م
 ادناز ان ےک ےصغ وک اظہ
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 ںیم ھجم ےس رکت ہن ات رکےن یک ہاھآپ ےس دیس ہوہئ ہتمہ ےسیک اجن اس یک ہیب ہںیہن

ر ےن اینپ ا ن ای 

ے

 ۔ ید ہافصئ ہاےس اھجمسن

 

ر وک  ہاجینہ ہیبہ ہونسں یگ ہاور ھچک ںیہن ہن اس ارے ےس اخومش رکواےن ن ای 

 

  ن ااہھت ےک اش

 ٹیپہ ہان یکہ ہکیل وہئ ہیہاجن ےک وھتڑا آےگ آ رک ڑھک ہمت یب ہیھت ہہک ریہ ہایکہ ہےشیرپ ہاہں

  یھت ہیکہ ہےشیرپ

ن

  اجی

 

  ںیم  ںیم ی ہیہہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ  م م  ہ ہوہ

 

ارہ دے ریہ ہاھکیرطف د امں یکہ ہےن اینپ ہےشیرپ

 

پ رےنہ اک اش   یھت ہوج ہک اےس حپ
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 وبےنل اگہ ںیہن ہوکئ ہنےک درایم ہاور ڑپاھئہ ہےریم

 اجن ےن اانپ رہچہ امھگےت وہےئ اہک ہ ہیبہ ہںیہن ہوکئ ہبلطم

اا اچیتہ ہںہاہی ہن اوہ  ہڑپانھ اچیتہہ ہوہ مت وایعق ہاچیتہ ہایکہ ہےشیرپہ ہوبول

ن

کلی

ن

ن
 وہں ہ ےس 

 اجن  ہیب ہںیہن

ار
م
 ہو یہ

 
ا ہںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہہ عیہش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ ہوہےن واےل ن

 ہو ہاینپ ںیمہ
 
را ین ی ر ہای 

ن

 
 ہیکہ ںویاھکلرہ ہ(  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
 ہو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ن

ن

ارع ہ،رپ اانپ ن

 

 ہ ہ،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنم ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

 ہ ہیھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہہ ہلیہرہج ذن

ے

تکس

 ۔ ہںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

رہرحت )ان ہا ی   ہےتفہ ےک ادنر ادنر وہ ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یہرپ وپس

ن

د۔ م  ہتہالیصفت ہی 

 ںیہ اورپ دےیئہ ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنیہ ادارہ :  ہیرکشہ                  

ن

 
را م    ین ای 

 ےشیہوہں رپ ہڑپانھ اچیتہ یھب ہےہ ہن ںیم ہوت ڑپ ریہ ہوہں وہمش یھب ڑپانھ اچیتہ وایعق ہںیم

  ن ات لمکم یکہ ہےن روےت وہےئ اینپ
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ہ ہیہاجن ےن دگ یھب ہاس ن ارے ںیم ہوسوچ یگ ہوہ ںیم ہےہ اب مت اج یتکس ہکیھٹ

ب 

ہرپ 

ٹ 

ے

ے

ھت

ٹ

ن

 ہ

 وک ئہ وہےئ اہک  کیل

ے

 ی

ے
ے

 وہ اگ ذرک ںیہن ہاس وق

ر یلچ ہیرپ
م
  یئگہ ہاھٹ رک ن اہ

  وھکیوک دہ ہےشیہ رپاجرکہ ہاونش

ر ہیک ہےشیہوہےئ اہک اونش رپ ہےتھکیرطف د اجن ےن  اونےش یکہ ہیب

ٹ

  ہنہب یھت یہی 

ہ ہاونےش اابثت ںیم ہ

 

ر لکن گ
م
 رس الہ رک ن اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ            ہ

 

 ےہ  ہوک وھگرت ہاےنپ اھبئ ہشہویاک دروازہ زور ےس دنب رکےک ا ہیاگڑ

ا ر ہرن 

ٹ
پ
  وہ ایگہ ہٹیل ہےتید ہےتیہاھت وت وہ د ہآج ٹسیٹ  ہونہوی ہلیچ

 وہےئ اہک ہ ہےک اگل ےتچنیھک شہویےن زور ےس ا ہدائن

ا ر ہرن 

ٹ
پ
  وہا رپیپ ہہک الہل اسیک ہںیہن ہنہب وہ وپاھچ یھب ہسیکہ ہلیچ
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  ےن ہنم انبےت وہےئ وکشہ ایک  ہداین

 اجیتن ہںیمہ ہہکنوپاھچ ویک ہںیہنہ ہاھت اور وپاھچ اس ےیل ہالہل اک رپیپ ہےووووووووووو ریم ہاو

 س  ےس ااھچ وہا وہ اگ  وہں آپ اک ٹسیٹہ

رک اہک  اور اس ےن اےنپ اگل اک دبہل  ہرطح اےنپ دوونں اہوھتں وک الیھپ ےن وچبں یک ہشویا

  ےک ن ال اگبڑ رک ایل ہداین

 

 ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ       

 

رف ن ار ہریمشکہ  ہآج سج  ہیھت ہوہ یکچ ہںرپ یٹھچہ ہںاہیوہج ےس ہ یکہ ہیہاک دن تہب وخوگشار اھت ی 

 اج نپاےئ ےھت  ہاکجل ںیہنہ ہشویہاور اہ ہوہج ےس داینہ ہیک

رک  ہںہایتسم ہحبص اچر ےجب اھٹ رک امنز ڑپھ رک الن ںیم ہسح  ومعمل دوونں نہب اھبئہ ہاور

 رےہ ےھت 

وہےت وہےئ اور ہ انےہ وہ ریح ہن ات رکین ہیآپ ےس رضور ہادنر آںیئ ٹیب ہلہدااین ہش،ویا

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


  :New Era MagazinePosted On   ہیااصنر بیبحہ زا ہتبحم اجےئ انپ

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

33 

  ہ ہےگل اور ادنر یکہ ہےنھکیرطف دہ ہدورسے یک

ن

ہلچ داجی

 

  ی 

 گل رےہ ےھت  ہنشیلہٹ رےہ ےھت  اور وھتڑے  رپ ہاصح  وج ہک احل ںیم ہادمح

 

ہےن ہ لہاور دااین ہشہویاھت ا ہن ان ان ا اجن آپ ےن الب ہیج  زن ان وہےت وہےئ اہک ہ ی 

ا اھت اور وہ اس ںیم ہ

ن

 الن

ٹ

م
 وہ ےئگ  ہیھب ہباکایمہ ہان اک ارادہ اےنپ ن ان ا ےک رہچے رپ رکسماہ

ہادمح اصح  ےن ا ہآ اجںیئہ ہاب آپ یھب ہرن ا ہمگیبہ ہہملس وک  ہمگیب ہآھکن  دن اےت وہےئ اینپ ہی 

 اکپرا 

اہتش انبےن ںیم ہوج نچک ںیمہ ہوہ

ن

ر اور وچبں وک ےتسنہ وہےئ د نگم یھت حبص اک ن
م
رک  ہھکیاےنپ وشہ

 داعیکہ ہوخش رےنہ یک ہہشیمہ ہدل ںیم

  لچ د آھکن ےس آوسن اصف رکےت وہےئ ان یک ہاور اینپ ہ

ن

  یاجی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ                       ہ
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رہ مگیبہ ہیفطصم

ن
 

ےس ےب دح  ہیفطصم  اوالد ےہ وج ہک دوونں یہہ  ہاولکت  ہیکہ ہکلم اصح  اور افی

 ۔ ۔ہتبحم رکےت ںیہ

رہ

ن
 

اد ہدنسپ یک ہاور کلم اصح  یک ہافی

 

  یھت ہاخدنان یکہ ہیہ ےس اینپ ہاور وخش یتمسق یھت ہیش

 ینج ہیفطصم

ے

 ےک اسھت ےہ ہیفطصمہ ہےہ وج نپچب ےس یہ ہاک وادح دوس

 ےھت ان اک ٹیبہ ہامکل کلم وج ےک یفطصم  ہینج

ے

اک  ہاور ینجہ ہےہ یفطصم ہاصح  ےک دوس

ہنپچب ا  اسھت زگرا اھت  ہی 

ہرٹہ رطح یہ ہیکہ ہوک یفطصم  ہاصح  ینجہ ہکلم

ٹ

 
 رکےت ےھت  ہی

 

اش لگ اک ٹیب  ہینج

ے

 وہا اھت امکل کلم ےک یفطصمہ ہاھت امکل کلم اک ااقتنل وہ ایگ امکل اور زر ن

 ےھت  

ے

 ےک ن ان ا ےک دوس

  ہ

ہرٹہ رطح یہ ہیکہ ہوک یفطصم ہاصح  ینجہ ہکلم

ٹ

 
 رکےت ےھت  ہی

رق ںیہن ہوکئ ہںیم ہاور ینجہ ہیفطصم وافت ےک دعب یھب ہےن امکل کلم یک ہاوہنں

ن

 راھک  ہف
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 ےہ ہک ینج ہی ہدبیتمسقہ ہںاہی ہاوالد ےہ  کیل ہاولکتہ ہیک ہنیاےنپ وادلہ ہکلم یھبہ ہینج

اش اےنپ رھگ ےس  ہیکہ ہوہج ےس ینج ہےکوادل امکل کلم اک ااقتنل وہ اکچ اھت سج یک

ے

وادلہ زرن

ہ ہمک یہ

ے

کلن

ن

ن

  یھتہ ہی

 

 

 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  ہ

  ہن ااےنپ نپاس اھٹب ےئ اک پک ڑکپ رک اںیہنےس اچ ہاصح  ےن ہملس مگیب ہادمح

 ےن اووہوووووووو وہ البک رک ےک اینپ ہشویہاور ا بلطم داین ہونںرپ دوونں اطیش ہسج

  آوھکنں رپ اہھت رھک ایل

 ےہ  ہامام ےس امر ڑپواینہ ہنب ےھجم اینپ ہںہویک ہرن ادباعموشں سب رکو ہ ہوکئ

 داھکےت وہےئ اےنپ وچبں وک اہکہ ہاصح  ےن آںیھکن ہادمح

اور اب اس ےن ن ات  وہ رک ھٹیب ہےھےس وہ دوونں دیس ہیےک وھگرےن ےس دلج ہامام
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 رشوع رکےت وہےئ اہک ہ

رامےئ

ن

 شخبہ ہںزعت ویک ںاہی ہآپ ےن آج ںیمہہ ہوضحر اعل ہف

وہےئ ن ات اک  ہےل تیل اک اہھت اےنپ اہوھتں ںیم ہمگیبہ ہوہ ےئگ اور یملسٰ ہہہاصح  دیجنس ہادمح

  آاغز ایک

 

ےگل ہک ن ان ا   ہےنھکیدورسے وک د ہےسیہاور ا ہلوچب   ۔ دااین ہرےایپ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔   ریم ہوچبں

  ںیہہ ہںویک ہنشیرپ

 

  دنب رکےک رھپ وھکںیل ہآںیھکن ہڑپھ رک  اینپ ہآںیھکن ہےن اس  یک ہلدااین

 ےک  نپاس اج رک ادمح اصح  ےک دنکےھ رپ اہھت راھکہ ہن ان ا اجینہ ہلدااین

 ےن اہک  ہشویاہ ہںیرک ہمہ ےس رئیش ہن ان ا اجن وج ن ات ےہ زیلپ  ہ
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ا  ںیم ہرضورت ںیہن ہوکئ ہوہےن یکہ ہنشیوچب رپ رےایپ ہےریم ہارے

ن

ےن رصف اانت اتبن

ار ہھچک دونں ےک ےئل اج راہ وہں اور آپ یک ہاھت آپ وک ہک ںیمہ
م
 اصہبح ںیمہ ہمگیب ہیامام اور ہ

  دے رںیہ ہاجےن ںیہن

ہ ہواسپ اینپ ہلہدااین ہن اد ہآپ ےن وت ڈرا یہہ ہن ات یھت ہہین ان ا ہ ہاہلل

ٹ

ہ س 

ب 

ہرپ 

ٹ 

ے

ے

ھت

ٹ

ن

 وہےئ وبال ہ 

ہ۔۔ اور اہ ہن ات یھت یہیاجن ہ یریم ہیج اجےن ےک دعب  ہےن ات وغر ےس ونس ریمہ یریم ی 

 ےہ  ہیذہم دار ہآپ دوونں یک ہہیرانھک ہ ہلاک اخص ایخ مگیب ہیریم

  د ہیکہ  ہشویاور ا ہلدااینہ ہےن ن اور رکواےن واےل ادناز ںیم ہادمح

ن

 اور وبےل ارگ ںیم ہاھکیاجی

  ںیہن ہریخ وت آپ دوونں یک  ہںیہ زمکور وہئہ ہیھب ہیوھتڑ مگیب یہک ریم ہاھکیےن د

 

پ اچپ آوسن اہب ریہ ہمگیبہ ہہملس   یھت ہوج ہک بک ےس حپ

 

 رک اتکس وہں کیلہ ہآپ وک ہتپ ےہ ہن ںیم ہآوسن زیلپ ہہیرھپ ےس ہ ہرن ا مگیب ہ

ے
 

رداس  س  ھچک ی 

 آوھکنں ےس آوسن اصف رکےت وہےئ اہک  یک ادمح اصح  ےن  مگیب ہآوسن ںیہن ہہیآپ ےک ہ
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 وہئہ ہااھٹئ ہیذہم دار ہکپہ ہآپ ےن ھجم ولظمم ےس اےنپ آوسن اصف رکواےن یک ہمگیب  ہاووہ

  ےہ ایک

 

 ان ےک ےچب رکسما اےھٹ  ہن ات رپ ہملس مگیبہ ہاصح  یکہ ہادمح

 

رطح وخش  ہاس ہےک ےئل ہشیمہ ہیلمیف ہس ہیرایپ اینپ ہاور ادمح اصح  ےن دل ںیمہ ہمگیبہ ہہملس

 ۔۔۔۔ہ ہداع یکہ ہرےنہ یک

 

 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔   ہ

 

اجگنگ رک ےک رھگ آےئ ہ ایھب ہایھبہ ہیفطصم ہآج وممس تہب وخوگشار اھت ینج ہآن اد ںیم ہاالسم

ر ھٹیب
م
 رک ان ےک نپاس ےلچ آےئ  ھکید ہےھت ہک دوونں کلم اصح  وک ن اہ
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 الکن  ہمکیلع ہاالسم

 امرگنن ن ان ا اجن  ہڈگ

ارہ د ہاور رس  ےس نھٹیب ہن ام اک وجاب داصح  ےن الس ہکلم

 

  ن اہاک اش

ارے ٹیب ہونوجان
م
رہ ہوک یھب ہ|ہ

ن

 
 یکہ ہاھکس دو کلم اصح  ےن رظن امھگ رک یفطصمہ  ہزھچک م

 رطف رکےت وہےئ اہک 

ر  ہاہاہاہاہ

ن

 
رہ ہولوگں وک ںیم  ہزالکن اب مہ ھچک ان ان م

ن

 
 اھکسےن  ےس وت رےہ۔  ہزم

 ےک ےچب   ہینج ہاےب

 داھکےت وہےئ اہک  ےن آںیھکنہ ہرطف ےہ یفطصم یمت ریم ہےسیو

ہوت اےنپ وس ہںیمہ ہرن اےن اہک ہ ہسک

ٹ

 
ےک  ہیفطصمہ ہےن یھب الکن  ےک اسھت وہں ۔۔  ۔ ینج ہی

 اہک  ہادناز ںیمہ

و ہسج

ن

 

ے

 اک قہقہ دنلب وہا ہ ہںہرپ ت

  ہیھت ےک رہچے رپ روقن آت ہوہج ےس یفطصمہ ہاھت سج یک یہ وادح ینج ہہی
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ا وہں ہ ہایھب ہںیمہ  ہرن ا ہٹیب ہوت

ے

 آن

 ےن وپاھچ ہ ہینج    ہاہکں

ا ا وہں  ہرکےن اجراہ وہں ایھب ہجنیچ ہرن 

ے

 آن

رھ ایگہ ادنر یکہ ہہہک رک یفطصم ہہی

ٹ

  ی 

ن

  اجی

 

م

م
م
م
م
مم
ہ

ہآپ ےس ا ہٹیب ہینج ہ   یھت ہن ات رکین ہیرضور ہی 

 وہا ہ ہہنس راہ وہں ۔ وہ دیجنس ںیم الکن وبںیل یج ہیج

اس  ہوہ وج اتسنہ ےہ سب ویہہ ہآپ ےک اسےنم ںیہ ہاحالت آپ ےک اسےنم ںیہ ہیک ہیفطصمہ ہٹیب

 ںیہن ہامں ےس اس یکہ ہیک

ے

 ےہ  ہریتہ ہرآج لک امیب وہج ےس وہ یھب ہسج یک اجت ہھکیہد ہاحل

 

 ن ات ےہ  یہ ہھجمس راہ وہں وایعق ہالکن ںیم یج ہیج

ر ےہ وھگےنم رھپےن اجؤ  ہوک ےل رک ںیہکہ ہہہک راہ وہں ہک آپ یفطصم ہاس ےئل ںیم ہاھت
م
ن اہ
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اہک وہ وھتڑا اس ر ہےسیج

ے

 وہ اجےئ  ہسکیلیآپ ولگ ےلہپ اجےت ےھت ن

 

 وسچ راہ اھت  ہیہیہ ہیھب ہالکن  ںیمہ ہیج

 

  وساتچ وہں اس ن ارے ںیم ہےہ الکن ںیم ہکیھٹ ہںیلچ

 

 ےک دنکےھ رپ اہھت رےتھک وہےئ وبال ۔  ہےن آرک ینج ہےہ یفطصمہ ہن ات وہ ریہ ہوسےنچ یک ہایک

اد ہرےہ ےھت اب ںیممہ وسچ ہ ہ

 

 الکن ےس ن ات رک راہ اھت  ہںیم رک ول وت ویہ ہیش

  رےتہ وہےئ ن ات یک ہدیجنسہ ہیہہ ہےسیےن  ا ہینج

 رپ کلم اصح  رکسما اےھٹ ہسج

  اھبگ ایگ ہےک ےھچیپ ہینجہ ہیفطصم ہاور

  داع یک ہرکسماےت رےنہ یک یہ ےسیا ہہشیمہ ہےک ےیل ںاصح  ےن وٹیب ہکلم
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 ۔     ۔ ۔  ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ہ ہ

 

سج  ہےک ن ارے ںیم ہشویاور ا ہیھت ہآرک اکجل اک الہپ دن وسچ ریہ ہامہ اےنپ رمکے ںیمہ  ہ

ام تہب دنسپ  ہوہئ ہسیارپم ہاس ےس اکیف  ہاھت ۔امہ وایعق ن ارطح اس ےن امہ وک اچبہ

ن

اےس اانپ ن

 البےت ےھت ۔ہ ہےس امہ یہہ ہرایپ ہک اس ےس اسرے رھگ واےل یھب ہںہ۔ویک ہن اآ

 وہےئ اہک  ہااجزت تیل ہاخنہدنر آ اجؤ امہ۔۔۔۔۔۔ ریبکا ہںیم ہایک

ہ ہالہل آ اجںیئ ہیج

ٹ

  ہن ارکےت وہےئ وجاب د ہامہ ےن دوہٹپ رس رپ س 

 ۔۔۔۔۔۔۔ہ ہوہں کیلہ ہن اےل وت آ ںاہیآپ وک  ہںیمہ ہٹیب ہامہ

 

  ھچک وہا ےہ ایکہ ہن ات وت اتبںیئ ہالہل زیلپہ ہایک ہکیل

  ان ا اجن ےن ھچک اہک ےہ ایکہ ہن اہاجن ہ  یب ہایک
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 کیل ہےک ےیل ہوہں ڑپاھئ ہن اہال ہںاہیآپ وک ہ ہےہ ہک ںیمہ ہہیامہ ن ات درالص ہ ہںیہن ہںیہن

ہ ہںاہیاکرون ار  ہاریم

ٹ

سی

ہرپ ا
 
ٹ

ہ

 

ش

ی ل

 وہ اتکس  ہںیہن ہ

 ینب ہلہپ ہیالہل آپ وک ہتپ آج   ریم ہکیل

ے

ارے اکجل یکہ ےہ وکئ ہدوس
م
 ۔آپ وک ہتپ آج ہ

ہا رہتش نب رک دمد یک ہشویوت اہ ہیھت ہوج ہک ھجم رپ اہھت ااھٹےن والہ ہڑلیکہ ہی 

ن

 ۔ہےن ف

  ہ

ار وکن ےہ وہ ڑلیک ہایک
م
اخن ےن  ہریبک وکشش یک ہنہب وک اصقنن اچنہپےن یک ہیسج ےن ہ

 وہےئ اہک  ہےتھکیرطف د ہےصغ ےس امہ یکہ

  رک یتکس ہنہب وک ھچک ںیہن ہوہ آپ یک ہیھب ےسیہو ہیھت ہڑلیک ہالہل اجن الکس یک ہںیہن ہوکئ

امہ ہشہویا  ہہی ہاور

ن

ےل  ہںہاہی ہںیم ہرضورت ںیہن ہوکئ ہرپ اابتعر رکےن یک وکن ےہ یسک ہڑلیکہ ہن

ا سج ےس ےھجم یب ہرحںیتک یھدیس ہاٹلہ ہوکئ ہرںیھک ہدہن ا ہوہں کیل ہن اوت آ

ن

اجن اور ان ا اجن   ہرکن

ا ڑپے 

ن

 ےک اسےنم رشدنمہ  وہن

 ینپادسار ہاس یکہ ہہشیمہ ےہ  ںیمہ ہےئل ایل ہےریمہ ہےھجم اتپ ےہ آپ ےن وج یٹسہ ہالہل یجہ ہیج

  رکویگن
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 رہلا رک اہک ۔ہ ہےن اہھت وہا ںیم ہامہ

ا ہاور

 

داہں مہ ش  ۔ٹفش وہ اجںیئہ ہاالسم آن اد ںیم ہی 

  رطح یگل ن ات امہ ےک رس رپ دامھےک  یک ہہی ہایک

 یھب ہیہوہں اور ریم ہوت آئ ہالہل اجن ایھب ہکیل

ے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہدوس

ا ۔۔۔۔ریبک ہن اہامہ ےن ہہک د ہسب

ن

  ہایگ ہن ات انس رک الچ ہاینپ  ہن

  ہیئگ وہ رک ٹیب ہسہویامہ ام ہےھچیپ

ا اسر ہںیم

ن

رانہ اھت ۔ ۔ امہ ےن وسےتچ وہےئ اہک رھپ اس ےک اسےنم   ہںاہی ہزدنیگ ہیےن وکن

  ن ااک رہچہ رہلا  شویآ

ا  ہن ااکش آپ ےن ےھجم ڑلاک انب ہاہےئ اہلل یجہ اجؤ یگ یلچ ہوک وھچڑ رک ںیم ہڑلیکہ ہیرایپ ہانت ہوہ

ے

وہن

   ےک نپاس ریتہ ہشویس  ےس ڑل رک ےک ا ہہ وت ںیمہ

 ھٹیب  ہامہ ےن ڈیب ہ
 
وں ےک ٹ

ن ٹ

ر یلچ ہدنب رک ےک  داع یک وہےئ آںیھکنہ ہرپ ھگ
م
 اور اھبگ  رک ن اہ

  ہیھت آواز آ ریہ ہاور تخب الہل یک ہاہجں ےس ریبکہ ہیئگ
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 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  ہ

 آپ ۔۔۔۔ہ ہاجن ن ان ا اجن اہکں ںیہ ہن ان ا

 یھتہ ہدے ریہ ہںیوج زور زور ےس آواز ہشویا ہ

ر آ ہیک ہشہویوج ہک ا ہداین
م
را رک ن اہ

 
اھبےنگ  ہابیاور ادمح اصح  رقت ہہملس مگیبہ ن اہآواز نس رک ھگ

ر آےئ  ہےک ادناز ںیمہ
م
 ن اہ

 

 ےن ھچک اہک اھت  ہیسک ہن ات ےہ ایک ہےہ س  وکئہ ہےہ کیھٹ ہٹیب اوہا ریم ہایک

 

ا ںیہن ہارے

ن

  ہن ات ںینس ہیےلہپ ریم ہن ان ا اجن  آپ ےن وت وھگےنم رھپےن اجن

 ہرپ اھٹبےت وہےئ اہک آپ آرام ےس ھٹیب ہس  وک ڈاگننئ لبیٹ یھتہ ہیڑھک ہاہل ںیمہ ہوہ

  رھپن ات رکےت ںیہ

ر

ٹ
پ
ش ویک ہیدلج ہلیچ

ن

یپٹ
س
س

دہرکہ ہںرکو ن ات 

ٹ

 وہ  ہرک یہہ ہٹی 
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۔۔وت آپ ےک آےن ےس ےلہپ  ہاھت ن ان ا اجن آپ وت اج رےہ ںیہ ہہیےن انہک ہ ہ۔۔۔ وت ںیمہ ہاوےک

 ۔ ۔ہرک ںیلہ ہریس یک ریمشک ہن مہ یھب ہںویک

  ےس ںیم ہریمشک ںیہن ہیہ اھکیےن د ہےن ںیم ہںیم
 

ےن وہش  ہاور آپ ےک اطمقب ح

 وہں  ہیہہ ہںیم ریمشکہ ہاھبنسال ےہ ںیم

اگنپ امل ےک العوہ ںیہک ہںیم ہکیل

 

روےت  ہشویا ہیئگہ ہںیہن ہوت اکجل رھگ اور نپارک اور ش

 وہےئ اہک ہ

 

د اگلںیئ ہےک اسھت ریمشک ہیٹیب ہاینپ ہیلمیف ہیہچب اچاتہ ےہ ہک مہ وپر ہاریم

ٹ ن

 اور ریس ہاکر راؤی

 ۔ںیرکوا

 

 ۔۔ہ ن االہ ہےس اےنپ رس وک اہں ںیم ہیےن دلجہ ہآئ ہیج  ہیج ہیج

ففہ
فف
فف
فف
ف

 ن ان ا اجنہ ہا

ر

ٹ
پ
وھچڑ رک اھبگ رک  ہیرایت ہوہ اینپہ ہہکنہہپ ہصغ آ راہ اھت ویک ہشویوک ا ہھجم ےس   داین ہیگہ ہوٹیپ ہلیچ
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 آ ہیکہ ہشویا

ن
ن

 اھت  ن ان ات نس

  ن اوجاب د ہےک ادناز ںیمہ ہلہاےنپ دوونں ن ازو الہ رک دااین ۔اس ےن یھب ہاھبئہ ہاجںیئہ ہوتآپہ

 اجن  اھبئ

رھ ایگہ ہوج ہک اےنپ روم یک ہلدااین

ٹ

  ی 

ن

 ےس آواز نس رک راک  ہاھت ےھچیپ ہاجی

 وھگرےت وہےئ وپاھچ ہ ہلہےہ دااین ہاب ایک ہ

 وش ےن ےتسنہ وہےئ اہک ہ ہاالٹ  آئ ویاجن ول ہ ہاھبئ ہںیہن ہھچک

 ن ات رپ س  ولگ رکسماےن ےگل  ہیکہ ہُاس

 

وہےن واال ےہ دقرت ہ ہاجاتن اھت آےگ ایک ںیہن ہوظنمر اھت وکئ ہدقرت وک ھچک اور یہ ہکیل

 ےک آےگ س  ھچک ےب اکر ےہ  ہےک لیھک

  ںیہن ہن ا ہک ان ےک نپاس اب رکسماےن اک ومعق آےئ اگ یھب ہاجےتن ںیہ ہںیہن ہوہ

 

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


  :New Era MagazinePosted On   ہیااصنر بیبحہ زا ہتبحم اجےئ انپ

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

48 

 ۔       ۔  ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ ہ

رآن اد اک وممس تہب وخوگشار اھت ن ادولں ےن اانپ ڈ ہاالسم وہا اھت ۔اور ن ارش مھچ مھچ  ہن اامج ہہی 

رس ریہ  ۔۔۔ ہیھت ہرک ےک ی 

 

 ۔۔ہ ہرصموف ےھت ہوموجد اھت اور دوونں وپگں ںیم ہےک رھگ ںیم ہینج ہیفطصم

 

اش

ے

 ۔۔۔ہ ہدالخ وہئ ہےک روم ںیمہ ہامں ےہ اچےئ ےلرک ینج ہیک لگ وج ہک ینج ہزرن

 

 ۔۔۔ ایلہ ہراور ایپ ہن اہےن ڑھکے وہ رک رس وک اکھج ہ! یفطصم ہآیٹن ہمکیلع ہاالسلم

 

ار ہآئ ہدن ا ےئگ آج ےسیک ہآپ وت وھبل یہ ہوہ یفطصم ہےسیک
م
 ۔۔۔۔ہ ہیہہ
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اش

ے

 اہک  ہلگ ےن وکشہ نک ادناز ںیمہ  ہزرن

 

رن ان ۔۔۔ہ ہاجن یھب  ہآپ رپ یفطصم ہآیٹن ہیرایپ ہیریم ہارے

ے

 ف

اج لگ وک ےلگ اگلےت وہےئ اہک  ہیفطصم

ے

 ےن زرن

 

 ۔۔ہ ہوھبل اجےت ںیہ ںوہں آپ دوونں ےھجم ویک ہیھب ہںیم رن امہ مہ مہ۔۔۔۔۔۔۔ ہ ہمہ

 

اش اور یفطصم ہےنینج

ے

 وک اگل رکےت وہےئ اہک  ہزرن

 

ہ ہآپ وک ںیہن ہآیٹن ہاھاھاھہ

چ 

ہگل راہ ہک ھچک ولگ مہ ےس 

ی 

ش

ل

۔۔۔۔۔   ہوہ رےہ ںیہ  ہ

اش ےک ےلگ ںیم ہیفطصم

ے

 ڈاےتل وہےئ اہک ۔۔۔ہ ہےن دوونں اہوھتں ےسزر ن
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 گل راہ ےہ ہ ہیہہ ہاسیھچک ا ہیھب ہےھجم

 

 ٹیب ہآپ اک نیسح ہیہ ںیم یج ہیجہ  ہےیھکیاجن د ارے امہ ںیہ ہہہک ریہ ںہویک ہاسیہآپ ا ہام ہام

 ےہ ۔۔۔ہ ٹیب  ہدنبر آپ ےک نیسح ہہیوہں ۔اور ہ

ے

 اک دوس

 

 رکےت وہےئ اہک ہ ہگنٹکیےن ا  ہینج

 

اش

ے

 رک رکسماےن ےگل۔۔  ہھکیلکش د ہاس یک ہاور  یفطصمہ ہزرن

 

ارے اسھت ۔۔۔ہ ہوٹر رپ اج رےہ ںیہ اور یفطصمہ ہاجن ںیمہ ہام
م
 آپ س  ولگ ہ

 

 ۔۔۔۔ہ اھکیہرطف د ہامں  یکہ ہینپوہےت وہےئ اہ ہہےن  ےن دیجنس ہن ار ینج ہیک ہاب
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اج  ںیہن ہںیم ہںیہن رپورگام اور ےھجم ہتپ یھب ہہیہمت ےن ہ ہن ااور بک انب ہںہویک ہاور مت کیل ہںیم

 ۔۔۔۔۔۔ہ ہیھب ہراہ ںیہک

 

  ن اوہےت وہےئ وجاب د ہانہےن ریح ہیفطصم

 

 اھجمسےئ اےس  ہاب آپ یہ ہام

 رطف رکےت وہےئ اہک ہ ہیکہ ہےن ن ال  اک رخ  یفطصم ہینج

اج لگ یکہ ہوہ اجےئ یفطصمہ ن ات اجاتن اھت ھچک یھب ہہیرطح  ایھچ ہینج ہہکنویک

ے

 ن ات یھبک ہزرن

اج لگ ےک اسھت ز ہوہ رشوع ےس یہہ ہہکنرک اتکس ۔ویکہ ہرد ںیہن

ے

 اھت ۔ہ اچیٹ ہدہن اہزرن

 ہ
 

رہ مگیب ہیھبک ہح

ن
 

اش ےک نپاس یہہ ہاجےت وت یفطصمہ ںیمہ ہکلم اصح  نپاریٹہ ن ا افی

ے

ا اھت  ہزرن

ے

وہن

 ۔۔۔

اج لگ ےک وبےنل ےس ےلہپ یہ

ے

 ۔ رھب لہ ہےن احمہ ہیفطصمٰ "اوےک " زرن
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 ےک رمک رپ  اہھت امرےت   وہےئ اہک ۔ ہےن   یفطصمہ ہہن ن ات ۔۔۔۔ینج ہوہئ ہہی

 وھچڑوں اگ دنبر ،دگےھ مت چب اجو  ھجم ےس ذرا ۔۔۔ہ ہںیہن ہےھجت

 ۔۔۔ہ ہیدوڑ اگل د ہےک ےھچیپ ہےن ینجہ ہیفطصم

ا ایت ہام

ن

  آےت ںیہ ہمہ ایھب ہںیرک راجن آپ اھکن

 امں ےس اہک ۔۔ہ ہاہےتپن وہےئ اینپ ہینج

اج

ے

   ہیھتہ ہ۔۔۔وہ اجیتن ہیگہ  ہرس الہ رک واہں ےس یلچ ہںیم لگ رکسماےت وہےئ  یفن ہزرن
 

ح

 وکئہ

ے

ہا ہی ہاہ ہےس وکئ ر ہن امن ےل اگ۔ دوونں ںیمہاہ ہی   ےٹہ اگ ۔۔۔ہ ہںیہن ےھچیپ یھب ہی 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 

 وموجد ےھت  ہس  رمکے ںیم ہاجن اور ن ایق ہیب

 راےئ دے رےہ ےھت ۔۔۔ہ ہاینپ ہرحتک رپ اینپ ہآج ویہ ہیک ہےشیہرپ  ہس  یہ ہاور

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


  :New Era MagazinePosted On   ہیااصنر بیبحہ زا ہتبحم اجےئ انپ

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

53 

۔اےس قح ےہ  ںیہن ہھچک طلغ اہک یھب ہاسیےن اہ  ہٹیبہ ہےشیہاجےئ وت رپ اھکید ہےسیہاجن ۔۔و ہیب

 ۔ ہوہت ہزمکور ںیہن ہرمدوں ےس یھبک ہہک وعریت ہںیہ ہوت اہک رکت ہڑپےنھ اک ۔اور آپ یہہ

  آپ یھب ہاور
 

۔اہجں رصف اور رصف وارڈز  ہںیہ ہوہئ ہیھٹیب ہرپ یہہ  ہیاس دگ آج  ح

ہ

ب 

ہ

ٹ 

ے

ے

ھت

ٹ

ن

ہےن اس روا  ۔داٰھ یج ہںیہ ہ

ے

 
 ن اوک وت وتڑا ےہ ۔اور آپ وک اس تسشن اک قح دار انب ہی

ہروا ہیکہ ہںرھپ ڑلویک ہےہ ۔وت آپ یھب

ے

 
 ۔ ۔ہوک متخ رک ڈاںیل ہی

۔نج اک ہنم طبض ےک امرے  اھکیرطف د اجن   یکہ ن ات لمکم رکےک یب ہاخن ےن اینپ ہاربک

 رسخ وہ اکچ اھت ۔۔۔ہ

 وہےئ س  یکہ ڑلےت ہاجن ےن اہوھتں وک آسپ ںیمہ ہاور ےن ھچک انہک ےہ ۔۔۔یب ہیسک

 ۔۔ہ ہرطف رظن ڈال

  یرطف لچ د ہاور اےنپ رمکے یک ہاجن اںیھٹ ہنپارک یبہ ہرطف ےس اخومش ہیکہ ہس ہ

 لکن ےئگ ۔۔ہ ہےھچیپہ ہاجن ےک ےھچیپ  س  یبہ ہن ایق

 ۔ہ ہیھت ہاچیہہ ہرکین ن ات ںیہنہ ہےسیاجن ےس ا  ہاجن !آپ وک یبہ ہالہل

ر رے ےھت (ےس اخمبط وہےئ۔۔ ہن ای 

ٹ

 ےن اربک اخن )وج ہک اربک ےس ی 

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


  :New Era MagazinePosted On   ہیااصنر بیبحہ زا ہتبحم اجےئ انپ

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

54 

  ریم ہںویک
 

ر !ح  یک یلیاس وح ہیےہ وت رھپ اہمترہ ہاحلص رکےن اج یتکس ہمیلعت ہیٹیب ین ای 

 ۔ ںیہن ہںہویک ہاور یٹیبہ ہوکئ

 ےن ہصغ طبض رکےت وہےئ اہک ۔۔ہ ہاربک

اہتش ڑپکے نہب اور اھبئہ ہاجےتن

ن

 دن اس  ھچک ہ ہےک ےئل تہب ڑتنپا وہں ےھجم اج یھب ہوہ ن

 ےہ ۔۔

  ںیم ہمت
 

 ےہ ۔۔ہ ہآتہ ہدن اوہں ےھجم وہ ہ ہاتھکیان وچبں وک د اجےتن وہ ح

 آوھکنں ےس آوسن ہہب ےلکن ۔۔ہ ہرکےن ےک ن اووجد اربک اخن  یکہ ہطبض

ہاھت ہک اہ امیض ہایکہ ہاسیہک ا یھت ہہین ات ہ ہیک ہوسےنچ آوھکنں ےس آوسن لکن  ہوبضمط رمد یک ہی 

اک امیض ہوکئ ہانیقیآےئ ۔

ن

 س  ےس رووپش اھت  ہاھت ۔وج ہک اب یھب دردن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 

 مسق اھکےت وہےئ اتہک وہں ۔ تخب اخن اےنپ وپرے وہش ووحاس ںیم ہںیم

ر اہ ہےہونط رپ ریم ہاس
م
ہوخن اک ہ  رطقہ الحل ےہ۔ ہی 
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ااہلل ہںیہن ہیاےنپ ونط ےس دغار ہںیم

 
ن

 رکوں اگ۔ان

 وہ، ابمرک وہ، ابمرک وہ۔۔۔ہ ہابمرک

ر
م
 رطف ابمرک ن اد اک وشر وگاجن۔۔۔ہ ہہ

 ےک دہعہ رپ بصن وہا اھت۔۔۔ہSP ہاھامشر اھت۔ اور دیس ولوگں ںیم ہاخن وٹپ نیٹ ہتخب

 وک اتلم ےہ ۔ہ ہےنھکید ہیھبک ہاہبدر یھبک ہوہ تخب اخن آپ اسیج ہابمرک

ہاک اہ آرسیف ہآرم     ہ  رامنہ تخب وک ہہک راہ اھت۔۔ ہی 

 ےہ ۔۔ ہس  آپ یکہ ہی ہرس ! کیل ہہیرکش     ہ

ے

 دبول

 

 ہرقت
 
 اک ن ااقدعہ آاغز وہ اکچ اھت۔۔ہ ہی

ہون د ویہزز ہون۔ا ہیرویا ہولیہ

ٹ

 
  ی

ارے درایم ہوخش ہںیمہ
م
 ںیم ہوموجدیگ ہ۔نج یک ہاہبدر وموجد ںیہ ہےسیا ہنےہ ہک ہ

ارے کلم وک دونمشں ےس وکئ
م
 ۔۔رطخہ ںیہنہ ہہ
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 ہن تیل ہدہن اآپ اک زہ ہاور

ے
ے

ر ںیمہ ہوق

ن

ااہلل مہ س  اےنپ  ہہی وہےئ آچ

 
ن

انہک اچاتہ وہں ہک ان

ررگ ہاجن اچنور رکےن ےس یھب ہاینپ ہافحتظ ےک ےیل ہکلم یکہ

ن

 ےگ۔  ہںیرک ہںیہن ی 

 تاک ااہظر رک رےہ ےھت۔ اور اےنپ کلم ےس دیقع ہالتاےنپ ایخ ںیم  ہین ار ہاینپہ ہاینپ ہس ہ

 اک ااہظر اھبن رےہ ےھت۔ہ

 ۔ہںیوجانئ رک ہتخب اخن وک ہک وہ ںیمہ ہںیہ ہےتیمہ دوعت د ہاب

ہرپہ ہروی ہریش ڈنیاہ ہجیٹس  ہیہمک آن د ہزیلپ

 

 

 

داھتسٹ و ی  اس  ہی 

 ۔ہ ہوی ہکنیھت

 ایک ہ۔اور امکیئ ہن اہرپ آ اخن اتلچ وہا اجیٹس ہتخب

ے

 ۔ہ وک درس

 ون ۔۔ ہیرویا ہمکیلع ہاالسلم

ر اخن ےہ ۔اور ںیمہ ہاریم ام تخب اخن انب ن ای 

ن

ا وہں ۔ںیمہ ن

ے

 اخن رگاےن ےس قلعت رھک

رے دوعے وت ںیہن ہرپ وکئ ہںاہی

ٹ

رے ی 

ٹ

 وھچےٹ وھچےٹ ےچب وک یھب ہہکنہرکوں اگ ۔ویک ہی 

 ۔ہ ہرکےت ںیہ ہنایب ےہ ۔اور سج اک ااہظر وہ وظفلں ںیمہ ہوہت ہتدیقعہاےنپ ونط ےس ہ

اءاہلل  ہتاس دیقع ہںیم

 
ن

 رکوں اگ ۔ان

ے

 
ای

 

 وک اےنپ اکم ےس ن
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ہ ہںیم ہہشیمہ ہاور
س

ن

سٹ

 ہاےنپ اکم ےکاسھت 
ی
اءاہلل  ہرر

 
ن

 روہں اگ روہں اگ  ۔ ان

  ہی۔       ۔   رکش    ہ

اایلہ ولگ اینپ ہامتم

ے

 ۔۔۔ہاجبںیئ ہںہگج رپ ڑھکے وہےئ اور ن

  ہ

 دم ےہ اتگل ےہ ھچک ہن ھچک رکے اگ ۔۔ ہںیم ہڑلےک

 ہہک رےہ وہ آپہ ہکیھٹ ہااھچ

 رک رےہ ےھت  ہن ایتہ ہنپااتسکن آسپ ںیم ہرئنیس ہدو

ووایئ ہولگ آسپ ںیمہ ہس ہ
مگ
چپگ

 رکےن ےگل   ہں

 رہگ ہاخن یک ہتخب

ٹ

م
 ۔۔۔۔ہ ہیئگ ہیلچ ہوہت ہیےس رہگ ہیرکسماہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 

 آ رےہ ےھت اور اسھت یہ ہن اولں وک وھکےل وہےئ یھت ہیاےنپ رہنس  شویا

ے

 وج ہک رمک ی
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 ۔۔ہ  ہرصموف  یھت ہھچک التش رکےن ںیمہ ہوہئ ہرپ یکھج ہلبیٹ

 

اہتش رک ول اج رک۔ ہملس مگیبہ ہگج التش وہیئگ ہشویا

ن

 شویوہےئ ا ہےن وصےف رپ ھٹیب ہوہ وت  وت ن

 وک اہک ۔ 

 

 ۔یئگ  وہ یہہسب ہامں  اجین ہیج ہ

 

 ۔ہ ہشویہن ان ا اجن۔ آ ہاجین ہامم

 

۔ داین ہںیہ ہاہکں ا وہا آراہ اھت۔۔۔ہ ہںویھڑیس ہآپ س 

ے

 ےس اھبگ

 ےن اہک  ہرکے ہملس مگیب ہریخ ہاہلل

ا ا س  کیھٹہ ہوہا اھبئہ ہایک

ن

 ۔۔ہ ہیھت ہوہیئگ ہنشیرپ ونعمں ںیم قااہت ہچقہ ہیھب ہشہویوت ےہ ن
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 اتیل ہشویہا ہہشیمہ ہلہدااین ہہکنویک

ے
ے

ام اس وق

ن

  وکئ اک ن
 

ا ۔ ہنیگنس ہح

ے

 اعمہلم وہن

 

 اہک ۔۔ہ ہےن وھپےل  وہےئ ےجہل ںیمہ  ہلاجن اہکں ےہ ۔دااین ہن ان ا

 

 ن ات ےہ ۔ہ ہایکہ ہٹیب ہیج

 

 آواز نس رک آےئگ ےھت ۔۔ہ ہیک لدااین ہیھب ہادمح

 

ازر یہ ہلہدااین ہہکنویک

ن

ازون

 

 اواچن وباتل اھت ۔۔۔ہ ہش

 

اور آوھکنں ےس آوسن ہہب ےلکن سج ےس واہں  ن ان ا اجن ےک ےلگ گل ایگ ہلہاجن۔ دااین ہن ان ا
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و

ن

 

ے

 ۔ہ ہاجن لکن یئگہ ہوفنس یک ہںڑھکے ت

 

ا ایک اجن اتبںیئ ہوہا اھبئہ ہایک

ن

 ۔۔۔؟ہ ہرےہ ںیہ ہںن ات ےہ آپ رو ویک ہن

 

ش رکو مہ لح التش رکہ ہینشیرپ وہا وکئ ہاتبؤ ایک ہٹیب

سک

 ےگ ۔۔ہ ہںیےہ وت مہ ےس ڈ

ار
م
 ہو یہ

 
ا ہںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہہ عیہش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ ہوہےن واےل ن

 ہو ہاینپ ںیمہ
 
را ین ی ر ہای 

ن

 
 ہیکہ ںویاھکلرہ ہ(  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
 ہو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ن

ن

ارع ہ،رپ اانپ ن

 

 ہ ہ،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنم ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

 ہ ہیھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہہ ہلیہرہج ذن

ے

تکس

 ۔ ہںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

رہرحت )ان ہا ی   ہےتفہ ےک ادنر ادنر وہ ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یہرپ وپس

ن

د۔ م  ہتہالیصفت ہی 

 ںیہ اورپ دےیئہ ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنیہ ادارہ :  ہیرکشہ                  

ن

 
را م    ین ای 
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ا  ا  ہیالص وہ ریماجن وہ ہ ہ ہ در ہن ان ا

ن

 ہوںےک رپیپ ہٹیک-یڈ- ہیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم

 

ا  ہیھت ہیک ہیوکشش وت وپر ہیوپر ہآپ ےن اینپ ہاھبئہ ن ات ںیہن ہوہ ےئگ وت وکئ ہوت ںیہن  ہلیف ہ

ن

ن

اہک وہ رپ ہلہ ہاسڈیئ ہیک ےس اےنپ اھبئ ہیےن دلج ہشوی۔ا

ے

 ہن وہ ۔ہ ہنشین

 

 ہےتیوک دالہس د اےنپ ٹیب ہےن یھبہ ہوظنمر اھت ہملس مگیب یہیاہلل وک ہ ن ات ںیہن ہوکئہ ہٹیب ہاہں

 وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔ہ

 

ا آےگ اہلل یک ہیھت یکہ ہیآپ ےن وکشش وت وپر ہٹیب ن ات ںیہن ہوکئ

ن

۔۔ "ےب کش  ہرمیض ہن

 وہ رتہب رکےن واال ےہ"

 

ا ریم ہکیل

ن

ہ اھت ن

ن

پی
ام ےک آےگ ڈارٹک د ہےہن ان ا اجن آپ اک وت سٹ

ن

 اک ۔۔۔۔۔ ہےنھکین
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اور آوسن   ہ،ینیقیےب ہ ،ایگنریح ہآوھکنں ںیمہ ہاور ان اکلہ ہیھت ہآںیھکن ہلہاک ہیرہگ ہیکہ ہلدااین

الم ےھت۔کیل

 

 وہں اب یک ہوہ ایگ ٹکیلس ہںیمہ ہریٹسینوی لکیدرالص ڈیم ہن ان ا وہ ںیم ہش

 ن ار وہ وھتڑا الھچ رک وبال اھت۔۔۔ہ

 

و ہن ایق

ن

 

ے

راد وج اہجں ےھت ویہہ ہںت

ن

 ےس ڑھکے رےہ ۔۔۔ ہینیقیےپ ےب  ہاف

 

اب وہ ہملس  ہادمح اصح  ےک اسےنم وہا اور ےلگ ےس اگل ایل ہلچس ہہک راہ وہں دااین ہںیمہ ہیج

ا اچیہہ ہمگیب

ن

 ۔۔۔ہ ہںیہ ہاور آپ رو ریہ ہےک اسےنم اھت ارے امں اجن اب وت وخش وہن

 

  ےس آ یک شویاجبےئ وجاب ا ہیکہ ہہملس مگیبہ اھبئ ےک آوسن ںیہ ہوخش ہہی

ن

 اھت۔۔ہ ن ااجی

  ہ

 رپ س  رکسما اےھٹ ۔۔۔ہ ہسج
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 ےک اسےنم  ڑھکا وہا۔ہ ہشہویا ہلدااین ہاب

 

ر ہلیفہ ہیھت ہہہک ریہہ ہایک

ٹ
پ
ےن اکرل  ہلوہں دااین ہاہمترا اھبئہ ہاب مت رخف رکو ںیم ہلیوت چ

 ۔ ہےیےس اہک اور ن ال اگبڑ دہ شویاھجڑےت وہےئ ا

 وبال اھت ۔۔۔ہ ہآج  اس ےن ھچک ںیہن ہکیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 

ہ۔ان دوونں ےن ا ہاتبئ ہاکررگدیگ ہاور اےس اینپ ہن اہےک نپاس آ اخنہ ہاخن ریبک ہتخب  ی 

 ۔ ہںید ہداعںیئہ ہیاور تہب اسر ن ادورسے وک ےلگ اگل

 

 ۔۔۔۔؟ہ ہںیہ ہینیل ھجم ےس سک ےن داعںیئہ  ہارےےےے
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 آےت وہےئ اہک  ہامہ ےن دوونں ےک چیب  ہ

 

 ۔ ہاج رےہ ںیہ ہیلیرکو  مہ وح ہےس گنکیپ ہیہدلج ہیچبہ ہیک ہامہ

ا وت  تنبہ ہیوخربخش

ن

 ےہ ۔ ہانسن

 

 ۔ہ ہوہےئ آوھکنں وک اورپ ایکہ ہےتھکیہےن امہ اور تخب اخن وک د ہریبک

 

 ےگ ۔ہ ہاسھت الںیئ ہوک یھب ہین الکل رھپ مہ الہل ۔۔اونہش رپ ہ

ا ۔۔۔۔۔  امں ےن ن ار ہںیہ

ن

 ۔۔ اھکیرطف د ہیک ہںدوونں اھبویئ ہین ار ہین

 

 ۔۔ہ ہن اہرس الہ ہےن رکسما ےک اہں ںیم ہوہنجں
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ام

 

 لکن ےئگ ےھت ۔۔ ہرھگ ےک ےیلوک وہ س  اےنپ ہ ہش

 

ر ںیہن ہکیلہ ہیھت ہآ ریہ ہدہن اتہب ہ ہشہویوک ا ہامہ
م
 ۔ یھت ہیکس ہاور اس ےس لم ںیہن ہیھت ہیئگ ہوہ ن اہ

ہا  ۔۔ہ ہیھت ہڑپ یئگہ ہںیٹھچ یک ہںویاکجل اس ےک دعب رسد ہیھت ہدن یئگہ ہی 

 اک ایخ ہریبک

ے
ے

 ۔۔ اجںیئہ ہںیزگار ہیہہ ہںیم یلیوح ہںاھت ہک یٹھچ لہاور وق

 ولعمم ہن اھت ۔۔ہ ہاےس وخد یھب   ہوک وسےتچ وسےتچ بک وس یگہ ہشویآ ہامہ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 

 ےلچ ےئگ ےھت ۔ ہکنکپ ےک ےیل ہاور ینج یفطصم ہ

 

اھت اور  ہرشوع وہایگ ہربمتس اک نیہمہ ہہکناھت ویک ن ااجےن اک وشمرہ کلم اصح  ےن د ہریمشک
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 ۔۔ہ ہوخوگشار وہایگ ہوممس اکیف

ر رکے اگ ۔۔ہہگج اج ہ اھت ہک ئنہ ہلہاک ایخ ہان

 

 رک ذنہ رپ وخوگشار اموحل ای

 

 رواہن وہےئگ ۔۔۔۔۔۔ ہس  ےس لم رک رفس ےک ےیل ہاور ینجہ ہیفطصم

 

ا ڑپا ۔۔۔۔۔یفطصمہ ہیریت

ن

راھےت وہےئ اہک    ہےن ڈیپس ہوہج ےس ےھجم آن

ٹ

 ی 

 

  وہں ۔۔۔۔اہےئ اہلل یج ہ۔۔۔۔۔اور وہ وہج ںیم ہن اوہج ےس وت آہ ہیک ہلچ یسکہ ہ

  ن ااپھچ ےن رشامےت وہےئ اانپ ہنم اہوھتں ںیمہ ہینج

 

 رشوع ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہتےب ریغ ہیہریت ہوہیگ ہاہں
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ا ہرطح رٹہ ہوبحمہب یک ہرن 

ٹ

 
ا ۔۔ہ ہیہیرکو ےگ وت ہ ہی

ن

 وہاگ ن

 

 ریت ہاس ےیلہ ہاہں

ے

 اہک  ہےن ڑسے  ادناز ںیمہ ہ۔۔۔یفطصمہ ہینب وبحمہب ںیہنہ ہوکئہ ہیآج ی

 

ہ ہاہں

چ 

ہاور وہج مت وہ ۔۔۔۔اہاہاہاہ 

ی 

ش

ل

 ہن وہ ۔۔ہ ہ

ا  وسچ راہ اھت ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ ہںیم ہرن 

 

 دو  ہآپ وبل یھب ہایک ہےک

 وبل ڑپا  ےس گنت آرک وخد یھب اخومش ہیک ینج ہیفطصم

ا اد ہںیم ہرن 

 

 ۔۔ہوہں یگ ہدو ںینہب ہرکواگن سج یک ہیواہں ش

 

اد ہایک ہںیہ

 

ہا ہیااا ۔۔ ۔۔ .    .   دگےھ مت ےن ش  ےہ  ہےس رکین ی 
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اک  یکہ ہیفطصم

 

 وبال ۔۔ ۔۔۔ ہںیم ہتیفیک ش

 

ہا ےہ اس ےیل ہانیوت د ہوبحمہب وہےن اک وبثت یھب ہیہریت ہکیل ہاہں ہاےنپ ےئل ا ی   ےریت ہی 

 ہہک راہ وہں  ہےیل

 

 اافلظ اامعتسل رک رےہ وہ ۔۔ ایک ہایکہ ہےک ےیل ہیویب ہارفغتساہلل اینپ ہارفغتساہلل

ا اہک وہ وخد ریت ےس اھبیھبہ ہیاہلل دلج ہن 

ے

 ےس وپےھچ ۔۔ ہےےس ولما دے ن

 

پ وہ اجؤ ورہن ہ ہینج روےنک اگل وہں  ںہاہیےن اہھت ااھٹےت وہےئ اہک ۔۔۔۔۔اب حپ

 ۔۔۔۔ہرھپ وخد دعف وہ اجئ ہیاگڑ

 ۔۔ ہایک ہےن لمع یھبہ ہوہےئ اہک ۔۔سج رپ ینج ےتید ہےن دکمھہ ہیفطصم
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راھ د ہڈیپس یکہ ہیہےن اگڑ ہیفطصمٰہ ہدنب وہےت یہ ہوبتلہ ہیکہ ہاس

ٹ

 ۔۔ہ ہیی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رامئ یھت ہیک شویا ہیھب ہہی ہیھت ےک اسھت وھگےنم آئ اےنپ اھبئہ  شویآ ہآج

ن

 ۔ہ ہف

 

داک اہ لدااین ہاکجل ںیمہ ہلکیآن اد ےک ڈیمہ ہاالسم

ٹ

وہج ےس وہ ھچک  ہوہ اکچ اھت سج یک ہنشیمی 

 اجےن واال اھت ۔۔۔ ہدونں ںیم

 

ہےس رٹہ  ہےس اےنپ اھبئہ ےن ایھب ہشہویہن اتلم وت ا ن اومعق اتلم ہ ہدعب ںیم ہاور

ٹ

 
رامئ رک  ہیک ہی

ن

ف

 ۔۔ید
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ر ہابیًرقت

ے

 ہن ارہ ےجب ےک ف
 
 رواہن وہےئ ۔۔ ہےئلیک ہوایسپ ہی

 

ہا ہاہلل وت  ہرکےن ےک ےئل ںیمہ ہحیرفت ہہک  ولگ آےئگ ںیہ ہوت ربمتس رشوع وہا ںیہن ہی 

 ۔ ںیہہ ہےتیڈال د ہتبیصم

 

ہا ےصغ ںیم ہشویا  ےسنھپ وہےئ ےھت ۔۔ہ ںیم کفی۔۔آدےھ ےٹنھگ وہ  رٹ ہیھت ہدم الچئ ہی 

 

ر

ٹ
پ
ا  ہھچک ںیہن  ہلیچ

ے

ام یہہ رن اوہن

ن

ارا ن
م
رے اگ اور آج مہ ےن ان یک ہہ

ٹ

ار ہہیوت لک ہ ہدمد یک ی 
م
 یہہ

 ےگ ۔۔ہ ہںیدمد رک ہیھب

 ےن اس وک اھجمسےت وہےئ اہک ۔۔ہ ہلدااین

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ا ام یہ ہہیاہکں سنھپ ےئگ مہ  ہرن 

ن

  ےل ریہ ںیہن ہوت ےنلھک اک ن

 ۔ہ ہاھکیرطف دہ ہیکہ ہےن ااتکےت  وہےئ ینج ہیفطصم

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہایک ہہی ہاور

 

 اصح  امتم اہجں ےس ےب ربخ وس رےہ ےھت  ہینج

ا رطف ےل اجےت وہےئ  رگدن یک ہیک اےنپ اہھت ینجہ ہاہلل ےھجم ربص دے ۔۔۔یفطصم ہن 

 ۔ہ ہرھپ رک ایگ

 

 ۔ ہوک اٹسرٹ ایک ہیےن اگڑ ہاور یفطصم ہٹنم ااظتنر رکےن ےک دعب متخ وہئہ ہدنپرہ
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 ۔ہ ہلھک یئگ کفیرٹ اھبئ ہداین ہںیلچ

 

 ےہ ۔۔ہ ہںیہن ہکفیرپ رٹہ ںاہیدورسے رےتس ےس ےلچ ہ ہاھبئ

ارہ ایکہ داھکےت وہےئ دورسے راےتس یک ہیہےن دنملقع ہشویا

 

 وج ہک ن الکل اخل رطف اش

 اھت ۔ہ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ر ہابیرقت

ے

 ہرات ن ارہ ےجب ےک ف
 
دالخ وہےئ  ہیلیوح ی،تخب اخن اور وہم ہاخنریبک ہی

اھت ہک س  وک  لہ۔۔ان اک ایخ ہیھت ہیدہ ہربخ ںیہن ہوک  اےنپ آےن یک ہ۔۔اوہنں ےن یسک

ر د

ن
 

 ہہ ہیلیوح ہاجےئ۔ کیل ن ارسرپای
ب
ہت ہآےت آےت 

ے

رو ہت  ۔ہیھت ہوہ یکچ ہی 

 

ر رطف اخومش ہںیم ہیلیوح
م
 اک راج اھت ۔ہ ہہ
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 ےلچ ےئگ۔۔۔۔  ہاور اےنپ اےنپ رمکوں ںیم  ہنپارک یکہ ہیےن اگڑ ہاوہنں

 

اسمتف ےط رک  ہےٹنھگ یک 8رپ دراز وہ ےئگ ہ ڈیبہ ہانب یہہ ہےیک ہچنہپ رک ڑپکے جنیچ ہںیم ہرمکے

 ےک آےئ ۔

و رپ دراز وہےت ںیہ ہرتسب

ن

 

ے

و ہںت

ن

 

ے

رے ےنیل ہںت

ن

روگش ےک م

ن

 ےگل۔ وخاب چ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ ہاھتہ

ا  اچب ول ۔۔۔۔ ہںیمہہ ہاہلل زیلپ ہن 

 ۔اور  رپدنے یھب ہوہیگ ہیہہ ہنسہدور ولوگں ےن ہ ہلیم ہہک سیچپ  ہدنلب یھت  ہانت ہیچہ  ہیکہ ہشویا
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 رےہ ےھت۔ہ

ن

 انپہ امن

 

ان رہتس اھت ۔ہ ہن اآ ہںیہن وکئہ ہنس رک یھب  ہہی ہکیل

ن

 وہج ےس ان

 

ارا ا ہاھبئ
م
ہڈیسکیہ

ٹ
ن

 ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ہ  ہوہایگ ہی

 

 ۔۔۔۔۔۔ ہدنب ےئک وہےئ یھت ہوج آںیھکنہ ہاھکیرطف د ہےن ُاس یکہ ہلدااین

 

 ایک ہںیہن ہیرک اگڑہ ھکیہلئسم ےہ د ہایک

ے

 ۔۔۔ ہالچ تکس

 

ر لکن رک اینپ ۔۔یفطصم ہںیہ ںویک وت الچےت یہ ہآت ہںیہن ہالچین ہیاگڑ ہارگ
م
وک  ہنیزومیل ہن اہ

راںیش ہیکلہ راہ اھت سج رپ یکلہ ہھکید

ن

 ۔۔۔۔۔۔ہ یھتہ ہآ یکچ ہچ
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  آںیھکن ہشویا
 

ہوت اسےنم اہ ہوھکںیل ےن ح  رک دون ارہ یچ ھکیوک اےنپ اسےنم د ہآدم ہی 

 ۔۔۔ہ ہومدن ںیل ہاور آںیھکن ہیامر

 

 ےس اےنپ اکونں ہپ اہھت رھک ےئل ۔ہ ہیہےن دلج ہیفطصم

 

ان یک ہیسکہ ہہی ہدل رپ اہھت رھک ےک وساچ ایک ہاس ںیم ہاور

ن

ےہ ؟؟اس ےن  آواز وہ یتکس ہان

راھ ۔۔ہ یک ہیاگڑہ ہےس ارفغتس اہلل اک ورد رکےت وہ اینپ ہیدلج

ٹ

 رطف ی 

 

را رک ااھٹ ۔۔۔ہ ہیکہ  ہوہا اھت ۔۔یچ ہن اوس ہدنین ہیرہگ ںیمہ ہیہوج ہک اگڑ ہینج

ٹ

ری 

ٹ

م
 آواز نس ےک وہ ہ

 

نس رک وہ  ہیچ ہیکہ ہآےن رپ اور ڑلیک ہدن ااور س  ہ ن اوہا نپا ہن اوس ہںیمہ ہیےن اےنپ آپ وک اگڑ ہاس

ر الکن ۔۔۔۔ ہیدلج
م
 ےس ن اہ
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 ۔۔۔۔۔ہ ہوہ ایگ ہنشیوہ رپ ہرک وایعق ھکیہاسےنم اک رظنم د ہاس

 

ردہ ہاےس وسےنچ ںیم ہرھپ ہاس ےن اہ ہیگل ہںیہن ہی   رپ ڈاںیلہ ہرطف رظن یفطصمہ ہیکہ ہیرظن اگڑ ہی 

 ۔۔

 ۔

 رطف اج راہ اھت ۔۔۔ ہیکہ ہیاگڑ ہیوج ہک دورس ہیفطصم

 

 ےہ ؟۔۔۔۔ ےن اےس رواک اور اس ےس وپاھچ وہا ایک ہینج

 

ہڈیسکیاکر اک ا ںیم ھکید ہہیراہ  ۔۔ ہ۔۔ےھجت  رظن وت آ ںیہن ہاہں

ٹ
ن

وہا ےہ ۔اس ےس ےئل انجب ہ ہی

 وت اجؤ اب ۔۔۔ہ ہںی وہں ۔ارگ ااجزت دہاج راہ ہربخ ےنیل ہان یک ہںیم
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 اہک ۔۔۔۔ہ ہےن تخس ےجہل ںیم ہیفطصم

 

 ےھت ۔۔۔ہ ہن ایتہ ہان یک ہوموجد ےھت ن اآاسین ہوج ہک نپاس یہ ہشہویا ہلدااین

ے

 نس تکس

 

  د ہیک   شویےن اہ ہلدااین

ن

 اور وبال ۔۔۔۔۔ ہاھکیاجی

 

ر

ٹ
پ
ر ںیہن ہلیچ

م
ا ۔۔۔۔۔۔ںیم ہن اہ

ن

اکر ےس  ہہہک رک وہ اینپ ہیڈنہرڈ رک ولں اگ ۔۔۔۔اوےک ہ ہآن

ر الکن ہک ا
م
ےگ  ہاجںیئہ ہںیہن ہآپ یھب  ہںیہنہ ہاھبئ ہےہ ۔۔ںیہن ہاک اہھت ڑکپ یتیل لدااین ہشہوین اہ

 وہں ۔۔۔ہ ہآپ ےک اسھت یتلچ ہںیمہ ہن ا

 

  ھچک یھب ہلدااین

ے
ے

راور وسےنچ ےس رگ ہاس وق

ن

 احمہ ہںیم یرک راہ اھت ۔اور اس ےن دلج ن از ہی 

وہ دوونں وجان ڑلےک ےھت ۔۔وج ہک  ہہکنولں ویک ھکید ہےلہپ ںیم ہںیہن ایھب ہ۔۔ کیلہ ہرھب ل
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ہےس ا ہلدااین رے یہہ ہی 

ٹ

 گل رےہ ےھت ۔ہ ہ،دو  اسل ی 

 

ر لکن ایگ ہشہویا ہلدااین
م
 ۔۔ ہاک رہچہ اپھتپھت رک ن اہ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 

و ہیب

ن

 

ے

ا نمس  ںیہن ہرھپ اںیہن اھت ۔کیل ہایل ہھکیوک رھگ آےت د ہںہاجن  ےن ت

ن

 ڈرٹسب رکن

 ۔ہ ہاانت ابمل رفس ےط رکےک آےئ ںیہ ہیھت وہ اجیتنہ ہہکناھجمس ۔  ویک

 

  وہ اچروں وچبں ےک اسھت یسنہ ہدن ا ہاانپ امیضہ ہاںیہن ہآج
 

 رےتہ ےھت ۔یب ہوخش ہآ راہ اھت ۔ح

 ۔ہ ہیھت ہآ ریہ دہن ا ہاجن وک  اےنپ وچبں یک
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 ےہ ےھت ۔وگجن ر ہاسھت اسھت  اربک ےک اافلظ ان ےک اکونں ںیم ہاور

ھچک  ہچس اھت ہک وہ اےنپ وچبں ےک ےیل ہیھب ہہی ۔کیلہ ہیھت ہاجن اےنپ ےصغ وک رٹنکول رک ریہہ ہیب

  اںیہن ہیھت ہرک نپائہ ہںیہن
 

  وہ  اخومش ریہ ہیھت ہاچیہ آواز ااھٹین ہ۔ح

ے

 ۔ہںیھت ہ۔ی

 

 نپا ریہ ہےس لکن ںیہن ہکلم وہےن ےک ن اووجد اےنپ امیض ہیک ہیلیوح رمکے ںیم  ہوہ اخل ہآج

 ۔۔ ہیھت

 

رھب ےک  ہزدنیگ ں۔ویک ملظ ایک ہہیآپ ےن اےنپ وچبں ےک اسھت ہ ہںویک داڑھ یج ہںویک

 ۔۔ ہزسا انسئہ ہہیےئل ےھجم ہ

رس یئگ ہےنھکیلکش د رھب ان یک ہزدنیگہ ہںیم

ے

 وہں۔ ۔۔ وک ی

 

راجن تہب د ہیب  داڑھ یج ہی 

ے

رہوصت ہیک ی  ۔۔۔ہ ہریہہ ہرکت ہےس ن ایت ہی 
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ر  وسےن ےک ےئل ٹیل ہاور

ن

اہ ہدنین ۔کیل ہیگہ ہآچ

 

دش  ۔۔۔ہ ہیھت وہئ ہان ےس رویھٹ ہی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 

ر
م
راھ۔  ہیکہ ہیفطصم اھدیس ہلہدااین ہن اہ

ٹ

 رطف ی 

 ڑھکا اھت ۔ہ  ہرپ یہہ اسڈیئ ہیکہ ہشہوی۔ وج ہک ا ہ

 

 رس، درالص۔۔ ہیوسر ہیا ہ

 

 ۔۔ہوہ اجےئ یگ ہاکر کیھٹ ہیوبےنل ےس ریم ہی۔ آپ ےک وسر ہیوسر ہایک

 

 ۔۔ن اےن وبانل رشوع رک د یفطصم ہن ات لمکم وہےن ےس ےلہپ یہہ ہیکہ ہلدااین
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 ن ارپ ہصغ آہ ہ۔ ےلہپ وت اےس اےنپ اھبئہیھت ہنس ریہ ن ایتہ ہےیک ہےچین ہوج ہک وھتڑا اس ہشیش ہشویا

پ اچپ ن ایت رپ وخاوخماہ ہصغ رک  نس راہ اھت۔ اور رھپ اس ڑلےک رپ وج اس ےک اھبئ ہوج حپ

 راہ اھت۔۔ 

 

 اھت ۔ وکئ ہشویا

ے
 

رداس  وک ھچک ےہک۔ہ ہاس ےک اھبئ وک اہک ی 

ہاھت ہک ا ہدن ا ہاےس ےن اس  ہشویوک  امرا اھت۔ ۔ سج رپ ا ہلےن دااین ہرچیٹ ہدہعف وکسل ںیم ہی 

 اھت۔  ن ااک رس اھپڑ د ہرچیٹ

 

ا  وبل راہ ےہ ہن   ہیرےنہ  دو وہ وسر ہرن 

 

اےن رپ اہھت رےتھک وہےئ اہک ہ ہےن  یفطصم ہینج

 

 ےک ش

 

ا ہمت وس اجؤ اج ہک ا ہرن  ا ہںاہیہوہج ےس ہ ہیوت اہمتر ی 

ن

ہڈیسکیاہ ہہیڑپا اور دورسا ہ ہآن

ٹ
ن

 ی
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 

 وہ راہ اھت ۔ہ ہوصرت مک ںیہن ہاک ہصغ یسکہ ہیفطصم

 

ا اھت اھت ۔اور رات وک اس لہپ ہ ہیدرالص ےھجم دلج ہیوسر  ہیہا ہآئ

ن

 ےس وکئہ ہںہاہیرھگ اجن

ا وت دایھ ہںیہن

ے

 راہ اھت آپ اسےنم ےس آ ےئگ ۔۔ہ ہںیہن نزگرن

 

 راہ اھت ۔۔۔ہ ہںیہن  نبلطم دایھ ہایک

 

ر یلکن ہاک ہصغ ااہتن رپ چنہپ ایگ ہشویا
م
 ۔ ۔وہ اکر ےس ن اہ

اؤ اور رشوع وہیگ ہاھکیہآؤ د ہآےت ںیہ ہاور

ے

 ۔ہ ہہن ن
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ا ن الکل ںیہن ہاو

ن

  ا ہآت ہرٹسم اتگل آپ وک ن ات رکن
 

ہ۔۔۔ح وبل راہ وہ وت  ہیصخش وسر ہی 

 ۔۔۔ہ ہاور ن ات متخ رکےت ںیہ ہاےس آےگ ےس اسٹ اوےک ےتہک ںیہ

 

آےئ  ہاھت آپ اک وت اھت ۔وت آپ وک مہ رظن ںیہن ںیہن ہناک دایھ اھبئ ےریم ہیھب ہےسیو ہاور

امئ وکئ ںاہیوساچ اھت ۔ہک ہ ہیہی آپ ےن یھب ہےھت ۔ایک

ٹ

 آےئ اگ ۔ولچ اینپ ںیہن ہےس اس ن

 ن ات ےہ وہ آپ اک یھب ۔اور اصقنن یک ہالچےت ںیہ ہیےس اگڑ ہرمیض

ے

وہا ےہ  ہاہجں ی

ارا یھب
م
 ۔۔ہ ہاور ہ

 

ارہ رکےت وہےئ اہک ۔۔۔ہ اکر یک ہےن اینپ ہشویا

 

  اش

ن

 اجی

 اک ن ازو ڑکپےت  وہےئ اہک  ہشہویےن  ا ہلاجؤ ۔۔۔۔۔دااینہ ہادنر

 

  ہک ںیمہ ہںویک
 

 وہں۔  ہآپ وک اس راےتس ےس الئ ہاجؤں ۔۔ح

 رےہ ںیہ ہیوسرہ ہوہا ہن ۔آپ الب وہج یہ ہیہ اریم ہوصقر یھب ہوت

ن

 ۔۔۔۔ ہامن
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 راہ اھت۔ہ ہھکیدہ ہوک وھگرا۔ ۔ وج ہک ےصغ ےس اےس یہ ہےن  ےصغ ےس یفطصم ہشویا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 دوونں ےچب ۔۔ہ ہہیاہکں رہ ےئگ ہ ہںیاصح  ذرا اکل وت رک ہادمح

 

ہےہ ا ہاہجں یھب ںیرکف ہن رک  ہمگیب ہارے   وہ دوونں ا ہاسھت ںیہ ہی 
 

ہ۔اور ح اسھت وہ  ہی 

 اگبڑ اتکس ۔۔ہ ہھچک ںیہنہ ہوت وکئ

 اصح  ےن رکسماےت وہےئ اہک ۔ہ ہادمح

 

ہاہ ےھجم اتپ ےہ کیل ہاہں  ۔ہ ہدہعف وپھچ وت ںیل ہی 

 

 اصہبح ۔۔ ہمگیبہ ہیریم ہااھچ
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 رک راہ اھت ۔ہ وہ یپ ںیہن ہکیل ہیھت اج ریہہ ۔ یبوک اکل یک لاصح  ےن دااینہ ہادمح

 

وجاب وموصل  ہدوونں ےک ربمن رپ وکئ ہ۔۔کیل ہایک ہےک ربمن رپ رٹائہ شویاوہنں ےن ا ہرھپ

 وہا ۔ہ ہںیہن

ہ  ہیھب ہاںیہن ہآپ
چق
 ہ
ت
اا

ے

 ۔۔ہ ہوہئہ  ہینشیرپ  قی

 

 ۔۔۔۔ہ ہیئگ ہرک لہ ہ۔۔نپاچن ٹنم دعب اکل انیٹہ ہےک ربمن رپ دون ارہ اکل یک شویاوہنں ےن ا ہرھپ

 

 وہےئ وپاھچ ۔ ہےتیاصح  ےن السم اک وجاب د ہادمح

 وہ ےچب ۔۔۔۔ہ ہاہکں

 اصح  نس رک رکسما اےھٹ ۔۔ہ ہادمح
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رد ہنتک ہاو  ۔ اںیئ ہیدلجہ ہےگل یگہ ہی 

اراض وہ ریہ ہیک ہآپ

ن

ا وبںیلہ ہہی ہںیہ ہامم ن

ن

 ۔ہ ہیھت ہیےل ےک د ہرپنشیمہ ےن یہ ںیمہ ہن

 

 ۔۔۔ہ ہاھکیہوک د ہیویب ہاصح   ےن رظن اینپ ہادمح

 ۔۔،۔۔۔۔۔ہ ہاہاہاہاہ

  ےس  ےس ھچک نس رک ادمح اصح  اک ہہقہق وہایگ ہیدورس

ن

 ۔۔ہ ہاجی

 اامن اہلل ہ ہآؤ رھپ     اہلل احظف      یف ہیدباعمش دلج  ہولچ

ا ۔ہ ہیھت ہش۔یعہ ہیھت ہہہک ریہہ ہایک

ن

 ن

 وہےئ وپاھچ ۔ ہتیل ےن لیصفت ہہملس مگیب ہ

 

ہ ہیہ دہن اآپ وک ز ہمگیب ہہی

چ 

ہ

ی 

ہ

ل

ہ
ٹ 

ار ہںیہ ہوہت ہںیہن ہش
م
 ےس ۔۔ورہن تہب وت ںیمہ ہیچب ہیہ

 ۔۔ہںیہ ہانب ریہ  ہنیلپ ہالمےن ےک ےیل
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   ۔۔۔۔۔ہاصح  ےن رھپ ہہقہق اگلےت وہےئ اہک ہادمح

ہا ا ۔۔۔۔۔۔ہ ہیھب ہڑلیکہ ہہی ہی 

ن

 ن

 ۔ ۔۔۔ہرکسما ایھٹ ہیھب ہمگیب ہامنیس

ا ےہ  یٹیبہ ہااجزت وہ وت وس اجؤ رھپ آپ یکہ ہآپ یک ہاب

ن

ےن حبص اتب ےن اہک ےل رک اجن

 ۔۔۔۔۔ہ

 ۔۔ہ ہیےن رکسما رک ااجزت د ہمگیب  ۔۔۔۔یملسہ ہاجںیئہ ہیج

 اامن اہلل "ہ ہ،"یف           ہ

 ےلچ ےئگ ہ ہوہےئ اےنپ رمکے ںیم ہےتیہےک امےھت رپ وبہس د ہمگیبہ ہیملسٰ ہوہ

 

ہا ہہی  یھتہ ہآت ہںیہن ہاور ادمح اصح  وک دنین ہہملس مگیب ہ۔سج ےک ریغب اعدت یھت ہیسیاہ ہی 

 ۔۔
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رہےہ د ہرظن یتگل ہ۔کیل ہیھت ہتہب وخوگشار لچ ریہہ ہےن زدنیگ ہاوہنں  ۔۔۔۔۔ہ ہیتگل ہںیہن ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

   

  ن ان ا اکگنل اگمگج ااھٹ ۔اس ےن  ہھٹیبہ ہںیم ہیہڑکپ رک  اگڑاک اہھت ہ ہشہویا ہلدااین
 

راہ اھت ۔۔ح

  یلچ ہیاور دورس یک ہےس اکل انیٹہ ہیدلج

ن

 ۔۔ہ ہیئگ اجی

 

ل ہن وہاجےئ۔و ہرھپ اس ےن وساچ ہک کنکپ یہہ ہکیل ہںیےن  وساچ ہک اتب دہ ہشویا
س

ن

کٹ

 ہےسی

 ہن ۔ہ ہوت  ںیہ ہاھبئ ہیھب

 

 ! ہن ان ا اجینہ ہمکیلع ہاالسلم

  نج وھبوتں ےس  ےلگپ ےل  رےہ ںیہ  ہںاہی ہمہ

را ےئگ ۔۔ہ ہںمہ نہب اھبویئ ہوہ
 
 ےس ھگ
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 ن ان ا ۔۔ہ چنہپ رےہ ںیہ ہٹنم ںیمہ 15مہ سب ہ ہیج ہیج

ہا ہیج  ہن ۔۔۔۔ہ ہیھب ہمگیب آپ یکہ ہہیوت ہ ہی 

امئ  اسھت زگا ہوھچڑ رک آےئ ںیہ اپ دوونں وک االیک ہمہ

ٹ

اہک وھتڑا ن

ے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن

 ۔ہ ہآےت ںیہ ہ۔امام وک اٹپےئ مہ ایھب ہایھب ہاجن آپ وت ڑلےک ںیہ ہن ان ا

 اجب رک ےتسنہ وہےئ اہک ۔ہ ہوش ےن  یکٹچہ ہآئ

 اہلل احظف ہ ہاوےک

  آئ ہیکہ ہلےس ن ات رک ےک وہ دااین ہن ان ا

ن

 ۔۔۔  ہاجی

 

ہا لہاور دااین ہرپ ینجہ ہاہجں دورسے ےس اہھت الم رےہ ےھت اور اسھت اسھت رکسما رےہ ہ  ہی 

 ےھت ۔۔۔ہ
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ہا اےنپ اس ہیب ہ ڑھکا ڑلاک ایھباسھت ہکیل
ب 

ہ

ٹ

ٹ

ہ
ی 
ہ

ٹ

ٹ
 ہ
ت
 اھت ۔ہ ہںیم ہووڈ

 

 ےن یتخس ہلہک دااین ں۔ویک ن ااس ےس اجےن د ہےک ےیلہ ہایھب  ہکیل ن اہوک ہصغ وت تہب آ ہشویا

 اھت ۔۔ہ ہےس عنم ایک

ار
م
 ہو یہ

 
ا ہںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہہ عیہش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ ہوہےن واےل ن

 ہو ہاینپ ںیمہ
 
را ین ی ر ہای 

ن

 
 ہیکہ ںویاھکلرہ ہ(  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
 ہو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ن

ن

ارع ہ،رپ اانپ ن

 

 ہ ہ،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنم ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

 ہ ہیھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہہ ہلیہرہج ذن

ے

تکس

 ۔ ہںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

رہرحت )ان ہا ی   ہےتفہ ےک ادنر ادنر وہ ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یہرپ وپس

ن

د۔ م  ہتہالیصفت ہی 

 ںیہ اورپ دےیئہ ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنیہ ادارہ :  ہیرکشہ                  

ن

 
را م    ین ای 

 وہےئ ینج ہےتھکیےن اےس د ہ۔یفطصم ہوہ یئگ یےک اسھت آ رک ڑھک ہلےتلچ وہےئ دااینہ ہںیویا ہ

 وک وھگرا۔ ۔۔ہ
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رڈ ہاوےک   ہی 

 ۔ اک بلطم ےتھجمس وہےئ ااجزت ل ہےن یفطصم ہ۔۔۔۔۔۔ینج ہمہ ےتلچ ںیہ ہاب

 وکشش یکہ ہرکےن یک ہاھت ۔اس ےن اکر ااٹسرٹ یک ہالچ ایگہ ہںیم ہیاگڑہ ہوج ہک ےلہپ یہہ ہیفطصم

ااکم راہ ۔ہ ہ۔کیل

ن

 ن

 

ہا ر ن ار وکشش رکےن ںیم ہن ار کیل ہن ار دو ن ار نیت ہی 
م
ااکم راہ ۔۔۔ہ ہ

ن

 ن

راھ ۔ہ ہیک ےس یفطصمہ ہیدلج ہینج

ٹ

 رطف ی 

 وہا ےہ ۔ہ ہایک

ہےن ےصغ  ےس اہ ہیفطصم ہرظن اسےنم ڑھکے صخش وک اور ا ہی  ہرظن اکر وک اور اہ ی  رظن    ہی 

 ۔۔۔۔ہ ہاھکیرطف صخش وک د ہاےنپ داںیئ

ن ار  ہیئک ۔کیل ہاور وخد اکر ااٹسرٹ یک ہایک وک ےھچیپ ہاک وہفمم ھجمس رک اس ےن یفطصم ہسج

ااکم ںیہ ہوکشش وک ےک دعب وہ یھب

ن

ا ۔۔ہ ن

ٹ

 ولن
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رے وغر ےس د ہاکرروائ ہہیوج ےک ہ ہلدااین

ٹ

ر ےلکن وت وہ  ہھکیی 
م
ااکم ن اہ

ن

  وہ دوونں ن
 

راہ اھت ۔ح

ردہ ہیفطصم ہینج

ن
ن

ہےک ی راھںیئ یک ہیفطصمہ ہاچیب اکر یکہ ۔اور اینپ ہن اہآ ہی 

ٹ

 ۔۔۔۔۔۔ہ ہرطف ی 

 

ہےک اسھت ا ہایگنہےن ریح ہیفطصم ہاور ا ہرظن اچیبہ ی   ۔۔ہ ہرطف ڈال رظن ڈال یک ہی 

 

راب وہئ ہوہج ےس آپ یک ہیہریم ہاس ےیل ہہی

ن

وت آپ   ہرپ ےئن ںیہہ ںاہیےہ اور آپ ہ ہاکر چ

 ںیہ ہیاگڑ ہیریم

ے

 ۔۔۔ہ ہےل رک اج تکس

 

 آ اجؤں اگ ۔۔ہ ہاگ ںیمہ ہےئجیےھجم اکل رک د ہاربمن ےہ ریم ہہی ہاور

 

 رک رس وک اہھت امرا ۔۔۔ہ ہھکید ہرمح دل یکہ ہےن اےنپ اھبئہ ہشویا

ر لکن اک دیس ہاور
م
  آئہ ہیک  لدااین ہاھن اہ

ن

 ۔۔ہ ہاجی
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 وک وھگرا  ۔۔۔ہ ہشہویےن ا  ہلدااین

ٹنم  ہ45ےگ ہن اور مک از مک ہ ہاجںیئہ ہیہہ ہلوت مہ وت دیپ ہدے رےہ ںیہ ہاںیہن ںاچایب  ہہی ہآپ

ومڈ   ہوکئہ ہامں امں ےس امر اھکےن اک ایھب ہہکنویک ںیرک ہیاک افہلص ےہ ۔وت رتہب ےہ آپ دلج

 ۔۔۔ہ ہںیہن

 

 ہنم اگبڑےت وہےئ اہک ۔۔۔۔ہ ںیہ ہےھکیانب د ہےن

 

ہاہ ہیفطصم  ۔۔۔ہ ہاھکیوک د شویرظن  اہ ہی 

 یھتہ ہکمچ ریہ ہںیم روینش ہاچدن یک ہاور  رات ںیم ہیھت ہیرہنس ہےک ن ال  اور آںیھکن ہسج

راک  ہوصرت اےنپ ےلگ ںیم   ہانبےئ اور ڈوےٹب وک رلفم یک ہلیٹ ہاہئہ ہ۔۔ن اولں یک

ن

ڈاےل۔ ف

 وکٹ ےنہپ وہ ن الکل وھچیٹ

ن

راؤن ولن  ۔۔۔ ہیھت ہگل ریہ ہیچب ہےک اورپ ی 

 

 دبال۔۔۔۔۔۔ہ ہہیرظنوں اک زاو رک اےس اینپ ہھکیرظن اےنپ اورپ ڑپےتھ د ہیک ہینج
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  ہرئیڈ ہںیہن

ےس   ہآزیم ہےن یلست ہےگ آپ ےلچ اجؤ ینج ہمہ ےلچ اجںیئ ہنہب آپ ےک اسھت ںیہ ہیک ہآپ

 ۔۔۔ہ ہن اوجاب د

رے اےھچ ںیہ ہوی ہکنیھت  اھبئہ وی ہکنیھت ہارے

ٹ

ےن رکسماےت  ہشویہا ہاھبئ ہںیلچ ہآپ ی 

 ۔۔۔۔۔ہ اھکیرطف د یک لوہےئ اہک اور دااین

 

م

م
م
م
م
م
مم
ہ

 ےن ھچک وسےتچ وہےئ اہک ۔ہ ہل۔ ۔۔ ولچ۔ دااینہ

 

  د یک لدااین ہےن یھب ےن اہک سج رپ یفطصم شویوہا اب ۔۔۔اہ ہایک

ن

 ھکیوک د ہوج اس ہاھکیاجی

 راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ہ

  ہ

ارے اسھت ےلچ مہ آپ وک ڈراپ رکےک رھگ ےلچ ہںیرک ہاسیا ہآپ
م
ےگ  ہ اجںیئہآپ ہ
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 ۔۔۔۔۔ہ

 

 وہےئ اہک  ہےتھکیرطف دہ ہیکہ  ہاور ینج ہےن یفطصم ہلدااین

راےئ  ہےن اینپ شہویا ہاتیوجاب د ہوکئ ےہ ۔اس ےس ےلہپ ہک ینج ہکیھٹ ہن اآڈیئ ہہی ہاہں

 ۔۔۔۔ید

 

ےئگ ۔اور  ہٹیبہ ہاکر ںیم ہیک لاور وہ اھجڑو  دااین ہن اہرس الہ ہےن رکسما رک اابثت ںیم ہرپ ینجہ ہسج

 رھگ ےک ےئل رواہن وہےئ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 

ار ہریمشک  

ن

رف راست ےک اسھت اسھت ی  ڑپھ رےہ ےھت ۔ن ادل  ہیاک وممس تہب وخوگشار اھت ی 

رد ہیہوھتڑ یوھتڑ ہیھب رےنس ںیم ی   رصموف ےھت ۔۔۔ہ ہدعب ی 

سح  اعدت   ہشویہ۔۔ا ہیھت ہڑپھ یئگہ ہںیٹھچہ ہیکہ ہںویرسد ہںیم وہج ےس ریمشک ہیک ہسج
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 ۔ہ ہرپ رک الن  آیئگ ہہ۔اور امنز وریغ ہاھٹ یئگہ ہیدلج

 تہب ااھچ اتگل اھت ۔۔ ہانید ہحبص حبص وپدوں وک نپاین ہاےس

ار ہارے
م
اءاہلل ہ

 

ر ہدہن اوک ز ہیٹیب یامش

ٹ

 ۔۔ہ ہوہیگ ںیہن ہیہی 

 آےئگ ۔۔ہ ہادرھ یہ ہاھرک دیس ہھکید ہوک الن  ںیمہ ہشہویاصح  ا ہادمح

 رےہ ۔۔آ ہ ہاہکں رظن ںیہن ہآج آپ ےک اھبئ ہہی ہاور

راک ر ہآج اھبئہ ہںیہن ہاتپ

ن

ہی 

ٹ

ا اھت وت سب وہفیظ  ہل

ن

 ۔۔  ہرصموف ںیہ ہیہہ  ہرکےن ںیم آن

 ۔  ۔۔۔۔ہ ہن اےن رکسماےت وہےئ ادمح اصح  ےک ےلگ اگلےت وہےئ اتب ہشویا

 یھت ہرکین ہڈیئاسیآپ ےن وت ہگج ڈ ہٹیب ہشویاہ ہاور آپ ایک ہںیہہ ہرک ریہ ایکہ  ہںہاہی  ہن اپ یٹیب ہاب

ا ےہ ولچ دلجہ

ن

 ۔۔ہ ہاسھت اکم رکوں یگ ہےےس اور اس ےس آپ ریم ہیاہکں اجن

 ۔۔ہ ہرکےت ںیہ ہرالعوہ س  ےس ایپ ےہریم ہادمح آپ ایک ہاور

 ۔ہ ہاھکیرطف د ہاگنوہں ےسادمح اصح   یک ہتیہےن اکش ہمگیبہ ہہملس

 ۔۔۔۔۔۔ہ ہامام ےک اافلظ نس رک واسپ یٹلپ  ہاینپ ہیھتہ ہوج ہک اج ریہ ہشویا
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اج راہ ےہ ن ان ا ۔آپ وک  ہاجیھب ںوہں ےھجم ویک کیھٹ ہیھبہ ہ۔ںیمووووووووووو۔ ۔۔۔۔ ہاووہ

ہ ہیٹیب ہآپ یکہ ہمگیب اتگل ہک آپ یکہ ہںیہن

چ 

ہےس 

ی 

ش

ل

 ۔۔ہ ںیہ ہوہ ریہ ہ

 رکےت وہےئ اہک ۔۔۔ہ وھچیٹ   ہآںیھکن ہیرہنس ہےن اینپ ہشویا

 آپ ادمح ۔۔ہ ہرےہ ںیہ ہھکید  ہہی ہہی

راھ ۔آپ ںیہن ہےک ےچب اانت گنت رکےت ںیہ ہآپ

ٹ
پ
 وہا ےہ ۔ہ ہن ارس چ

 ۔ ۔ںیاون رک ہیوہں آپ ریک امں اجن اج ریہہ ہارے

ہےن ا ہشویا   د امں یک ہآھکن دن اےت وہےئ اینپ ہی 

ن

   ہاور وخد ن ات رک اہل یک ہاھکیہاجی

ن

اجی

 ۔۔ہ ہیئگ ہیلچ

 

 رکےت مہ ۔۔ہ ںیہن ہرہآپ ہک ایپ ہمگیب یھتہ ہہہک ریہ ہوت ایک ہیج

ا ۔۔۔ہ ہونںادنر ورہن آپ ےک اطیش ہےیلچ ہوت دور رںیہ ہآپ

ن

 ےن رھپ آاجن

ہ  ہاتگل ےہ ہک آپ وایعق ہاہاہاہ

چ 

ارے وچبں ےس 
م
ہہ

ی 

ش

ل

 ۔۔۔ہ ہںیہ ہوہ  ریہ ہ
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 ےہ وہ ۔۔۔۔ہ ہیئگ ہیلچ  آپ ڑپھ یہہ ہیج ہاہں

ہاجےن ےک دعب آپ اس وک د ہےولچ ریم ہاہاہاہاہاہ

ب 

ہ

ے

ھن
ک

 اگ ۔۔ہ ہریہ ہی

 اگ ہ ہوکشش  ےیجیک ہواسپ آےن یک ہیاب دلج ہزیلپ ہادمح

اءاہلل ےلچ اب ارگ آپ ےک اصزبح ہیج

 
ن

 ےہ ۔۔ہان

ٹ

 ادے اک رزل

  دالخ  دوونں اسھت اسھت اہھت اھتےم  ادنر احل یک ہن الکل ادمح اور ہملس مگیبہ یج ہیج

ن

اجی

 وہےئ ۔۔۔

 

********** 

     متخ دشہ    
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ار
م
 ہو یہ

 
ا ہںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہہ عیہش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ ہوہےن واےل ن

 ہو ہاینپ ںیمہ
 
را ین ی ر ہای 

ن

 
 ہیکہ ںویاھکلرہ ہ(  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
 ہو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ن

ن

ارع ہ،رپ اانپ ن

 

 ہ ہ،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنم ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

 ہ ہیھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہہ ہلیہرہج ذن

ے

تکس

 ۔ ہںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

رہرحت )ان ہا ی   ہےتفہ ےک ادنر ادنر وہ ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یہرپ وپس

ن

د۔ م  ہتہالیصفت ہی 

 ںیہ اورپ دےیئہ ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنیہ ادارہ :  ہیرکشہ                  

ن

 
را م    ین ای 

ہ
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