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 ارلیحم

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

 ول)

ن

 (لمکم ن

 تبحم تمہتِ

ما ہل اقسم

 

کش

 از 

 

 ر
م
 مو یہ

 
  یمم ی

 

 م وفحمظ یہم عیش

ن

 وزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

 مو انپم ۔ ںیمہوہےن واےل ن
 
را وین ی  ای 

ر

ن

 
 ر یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

م
 مو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
 ول،  ی

ن

رپ اانپ ن

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

ٹ

 ول

ن

 رع م،ن

 

  اچیہ ،یش

ن

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ یمموت اردو  وپس

 

 ی

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل  لین

 یہم جیھب رکےت وہےئ ںیمہ

ے

 ۔ متکس

(Neramag@gmail.com) 

 اہلل آپ یک

 
ن

ررحت )ان ما ی   مےتفہ ےک ادنر ادنر و ی 
 
 رک دم ی

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

ےئگ  اورپ دےیئ ےئلیک متالیصفت ی  م۔ م

 یہ

ے

 ۔مراےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنیم ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
را م    وین ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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ر اہیں ےس واہں لہٹ راہ اھت اور اامں اہھت یم م
م
ر ےک ن  ہ

ٹ
ٹ

وہ اکیف نشنیٹ یم اورپنشی ٹ

ر آیت وہیئ رظن م

ٹ

ی ڑکپے نپ س یہ چنیب ہپ ھٹیب رک ھچک رپ ریہ یھت ہک اےنت یم ڈاک

 ھ
سب

ے

ت

 ایئ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔م

ے

ر ےک نپ س آن

ٹ

ر اصہبح ایک وہا ےہ۔۔۔۔۔ وہ وفرا ڈاک

ٹ

 ڈاک

ر رکسماےت وہےئ یتہک یہ۔۔۔۔۔م ابمرک وہ اافق اصح  یٹیب وہیئ

ٹ

 ےہ۔۔۔ڈاک

ر۔۔۔ہی ایک وکباس رکریہ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 ایک اہمترا دامغ وت کیھٹ ےہ ڈاک

اس یم ااسی یھب ایک وبل دن   اافق اصح  یم ےن ۔۔۔۔۔یہی اہک ےہ ہک اہلل نپ ک ےن م

ر یھب اافق اصح  ےک ےجہل م

ٹ

آپ وک رتمح دی ےہ یٹیب یک وصرت یم۔۔۔۔۔۔۔ڈاک

 دیتی ےہ۔۔۔۔۔م یم یہ وجابم

نکیل ےھجم ڑلیک ںیہن ڑلاک اچےیہ اھت۔۔۔۔۔اافق اصح  ہصغ یم وبےتل م

 یہ۔۔۔۔۔۔۔

 وک ا 

ن
 

دےھکی اافق اصح  ہی اہلل یک دنی ےہ اس یک رمیض وہ وج یھب دے آپ یک وائ

ر اانت ہک رک واہں ےس یلچ اجیت م

ٹ

 ے اگ۔۔۔۔ڈاک
ی
 
ج
ل

 وہش ااجےئ اگ اپ لم 

ے

ےٹنھگ ی

 یہ۔۔۔۔۔۔۔
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ں ہصغ رکراہ ےہ ےلہپ یھب وت اہلل ےن ےھجت دو ےٹیب دےی یہ ہی ای  یہ وت مارے اافق ویک

 ےہ یٹیب۔۔۔۔۔اامں اس اک ہصغ دھکی رک اھجمسیت یہ۔۔۔۔

 دی م

 

رےچ وہےت یہ اس ےک اوکسل و اکجل ش

ن

اامں وت ویکں ںیہن یتھجمس یٹیب ےک ےنتک خ

 دی یم اس اک زیہج،رھپ نیل دنی وریغہ۔۔۔۔۔۔یم اانت ںیہن

 

 مایبں ش

ے وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

 رکاتکس۔۔۔۔۔وہ ہصغ یم چنیب ہپ 

  وہاگ ن  یق یک دو یھب الےئ یگ وہ ںیہن وساتچ۔۔۔۔۔م

ن

 نکیل اٹیب ای  یہ اک وت رکن

گگگم)
گ

ن

ب
گگگ،رٹ

گ

ن

ب
 (رٹ

  وہ۔۔۔۔۔اافق 

ے

و  ۔۔۔۔ایک؟ےسیک بک؟ مت ولگ اہک رمے ےھت۔۔۔۔ااھچ یم آن
مہل
ہ

  ےہ۔۔۔۔

ے

  ڑھکا وہ اجن

ے

 ۔موفن اکن ےس اٹہن

ارے اہک اجراہ ےہ اور سک اک وفن اھت وت نشنیٹ یم ویکں ےہ۔۔۔۔۔۔اامں وپیتھچ 

 یہ۔۔۔

 رشوع وہیگ م

ے

و س
ہ

ن

مب
ا  ںیہن وہا اور اس یک 

ٹ

ٹ

ن

ھی

گ

و س وک اےئ وہےئ ای  
ہ

ن

مب
ایھب اس 

  م
 
 ےہ اسرا امل لج ےک راھک وہ ایگ۔۔۔۔۔ یم اجراہ وہ ح

 

۔۔۔داکن ہپ اگ گل گ

 ۔۔۔۔وہ

ن

  دقم ااھٹ اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔م ہلیش وک وہش اےئ وت ےل آن

ن

ر یک اجی
م
 ہک ےک ن  ہ
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میم۔۔ اپ یک ٹنشیپ وک وہش اایگ ےی اپ لم ےیجیل۔۔۔۔۔ای  رنس اامں وک اےک یتہک م

پ یلچ اجیت یہ۔۔۔۔۔۔۔  

پ

 یہ۔۔۔اور اامں اس ےک پ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ل وھپل یسیج۔۔۔۔۔ہلیش یچب ایپر رکےت وہےئ یتہک م
ب لک
اامں ہی ینتک ایپری ےہ ہن 

 ۔ےہ۔۔۔۔

رن  د م ایک اہک وھپل اکاٹن وبل اکاٹن ایھب اداھ دن ںیہن زگرا ہک ریمے ےٹیب وک ی 

ی یہ۔۔۔۔۔م

ے

ھب
ب ک

 رکدن  ۔۔۔۔۔اامں اکہرت رھبی رظن ےس یچب وک د

 اامں اےسی ویکں ہک ریہ وہ۔۔۔۔۔

 ویکں ہک اس یک وہج ےس۔۔۔۔۔۔۔رھپ اامں اسرا واہعق ہلیش وک اتبیت یہ۔۔۔۔۔م

 اک ایک وصقر۔۔۔۔۔موت اامں اس یم اس وصعمم 

پ رےنہ وایل م  ۔۔۔۔۔اامں اہک حپ

ے

رن  د وہن اس اک وصقر ہی ےہ ہن ہی دیپا وہیت اور ہن ریما اٹیب ی 

 یھت۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ایس رطح اتپ ںیہن اور ایک ایک ن  ںیت ہلیش یتنس ریہ اافق اور اامں وت رفنت رکےت ےھت اسھت م

 

ٹ

را واقس اور وھچن

ٹ

اسل  4،5 رمعان دوونں یہ اس ےس یم اس ےک دوونں اھبیئ یھب ی 

و س نکیل ہلیش ےن م
ہ

ن

مب
رے ےھت۔۔۔۔۔ وکیئ اس وک اکوٹن اتہک وت وکیئ وملکیہ وت وکی 

ٹ

ی 
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  م
 
 ۔۔۔۔ح

ن

ر یسک یک ن  ںیت ےنس ےک دعب یھب س  ہپ رہمن  ن وہن
م
 م رہمہم راھک ہ

ن

اس اک ن

 اور ماسل یک رمع یم میتی وہ 15 رہمہم دس اسل یک وہیئ وت اامں اہلل وک ایپری وہیگ

 

گ

 اک اکم ےہ 17

ے
ے

انلچ وت م اسل یک رمع یم امں یھب اخقل یقیقح ےس اج یلم۔۔۔۔۔۔ ریخ وق

ٹ ا  یھب مکح الچیت اھبویں اک ای  ااسحن اھت م

 

 ھی
ب

 دی رکیل اھب

 

 ں ےن ش

 

وہ لکن ایگ دوونں اھبئ

رےہ ےھت وہ یھب وگرٹنمن ےس۔۔۔۔۔۔۔ م احلص رکےن دی 

عل

ے

ت

 ےک 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

راین اھٹ اج۔۔۔۔۔ کہم)واقس یک ویبی( اس ےک اورپ مرہمہم۔۔ارے اوو ۔۔۔اہم

رررٹ ےتچھک وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م
مف
ک

 ےس 

رررٹ دون  رہ اورےت وہے یتہک م
مف
ک

اھٹ ریہ وہ اھبیھب سب نپ چن ٹنم۔۔۔وہ 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 انہک اسرا اکم رکےک یہ اجو م

ے

ر وہ ریہ ےہ ہی م کیھٹ ےہ اکجل ےک ےیل دی 

ر لکن اجیت
م
 ےہ۔۔۔۔۔ یگ۔۔۔۔۔کہم ےتہک وہے ن  ہ

ر یک رطف اجیت 
م
 وہ ۔۔۔۔۔۔اھبیھب۔۔۔۔۔ وہ دلجی ےس ن  ہ

 

  وت گ

ٹ

ای

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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ی ان رھکوس رچیٹ یک م

مھ
ہ

رہمہم یک یچب وت رھپ آج ٹیل ایئ ےہ اب ریتی وہج ےس ےھجم 

 ینس ڑپے یگ۔۔۔۔۔۔۔انح اس وک دھکی ےک یہ رشوع وہ اجیت م

ٹ
ن

ڈای

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر لچ اب۔۔۔۔رہمہم اس اک اہھت ڑکپ ےک ےتلچ وہےئ یتہک م ااھچ اب ںیہن وہیگ دی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

وت اج الکس یم۔۔۔انح الکس روم ےک اےگ وت روز یہی یتہک ےہ ۔۔۔۔۔لچ ےلہپ 

 ڑھکے وہےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

  مایک بلطم دوونں اسھت اجےئ ےگ۔۔۔۔۔وہ اس وک دھکی ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

ر ےس آپ آیئ یہ یم ںیہن ولچں دلجی۔۔۔۔۔۔  دی 

ریہ وہ۔۔۔۔۔  ارے ارے ۔۔۔۔ارام ےس اج ریہ وہ۔۔۔۔۔داھک ویکں دی 

Miss Me I Coming!!! 

  اےک یتہک ےھ۔۔۔۔۔موہ الکس یم

Yes۔۔۔ But Your Last Change۔۔۔۔ok۔۔۔م 

 یج سم اےگ ےس داہین روہکیگن۔۔۔م

I hope ۔۔۔۔۔plz Sitdown۔۔۔۔ 

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

8 

  ڈیمم۔۔۔۔۔۔انح اس ےک اےگ اہھت وجڑ ےک م

ن

رکش جب ےئگ۔۔۔لک ےس دلجی آاجن

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔ماہں ریمی امں۔۔۔۔۔۔۔آاجو یگ۔۔۔ہی ہک ےک دوونں یہ ےسنہ گل اجیت یہ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 االسم ومکیلع رس۔۔۔۔۔۔اپسیہ ویلسٹ رکےت وہےئ السم رکن

 ےگن اسےنم زیم ہپ رےہک رکیس ےس کیٹ اگلےئ ہنم ہپ 

ٹ

ومکیلع السم۔۔۔۔۔وہ دوونں ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ن ےس اھٹیب وہن

 

ری ش

ٹ

 وٹیپ رےہک ی 

را

ن

 ولعمم اف

ن

 ےک ےل اجےت مرس دواکدنار لیمج اک وفن ان   اھت ہک راہ اھت ہک ن

ن

ھا  امن

ے

ب ہب

د اےک 

 یہ اور آج وت داکن ہپ ےھٹیب یہ ےتہک یہ اچےئ یپ ےک اجےئ ےگ۔۔۔۔۔۔۔م

کیھٹ ےہ اس وک وبول ومسےس مہ ےل ےک اےت ےہ۔۔۔۔۔۔۔اگڑی اکنولں۔۔۔۔وہ م

 ہنم ےس وٹیپ اٹہےت وکےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

  ےہ S۔S۔P ہی ےہ

ے

 یہ رجمم اکےنپ گل اجن

ے
ن

 م نس

ن

 ہ سج اک ن

 

۔۔ھچک وت اس ازالن ش

اک رہچہ دھکی ےک یہ ڈر اجےت ےہ ویکں ےک ہصغ وج راتہ ےہ اس ےک رہچے م

پ ڈاال م ماسل یم اس ےن تہب ےس رجمم وکم3ہپ۔۔۔۔  

پ

السوخں ےک پ

 مےہ اور ڑلویکں ےک ےیلم Devel ےہ۔۔۔۔۔رجمومں ےک ےیل ہی

Charming prince ویکں ےک ہی ےہ یہ اانت وخوصبرت رگے وھچیٹ آےھکن م
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 ک وخ

ن

راون وہےئگ میبمل ن  یک وہج ےس وھترے ی 

ٹ

 
 وج رگسی

ٹ
ن

وصبرت وہی

  ےہ ہی انہک وبرا م

ے

 وہ وخوصبرت رمدوں یم امشر وہن

ے

یہ۔۔۔۔ابمل دق وچڑی اسجم

 ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

رہمہم ریمے اسھت لج یم وھچڑ دویگن ےھجت اب سب اتپ ںیہن بک اےئ م

 یگ۔۔۔۔۔۔۔۔انح رہشک روےتک وہے یتھک ےہ۔۔۔۔۔

 ارے ںیہن مت اجو سب اےن یہ وایل ےہ ۔۔۔۔م

 اروی وشر۔۔۔۔۔۔م

م۔۔ مت اجو اہلل احظف۔۔۔۔۔۔م

م
م
مم
ہ

 

 اہلل احظف۔۔۔۔انح رہشک یم ھٹیب ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 دھکی ےک اتگل م

ے

اصح  یج اعمف رکدو اب ںیہن امےگن ےگ اتھب ۔۔۔۔۔۔اس یک احل

 ےہ ایھچ اھکیس دوھالیئ وہیئ ےہ۔۔۔۔۔م

  م

ے

 یم اعمیف ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ازالن اس اک رگن  ن ڑکپ ےک دڑھن

ے

 ہ یک دعال

 

ازالن ش

 ےہ۔۔۔۔۔

 اھتےن اجےک وہیگ۔۔۔۔۔۔

ے

 م

ن

 ڈاولں اگڑی یم ن  یق خ
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رم

ٹ

  یہ ےہ ہک اس یک رظن اسےنم سب ااٹسپ ہپ ڑھکی اکنپ مازالن انپ اگڑی یک رطف ی 

ے

ن

ی ےہ۔۔۔۔۔ازالن م

ے

ھب
ب ک

وپش رپ اجیت ےہ وج یھبک داےئ رطف وت یھبک ن  ےئ رطف د

ری وغر ےس اس وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 اوھکنں ےس نس الگسس اٹہےک ی 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رس ۔۔۔۔۔رس ۔۔۔۔۔اپسیہ اےس اکپرن

را ےک وباتل ےہ

ٹ

ری 

ٹ

م
 ۔۔۔۔۔ہ۔۔۔اہں۔۔۔اہں۔۔۔۔وہ ہ

 ےلچ رس۔۔۔۔۔

  م

ے

اہں ولچ۔۔۔۔۔وہ ای  رظن اسےنم اکنپ وپش ہپ ڈال ےک اگڑی یم ھٹیب اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 االسم ومکیلع اھبیھب۔۔۔۔۔۔م

ارے رہمہم وت آیگ۔۔۔۔اج یم ےن دنگے ڑپکے اکنل دےی یہ اج ےک م

رپ اوھکنں مدوھےل۔۔۔۔۔کہم وج سیف امکس اگلرک یھٹیب وہیت ےہ رہمہم ےک آےن 

را اٹہےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م  ےس ھک 

ھگ یگ وہں۔۔۔۔۔۔۔

ے

ب

 م یم دوھولیگن ایھب یم تہب 

 

 اھبیھب ش

ھگ اجیت وہہن م

ے

ب

کیھٹ ےہ یم آج واقص وک وبول یگ ہک ںیہمت اکجل ےس اٹہےل مت تہب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م
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  اھک ےک ڑپکے دوھیتیل وہ۔۔

ن

ل ںیہن یکھت ۔۔۔۔ایھب اھکن
ب لک
۔۔۔وہ مںیہن اھبیھب یم 

 دلجی ےس وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 م

ے

اور اہں رہمہم ڑپکے دوھےن ہک دعب ریما ای  وسٹ یھب السیئ رکدانی۔۔۔۔حبص ی

 ہین نچیک ےس اےت وہےئ یتہک 

 

  اچےیہ ےھجم لک اننہپ ےہ۔۔۔۔۔ن

ن

السیئ وہ اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 یج اھبیھب کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔وہ ہک رک اےنپ رمکے یم یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

ری آیئ ریما یھب وسٹ السیئ م ااسی وسٹ السیئ

ٹ

رکو یگ دون  رہ یھبک ںیہن وبےیل یگ۔۔۔۔ ی 

رشی وہےن م

ن

 رےت وہے یتہک ےہ اور رھپ ف

ے

رکدانی۔۔۔۔ہنہ۔رہمہم اس یک لکن ان

 وارشوم یم یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ر اہیں ےس واہں لہٹ راہ اھت اور اامں اہھت یم م
م
ر ےک ن  ہ

ٹ
ٹ

وہ اکیف نشنیٹ یم اورپنشی ٹ

ی ڑکپے

 ھ
سب

ے

ت

ر آیت وہیئ رظن م 

ٹ

نپ س یہ چنیب ہپ ھٹیب رک ھچک رپ ریہ یھت ہک اےنت یم ڈاک

 ایئ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔م

ے

ر ےک نپ س آن

ٹ

ر اصہبح ایک وہا ےہ۔۔۔۔۔ وہ وفرا ڈاک

ٹ

 ڈاک

ر رکسماےت وہےئ یتہک یہ۔۔۔۔۔م

ٹ

 ابمرک وہ اافق اصح  یٹیب وہیئ ےہ۔۔۔ڈاک

ر۔۔۔ہی ایک وکباس رکریہ وہ

ٹ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ایک اہمترا دامغ وت کیھٹ ےہ ڈاک
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اس یم ااسی یھب ایک وبل دن   اافق اصح  یم ےن ۔۔۔۔۔یہی اہک ےہ ہک اہلل نپ ک ےن م

ر یھب اافق اصح  ےک ےجہل م

ٹ

آپ وک رتمح دی ےہ یٹیب یک وصرت یم۔۔۔۔۔۔۔ڈاک

 یم یہ وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔م

نکیل ےھجم ڑلیک ںیہن ڑلاک اچےیہ اھت۔۔۔۔۔اافق اصح  ہصغ یم وبےتل م

 یہ۔۔۔۔۔۔۔

 وک ا دےھکی

ن
 

 اافق اصح  ہی اہلل یک دنی ےہ اس یک رمیض وہ وج یھب دے آپ یک وائ

ر اانت ہک رک واہں ےس یلچ اجیت م

ٹ

 ے اگ۔۔۔۔ڈاک
ی
 
ج
ل

 وہش ااجےئ اگ اپ لم 

ے

ےٹنھگ ی

 یہ۔۔۔۔۔۔۔

ارے اافق ویکں ہصغ رکراہ ےہ ےلہپ یھب وت اہلل ےن ےھجت دو ےٹیب دےی یہ ہی ای  یہ وت م

 ہصغ دھکی رک اھجمسیت یہ۔۔۔۔ ےہ یٹیب۔۔۔۔۔اامں اس اک

 دی م

 

رےچ وہےت یہ اس ےک اوکسل و اکجل ش

ن

اامں وت ویکں ںیہن یتھجمس یٹیب ےک ےنتک خ

 دی یم اس اک زیہج،رھپ نیل دنی وریغہ۔۔۔۔۔۔یم اانت ںیہن م

 

ایبں ش

ے وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

 رکاتکس۔۔۔۔۔وہ ہصغ یم چنیب ہپ 

  وہاگ ن  

ن

 یق یک دو یھب الےئ یگ وہ ںیہن وساتچ۔۔۔۔۔منکیل اٹیب ای  یہ اک وت رکن

گگگم)
گ

ن

ب
گگگ،رٹ

گ

ن

ب
 (رٹ
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  وہ۔۔۔۔۔اافق 

ے

و  ۔۔۔۔ایک؟ےسیک بک؟ مت ولگ اہک رمے ےھت۔۔۔۔ااھچ یم آن
مہل
ہ

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  ڑھکا وہ اجن

ے

 وفن اکن ےس اٹہن

ارے اہک اجراہ ےہ اور سک اک وفن اھت وت نشنیٹ یم ویکں ےہ۔۔۔۔۔۔اامں وپیتھچ 

 یہ۔۔۔

 رشوع وہ

ے

و س
ہ

ن

مب
ا  ںیہن وہا اور اس یک 

ٹ

ٹ

ن

ھی

گ

و س وک اےئ وہےئ ای  
ہ

ن

مب
یگ مایھب اس 

  م
 
 ےہ اسرا امل لج ےک راھک وہ ایگ۔۔۔۔۔ یم اجراہ وہ ح

 

۔۔۔داکن ہپ اگ گل گ

  دقم ااھٹ اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ن

ر یک اجی
م
 ۔۔۔۔وہ ہک ےک ن  ہ

ن

 ہلیش وک وہش اےئ وت ےل آن

میم۔۔ اپ یک ٹنشیپ وک وہش اایگ ےی اپ لم ےیجیل۔۔۔۔۔ای  رنس اامں وک اےک یتہک م

پ یلچ اجیت  

پ

 یہ۔۔۔۔۔۔۔ یہ۔۔۔اور اامں اس ےک پ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ل وھپل یسیج۔۔۔۔۔ہلیش یچب ایپر رکےت وہےئ یتہک م
ب لک
اامں ہی ینتک ایپری ےہ ہن 

 ےہ۔۔۔۔۔

رن  د م ایک اہک وھپل اکاٹن وبل اکاٹن ایھب اداھ دن ںیہن زگرا ہک ریمے ےٹیب وک ی 

ی یہ۔۔۔۔۔م

ے

ھب
ب ک

 رکدن  ۔۔۔۔۔اامں اکہرت رھبی رظن ےس یچب وک د

 یہ وہ۔۔۔۔۔اامں اےسی ویکں ہک ر

 ویکں ہک اس یک وہج ےس۔۔۔۔۔۔۔رھپ اامں اسرا واہعق ہلیش وک اتبیت یہ۔۔۔۔۔م
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 وت اامں اس یم اس وصعمم اک ایک وصقر۔۔۔۔۔م

پ رےنہ وایل م  ۔۔۔۔۔اامں اہک حپ

ے

رن  د وہن اس اک وصقر ہی ےہ ہن ہی دیپا وہیت اور ہن ریما اٹیب ی 

 یھت۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ایک ن  ںیت ہلیش یتنس ریہ اافق اور اامں وت رفنت رکےت ےھت اسھت مایس رطح اتپ ںیہن اور ایک

  رمعان دوونں یہ اس ےس 

ٹ

را واقس اور وھچن

ٹ

اسل  4،5یم اس ےک دوونں اھبیئ یھب ی 

و س نکیل ہلیش ےن م
ہ

ن

مب
رے ےھت۔۔۔۔۔ وکیئ اس وک اکوٹن اتہک وت وکیئ وملکیہ وت وکی 

ٹ

ی 

ر یسک یک ن  ںیت ےنس ےک م
م
 م رہمہم راھک ہ

ن

  ماس اک ن
 
 ۔۔۔۔ح

ن

دعب یھب س  ہپ رہمن  ن وہن

 اور م 15 رہمہم دس اسل یک وہیئ وت اامں اہلل وک ایپری وہیگ

 

اسل یک رمع یم میتی وہگ

 اک اکم ےہ 17

ے
ے

انلچ وت م اسل یک رمع یم امں یھب اخقل یقیقح ےس اج یلم۔۔۔۔۔۔ ریخ وق

ٹ ا  یھب مکح الچیت اھبوی

 

 ھی
ب

 دی رکیل اھب

 

 ں ےن ش

 

ں اک ای  ااسحن اھت موہ لکن ایگ دوونں اھبئ

رےہ ےھت وہ یھب وگرٹنمن ےس۔۔۔۔۔۔۔ م احلص رکےن دی 

عل

ے

ت

 ےک 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

رہمہم۔۔ارے اوو ۔۔۔اہمراین اھٹ اج۔۔۔۔۔ کہم)واقس یک ویبی( اس ےک اورپ م

رررٹ ےتچھک وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م
مف
ک

 ےس 
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رررٹ دون  رہ اورےت وہے یتہک م
مف
ک

اھٹ ریہ وہ اھبیھب سب نپ چن ٹنم۔۔۔وہ 

 ۔۔۔۔۔ےہ۔۔۔

 انہک اسرا اکم رکےک یہ اجو م

ے

ر وہ ریہ ےہ ہی م کیھٹ ےہ اکجل ےک ےیل دی 

ر لکن اجیت ےہ۔۔۔۔۔
م
 یگ۔۔۔۔۔کہم ےتہک وہے ن  ہ

ر یک رطف اجیت 
م
 وہ ۔۔۔۔۔۔اھبیھب۔۔۔۔۔ وہ دلجی ےس ن  ہ

 

  وت گ

ٹ

ای

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ی 

مھ
ہ

ان رھکوس رچیٹ یک مرہمہم یک یچب وت رھپ آج ٹیل ایئ ےہ اب ریتی وہج ےس ےھجم 

 ینس ڑپے یگ۔۔۔۔۔۔۔انح اس وک دھکی ےک یہ رشوع وہ اجیت م

ٹ
ن

ڈای

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر لچ اب۔۔۔۔رہمہم اس اک اہھت ڑکپ ےک ےتلچ وہےئ یتہک م ااھچ اب ںیہن وہیگ دی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

وت روز یہی یتہک ےہ ۔۔۔۔۔لچ ےلہپ وت اج الکس یم۔۔۔انح الکس روم ےک اےگ 

 ۔۔مڑھکے وہےک یتہک ےہ۔۔۔۔

  مایک بلطم دوونں اسھت اجےئ ےگ۔۔۔۔۔وہ اس وک دھکی ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

ر ےس آپ آیئ یہ یم ںیہن ولچں دلجی۔۔۔۔۔۔  دی 
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ریہ وہ۔۔۔۔۔  ارے ارے ۔۔۔۔ارام ےس اج ریہ وہ۔۔۔۔۔داھک ویکں دی 

Miss Me I Coming!!! 

 وہ الکس یم اےک یتہک ےھ۔۔۔۔۔م

Yes۔۔۔ But Your Last Change۔۔۔۔ok۔۔۔م 

 یج سم اےگ ےس داہین روہکیگن۔۔۔م

I hope ۔۔۔۔۔plz Sitdown۔۔۔۔ 

  ڈیمم۔۔۔۔۔۔انح اس ےک اےگ اہھت وجڑ ےک م

ن

رکش جب ےئگ۔۔۔لک ےس دلجی آاجن

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 اہں ریمی امں۔۔۔۔۔۔۔آاجو یگ۔۔۔ہی ہک ےک دوونں یہ ےسنہ گل اجیت یہ۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 االسم ومکیلع رس۔۔۔۔۔۔اپسیہ ویلسٹ رکےت وہےئ السم رکن

 ےگن اسےنم زیم ہپ رےہک رکیس ےس کیٹ اگلےئ ہنم ہپ 

ٹ

ومکیلع السم۔۔۔۔۔وہ دوونں ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ن ےس اھٹیب وہن

 

ری ش

ٹ

 وٹیپ رےہک ی 

 ےک 

ن

ھا  امن

ے

ب ہب

راد اےک 

ن

 ولعمم اف

ن

ےل اجےت مرس دواکدنار لیمج اک وفن ان   اھت ہک راہ اھت ہک ن

 یہ اور آج وت داکن ہپ ےھٹیب یہ ےتہک یہ اچےئ یپ ےک اجےئ ےگ۔۔۔۔۔۔۔م
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کیھٹ ےہ اس وک وبول ومسےس مہ ےل ےک اےت ےہ۔۔۔۔۔۔۔اگڑی اکنولں۔۔۔۔وہ م

 ہنم ےس وٹیپ اٹہےت وکےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

  ےہ۔۔ھچک وت اس  S۔S۔P ہی ےہ

ے

 یہ رجمم اکےنپ گل اجن

ے
ن

 م نس

ن

 ہ سج اک ن

 

ازالن ش

دھکی ےک یہ ڈر اجےت ےہ ویکں ےک ہصغ وج راتہ ےہ اس ےک رہچے م اک رہچہ

پ ڈاال م ماسل یم اس ےن تہب ےس رجمم وکم3ہپ۔۔۔۔  

پ

السوخں ےک پ

 مےہ اور ڑلویکں ےک ےیلم Devel ےہ۔۔۔۔۔رجمومں ےک ےیل ہی

Charming prince ویکں ےک ہی ےہ یہ اانت وخوصبرت رگے وھچیٹ آےھکن م

م

ٹ

 
 وج رگسی

ٹ
ن

 ک وخوصبرت وہی

ن

راون وہےئگ م یبمل ن یک وہج ےس وھترے ی 

  ےہ ہی انہک وبرا م

ے

 وہ وخوصبرت رمدوں یم امشر وہن

ے

یہ۔۔۔۔ابمل دق وچڑی اسجم

 ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

رہمہم ریمے اسھت لج یم وھچڑ دویگن ےھجت اب سب اتپ ںیہن بک اےئ م

 یگ۔۔۔۔۔۔۔۔انح رہشک روےتک وہے یتھک ےہ۔۔۔۔۔

 ےن یہ وایل ےہ ۔۔۔۔مارے ںیہن مت اجو سب ا

 اروی وشر۔۔۔۔۔۔م

م۔۔ مت اجو اہلل احظف۔۔۔۔۔۔م

م
م
مم
ہ
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 اہلل احظف۔۔۔۔انح رہشک یم ھٹیب ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 دھکی ےک اتگل م

ے

اصح  یج اعمف رکدو اب ںیہن امےگن ےگ اتھب ۔۔۔۔۔۔اس یک احل

 ےہ ایھچ اھکیس دوھالیئ وہیئ ےہ۔۔۔۔۔م

 یم

ے

 ہ یک دعال

 

  م ازالن ش

ے

اعمیف ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ازالن اس اک رگن  ن ڑکپ ےک دڑھن

 ےہ۔۔۔۔۔

 اھتےن اجےک وہیگ۔۔۔۔۔۔

ے

 م

ن

 ڈاولں اگڑی یم ن  یق خ

  یہ ےہ ہک اس یک رظن اسےنم سب ااٹسپ ہپ ڑھکی اکنپ م

ے

رن

ٹ

ازالن انپ اگڑی یک رطف ی 

ی ےہ۔۔۔۔۔ازالن م

ے

ھب
ب ک

وپش رپ اجیت ےہ وج یھبک داےئ رطف وت یھبک ن  ےئ رطف د

ری وغر ےس اس وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔ماوھکنں 

ٹ

 ےس نس الگسس اٹہےک ی 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رس ۔۔۔۔۔رس ۔۔۔۔۔اپسیہ اےس اکپرن

را ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

ری 

ٹ

م
 ہ۔۔۔اہں۔۔۔اہں۔۔۔۔وہ ہ

 ےلچ رس۔۔۔۔۔

  م

ے

اہں ولچ۔۔۔۔۔وہ ای  رظن اسےنم اکنپ وپش ہپ ڈال ےک اگڑی یم ھٹیب اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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 یھب۔۔۔۔۔۔ماالسم ومکیلع اھب

ارے رہمہم وت آیگ۔۔۔۔اج یم ےن دنگے ڑپکے اکنل دےی یہ اج ےک م

دوھےل۔۔۔۔۔کہم وج سیف امکس اگلرک یھٹیب وہیت ےہ رہمہم ےک آےن رپ اوھکنں م

را اٹہےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م  ےس ھک 

ھگ یگ وہں۔۔۔۔۔۔۔

ے

ب

 م یم دوھولیگن ایھب یم تہب 

 

 اھبیھب ش

ھگ اجیت وہہن مکیھٹ ےہ یم آج واقص وک وبول یگ ہک ںیہمت

ے

ب

 اکجل ےس اٹہےل مت تہب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

  اھک ےک ڑپکے دوھیتیل وہ۔۔۔۔۔وہ م

ن

ل ںیہن یکھت ۔۔۔۔ایھب اھکن
ب لک
ںیہن اھبیھب یم 

 دلجی ےس وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 م

ے

اور اہں رہمہم ڑپکے دوھےن ہک دعب ریما ای  وسٹ یھب السیئ رکدانی۔۔۔۔حبص ی

  اچےیہ ےھجم لک اننہپ ےہ۔

ن

 ہین نچیک ےس اےت وہےئ یتہک السیئ وہ اجن

 

۔۔۔۔ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 یج اھبیھب کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔وہ ہک رک اےنپ رمکے یم یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔م
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ری آیئ ریما یھب وسٹ السیئ م

ٹ

ااسی وسٹ السیئ رکو یگ دون  رہ یھبک ںیہن وبےیل یگ۔۔۔۔ ی 

رشی وہےن م

ن

 رےت وہے یتہک ےہ اور رھپ ف

ے

رکدانی۔۔۔۔ہنہ۔رہمہم اس یک لکن ان

 یم یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م وارشوم

 اصح  یج یم ےن ھچک ںیہن ایک چس یم ریما نیقی رکے یم وت۔۔۔آہ۔۔۔۔۔م

ای  ظفل اور ںیہن۔۔۔۔۔ورہن وہ احل رکو اگ ہک وت وخد وک یھب اچہپن ںیہن ےکس اگ وت رتہبی م

 م اتب دے۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک ڑبجے ہپ ہکم امر ےک م

ن

یہی ےہ ہک اےنپ گنیگ اک ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 دڑھن

 مسق ےس۔۔۔۔۔ اصح  اعمف رکدوں اب ںیہن رکو اگ

  ےہ گمماہھت وجڑ رک انپ زدنیگ امم وہ لسلسم اس ےک اےگ

ے

 راہ وہن

ن

اسےنم ازالن ےہ وج م ن

  وہم

ے

رس ںیہن اھکن

ے

 اس اچیبرے ہپ ایک اھکےئ اگ۔۔۔۔۔۔م وخد رپ ی

ازالن اس ےک لسلسم وبےنل رپ اواتک رک اس ےک ن  ل انپ ومیھٹ یم ےل رک زور ےس م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 اس اک رس اورپ رکےک ای  ای  ظفل ابچ ابچ ےک دڑھن

 

ن

 یم اعمیف ن

ے

 ہ یک دعال

 

 یم زدنہ وہ مازالن ش

ے

  ی
 
م اک وکیئ ظفل ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ح

ودعہ ےہ ریما مت زولیلں ےس ہک اس کلم وک مت وسیجں ےس نپ ک رکو اگ۔۔۔۔۔۔۔اور م

 ہ اک ودعہ ےہ۔۔۔۔۔۔ےھجت وت اٹیب ایھب ریمے اسھت 

 

اسل رانہ ےہ وت م 10ہی ازالن ش
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 ےس اس مایھب ےس ڈر ایگ ہی وت ااھچ ںیہن ےہ ہن۔۔۔۔۔۔وہ ن  ت لمکم رکےک ای  ےکٹھج

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ےک ن  ل وھچڑن

 رکےت رانہ ن  یق یم یھب رھگ اجےن م

ے

 م

ن

 م ہن اتب دے خ

ن

 ہی اےنپ اسوھتں اک ن

ے

  ی
 
ح

ےس ےلہپ اس ہپ اہھت اصف رکےت وہےئ اجو اگ۔۔۔۔۔وہ ہک رک ای  رپھت اس ےک ہنم م

  ےہ ہپ امر رک

ے

ر الچ اجن
م
 اہہ

 یج رس۔۔۔۔۔۔

ھت یم وج سیک اایگ ےہ ریتا ۔۔۔۔۔۔۔ہی وت وت ملچ اٹیب وت وت اب ایگ۔۔۔۔۔رس یج ےک اہ

 ا ااھٹےت وہےئ وباتل م رم ےک اجےئ اگ ہی رھپ

ٹ ن

دسرھ ےک۔۔۔۔۔اہاہاہ۔۔۔۔۔۔اپسیہ ڈی

یھب سنہ دےتی یہ اور وہ اچیبرا سب وھتگ لگن ےک یہ رہ م ےہ سج ہپ ن  یق ےک دو اپسیہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 اجن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  نب ایگ۔۔۔۔۔کہم نچیک

ن

 یم ارک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔ رہمہم اھکن

یج اھبیھب سب اچول وک دم دانی ےہ۔۔۔۔رہمہم اچول یم چمچ الچےت وہےئ وبیتل م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

اس وک وھچڑو دم یم دیتی وہں۔۔۔ مت اجےک ایتر وہ۔۔۔۔کہم اس ےس چمچ یتیل م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

22 

 ایتر یم رپ ویکں اھبیھب۔۔۔۔۔۔م

یگ ایک۔۔۔۔۔۔۔اجو وھتڑا اس کیم مارے امہمونں ےک اسےنم اےسی ریقفین نب ےک اجو 

  اپ یھب رک انیل۔۔۔۔۔۔

  یہس وت گل ریہ وہ اور کیم اپ ویکں۔۔۔۔۔۔

ر وہری م اووہ رہمہم مت ن  ت یک اھکل اکنےنل رشوع وہ اجیت وہ ۔۔۔۔ اجو اب دی 

 ےہ۔۔۔۔۔

ااھچ اجریہ وہ اتب ںیہن اےسی وکن ےس امہمن ارےہ یہ۔۔۔۔۔۔۔وہ وبرا اس ہنم انب رک م

راےت 

ٹ

ری 

ٹ

ر یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔ی 
م
 وہےئ نچیک ےس ن  ہ

  ےہ وج اس م

ے

رس۔۔۔۔۔رس۔۔۔۔۔۔اربک)اپسیہ( ازالن وک وھکن   وہا دھکی ےک اکپرن

  م

ے

ر ان
م
  ہک اربک ےک اکپرےن ہپ ایخولں ےس ن  ہ

ے

اقنپ وپش ےک ن  رے یم وسچ راہ وہن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 اہں۔۔۔۔وہک ایک ن  ت وہیگ ےہ۔۔۔۔۔۔م

رس ریخ وت ےہ یم ےن اپ وک اانت وھکن   وہا یھبک ںیہن داھکی۔۔۔وہ رکسماےت وہے وباتل م

 ےہ۔۔۔۔
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مت ھجم ےس زن  دہ اکم ہپ داہین دو وت رتہب وہاگ۔۔۔۔۔۔وہ ہصغ یم اس وک ڑھجک داتی م

 ےہ۔۔۔۔۔

 وسری رس ۔۔۔اب ےس ایخل روھکاگ۔۔۔۔م

م۔۔۔۔ وگڈ اب اجو۔۔۔۔۔۔م

م
م
مم
ہ

 

یسک وک اکل م  وہےئ اسےنم لبیٹ ےس اانپ ومن  لئ اواھٹ ےہ اورموہ اس وک جیھب ےک ھچک وسےتچ

  ےہ وج ایلگ یہ لیب یم روسی رکیل اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رکن

 ولیہ۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 اھبیئ آپ ےن وبالن   ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔م

  م

ے

 رہ رکن

 

اہں رہمہم آو مت ےس ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔واقس اسےنم وسےف یک رطف اش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 یج اھبیئ۔۔۔۔۔۔

 اہمتری اھبیھب ےن اتب دن   وہاگ ےک اہمترا رہتش ان   اھت آج۔۔۔۔۔م

ا  ےلہپ اتبن   ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ رظنے ےچین رکےئ وہےئ وجاب 

ٹ

ٹ

ن

ھی

گ

یب اھبیئ آیھب اداھ 

 دیتی ےہ۔۔۔۔۔
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 وہ اور ںیمہ یھب وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ۔۔۔۔مت م

 

اہں وت ان رےتش واولں وک مت دنسپ اگ

 انپ راےئ دے دوں۔۔۔۔۔م

را ےہ سب۔۔۔۔رھگ رکاےئ ڑلاک یھب

ٹ

  ےہ مت ےس نپ چن اسل ی 

ے

ری یم اکم رکن

ٹ

ڑ
ٹ ک
ف

 ااھچ ےہ 

ھا رے بیصن ےس اانپ رھگ یھب دے داگی۔۔۔تہب وخش روہیگ واہں م

م

ے

ب

اک ےہ اہلل 

ری   وباتل ےہ۔۔۔۔۔

ن

 ہپ۔۔۔۔رمع رہمہم ےس وجاب ہن نپ رک م

پ دھکی رک وبیتل   ےہ۔۔۔۔۔مرہمہم اتبو اہمترا اھبیئ ھچک وپھچ راہ ےہ۔۔۔۔کہم اس وک حپ

و اب دیتی ےہ
ج 
 
ہمب

 یج کیھٹ ےہ اھبیئ اسیج اپ یہس ےھجمس۔۔۔۔۔۔وہ ےچین ہنم رکےئ 

م۔۔۔ےھجم یہی ادیم یھت مت ےس اب مت اجو ارام رکو۔۔۔۔

م
مم
ہ

 

 یج اھبیئ۔۔۔۔۔

ای  ٹنم رہمہم۔۔۔۔واقس وبولں ہن۔۔۔کہم رہمہم وک روک رک واقس وک وہکین امر م

 رک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔

 دی ےط رکدی م 10ےنیہم یک۔۔۔۔۔۔ اہں رہمہم۔۔۔۔اےلگ

 

 رخی وک اہمتری ش

ے

ن

ی ےہ۔۔۔۔۔م

ے

ھب
ب ک

 ےہ۔۔۔۔واقس وباتل ےہ اور رہمہم رس ااھٹ رک اےس ےب ینیقی ےس د

 گنیپ وریغہ یھب م

 

  اج ےس رھگ یم رہ رک رھگ ےک اکم رکو اور ش

ن

 اجن

ے

اور مت اکجل یھب م

ھل  ںیہن اھت ہک ہی اکجل اک یھب اایگ
 

مب
س

 ۔۔۔۔۔مرکول۔۔۔۔ای  دھک ایھب 
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 اھبیئ یم رھگ ےک اکم رکیت وہ۔۔۔۔م

سب انتج ڑپانھ اھت ڑپ ایل وہ یھب وکیئ اینت ڑپی یھکل یلمیف ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔رمعان وج بک 

  ےہ ہصغ ےس

ے

پ وہن  وبل یہ داتی ےہ۔۔۔۔۔ ےس حپ

 رپ اھبیئ۔۔۔۔

  م

ن

رپ ور ھچک ںیہن اجو اےنپ رمکے یم لک اہمتری اھبیھب وک ےسیپ دے دواگن یلچ اجن

 ۔۔۔۔واقس یھب رمعان یک اسڈیئ ےتیل وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م۔۔۔

اور وہ اوسن رھبی اوھکنں ےس س  وک دھکی رک اےنپ رمکے یم یلچ اجیت 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر روےت م وہ رمکے یم اےک دروازہ دنب رک ےک رویت وہیئ ویہ ھٹیب اجیت ےہ رھپ وھتڑی دی 

نپ س ارک ومن  لئ اواھٹ رک یسک وک اکل المیت م ےک ڈیب ےکم موہےئ ھچک ن  د اےن رپ۔۔۔۔اوھٹم

 ےہ وج دو نیت لیب ےک دعب روسی رکیل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ولیہ۔۔۔۔۔م

ولیہ۔۔۔۔رہمہم ایک احل ےہ۔۔۔۔۔وکن امہمن اےئ ےھت۔۔۔۔۔انح وبیتل ےہ ہک 

 رہمہم اس یک ن  ت ہپ روےنگل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 اوے وت رو ویک ریہ ےہ۔۔۔۔اتب وت۔۔۔۔م
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 وہ انح۔۔۔۔رھپ رہمہم اسری ن  ت اس وک اتب دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

  اہلل س  رتہب رکے اگ۔۔۔۔۔۔وت 

ے

پ وہاج ھچک ںیہن وہن یہ وت یتہک ےہ ہک ماو ااھچ لچ حپ

  ےہ۔۔۔۔۔انح اےس یتہک ےہ سج رپ رہمہم ہن یھجمس ےس م

ے

اہلل ھجت ےس تہب ایپر رکن

 وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 اہں وت رھپ۔۔۔۔۔م

را ںیہن اور م رھپ ہی ریمی اجن ہک نج ےس تبحم وہیت ےہ ان ےک ےیل ااھچ رکےت ےہ ی 

  ےہ وت اس ےن ریتے ےیل یھب رتہب م

ے

 ماہلل وت مہ ےس ینتک تبحم رکن

ے

راھک وہاگ وت نشنیٹ م

 ےل۔۔۔۔س  اس ہپ وھچڑ دے۔۔۔۔۔۔م

ر اکم یم م
م
 ۔۔۔۔اس ےک ہ

ے

را ںیہن رکن اہں وت یہس ہک ریہ ےی اہلل اےنپ دنبوں اک یھبک ی 

 ن  ت ےتھجمس وہےئ م

 

 وہیت ےہ وہ وت مہ ےہ وج ھجمس ںیہن نپ ےت۔۔۔۔۔رہمہم انح ک

ے

صلی ت
م

را یتہک ےہ اس وک انح یک ن  وتں ےس وکسن اتلم ےہ۔۔۔۔۔ ےب  را ی 
م
 کش ویہ وت ےہ وج ہ

 ںیہن وساتھچ۔۔۔۔۔م

 انیل یم اگلو یگ رکچ وت اجےک امنز ڑپ اور ریمے ےیل یھب داع م

ے

م۔۔۔۔اب وت نشنیٹ م

م
مم
ہ

 رک ہک ریما یھب یہک ےس رہتش ااجےئ۔۔۔۔۔م
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ے

ااھچ رکولیگن۔۔۔۔رہمہم وک اس یک ن  ت ہپ یسنہ ااجیت ےہ۔۔۔وایعق یم ای  دوس

  اچےیھ ویکہکن

ن

 ین یم آپ وک م یھب وہن

 

  ےہ وج رپش

ے

ری تمعن وہن

ٹ

 یھب اہلل یک تہب ی 

ے

دوس

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ےہ اور وخیش یم آپ ےک اسھت وہن

ے

 اسنہن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

پ رےنہ ےک ےیل الن   ےہ۔۔۔۔ن   انپ لکش داھکیےن ےک م ازالن وت ےھجم اہیں حپ

 یم

ٹ
ن

( وج ادےھ ےٹنھگ ےس روٹسیی

ے

 اھٹیب مےیل۔۔۔۔۔۔رہشن  ر)ازالن اک نپچب اک دوس

  ےہ گنت اےک وبل یہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

ے

 راہ وہن

ے

 ازالن اک ہنم ی

  ےہ ہک اس یک ن  ت ہپ 

ے

ازالن رکیس ےس گیٹ اگلےئ وجس ےک الگس ہپ ایلگن رہپ راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔ ای  رظن اس وک دھکی رک دیساھ وہرک

ے

 ن  ت رشوع رکن

  اچےیھ۔۔۔۔۔وہ وھتڑ

ن

ا اس اےگ وک وھجک رک مرہشن  ر ارگ وکیئ ڑلیک ایھچ ےگل وت ایک رکن

 آہتسہ ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔م

اس ڑلیک یک رعتفی رکدینی اچےیھ۔۔۔۔وہ ای  اھکن وکنی رک ےک ایس ےک ادناز یم 

 وجاب داتی ےہ۔۔۔۔۔

ا  سج رپ ازالن م

ے

ج ٹ

ن

ب

  ےہ ہک رہشن  ر اک قہقہ وگ

ے

ری وغر ےس نس راہ وہن

ٹ

ازالن اس یک ن  ت ی 

  ےہ۔۔۔۔م

ے

 اس وک وھگری ےس ونازن
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 اچےیہ۔۔۔ن  یق ڑلیک ےھجت دھکی رک من  ر ارگ وکیئ ڑلم

ن 

 
یک آیھچ ےگل وت اس یک رعتفی رکدی

ل اجےئ یگ۔۔۔۔م
پی گ
پ

 یہ 

 رہشن  ر یم ریسسی وہں۔۔۔۔ ازالن ای  اربیو اواھٹ ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔م

ایک بلطم وت ریسسی ےہ۔۔۔۔ےھجت وکیئ ڑلیک ایھچ یگل۔۔۔۔۔ینعی۔۔۔۔۔ےھجت م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔متبحم وہیگ؟؟۔۔۔۔۔رہشن  ر ریحت ےس وپاتھچ ےہ

 ےہ ےھجم۔۔۔۔۔ازالن رکسماےت وہےئ 

 

 ی   تبحم یہ وہگ

 

تبحم۔۔۔۔۔اہں ش

 دنکےھ اواکچ ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔م

ازالن ےھجت اخبر وریغہ وت ںیہن ےہ ہن۔۔۔۔۔رہشن  ر اس اک اماھت چپ  رکےت وہےئ اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 اکرہشن  ر وت نپ لگ ےہ ایک۔۔۔۔یسیک وچبں وایل رحتک رکراہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ازالن اس 

 اہھت رپے رکےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ن  ر ےھجم نیقی ںیہن آراہ۔۔۔۔۔ےھجت ےسیک تبحم وہیتکس ےہ؟؟؟۔۔۔۔۔۔وج دنبا یسک 

  اےس الھب ےسیک تبحم وہیتکس ےہ؟؟؟م

ے

 ےس دیسےھ ہنم ن  ت ںیہن رکن

 ن ںیہن وہں؟؟۔۔۔۔۔۔۔ازالن امےھت ہپ م

ن

ویکں ںیہن وہیتکس ےھجم تبحم ایک یم ان

 الےک وپاتھچ ےہ
 
 ۔۔۔۔۔۔مب
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ںیہن ہن۔۔۔۔۔۔ رہسن  ر وباتل یہ ہک ازالن ےک وھگرےن ہپ وہ دلجی ےس ن  ت دبل رک 

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ریما بلطم۔۔۔۔ہک وت ااسی اتگل ںیہن اھت ہن۔۔۔۔۔رہشن  ر رکسماےت وہےئ اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ر یک رطف م
م
  یہ وضفل ےہ۔۔۔۔۔۔۔ازالن اواتک ہک ڑھکا وہرک ن  ہ

ن

ھجت ےس وت ن  ت رکن

راھ 

ٹ

  وت اھکاتیل ۔۔۔۔۔ااھچ روک یم دقم ی 

ن

داتی ےہ اور ےھچیپ رہشن  ر) ارے روک اھکن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  وہ۔۔( اتہک یہ رہ اجن

ے

 یھب آن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر رطف رچدن رپدن م
م
  ےہ۔۔۔۔۔ہ

ے

ایلگ حبص اک آاغز یھب ومعمل ےک اطمقب وخوصبرت وہن

آےنپ نپ ک رب یک دمحوانث رکرےہ وہےت ےہ۔۔۔۔ویہ ہپ یہ رہمہم اےنپ رمکے یم م

ر ےس داع یم لسلسم روےئ اجریہ وہیت ےہ۔۔۔اس اک  اجہ امنز اھچبےئ اجنےن ینتک دی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔اےنپ رب 

ے

ر وہن

ے

ےس وہ اسری ن  ںیت رکریہ وہیت ےہ مرھچہ اوسنں ےس ی

  م

ن
ن

وج یسک وک ہک ںیہن یتکس۔۔۔۔اجیتن وہ یھب ےہ ہک رب وک س  اتپ ےہ سب وہ ںیمہ س

اتھچ ےہ۔۔۔یھبت وت وہ اےنپ رب ےک اےگ آج اانپ دھک وھکل ےک اتبریہ وہیت م

 ےہ۔۔۔۔۔
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اے ریمے امکل اے ریمے رپورداگیر وت وت س  اجاتن ےہ ہن ریمے ےیل ایک رتہب م

 مےہ

ن

ن
 
می
مط

۔۔۔۔ارگ ریمے ےیل ہی رہتش ااھچ ےہ وت ریمے رب ریما دل  ۔۔۔س 

رکدے ۔۔۔۔۔ریمے دل یم سب ریمے رحمم یک تبحم ڈال ہن ےھجم یھبک ےنکہب ںیہن م

دانی۔۔۔۔۔ریمے ےیل آاساینں دیپا رک۔۔۔۔۔ ریمے اہلل ےب کش وت رمح رکےن 

  مواال ےہ۔۔۔ آنیم۔۔۔۔۔۔۔

رگرگا ےک رویت ےہ۔۔۔۔ای  اہلل یہ وت ےہ وج م رھچے ہپ اہھت رہپ ہک وہ دجسے یم

 راہ ےہ م

ن

  ےہ ہک ریما دنبا ھجم ےس امن

ے

 رے روےن ہپ اتسہ ںیہن ےہ ہکلب وہ وخش وہن
م
ہ

 ریمے اسےنم رو راہ ےہ۔۔۔۔۔م

 را ےہ ۔۔۔۔۔۔۔وکیئ ےہ یہ ںیہن م
م
  دجسے یم اجو وت اتگل ےہ ہک سب اہلل ہ

 
ح

 رے درایمن۔۔۔۔۔۔م
م
 ہ

ازالن ادرھ آو مت ےس ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔املسن اصح  اابخر اسےنم لبیٹ ہپ رےتھک م

 وہےئ ےتہک ےہ۔۔۔۔م

  ےہ املسن اصح  ےک البےن ہپ م

ے

ازالن وج وپسیل انشیٹس اجےن ےک ےیل لکن راہ وہن

راھ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 زیباری اس ہنم انب ےک ان یک رطف دقم ی 

 وھٹیب۔۔۔۔۔م
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ے وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔مدلج

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

ر وہریہ ےہ۔۔۔۔۔وہ   ی ںیہک ےھجم دی 

 یک یٹیب۔۔۔۔۔۔

ے

 دی رکول۔۔۔۔۔۔ ریمے دوس

 

 مت ش

 دی یھب ایس ےس رکو اگ۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک ن  ت اکےتٹ م

 

یم ڑلیک دنسپ رکاکچ وہں ش

 وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 وکن ےہ۔۔۔۔۔یلمیف یسیک ےہ۔۔۔۔ن  پ ایک رکن

سلہ
م
 آےن ہپ اتپ لچ اجےئ اگ۔۔۔۔۔ م ہی ریما 

ے
ے

ےہ آپ زن  دہ ہن وسےھچ ۔۔۔۔وق

ر یک م
م
  ےہ اور ای  رظن اسھت یھٹیب رشعت مگیب ہپ ڈال ہک ن  ہ

ے

ازالن ہک رک ڑھکا وہاجن

راھ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 رطف دقم ی 

دھکی ےل ہی اتیمہ ےہ ن  پ یک۔۔۔۔یم یتہک وہں ہی آپ اک یھبک ںیہن وہاگ گم آپ م

اٹیب رکےت رےتہ ےہ۔۔۔۔۔رشعت مگیب ہصغ ےس یتہک  ےہ ہک ریما اٹیب ریمام

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ہکبج املسن اصح  یہک امیض یم وھکاجےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 امیض

املسن ہی ایک ایک آپ ےن۔۔۔۔۔آرزو) ازالن یک وادلہ( املسن اصح  اک رگابین ڑکپ م

ی یہ۔۔۔۔۔م

ے

ھب
ٹ ک پ
چ

 ےک 
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 ہ ںیہن ایک۔۔۔۔۔املسن اصح  آرزو اک اہھت اےنپ م

ن

 دی یک ےہ وکیئ گ

 

یم ےن ش

 رگابین ےس اٹہےت وہےئ ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔

املسن اپ وت ھجم ےس ینتک تبحم رکےت ےھت ہن وت رھپ ہی ویکں ایک۔۔۔۔۔ولچ ریما ںیہن م

 ہپ اسیک رصع ڑپے اگ۔۔۔۔۔۔آرزو 

ن

ن

ب ہ

ال ماس 6گم ازالن اک وت وسھچ ےتیل۔۔۔اس ےک ز

  م ازالن یک

ے

 رہ رکےک وبیتل ےہ وج مہس ےک انپ امں ےک ےھچیپ اپھچ وہن

 

رطف اش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 دی یک ےہ

 

 وہں سج ےن دورسی ش

ن
 

ن

تہب رکےت یہ دورسی م آرزو یم االیک ن

 دی۔۔۔۔۔املسن اصح  ہصغ ےس وبےتل یہ۔۔۔۔۔۔

 

 ش

 رے اکنح ےک دعب آپ اس وعرت وک الط
م
ق ماملسن آپ ےن ودعہ ایک اھت ےک ہ

پ ڑھکی وہیت ےہ وبل یہ دیتی ےہ۔۔۔۔م  دےگنی۔۔۔۔رشعت وج بک ےس حپ

ن۔۔۔۔ہن۔۔۔ںیہن املسن آپ ااسی ھچک ںیہن رکے ےگ۔۔۔ازالن ےک ن  رے م

 یم وسںیھچ۔۔۔۔۔۔ارزو املسن اک ن  زو ڑکپ ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔م

املسن آپ اےسی الطق دے رےہ یہ ہی یم اجو۔۔۔۔رشعت خیچ ےک وبیتل م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ہ۔۔۔۔۔۔۔میم املسم

 

 ن ش
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 ںیہن املسن۔۔۔۔ زیلپ۔۔۔۔۔م

 اےنپ وپرے وحوشں وحاس۔۔۔۔۔م

ری ےس م

ٹ

روٹ وٹک

ن

املسن ارگ ای  ظفل اور اہک وت یم انپ سن اکٹ ولیگن۔۔۔۔۔آرزو ف

 وھچری اواھٹ رک انپ الکیئ رپ ریتھک ےہ۔۔۔۔۔م

املسن آپ الطق دے اےسی ہی ڈراےم رک ریہ ےہ۔۔۔۔۔رشعت ےصغ ےس وبیتل م

 ےہ۔۔۔۔

  آرزو مںیہمت
 
 الط۔۔۔۔۔۔۔۔املسن اصح  ےک اافلظ ہنم یم یہ رہ اجےت یہ ح

 انپ الکیئ رپ رھچی الچدیتی ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ۔۔۔ومم اوھٹ ویکں ںیہن م

ٹ

ومم۔۔۔۔۔ومم۔۔۔۔۔اوےھٹ ومم۔۔۔۔ڈی 

  ومم ےک وخن۔۔۔۔۔ومم زیلپ اونپ ویر اسی۔۔۔۔م

ٹ

 ریہ۔۔۔۔۔ڈی 

 رکریہ ےہ ہی۔۔۔املسن ارگ آپ ےن اس وع

ٹ

 ی

ن

ہہ۔۔۔۔ن

ن

رت وک اہھت یھب اگلن   ہن مہمب

  ےہ رشعت ےک وبےنل رپ ویہ م

ے

وت ااھچ ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔املسن وج اےگ ڑپھ راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 روک اجن

  زن  دہ رضوری م

ن

رشعت یم اس وک الطق دے دواگن گم ایھب اس وک وہلٹیپس ےل اجن

ےہ۔۔۔دوھکیں انتک وخن لکن راہ ےہ اس ےک۔۔۔۔۔۔املسن اصح  اس ےک م
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 ریغب ارزو وک اواھٹ رک اگڑی یم ڈاےتل یہ۔۔۔اور ازالن انپ امں اک ن  ر ن  ر موجاب ےنس

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 رھچہ اپھتپھتراہ وہن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر رکدی۔۔۔۔۔زیش ون  اووو۔۔۔۔وس۔۔۔ڈیس۔۔۔۔آپ ےن الےن یم دی 

ھ رکےت وہےئ ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔م
ٹ ک پ
چ

ر ارزو وک 

ٹ
ٹ

 ومر۔۔۔۔۔ ڈاک

ر الکن ایک ہک رےہ ےہ۔

ٹ
ٹ

  ڈاک

ٹ

۔۔۔۔ایک ومم اہلل ےک نپ س یلچ یگ۔۔۔۔۔۔ازالن مڈی 

 وصعمتیم ےس املسن اک اہھت ڑکپ ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

اہں اٹیب۔۔۔۔ومم اہلل ےک نپ س یلچ یگ۔۔۔۔۔املسن اصح  رھبی وہی اواز یم م

ر وک زدنیگ یک م وبل رک ازالن وک ےلگ اگل دےتی یہ۔۔۔۔دھک وت ان وک یھبم

ن

  ےہ آخ

ے

وہن

 اسیھت ریہ ےہ۔۔۔۔۔م

  ارگ

ٹ

 رے اسھت وہیت مڈی 
م
 دی ںیہن رکےت وت ومم ایھب ہ

 

 آپ ان آیٹن ےس ش

 ہن۔۔۔۔۔۔۔م

املسن اصح  اس وک اگل رک ےک دےتھکی یہ۔۔۔۔۔ہک ہی اسیک وسال رکراہ م

 ےہ۔۔۔۔وہ یھب اینت یس رمع یم۔۔۔۔۔م

 

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن املسن اصح  وک داکھ دےرک اتہک مI Hate u ڈی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔
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ےلصیف وہےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔یم ےن ھچک ںیہن م ازالن ریما ہچب ہی اہلل ےک

ے وھچڑوا اتیل م
مہ
ل

 وج وہ آےلگ یہ 

م

ایک۔۔۔۔املسن اصح  اس اک اہھت ڑکپ ےک وبےتل ہ

 ےہ۔۔۔۔۔

 وت آپ ےن ایک اھت ہن۔۔۔۔۔م Heart گم

 ازالن خیچ رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔م

ےک ےیل ماسل اک ہچب انپ امں  6املسن اصح  وت اس وک دھکی ےک ریحان رہ اجےت یہ ےک 

ریمے اسےنم ڑھکا وہایگ۔۔۔۔۔۔اےنپ ن  پ ےکاسےنم۔۔۔۔۔اںیہن اتگل ےہ ہک ان 

 اسل اک ہچب وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔15اسل اک ںیہن 6ےک اسےنم وکیئ 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 نشیم وبڈگنی اوکسل یم رکوا دن   ےہ۔۔۔۔آپ رھگ یم م

ٹ

ازالن اٹیب یم ےن آپ اک ای 

  یھبت۔۔۔۔۔املسن اصح  رکسما

ن

رب وہےت وہن

ٹ
ٹ

 م5ےک ازالن ےس ےتہک یہ وج  ڈس

ری دیپسچل ےس اس ےک م

ٹ

  ےہ اور اعایلن ی 

ے

اسال اعایلن ےک اسھت لم ےک ڈڑاگنی انب راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

ر اکم وک دھکی راہ وہن
م
 ہ

 املسن اصح  ےک وبےنل ہپ وہ رظن اواھٹ ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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ے

  یم اعایلن ےک ریغب ںیہن رہ اتکس۔۔۔۔۔یم اس ےس تہب ایپر رکن

ٹ

ڈی 

وہں۔۔۔۔زیلپ آپ اس وک ھجم ےس دور ہن رکے۔۔۔۔۔وہ تنم رھبے ےجہل یم م

 وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

  وہں۔۔۔۔اعایلن یھب دلجی ےس وباتل ےہ ہکبج م

ے

یم یھب اھبیئ آپ ےس تہب ایپر رکن

 ۔۔۔۔۔۔م

ے

 اےس ھجمس ھچک ںیہن آن   وہن

 ےہ ہک مت دوونں ای  دورسے ےس تہب ایپر رکےت وہ نکیل اٹیب آپ ےن ڑپےنھ مےھجم اتپ

 یم

ٹ

  ےہ ہن۔۔۔اور رھپ آپ ےن اہیئ اڈسی 

ن

  م ےک ےیل وت اجن

ن

ےک ےیل ڈنلن یھب وت اجن

ےہ۔۔۔۔۔۔۔ آپ یک ومم یک وخاشہ یھت اےس وپرا ںیہن رکو ےگ۔۔۔۔۔۔املسن م

 اصح  ازالن ےک رس ہپ اہھت رھپےت وہےئ ےتہک ےہ۔۔۔۔م

 یک وخاشہ رضور ےہ۔۔۔۔ریخ ریمے اہیں م

ن
 

  ومم اک وت ںیہن اتپ گم آپ یک وائ

ٹ

ڈی 

 وک اتب دےی م

ن
 

ےس اجےن ےس ارگ آپ ولگ وخش ےہ وت یم الچ اجو اگ۔۔۔۔ گم انپ وائ

اگ ہک وہ ھجم ےس اعایلن وک یھبک دور ںیہن م

  ےہ م

ے

رکیتکس۔۔۔۔یھبک۔۔۔یھب۔۔۔ںیہن۔۔۔۔ازالن ہک رک اےنپ روم یم الچاجن

 ور املسن اصح  اےنپ ےٹیب یک تشپ وک دےتھکی رہ اجےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔ما

 احل۔۔۔م
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 املسن اہک وھکےئگ یہ۔۔۔۔۔۔۔م

ر م
م
اہ۔۔۔اہں یہک ںیہن۔۔۔۔۔۔املسن اصح  رشعت مگیب ےک البےن رپ امیض ےس ن  ہ

 آےت یہ۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ہین ےس اخمبط وہیت

 

 ماھبیھب ای  ن  ت وبول۔۔۔۔۔۔رہمہم رویٹ انبےت وہےئ ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ہین زبسی اکےٹن وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 

 اہں وہکں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن

 دی یم اینت دلجی رکرےہ م

 

اھبیھب آپ ولوگں ہپ یم وبھج وہں ایک وج ش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ اور ڑلیک ینتج دلجی م

ے

  وہن

ن

ر ڑلیک وک ای  ہن ای  دن اےنپ رھگ اجن
م
وبھج ںیہن وہ نکیل ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔مآےنپ رھگ یک وہاجےئ اوانت آاھچ ےہ

یسیک بیجع ن  ت ےہ ہن اھبیھب۔۔۔۔ےکیم یم وہوت ےکیم واےل ےتہک یہ رسسال اانپ رھگ م

ٹ کہ اہمترا رھگ ےھ۔۔۔۔ایک مہ ویٹیبں م
م
ےہ۔۔رسسال اجو وت رسسال واےل ےتہک یہ 

 ۔۔۔۔۔وہ رویٹ وہوپٹٹ یم رےتھک وہےئ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔م

ے

 اک وکیئ رھگ ںیہن وہن

 ہین

 

م ااسی یہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ن

م
مم
ہ

  سب اانت یہ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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اھبیھب اھبیئ ےن ڑلےک واولں اک اتپ وت رکوان   ےہ ہن۔۔۔۔ہک ےسیک ولگ ےہ م

 وہ۔۔۔۔۔۔۔م

 رہمہم ںیہمت اےنپ اھبویئں رپ نیقی ںیہن ےہ ایک۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہن اھبیھب یم ےن ااسی بک اہک۔۔۔۔۔وہ دلجی ےس وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 دی رکولں۔۔ وےسی یھب وہ مارگ ںیہمت ڑلاک دنسپ ںیہن ےہ وت مت ریم

 

ے اھبیئ ےس ش

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ںیہمت دنسپ یھب رکن

 ہین اس وک اھجمسےن ےک اجبےئ مت اس وک رمگہ رکریہ وہں۔۔۔۔اور وکن اس م

 

رشم رکو ن

اھبیئ وہ سج وک نپ لگ نپ ےک دوڑے ڑپےت یہ۔۔۔۔۔۔کہم وج نچیک یم اریہ وہیت 

 ہین یک ن  ت رپ اس وک ہصغ ےس انسدیتی ےہ۔۔

 

  ۔ےہ ن

اھبیھب ااسی وت ہن ےہک ریمے اھبیئ وک اس اک العج لچ راہ ےہ ۔۔۔کیھٹ وہاجےئ اگ م

را انمےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔  ہین ی 

 

 وہ۔۔۔۔۔ن

ول اب نپ لگ وک نپ لگ ںیہن ںیہک وت ایک ںیہک۔۔۔۔۔ریخ وھچڑوں یم یھب نک ن  وتں یم م

ا  ےہ

ن

کلٹ

ن

ت
 مئ مک ےہ اور مگل یگ۔۔۔۔رہمہم ایتر وہاجو ںیمہ ایھب امرٹیک ےک ےیل 

ٹ

۔۔۔ن

 ہین وک انسےن ےک دعب رہمہم ےس اخمبط وہیت ےہ۔۔۔۔

 

 اکم زن  دہ۔۔۔۔کہم ن

ری رویٹ ریتہ ےہ۔۔۔ہی ڈال رک آیت وہں۔۔۔۔۔

ن

 یج اھبیھب سب ہی آخ
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 ہین رپ ڈال رک م

 

ھا را۔۔۔۔۔۔کہم ای  رظن ن

م

ے

ب

 رکریہ وہں 

ٹ

 
اہں دلجی آاجو یم وی

 ہین ہصغ

 

ر یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔اور ن
م
 ےس لبیٹ رپ رھچی کٹپ رک ڑھکی وہ منچیک ےس اہہ

 اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 رے اسھت۔۔۔۔۔رہمہم اس وک دھکی رک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م
م
 اھبیھب آپ یھب ےلچ ہ

ر یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔
م
 ہین اس وک دھکی رک اہہ

 

ہہ۔۔۔۔ن

ن

 ہمب

 ن  ر سب ااٹسپ و اکجل م

 

آج ازالن وک دو ےتفہ وہےئگ ےھت رہمہم وک دےھکی وہےئ۔۔۔وہ ک

  ر

ے

 اہ گم رہمہم اس وک یہک رظن ںیہن ایئ۔۔۔۔۔۔۔یھب اجن

اہک اج یتکس ےہ؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔ازالن رکیس ےس کیٹ اگلےئ اںیھکن ومدنے رہمہم م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

  ےہ ہک اربک ارک اس وک اخمبط رکن

ے

 وک وسچ راہ وہن

 رس یج ای  آدیم آن   ےہ آپ ےس ےنلم۔۔۔۔۔م

م۔۔۔۔وجھب۔۔۔۔ازالن دیساھ وہرک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

م
م
مم
ہ

 

 االسم ومکیلع رس یج۔۔۔۔۔۔

 الرک وباتل مومکیلع السم۔۔۔۔۔یم
 
  ںیہن۔۔۔۔ازالن امےھت ہپ ب

ن

 ےن اچہپن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 رس ھچ امہ ےلہپ سج داکن رپ وچری وہیئ۔۔۔۔۔
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 ااھچ ااھچ ۔۔۔۔وکیئ رضوری اکم۔۔۔۔۔ازالن ن  د آےن رپ وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

پا ےت وہےئ م چ
پکب  چ
ہم

 ےلرک ان   وہں۔۔۔۔وہ 

ے

ںیہن رس یج وکیئ اکم ںیہن سب ای  دروخاس

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔

رام

ن

 ےئ۔۔۔۔۔ازالن رغمور نپ ےس وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔ف

 دی م

 

 دی ےہ ارگ آپ اےئ ےگ وت ےھجم وخیش وہیگ۔۔۔۔۔۔۔وہ ش

 

رس ریمی نہب یک ش

 اکرڈ آےگ رکےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 دی وریغہ یم ںیہن اجن

 

 یم ش

 یج رس نکیل وکشش رکےیئ اگ۔۔۔۔۔م

م۔۔۔۔۔۔دوھکیں اگ۔۔۔۔م

م
م
م
مم
ہ

 

ں۔۔۔ ریمے ےیل وکیئ مکح۔۔۔۔۔۔وہ اصمہف رکےت وہےئ مااھچ رس اب یم اتلچ وہ

ٹ ہ رکسماداتی ےہ۔۔۔۔۔۔

 

ظ

ن

ی

ے

پ
 اتہک ےہ اور ازالن اس یک ن  ت ہپ 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

رہمہم دلجی اہھت الچ۔۔۔۔۔بک ےس وت یہی اکم ہپ یگل وہیئ ےہ۔۔۔۔اور یھب اکم یہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ن

 رھپ وت ےن نپ ررل یھب اجن

دلجی دلجی ارتسی رکےت وہےئ یتہک م یج اھبیھب وہایگ سب۔۔۔۔۔۔۔رہمہم

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔م
م
 اہں دلجی اہھت الچ۔۔۔۔۔۔۔کہم ہک رک رمکے ےس ن  ہ

 دی واےل دن یھب اکم۔۔۔۔۔رہمہم وخد یہ ےس ہک رک م

 

واہ رہمہم ایک تمسق نپ یئ ےہ ش

 سنہ دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

 وپاتھچ مرس ہی آدیم وکن اھت۔۔۔۔۔۔۔اربک اس آدیم ےک اجےن ےک دعب ارک

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 دی یک دوعت دےنی ان   اھت۔۔۔۔۔ازالن اکرڈ وھکےتل وہےئ اتہک م

 

انپ نہب یک ش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 دی یم ےئگ وہےئ یھب۔۔۔۔۔اربک رس وھکاجےت وہےئ م

 

رس ےتلچ یہ اکیف دن وہےگ ش

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

لبیٹ ہپ مازالن ای  رظن اربک وک دھکی رک )ولچں آج لچ ےتیل یہ( رکسمارک اکرڈ اسےنم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

ے ےک ادناز یم رھک

ن

ھکی
 
ب

 

 وت رس یم رھگ اجرک ایتر وہرک آاجو۔۔۔۔۔۔

م ےلچ اجو ریمس وک یھب وبل دو وہ یھب اسھت ےلچ۔۔۔۔۔

م
مم
ہ

 

 یج رس۔۔۔۔۔رس اپ یھب رھگ اجرک ڑپکے جنیچ رکےل۔۔۔۔۔

 ںیہن یم اس یم یہ کیھٹ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔وہ الرپوایہ ےس وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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رہ ےتیل م

ن
 

ری ایپری گل ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہم رہمہم اک اجی

ٹ

ارے واہ رہمہم آج وت وت ی 

 ےک ےگنہل یم تہب ایپری گل ریہ وہیت 

ن

وہےئ وبیتل ےہ وج رسخ رن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رکشہی اھبیھب۔۔۔۔۔رہمہم رکسماےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

گہ،کیم اپ،ویجرلی اور ڈنیسل م

ن

ٹ
لہ
الم ےک ماھبیھب ایسی یہ ایھچ ںیہن گل ریہ۔۔

 ہین اہک اس یک رعتفی ےنس وایل یہ۔۔۔۔۔م70وپرے 

 

رار ےگل یہ۔۔۔۔۔۔۔ن

ن

م
 ہ

ر یس ن  ت ےہ۔۔۔۔اےنت وت گل یہ اجےن ےھت 
م
 دی ےہ وت اظہ

 

 ہین ایک وہایگ ےہ اس یک ش

 

ن

 مت یھب دح رکیت وہ۔۔۔۔۔۔۔م

  م

ے

ارے رس یج آپ۔۔۔۔۔۔واقس ازالن یک اگڑی دھکی رک وفرا اس ےک نپ س آن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

م۔۔۔

م
مم
ہ

  اچےئھ اھت۔۔۔۔۔۔۔

ن

 مت ےن وبالن   اھت وت ایک ںیہن آن

 ےک ےھجم ینتک وخیش وہیئ م

ے

ںیہن رس یج۔۔۔۔آپ ادنازہ ںیہن اگل تکس

 ں وک لبیٹ یک رطف الےت وہےئ وباتل ےہ۔۔۔۔۔م

ن

 

ے

 ےہ۔۔۔۔۔واقس ان ت

 رپورگام بک متخ وہاگ ۔۔۔۔۔۔ازالن اےگ ےھچیپ دھکی ےک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

 ےئ۔۔۔۔۔۔سب رس ن  رات ااج

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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 ایئ ںیہن۔۔۔۔۔۔رہمہم رجگے ےتنہپ م

ے

اھبیھب انح وک ںیہن وبال اھت ایک۔۔۔۔وہ ایھب ی

 وہےئ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  وھبل یگ۔۔۔۔۔۔حبص اس یک اکل ایئ یھت اس یک اخہل اک ااقتنل وہ ایگ م

ن

ارے اہں یم اتبن

 ےہ وت وہ ذعمرت رکریہ یھت۔۔۔۔۔م

 

 

 رہمہم ریتی ایسی ش

 

 

 ہین مول ب

 

 یک اخہل لچ یسب۔۔۔۔۔ن

ے

دی وہ ریہ ےہ ہک ریتی دوس

 رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 

ظ

ن

ی

ے

 ےتسنہ وہےئ پ

  اچےھ وبالےل۔۔۔۔اور آپ ےھجم وبل ریہ م
 
اھبیھب ہی وت اہلل یک رمیض ےہ وہ ےسج ح

 ری یچچ اک ااقتنل وہایگ اھت وت اس رطح وت  ےہ۔۔آپ یک دنہمی واےل
م
دن ن  د ںیہن ہ

 وھچڑ دیتی ےہ۔۔۔رہمہم یھب اہک ےنس وایل یھت مآپ یھب۔۔۔۔۔رہمہم ن  ت ادیھ یہ

  ےہ۔۔۔۔م

ن

  اتپ ےہ آج وت ےلچ اجن
 
 ح

ے وہےئ اس اک م

ے

سی
 

ہ

 ہین وےسی رہمہم ےن ن  ت دوھکیں اہک ےس ڑکپی ےہ۔۔۔۔۔۔کہم 

 

ن

 ہین ہصغ ےس ریپکٹپ ےک یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 

راق انبیت ےہ اور ن

ن

 م

 سج ہپ رہمہم اور کہم سنہ دیتی یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر وایل  رای   ےن یم وکیئ رپاشیین وت ںیہن وہیئ۔۔۔۔واقص اربک ےک ی 

ٹ ن

رس آپ وک رھگ ڈوھی

ے وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

 رکیس رپ 
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 ےن یم وکیئ رپاشیین ںیہن م

ٹ ن

 ایمہن اگل وہا اھت وت ںیمہ ڈوھی

 

ارے ںیہن ںیہن۔۔۔ ش

 وہیئ۔۔۔۔۔۔ریمس رکسماےت وہےئ وباتل ےہ۔۔۔۔۔

نہب ےک ےیل ھچک ال ںیہن اکس وت ہی ریمی رطف ےس انپ نہب وک م ااھچ ہی۔۔۔۔یم اہمتری

   یم ےس افیلہف اکنےتل وہےئ اےس دےتی وہےئ وباتل م
 

دے دانی۔۔۔۔۔ازالن ج

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ارے رس اس یک ایک رضورت یھت۔۔۔۔۔واقص افیلہف اتیل یہ ےہ ہک اس اک وفن م

 رگنی رکےن اتگل ےہ ےسج وہ رکسمارک اواتھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  اچےئھ اھت اور آپ اکل رکرےہ ما

ن

رے ادنفس اصح  آپ وک وت ایھب ادرھ وہن

 م

ٹ

م
یہ۔۔۔۔۔وہ رکسماےک وباتل ےہ گم اےگ واےل یک ن  ت نس رک اس یک رکسماہ

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

 

 اغی

ی۔۔۔ہی۔۔۔ہی۔۔ایک ہک رےہ یہ آپ۔۔۔۔۔ایک بلطم اعدل)رہمہم اک وہےن م

نہب اہیں دنہل نب ےک یھٹیب وہیئ ےہ اور مواال داہل(حبص ےس رھگ ںیہن آن  ۔۔۔۔ریمی 

آپ۔۔۔۔۔واقص اس ےس ن  ت رکہک ہصغ ےس اکل اکٹ داتی ےہ سج رپ اربک اس وک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اخمبط رکن

 ایک وہا واقص سک یک اکل یھت۔۔۔۔۔۔م
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  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

۔۔۔۔۔واقص اانت ہک رک روےن گل اجن  اصح 

اس ےک نپ س ارک ارے۔۔۔ایک وہا واقص رو ویکں رےہ وہں۔۔۔ریمس اوھٹ ےک 

 وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ھچک وبولں ےگ یھب ہی وعروتں یک رطح روےت روہ ےگ۔۔۔۔۔ازالن اس ےک روےن م

ر رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ
پ
 ےس خ

اصح  وہ ن  رات ںیہن الرےہ ۔۔۔ہک رےہ یہ ہک ڑلاک حبص ےس رھگ ںیہن آن   اور اکل م

 دنہل نب ےک میھب ںیہن اواھٹ راہ۔۔۔۔اصح  ریمی میتی نہب اک ایک وہاگ۔۔۔۔۔وہ وت

  ےہ اور ازالن اس وک وغر ےس داتھکی م

ے

یھٹیب یہ۔۔۔۔۔۔واقص اانت ہک رک روےن گل اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھا ےل اگ۔۔۔۔۔اجو اس وک م

مب
س

اہلل رتہب رکےئ اگ مت اےسی روےگ وت اہمتری نہب وک وکن 

 ھا ولں۔۔۔۔۔ریمس اس وک دالیاس دےتی وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

مب
س

 اجےک 

  وہں اجےک۔۔۔۔۔۔۔واقص اوسنں اصف رکےت وہےئ اتہک م

ے

یج رس یم ان وک اتبن

 ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔اچیبرا واقص۔۔۔۔ریمس اس یک تشپ وک دھکی رک اتہک

 اچیبرا ےسیک وہا وہ؟؟۔۔۔۔۔ازالن اربیو اواھٹ ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م
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رس اس یک نہب یک ن  رات ںیہن اریہ ۔۔۔۔ولگ اس رطح یک ڑلویکں ےک ن  رے یم 

 تہب طلغ ن  ںیت رکےت یہ۔۔۔۔۔۔اربک اوسفس ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ۔موت۔۔۔اس یم وت وصقر اس ڑلےک اک ےہ ہن۔۔۔۔ہن یک ڑلیک اک۔۔۔۔۔

رے وغر م

ٹ

ر وکیئ آپ یک رطح ںیہن ےہ ہن۔۔۔۔۔ازالن اس یک ن  ت ہپ ی 
م
یج رس گم ہ

 ےس اس وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 دی۔۔۔۔۔۔۔رمعان ےصغ م

 

آب ایک وہاگ اھبیئ۔۔۔۔۔اب وکن رکے اگ اس ےس ش

 ےس رہمہم یک رطف دھکی ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن ایک ایک ےہ۔۔۔رہمہم روےت وہےئ ماھبیئ آپ ےھجم ےصغ ےس ویکں دھکی رےہ یہ یم

 وبیتل ےہ۔۔۔۔۔

س  ریتا بیصن ےہ نہب ۔۔۔۔۔اب اس یک وہج ےس ہن اجےن ےنتک ولوگں یک ن  ںیت م

 ینس وہیگن۔۔۔۔۔کہم یھب اس وک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔واقص س  وک اہھت م

ن

پ وہاجو۔۔۔۔ہی وسوچں اےگ ایک رکن  ا ےک ےیل حپ

ن

خ

پ رکاےت وہےئ   رے ےس حپ

 

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔ےک اش

 دی رکدے۔۔۔۔۔رمعان وت امون اجن 

 

  ایک ےہ یہی ےس یسک ڑلےک ے ش

ن

اھبیئ رکن

 ڑھچواےن واال اکم رکراہ اھت۔۔۔۔
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 دی رکولں۔۔۔۔۔۔۔م

 

 ااھچ اب یم س  وک اجےک وبولں ہک ریمی نہب ےس ش

  ریما اھبیئ ےہ۔۔۔۔ریمی اامں وےسی یھب اس اک رہتش م
 
اھبیئ س  وک ویکں وبانل ح

 ریہ 

ٹ ن

پ یھت وبل یہ دیتی ےہ۔۔۔۔۔مڈوھی  ہین وج بک ےس حپ

 

 ےہ۔۔۔۔۔ن

 ہین اہمترا اھبیئ۔۔۔۔۔م

 

 ن

 ہین اس یک ن  ت اکےتٹ وہےئ یتہک م

 

اھبیئ اس اک العج لچ راہ ےہ وہ کیھٹ وہ اجےئ اگ۔۔۔ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ہین یہس ہک ریہ ےہ۔۔۔۔۔رمعان یھب ن  ت یم ہصح ڈااتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 

 اھبیئ ن

 ص کہم ےس راےئ اتیل ےہ۔۔۔۔کہم مت ایک یتہک وہ۔۔۔۔۔واق

 وج آپ یہس ےھجمس۔۔۔۔۔۔م

 رہمہم مت۔۔۔۔۔۔۔م

 رکےک یھٹیب م

ے

ی ت

ن

 دی۔۔۔۔۔۔رہمہم وج بک ےس ض

 

اھبیئ یم ںیہن رکو یگ اس ےس ش

ر روےت وہےئ وبل دیتی ےہ۔۔۔۔۔

ن

 وہیت ےہ آخ

ے م

ے

ی

ٹ

ی
 
 ٹ
پ

رہمہم ریمے وجڑے اہھت دھکی ےل رک ےل۔۔۔ ۔۔۔واقص اس ےک اسےنم 

 وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 یئ نکیل۔۔۔۔۔۔ماھب
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 ری زعت رھک ےل یم ریتا ااسحن یھبک م
م
ریمی زعت رھک ےل۔۔۔رہمہم۔۔۔۔ہ

 ںیہن وھبولاگن۔۔۔۔۔م

 دی ےس آپ یک زعت رھ اجےئ یگ وت یم ایتر م

 

  ےہ اھبیئ ارگ ریمی ش

ے

ھت

 وہ۔۔۔رہمہم یک ای  اھکن ےس اوسن اجری رےتہ یہ گم ےب ومل ۔۔۔۔۔۔م

 ری زعت رھک یل۔۔۔۔۔واقص اس ےک رس ہپ اہلل ےھجت ہشیمہ وخش رےھک وت ےن 
م
آج ہ

 اہھت رےتھک وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ےلیبق یک ای  رس رپاین ےہ۔۔۔۔مریمے 

 وج یٹیب رس وھجاکےل ویہ یٹیب ایسین ےہم

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ےہوج اس یک م

ے

وہ دوھکی واقص۔۔۔۔۔۔واقص۔۔۔۔۔ریمس واقس وک دھکی رک اواز اگلن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

راھن

ٹ

 اواز نس رک ان یک رطف دقم ی 

 یج رس یج۔۔۔۔۔۔

ںیمہ ااجزت دو۔۔۔۔۔۔تہب رات وہ یگ ےہ۔۔۔۔۔اب ںیمہ انلچ م ااھچ واقص

اچےئھ۔۔۔۔۔۔۔اربک اس ےس اتہک ےہ ہکبج ازالن اسھت یہ ڑھکا ومن  لئ ویس رک راہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 وہن
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  یھب ںیہن اھکن   اور ایھب وت اکنح یھب ںیہن م

ن

ارے رس ایھب ےس ایھب وت اپ ےن اھکن

 وہا۔۔۔۔۔سب ومولی اصح  اےن واےل یہ۔۔۔۔۔

ایک بلطم وہ ڑلاک ایک اےنپ رھگ اایگ۔۔۔۔ازالن ومن  لئ ےس رظن اواھٹ ےک وپاتھچ م

 ےہ۔۔۔۔

 ہین اک م

 

ںیہن رس وہ ریمی اھبیھب اک اھبیئ ےہ اس ےس رک رےہ ےہ۔۔۔واقس داشن) ن

ری م  ں داشن یک رطف دےتھکی یہ وج ی 

ن

 

ے

  ےہ سج ہپ وہ ت

ے

 رہ رکےک اتبن

 

اھبیئ( یک رطف اش

  ےہ سج ہپ ریمس وباتل ےہ۔۔۔۔۔رطح اانپ رس وھکاج راہ 

ے

 وہن

 واقص ےھجم ہی ونرلم ںیہن گل راہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 یج رس اس وک نپ لگ نپ ےک دوڑے ڑپےت یہ۔۔۔۔۔۔۔

 دی ای  نپ لگ ےس رک رےہ م

 

واٹ۔۔۔۔ار وی ریسسی۔۔۔۔۔مت انپ نہب یک ش

  ےہ م

ے

وہ۔۔اور امتری نہب رایض ےہ؟؟؟ ازالن وج داشن یک رحاکںیت ونٹ رک راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔واقص 

ے

رس ڑپن  یک ن  ت رپ وچک رک اس ہپ ی 

 ری زعت یک اخرط رایض ےہ۔۔۔اور وےسی یھب وکیئ ےہ یھب وت ںیہن وج م
م
یج رس وہ ہ

 دی رکے ارگ یسک ےن رک یھب یل وت وکیئ اس وک زعت ںیہن م

 

ریمی نہب ےس ش

 داگی۔۔۔۔۔۔۔
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 دی۔۔۔۔وبولں دوےگ اینب نہب اک رہتش ےھجم۔

 

ھا ری نہب ےس ش

م

ے

ب

۔۔نیقی میم رکو اگ 

ر وسھچ ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م  امون زعت دواگن اس وک۔۔۔۔ازالن ھچک دی 

 رس آپ ایک وبل رےہ یہ۔۔۔ریمس اور اربک وچک ےک وبےتل یہ۔۔۔۔م

وبولں واقص دوےگ انپ نہب اک اہھت ریمے اہھت یم۔۔۔۔۔۔۔ازالن ریمس و اربک یک م

 ن  ت وک رظن ادناز رکےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔م

  م رس آپ ےس ااھچ رہتش

ے

الھب وکیئ وہ اتکس ےہ۔۔۔۔یم ایھب ن  یق وک یھب اتب ےک ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 وہ۔۔۔۔۔۔واقص وخیش ےس وبل رک ادنر ےلچ اجن

 ہ ےہ آپ وک وت وکیئ یھب ڑلیک لم یتکس ےہ رھپ ہی یہ م

 

رس آپ ازالن ش

 ویکں۔۔۔۔۔۔اربک واقس ےک اجےن ےک دعب وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ر وکیئ ریمم
م
ی رطح ںیہن ےہ وت رھپ یم یہ ویکں ویکں مت یہ وت ےتہک ےھت ہک ہ

اھبویں یک زعت یک اخرط م ںیہن۔۔۔۔۔اور ےھجم اس ڑلیک یک ہی ن  ت ایھچ یگل ہک وہ اےنپ

 دی رکےن ےک ےیل ایتر وہیگ۔۔۔۔ازالن ھچک وسھچ ےک وباتل م

 

ای  نپ لگ ےس ش

 ےہ۔۔۔۔

 گم رس۔۔۔۔۔م
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مت ولگ وکن وہےت وہ م ہلصیف رک ایل وت رک ایل اور یم ےن وج سب اب ای  اور ظفل ںیہن

پ وہاجےت ےہ م وبےنل واےل۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن ان اہھت اواھٹ ےک وباتل ےہ اور وہ حپ

 وبولاےن واال اکم ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 م

 

  آنپ ش

ن

 ہ ےک آےگ ثحب رکن

 

 ویکہکن ازالن ش

 ہین وت نس ےک یہ وبل اویتٹ ےہ۔۔۔۔م

 

 رھپ اھبیئ ریمے اھبیئ اک ایک وہاگ۔۔۔۔۔۔ن

 م

ٹ ن

ھا ری ایم ڈوھی

م

ے

ب

 ہین 

 

ری ےہ ہن رہتش وہاجےئ اگ ۔۔۔۔واقس آپ اکنح یک ایتری من

 ہین وک انسےن ےک دعب واقس وک وبیتل ےہ اور رہمہم سب اوسنں م

 

رکےئ۔۔۔۔کہم ن

 اہبری وہیت ےہ۔۔۔۔م

 اےس ھجمس ںیہن آریہ وہیت ہک وکن اس اک دواہل ےنب اگ۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ہ آپ اک اکنح رہمہم تنب ااف

 

 ہ ودل املسن ش

 

  ےہ ایک آپ وک م ق ےکازالن ش

ے

اسھت ایک اجن

 وبقل ےہ۔۔۔۔۔

ر وسچ ےک وجاب داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔  وبقل ےہ۔۔۔۔۔ازالن ھچک دی 

 ہ وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 

 اور اس رطح رہمہم اافق ےس رہمہم ازالن ش

  ےہ رھپ ن  پ اھبیئ م

ے

 م جنیچ وہ اجن

ن

اکنح یھب انتک وخوصبرت رہتش ےہ ہن ےسیک قح دار اک ن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

ر وخاشہ وپری رکن
م
  ےہ وج آپ یک ہ

ے

ر وہن
م
 ںیہن سب وشہ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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 ہ اک اکنح وہ راہ ےہ۔۔۔۔۔اربک داع ےک ےیل م

 

ن  ر ےھجم وت نیقی یہ ںیہن آراہ ےک ازالن ش

  ےہ۔۔۔۔۔اہھت اواھٹےئ ریمس ےک اکن 

ے

 یم رسوگیش رکن

 ہم ہپ دطختس م

ن

 ہ وک اکنح ن

 

نیقی وت ےھجم یھب ںیہن اراہ ےہ گم اسےنم ومولی اور ازالن ش

  ڑپ راہ ےہ۔۔۔۔۔۔م

ن

 رکےت وہےئ نیقی رکن

اہں ہی وت ےہ۔۔۔۔۔چس وہکں وت ےھجم وت اس ڑلیک یک رکف وہریہ ےہ ۔۔ہن اجےن وہ اس 

 ن ےک اسھت ےسیک زگارا رکے یگ۔۔۔۔۔اربک

ن

  داع امےنگن ےک دعب اتہک ےہ۔۔۔۔۔مان

ری داع اس وک ربص م

ٹ

اہلل اس ےک بیصن اےھچ رکےئ اور س  ےس ی 

 دے۔۔۔آنیم۔۔۔۔۔م

انیم۔۔۔لچ دوےہل اصح  وکابمرک ن  د دےتی یہ۔۔۔۔۔ریمس ہک رک اربک ےک رمہہ م

 ےیل س  ےس ےلگ لم راہ م

ٹ

م
راھ داتی ےہ وج رہچے رپ ریغب رکسماہ

ٹ

ازالن یک رطف دقم ی 

  ےہ۔

ے

 ۔۔۔۔۔وہن

 دی یک۔۔۔۔ےلہپ ریمس رھپ اربک ےلگ ےتلم یہ۔۔۔۔۔۔

 

  مابمرک وہ ازالن اصح  ش

 م ریخ ابمرک۔۔۔۔۔۔اربک واقص ےس اجرک

ٹ

 
ر وی
م
وہک ےک ڑلیک وک ےل اےئ۔۔یم ن  ہ

 رک راہ وہں۔۔۔۔۔
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  ےہ اور ریمس م

ے

یج رس یم اتہک وہں۔۔۔۔۔اربک وبل ےک واقس ےک نپ س الچاجن

  یہ ہک ازالن روک رک مرکسماےت وہےئ ازالن اک ن  زو ڑکپم

ے

راھن

ٹ

ر یک رطف دقم ی 
م
 رک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 اکہ رظن اےنپ ن  زو ہپ ریمس ےک اہھت ہپ ڈال رک ریمس وک ہصغ ےس وھگڑن

و۔۔۔وہ۔۔س۔۔۔رس آپ وےہل یہ ہن یھبت آپ اک اہھت ڑکپ رک ےل اجراہ م

 اھت۔۔۔۔۔ریمس اس یک رظن اک وہفمم ھجمس رک وفرا انپ افصیئ داتی ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ وج میم

ے

 دواہل انب وہ ڑگنلا ںیہن وہا۔۔۔۔۔۔۔ازالن ہصغ ےس ہک رک اانپ اہھت وھچڑوان

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ایھب یھب ریمس ےک اہھت یم وہن

 وسری رس۔۔۔۔۔۔وہ رشدنمہ اس وہ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ل ےیل

 

 وہایگ ےہ۔۔۔۔۔کہم اہھت یم ش

ے
ے

رہمہم وک م لچ رہمہم ریتی ریتصخ اک وق

گم رھپ اس وک دھکی رک ویہ دروازے رپ روک اجیت ےہ وج آھکن یم اوسنں ےیل میتہک ےہ 

 رکسماےت وہےئ رمکے وک دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ایک وہا رہمہم اےسی ایک دھکی ریہ ےہ رمکے وک۔۔۔۔۔کہم وپےھچ انب رہ ںیہن م

 نپ یت۔۔۔۔۔

 ڑپیت مھچک ںیہن اھبیھب سب رپاےن دونں وک ن  د رک ریہ وہں ہک اس رمکے یم یم

ری یتگل وت واہں ھٹیب ےک) وہ ااملری ےک وکرن یک م   وکیئ ن  ت ی 
 
یھت۔۔۔۔یتسنہ یھت اور ح
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 رہ رک رک یتہک ےہ(رویت یھت۔۔۔۔یھبک وساچ یہ ںیہن اھت ہک ای  دن اس 

 

رطف اش

 

ے

  ڑپے اگ۔۔۔۔اب ہی رمکہ رپان   رپان   اس گل راہ ےہ لک ی

ن

رمکے وک،اس رھگ وک وھچڑن

ےس اجسیت یھت اور اب۔۔۔۔۔۔رہمہم ہک رک روےنگ اجیت میم اس وک ےنتک ایپر 

 ےہ۔۔۔۔۔

  وج اہمترا آانپ رھگ وہاگ۔۔زایت۔۔۔۔کہم اس ےک نپ س 

ن

وت اب مت آےنپ رھگ وک اجےک اجسن

ارک اس ےک اوسنں وپیتھچ ےہ اور رہمہم اس ےک ےلگ گل ےک روےن گل اجیت م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  تہب ن  د آےئ یگ۔۔۔۔۔۔ماھبیھب ےھجم آپ ولوگں ےس تہب ایپر ےہ آپ ولوگں یک

 ۔۔۔۔۔۔کہم اس وک اگل 

ن

  دل اچںیھ ااجن
 
وت وکن اس مہ ےس دور اجریہ ےہ۔۔۔ح

 رکےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔

 اھبیھب وہ ولگ ےسیک وہےگن۔۔۔۔۔۔رہمہم وک ڈر اتگل ےہ۔۔۔۔۔م

ر م
م
  رہمہم ایھچ ےہ وت وہ یھب اےھچ وہےگن۔۔۔۔لچ اب ہی اچدر نہپ ےل ن  ہ

 
ح

ھا رے دواہل اصح  ااظتن

م

ے

ب

ر رکرےہ یہ۔۔۔۔۔۔۔ کہم اس وک اچدر انہپےت وہےئ م

 یتہک ےہ۔۔۔۔
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را وھگٹھگن ڈال دویگ وت یم ولچ یگ ےسیک۔۔۔۔۔۔رہمہم وھگٹھگن اواھٹ م

ٹ

اھبیھب ہی اانت ی 

 رک وبیتل ےہسج ہپ کہم اس اک وھگٹھگن واسپ یہس رک ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ے ےس مرہمہم دونہل وھگٹھگن یم یہ اجیت ےہ اور ربخدار وج مت ےن

ن

ھی
 

چ

ن

پہب ب

 اےنپ رسسال 

 ےلہپ وھگٹھگن اواھٹ ن   وت۔۔۔۔۔۔۔م

فف۔۔۔۔
ف
 او

 را۔۔۔۔۔۔کہم اس وک ےل رک م
م
ر اہمترا اھبیئ ااظتنر رک راہ وہاگ ہ

م
ولچں ریمے اسھت ن  ہ

ر اکن اجیت ےہ۔۔۔۔۔
م
  مرمکے ےس ن  ہ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 یک زعت مرس یم آپ اک ہی ااسحن یھبک ںیہن وھب ولاگن ہک آپ ےن ریمی اور ریمی نہب

 ازالن یک ڑپاڈو ےک نپ س م

ے
ے

ریھک۔۔۔۔۔واقس،ریمس،اربک،رمعان اور ازالن اس وق

  م

ے

  ےہ وج ومن  لئ یم اگل وہن

ے

  واقص ازالن وک اخمبط رکن
 
ڑھکے وہےت ےہ ح

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

دھکی ول واقص مت اھبیئ وہرک انپ نہب وک دوزخ یم ڈال رےہ ےھت اور یم ریغ وہرک اس 

ھا  رک اتہک ےہ سج م

ٹ

ہمب

ےک ن  رے یم وسچ راہ وہں۔۔۔۔۔ازالن ریغب ومن  لئ ےس رظن 

  ےہ۔۔۔۔

ے

 ہپ واقس رشدنمہ اس وہاجن
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  ان وعروتں ہپ ڑپیت وج رہمہم وک ال ر وہ اھبیھب یھب ایگ۔۔۔۔۔۔اربک یک رظن
 
یہ وہیت مح

 ےہ وت وباتل ےہ۔۔۔۔م

اس ےک وبےنل رپ ازالن رظن اواھٹ رک انپ رشی  ایحت وک داتھکی ےہ وج لمکم اچدر ےس م

   یم رھک رک اگڑی اک دروازہ وھکاتل ےہ م
 

ڈیکھ وہیئ وہیت ےہ ازالن ومن  لئ ٹنیپ یک ج

 نیس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

ن  

 اور ان ولوگں ےک اومش

ر رہمہم س  ےس لم رک اگڑی یم

ن

 ھٹیب یہ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔اور ازالن اگڑی اک مالبخ

  م

ے

دروازہ دنب رکےک ڈراویگنی ڈیس اک دروازہ اتلھک یہ ےہ ہک اربک اس وک اخمبط رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ھا ل ےگنیل۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ م

مب
س

  یہ ںیہن مہ س  

ن

  ن   ان

ن

رس لک آپ ارام ےس ان

 وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

 ں۔۔۔۔ھجمس ےئگ۔۔۔۔۔مےجب ریمے اسف یم وہ 6:00لک دوونں حبص 

 ج۔۔۔یج رس۔۔۔۔

راھاتیل ےہ۔۔۔۔۔م

ٹ

 وگڈھ۔۔۔۔۔وہ اگڑی یم ھٹیب رک اگڑی آےگ ی 

ےھجت زعت راز ںیہن ےہ ایک رضورت یھت ہی وبےنل یک ہک رس آپ ارام ےس اےئ اگ ہی م

 ن ںیہن ےہ۔۔۔۔۔رھپ یھب۔۔۔ااھچ اخاص 

ن

  اتپ ےہ وہ ان
 
 م8:00اےئ اگ یہ ںیہن ح
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 رےت وہےئ ہصغ ےساتہک م ےجب6:00ےجب اےت ےھت اب 

ے

فف۔۔۔ریمس اس یک لکن ان
ف
ا

را اس ہنم انب اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ۔۔۔۔سج رپ اربک ی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ن ےہ۔۔۔۔۔ دنبہ ن  ت یہ رکےل۔۔۔۔ن   اہلل ایک یہی سیپ اھت ریمے م

ن

انتک وبر ان

ےیل۔۔۔۔نس۔۔۔۔رہمہم دل یم وسیتھچ ےہ ہک اےنت یم ای  اھبری اواز اکر یم م

  ےہ۔۔۔۔۔موگیتھجن

اسل ےس۔۔۔۔اور انہک ہک  3رھگ یم وکیئ وپےھچ ہک بک ےس اجیتن وہ ےھجم وت انہک ہک 

 دی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن ہک رک ای  رظن م

 

 ری۔۔۔۔تبحم یک ش
م
۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 اسےنم ےگل ےشیش یم داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔م

رایت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

ری 

ٹ

 اب ایک یم وھجٹ وبولں۔۔۔۔۔رہمہم ہنم یم یہ ی 

۔۔۔۔۔۔ازالن ےشیش یم دھکی رکہصغ یم وباتل ےہ سج ہپ رہمہم مکیھٹ ےہ۔؟؟؟؟۔

 دلجی ےس رس اابثت یم الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ی ےہ وت ھچک اصف م

ے

ھب
ب ک

رے ےس ےلگنب یم ارک ریتک ےہ رہمہم رظن اواھٹ ےک د

ٹ

اگڑی ای  ی 

م  ۔۔۔۔۔اےنت یم اکر اک دروازہ وھکاتل ےہ اور اسےنم ای 

ے

 م50 45 رظن یہ ںیہن اراہ وہن

 اسل یک وعرت ڑھکی وہیت ےہ وج المزہم ولعمم وہیت ےہ۔۔۔۔۔
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ر اکنےتل وہےئ م
م
ااجےئ یب یب یج آپ وک ادنر ےل رک ولچ۔۔۔۔۔وہ رہمہم وک اگڑی ےس ن  ہ

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

راھ اتیل م

ٹ

ر رک رہمہم اک اہھت ڑکپ ےک ادنر یک رطف دقم ی 

ٹ

ر ازالن اےگ ی 
م
ے ہ

ن

کلی

ن

ت
ر 
م
رہمہم ےک ن  ہ

 ےہ۔۔۔۔۔

 اےنپ اہھت ہپ اس یک رگتفرہمہم وت 

 وبضمط دھکی رک یہ دڑ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

 اےی م

ے

ڑر یھب رضوری ےہ اھبیئ بک ی
جپ
 
ب

ن

سگی

 ۔۔۔۔اس افلئ یم اھبیئ ےک 

ٹ

ڈی 

ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔ول اھبیئ اگ۔۔۔۔۔۔اعایلن ےک ن  یق ےک اافلظ ازالن ےک اسھت م

 دونہل ےک وجڑے یم ڑلیک وک دھکی رک یہ ہنم یم رہ اجےت یہ۔۔۔۔۔۔م

 ن ہی وکن ےہ۔۔۔املسن اصح  ہصغ یم ڑھکے وکرک وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔۔۔مازال

وکن ۔۔۔۔۔ااھچ ہی۔۔۔۔ہی۔۔۔ریمی ویبی ےہ۔۔۔۔۔ازالن رہمہم وک دنکےھ م

 ےس ڑکپ ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ر اریہ م
م
ولچ یئھب اس یک یمک یھت ہی یھب وپری وہیگ۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب وج نچیک ےس ن  ہ

 رک دیتی ےہ

 

ظ

ن

ی

ے

 ۔۔۔۔۔۔وہیت ےہ ازالن ہپ پ

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 الرک ہنیکس)المزہم( وک اخمبط رکن
 
 ازالن ان وک دھکی رک امےھت ہپ ب
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 ہنیکس یب۔۔۔۔یب یب یج وک زعت ےک اسھت ان ےک رمکے یم ےل ہک اجو۔۔۔۔۔م

یج اصح  یج۔۔۔۔۔۔ااجےئ یب یب یج۔۔۔۔۔۔ہنیکس رہمہم وک ےیل اورپ یک رطف م

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 اجیت ےہ اہجں ازالن اک رمکہ وہن

ٹ ہ رکسما ےک ماہ

 

ظ

ن

ی

ے

پ
ی اتبو اہک ےس اواھٹ ےک الےئ وہ اےسی۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب 

ھ

 

پ ب

ں 

 وبیتل یہ۔۔۔۔۔م

  م

ے

 رکن

 

ظ

ن

ی

ے

  وھتڑی وہں وج یسک وک یھب اواھٹ ےک ےل او اگ۔۔۔۔۔وہ یھب رکسماےک پ

ٹ

یم ڈی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ ہ رکسما ےک م

 

ظ

ن

ی

ے

پ
ی اتبو اہک ےس اواھٹ ےک الےئ وہ اےسی۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب 

ھ

 

پ ب

اہں 

 وبیتل یہ۔۔۔۔۔م

 

ے

 رکن

 

ظ

ن

ی

ے

  وھتڑی وہں وج یسک وک یھب اواھٹ ےک ےل او اگ۔۔۔۔۔وہ یھب رکسماےک پ

ٹ

 میم ڈی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ازالن زیمت ےس ن  ت رکو وہ امں ےہ اہمتری۔۔۔۔۔۔املسن اصح  ہصغ ےتخیچ م

 یہ۔۔۔۔۔۔۔

 امں۔۔۔۔۔۔ازالن اکلہ اس رکسما ےک رھپ وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

ر الچ اجن
م
 امےئ وفھٹ۔۔۔۔۔۔۔اور ہک رک رھگ ےس ن  ہ
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از دےنی ےک ماھبیئ۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔۔ومم اج وت وھچڑ دیتی۔۔۔۔۔اعایلن ازالن وک او

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 دعب رشعت مگیب وک وبل ےک ازالن یک رطف اجن

ہہ۔۔۔۔۔۔

ن

 ول اب ہی یھب ےھجم یہ وبےل اگ۔۔۔۔۔۔ہمب

 ازالن یک اگڑی ٹیک

ے

ے ی

ن

ھی
 

چ
پہ
ب

ر یلچ اجیت ےہ م اھبیئ اھبیئ۔۔۔۔۔اعایلن ےک 
م
ےس اہہ

راھ اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 اور اعایلن ارسفدہ اس ہنم انب رک ادنر یک رطف دقم ی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

یب یب یج آاجےئ۔۔۔۔۔المزہم دروازہ وھکےتل وہےئ رہمہم وک اخمبط رکیت ےہ وج م

 اسےنم رمکے ےک اجبےئ آےگ ےھچیپ دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

المزہم یک اواز ےس وچک رک اابثت یم رس الہرک دوونں اہوھتں ےس اگنہل ڑکپے رمکے م

رہ یتیل ےہ۔۔۔۔۔رمکہ میم دالخ وہیت ےہ اور وھگٹھگن اواھٹ رک وپرے رمک

ن
 

ے اک اجی

ر زیچ انپ ہگج وخوصبریت ےس ریھک وہیئ وہیت م
م
  ےہ ہ

ے

البہبش وخوصبرت وہن

 کیلب، اقنیل یھب کیلب، اسڈیئ رپ م

ن

ےہ۔۔۔۔۔۔دروازے ےک اسےنم ڈیب سج اک رن

 ےک م وصہف اسم

ن

 رن

ٹ
 

 یھب کیلب ،سب دویار اور رپدے ےھت وج وای

ن

اک رن

  ےشیش اک درواز

ن

ہ وج ن  وکلین یم وھکاتل ےہ۔۔۔۔رمکے وک دھکی رک ہی مےھت۔۔۔داںیئ اجی

  م

ن

 
 زن  دہ یہ ب

ن

  لکشم ںیہن اھت ہک رمکے ےک نیکم وک کیلب رن

ن

ادنازہ اگلن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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  م

ن

 
 ھچک زن  دہ یہ ںیہن ب

ن

اخہل۔۔۔۔۔آپ ےک اصح  یج وک اکال رن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم رمکے وک دےتھکی وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔میج یب یب یج۔۔۔۔۔تہب

 آپ ےک ےیل ھچک اھکےن وک م

ے

  ی
 
رشی وہاجےئ یم ح

ن

 ف

ے

  ی
 
ااھچ یب یب یج آپ ح

 الیت وہں۔۔۔۔۔۔۔

ھگ یئگ م

ے

ب

رشی وہرک آرام رکو یگ۔۔۔۔وےسی یھب تہب 

ن

ارے ںیہن اخہل۔۔۔۔یم ف

گہ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم م

ن

ٹ
لہ
وہں۔۔۔۔۔۔رفس تہب ابمل اھت اور اورپ ےس ویجڑلی اور 

 ل وھکےتل وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔مڈرگنسی ےک اسےنم ڑھکے وہرک اےنپ ن  

ر یلچ اجیت ےہ اور رہمہم م
م
یج کیھٹ ےہ یب یب یج۔۔۔۔۔۔۔المزہم ہک رک روم ےس ن  ہ

 وارشوم یم۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 وھبک اکچ اھت م

ٹ

 
ی ر

ٹ

ڑ
سگ
 اجےن ینتک یہ 

ن

وہ دنمسر ےک انکرے اکر ےس کیٹ اگلےئ ڑھکے ن

 ےس

ٹ
ن

 وک اویلگنں یم دن  ےئ وہی

ٹ

 
ی ر

ٹ

ڑ
سگ
 اک دوھا وہا م اور اب یھب 

ٹ

 
خ  ہ رکےک رگسی

  ےہ۔۔۔۔اور اسھت ڑھکے رہشن  ر ہپ ای  رظن ڈال رک اسےنم دنمسر یک م

ے

ےک رپسد رکن

 وک رھپ وہوٹنں یم دن   اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 
ی ر

ٹ

ڑ
سگ
 رطف دےتھکی وہےئ 
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 ےھجم وشڈک رکےن ےک رکچ یم اگل راتہ م

ے
ے

ر وق
م
ازالن۔۔۔۔۔وت ویکں ہ

ر رہشن  ر دنمسر یسیج اخومیش

ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م ےہ۔۔۔۔۔۔۔اخ

ے

 وک وتڑن

  وہں وج مت وشڈک وہاجےت وہں۔۔۔۔۔۔وہ دنکےھ اواکچ رک وپاتھچ م

ے

یم ااسی ایک رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

واہ۔۔۔۔ہی وشڈک ںیہن ےہ وت ایک ےہ ریمے ےیل۔۔۔۔۔۔ےلہپ ےھجت تبحم وہےئگ وج م

 نکمم اھت۔۔۔گم یم ےن ایک۔۔۔۔۔رھپ وت رات ےک 

ن

  ن

ن

ےجب م 12ریمے ےیل نیقی رکن

رکےک اتہک ےہ ہک۔۔۔۔۔اسلہ انکرے آاج تہب رضوری ن  ت رکین مےھجم اکل 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔یم اھجمس ہک الکن ےس رھپ ڑلایئ وہیئگ وہیگ ن   رھپ وت ےن اس اقنپ وپش م

وک رپوپس رکدن   وہاگ۔۔۔گم اہیں ارک اتپ الچ ےک ہک ااسی وت نیس یہ ںیہن م

 دی رکےک ےھٹیب ےہ اور وہ یھب اس ےس S۔S۔Pےہ۔۔۔۔۔۔۔

 

 ےسج ہن ماصح  وت ش

 داھکی ےہ اور ہن اےس اجےتن یہ۔۔۔۔سب اس یک زعت یک اخرط اس ےس م

ے

وت آج ی

  

ے

  وبےنل ہپ ان
 
 دی رکیل۔۔۔۔وڈا وت ان   رمح دل۔۔۔۔وہہہن۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ح

 

ش

  

ن

ر یس ن  ت ےہ۔۔۔اےس اہک نیقی ان
م
ےہ وت وبل رک یہ دم اتیل ےہ۔۔۔۔۔اظہ

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ری   وکباس وہایگ ریتا۔۔۔۔۔۔دل یم وھتڑی ڈنھٹ

ن

ک وہیئ ن   ںیہن ارگ ںیہن وت م

رکےیجیل رہشن  ر کلم۔۔۔۔۔۔۔وہ یھب ایس ےک ادناز یم ہصغ ےس اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ےھجم وخد ںیہن اتپ ہک یم ےن ےسیک اہں رکدی۔۔۔۔۔ورہن ےھجت یھب اتپ ےہ ہک یم اہک م

  وہں ہکبج آج سب ای  ن  ر اربک ےن اہک اور یم ایت

ے

 دی وریغہ یم اجن

 

ر وہایگ اجےن ےک مش

 ےیل۔۔۔۔۔۔م

پ وہےن رپ رہشن  ر وفرا ےس وباتل م  دی یھب رکیل۔۔۔۔۔۔اس ےک حپ

 

ایگ وت ایگ ش

 ےہ۔۔۔۔۔۔

رس ںیہن ان   اتج آج اس ڑلیک ہپ ان   

ے

 یسک رپ ی

ے

اہں ۔۔۔۔۔ےھجت اتپ ےہ ےھجم آج ی

 دی رکےن م

 

 ن ےس ش

ن

ےہ۔۔۔ہک ےسیک وہ اےنپ اھبویئں یک زعت یک اخرط ای  نپ لگ ان

۔۔۔۔۔۔۔مےک ےیل 

 

 ایتر وہگ

پ رےنہ واال م ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اہک حپ

ٹ

 
 ہ وک دون  رہ تبحم وہیئگ۔۔۔۔رای

 

اور ازالن ش

 اھت۔۔۔۔۔۔

اب ااسی یھب ںیہن ےہ۔۔۔۔۔تبحم وت ےھجم اس اقنپ وپش ےس وہیئ 

 یھت۔۔۔۔نکیل۔۔۔۔۔م
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 نکیل ایک۔۔۔۔۔رہشن  ر وفرا وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

نکیل یم اےس وھبل اجو اگ۔۔۔۔۔۔۔۔یم اس ڑلیک ےک اسھت ےبوافیئ ںیہن رکو اگ م

اس وک زعت یھب دواگن اور اس اک قح یھب۔۔۔۔۔۔۔وہ دنمسر وک دےتھکی وہےی اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔

 ازالن ای  ن  ت وبولں۔۔۔۔۔۔۔م

م۔۔۔۔

م
م
م
مم
ہ

 

وت ےن انس وہاگ ہک  وت واہں وخد ںیہن ایگ اھت ےھجت واہں ریتا بیصن ےل رک ایگ اھت۔۔۔۔۔۔وہ

اہلل ےن رمد وک انبےن ےک ےیل یٹم زنیم ےس اگنمیئ یھت ہکبج وعرت ےک ےیل م

 ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔

پ وہےنرپ اےس وساایلں رظنوں ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م  ازالن اس ےک حپ

  ےہ اس اک 

ے

 وعرت وک رمد یک یلسپ ےس انبن   ایگ ےہ اور ویہ رمد اس اک رحمم وہن

ن

ویکی

 ا۔۔۔اس اک

ن

ر۔۔۔۔۔رہشن  ر اس وک اھجمسےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ماجمزی خ
م
  وشہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 اور ازالن ےنھجمس ےک ادناز یم رس الہن

وت یہس ہک راہ ےہ۔۔۔۔۔رہمہم اور ریما اسھت تہب ےلہپ ھکل دن   اجاکچ ےہ۔۔۔۔۔سب م

 یم یہ رمگہ وہراہ اھت۔ ۔۔۔۔۔یم اےس وخش رےنھک یک وکشش رکو اگ۔۔۔۔۔۔۔م
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م۔۔۔۔۔۔۔م

م
م
م
مم
ہ

 

راتھ یہ ےہ ہک ریشن  ر اےس اخمبط ما

ٹ

اھچ یم اتلچ وہں۔۔۔۔ازالن اگڑی یک رطف ی 

ر رک اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

  ےہ وت وہ م

ے

 رکن

 وت اےس وایعق وھبل اجےئ اگ وت ےن وت یلہپ تبحم یہ ایس ےس یک یھت۔۔۔۔۔م

یلسپ اہں گم وہ ریمے بیصن یم ںیہن یھت وت دور وہیگ اور وت ےن یہ وت اہک ےک وہ ریمی 

ےس ینب ےہ وت ویکں یم اہلل یک رمیض ےک الخف اجو۔۔۔۔۔اہلل ےن ریمے ےیل رتہب م

 ہلل۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 
ن

 ہلصیف ایک وہاگ۔۔۔۔۔ان

 ہلل۔۔۔۔۔م

 
ن

 ان

  

ے

  وھبل اجو۔۔۔وہ من اوھکنں ےس اتہک وہا اگڑی یم ھٹیب اجن

ن

وھبانل لکشم ےہ وت داع رکن

 اس یک اگڑی اک اھچیپ رکیت یہ۔۔۔۔۔۔۔مےہ۔۔۔۔اور رہشن  ر یک رظنم

ے

 ے دور ی

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر اصح  وت اتگل ےہ م 2:00ن   اہلل 
م
جب یگ  یہ ہن وت ریمی اسس ایئ ےہ ےھجم دےنھکی اور وشہ

ہہ۔۔۔رہمہم وپرے م
ہ

ن

ب
وھبل یگ  یہ ہک ای  دعد دنہل وک وھچڑ رک ایگ وہں۔۔۔۔وہ

ر م رمکے وک دےتھکی وہےئ یتہک ہک اس یک رظن اسےنم دویار رپ اجیت ےہ اجاہ ازالن یک وصتی 

ر ےک نپ س ارک وخد یہ ےس وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔م  یگل وہیت ےہ وہ اھٹ رک اس وصتی 
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ر وک وغر م  ول ےک ریہو یک رطح وہ۔۔۔۔وہ ازالن یک وصتی 

ن

ل ریمے ن
ب لک
آرے آپ وت 

   م
 

ےس دےتھکی وہےئ یتہک ےہ سج یم ازالن ٹنیپ وکٹ ےنہپ دوونں اہھت ٹنیپ یک ج

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔میم ڈاےل

ے

 ےک اسھت ڑھکا وہن

ے

م
  اکر ےس کیٹ اگلےئ وپری واجہ

ر دن   ےہ۔۔۔۔۔۔نکیل ایک ہی یھب ھجم م
م
 ین یم یھب اانت ایپرا وشہ

 

ن  اہلل ریتا رکش ےہ اینت رپش

 ےس تبحم رکےئ ےگ۔۔۔۔۔

ر رضون  ت اک داہیں روہک یگ وت اپ وک تبحم وہ اجیئ یگ۔۔۔۔۔وہ م
م
  یم ان یک ہ

 
اہں ح

ل رکےک وخد یہ رشامےت وہےئ وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔ےسیج ازالن موخد ےس یہ وسا

 وایعق یم اس ےک اسےنم وہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ےہ وت رظن اسےنم وصےف ہپ ےھٹیب اعایلن رپ اجیت ےہ وج م

ے

  رھگ یم دالخ وہن
 
ازالن ح

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ومن  لئ ویس رک راہ وہن

۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک اس

ے

ےنم وصےف ہپ ھٹیب رک اتہک وھچےٹ مت وسےئ ںیہن ایھب ی

 ےہ۔۔۔۔۔۔

یک رطف م ےھجم وھچڑے ہی اتبےئ ہی ایک ےہ۔۔۔۔۔۔وہ ومن  لئ اوف رکےک ازالن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 وتماہج وہن

 ایک ایک ےہ؟؟؟ ازالن ااجنن ےتنب وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دی رکیل اور ےھجم ینعی اےنپ وھجےٹ وک م

 

اھبیئ اےنت وصعمم ہن ےنب۔۔۔۔۔۔آپ ےن ش

اتبن  ۔۔۔تہب اےھچ اھبیئ تہب اےھچ۔۔۔۔۔اور آپ یھب ھجم ےس وکیئ ادیم میھب ںیہن 

 رےیھک اگ ہک یم

ے

 رایگض ےس اتہک م مم

ن

 دی یم وبالو اگ۔۔۔۔۔اعایلن ن

 

آپ وک انپ ش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ازالن اس یک ن  ت رپ رکسما ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

 دی سک رطح وہیئ ےہ۔۔۔۔۔۔

 

 وھجےٹ ےھجت ںیہن اتب ہک ہی ش

 وت اتبےئ ہن۔۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ااھچ وت ونس۔۔۔۔۔رھپ ازالن اس وک اج اک اسرہ واہعق اتبن

 راض وہایگ 

ن

اووو۔۔۔۔۔۔۔وت ےلہپ اتبےت ہن یم اےسی یہ آپ ےس ن

 اھت۔۔۔۔۔۔اعایلن اسری ن  ت نس ےن ےک دعب اتہک ےہ۔۔۔۔

  م ااھچ اب وت اتب

ن

دن   ہن۔۔۔۔۔ولچ آب اجےک وس اجو حبص اسف یھب اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راھ اتیل م

ٹ

۔۔۔۔۔۔اعایلن رکسماےت وہےئ رمکےئ یک رطف دقم ی 

ٹ
 

 ی

ن

یج اھبیئ وگڈ ن

راتھ م

ٹ

ےہ۔۔۔۔۔۔اور ازالن ڈرھےتک دل ےک اسھت اےنپرمکے یک رطف ی 

 ےہ۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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رو بلب یک یکلہ روینش مآزالن آہتسہ ےس دروازہ وھکل رک رمکے یم دالخ وہ   ےہ وج زی 

ے

ن

 

ے

 ووجد ہپ اجیت ےہ وج ہنم ی

ٹ

  ےہ۔۔۔۔اس یک رظن اسےنم ڈیب ہپ یل 

ے

یم ڈون   وہا وہن

رے ولٹ ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔ وہ آرام ےس م

ن

روگش ےک م

ن

رررٹ اوڑے وخاب خ
مف
ک

  ےہ اور واہں ےس ڑپکے ےلرک 

ے

دروازہ دنب رکےک ااملری یک رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔اور مٹنم  5وارشوم۔۔۔۔رقتابی 

ے

رشی وہرک ڈیب یک رطف ان

ن

ےک دعب وہ ف

  ےہ وت اس ےک اہھت یم ای  دعد 

ے

  ان
 
  ےہ اور ح

ے

ھچک وسچ رک دون  رہ ااملری یک رطف اج ن

رررٹ اوڑے م
مف
ک

  ےہ۔۔۔۔۔۔وہ ای  رظن رہمہم ہپ ڈال رک ڈیب ےک اسڈیئ رپ 

ے

رررٹ وہن
مف
ک

  ےہ اور دلج یہ اس ہپ دنین رہمن  ن وہاجیت ےہ۔۔۔

ے

 ۔۔۔۔۔ٹیل اجن

ازان یک اواز ےس وھکیتل ےہ۔۔۔۔۔وہ اوھٹ رک زور دار م رہمہم یک اھکن رجف یک وخوصبرت

  م

ے

 ازالن ہپ اجیت ےہ وج ےبربخ وس راہ وہن

ٹ

اڑگنایئ یتیل یہ ےہ ہک اس یک رظن اسھت یل 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےس دلجی ےس م

ٹ

 

 

ن  اہلل ڈرا دن  ۔۔۔۔۔۔وہ ای  دم دل ہپ اہھت رھک رک یتہک ےہ اور اسئ

 م
 
ایت ےہ وت امنز یک رطح دوہٹپ رکیئ وہیئ وہیت  دوہٹپ اواھٹےئ وارشوم اجیت ےہ اور ح

 ےہ۔۔۔۔۔۔
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امنز ےس افرغ وہرک اجےئ امنز وک ےت رکے ھچک ڑپےت وہےئ ازالن ےک نپ س ایت ےہ م

 رک 

ن

ر یلچ اجیت ماور اس ہپ وھپی
م
رررٹ کیھٹ رکےک روم ےس ن  ہ

مف
ک

رکسماےت وہےئ 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤  

الےئ اخال۔۔۔۔ےھجم دے یم آپ یک دمد رکیت وہں۔۔۔۔۔رہمہم نچیک یم ایت ےہ 

  وھگدن ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 وت ہنیکس یب آن

ارے ںیہن یب یب یج یم رک ولیگن۔۔۔۔آپ اک وت آج الہپ دن ےہ آپ ارام 

 ۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ وبیتل یہ۔۔۔۔۔۔رکے

یلہپ ن  ت اخہل ےک آپ ےھجم یب یب یج ںیہن ےہک یگ دورسی ن  ت ےک آج ےس ہی ریما یھب م

  ےہ۔۔۔۔۔۔وہ دوہٹپ رمک ےس ن  ےتن وہےئ م

ے
ن

 
رھگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔وت ریما یھب قح ب

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔

آپ میج یب یب۔۔۔۔۔ریما بلطم ےہ رہمہم یٹیب۔۔۔۔۔۔گم یم رکولیگن 

 اجےئ۔۔۔۔۔۔

ی م

ے

ھب
ب ک

راھےئ یم ن  یعق اک د

ٹ
پ
ںیہن اخہل آپ ای  اکم رکےئ اجےئ اک نپ ین خ

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔
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ارے یٹیب اپ یھب تہب دضی وہ۔۔۔۔۔۔۔ہنیکس یب ن  ت یہ رکیہ وہیت ےہ ہک م

 اعایلن یک آواز ایت ےہ وت رہمہم دلجی ےس دوہٹپ رس ہپ رک یتیل ےہ۔۔۔۔۔

وجھبادے۔۔۔۔۔۔ارے اھبیھب آپ حبص مہنیکس یب۔۔۔۔۔۔ریمے ےیل ای  وکیف 

حبص اہیں ایک رک ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن رہمہم وک پک اکنےتل وہےئ اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

آپ۔۔۔۔۔رہمہم وساایلں رظنوں ےس وپیتھچ ےہ سج اک بلطم ھجمس رک اعایلن م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رکسماےک اانپ اعترف رکان

ر تحمم
م
 ہ۔۔۔۔اور آپ ےک وشہ

 

م اک اھبیئ وہ یھب تہب میم وہ آپ اک دویر اعایلن ش

 الڈال۔۔۔۔۔

 آاھچ آپ ےس لم رک وخیش وہیئ۔۔۔۔۔رہمہم رکسماےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ےھجم یھب۔۔۔گم آپ ےس زن  دہ۔۔۔۔۔۔م

 ہتش رکےت یہ۔۔۔۔۔۔۔

ن

رشی وہرک ااجےئ رھپ ن

ن

 آاھچ اپ ف

گم اھبیھب آپ ویکں انبےئ یگ ہنیکس یب یہ ہن۔۔۔۔۔۔اعایلن رہمہم ےس وپاتھچ م

 ےہ۔۔۔۔۔
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یج گم آب ہی ریما یھب وت رھگ ےہ ہن وت ایک ریما قح ںیہن یہ۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےک وبیتل م

 ےہ۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔

ے

رشی وہرک ان

ن

ل آپ یہ اک رھگ ےہ۔۔۔۔ےلچ رھپ یم ف
ب لک
 یج 

 یج۔۔۔۔۔۔

رہمہم یٹیب اپ ازالن اصح  وک یھب اگج دوں ورہن ڈوییٹ ےس ٹیل وہےن رپ ڈاٹ ڑپیت م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

را ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔م
 
 م۔۔۔۔۔یم۔۔۔۔۔اپ اگج دے ہن۔۔۔۔۔۔۔رہمہم ھگ

 یم پک وریغہ م

ے

  ی
 
ےلہپ ریما اکم اھت گم آب آپ اک اکم ےہ۔۔۔۔۔ اجےئ دلجی ح

 دوھولں۔۔۔۔۔۔

ر لکن اجیت ما ۔۔۔۔۔ااھچ اجیت وہں۔۔۔
م
۔۔۔رہمہم وبےتل وہےئ نچیک ےس ن  ہ

 ےہ۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ےہ اور ن  وکلین یک رطف ہنم م

ے

  رمکے یم ایت ےہ وت ازالن ےلہپ ےس ااھٹ وہا وہن
 
رہمہم ح

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 یپ راہ وہن

ٹ

 
ی ر

ٹ

ڑ
سگ
 رکےک ڑھکا 

 اس وک اواز وت ایت ےہ دروازہ وھکےنل یک گم وہ وکیئ ردے لمع ںیہن داتی۔۔۔۔۔۔م
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دقم دور ڑھکے وھتگ لگن رک اےس اخمبط رکیت 5رہمہم یتلچ وہیئ اس ےس 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 ہتش نب راہ ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 ن

ے

  ی
 
 ی وہاجےئ ح

ٹ

 وہ آپ ری 

 ےتیپ وہےئ

ٹ

 
ی ر

ٹ

ڑ
سگ
  ےہ۔۔۔۔ہی اواز وت وہ الوھکں یم م ازالن اک اہھت 

ے

وہا یم یہ رہ اجن

 یھب اچہپن اتکس ےہ۔۔۔۔۔م

  ےہ وت رہمہم ےچین ہنم

ے

رن

ٹ

روڑ ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔موہ ےسیج یہ م

ٹ

  رکےئ انپ ایلگن م

  ہک ےسج وہ وھبےنل یک وکشش رک راہ اھت وہ اس ےک رمکے یم اس ےک 

ے

اےس نیقی ںیہن ان

 اےس اتکت راتہ م

ٹ

  سب ای  ی

ے

ن اسےنم ڑھکی یہ۔۔۔وہ ریحاین ےس ھچک وبل یہ ںیہن نپ 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 یہ۔۔۔۔۔ اںیہن ایک وہایگ۔۔۔۔رہمہم دل یم ہک رک اےس اخمبط رکیت

یم آپ ےک ڑپکے اکنل دیتی وہں۔۔۔۔وہ اس یک رظنوں ےس ویفنکز وہرک واہں م

 ےس اجےن ےک اہبےن یتہک یہ۔۔۔۔۔م

 ای  ٹنم۔۔۔۔۔م

 یج۔۔۔۔
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رے میلعت یھت۔۔۔۔۔وہ وخد م مت اقنپ رکیت وہ ہن اور۔۔۔۔اور۔۔۔مت زلگ اکجل یم زی 

 یک یلست ےک ےیل وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ۔۔۔۔۔میج۔۔۔گم۔۔۔آپ وک ےسیک اتپ

 ےچ ن  

ن

  ہک وہ ن

ے

اگےئ۔۔۔۔۔اس اک سب ںیہن اتلچ ہک وہ داین واولں م ازالن وک ھجمس ںیہن آن

وک خیچ خیچ رک اتبےئ ہک دوھکیں داین واولں ےھجم ریمی تبحم لم یئگ ےہ۔۔۔ےسج یم ےن م

آےنپ رب ےک وحاےل رکدن   اھت آج رب ےن اےس ےھجم دے دن   ےہ۔۔۔۔ریمی م

 رشی  ایحت انب رک۔۔۔۔۔۔م

یک ںیہمت اتپ ںیہن ےہ ہک یم انتک وخش وہں۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت ڑکپ رک وخیش ےس مڑلم

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ی ےہ وج ادکیم یہ لھک اواتھٹ م

ے

ھب
ب ک

ویکں۔۔۔۔۔رہمہم ریحاین ےس اس ےک رہچے وک د

 ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔ہک 

ے

ر یم ھٹیب رک اتبن رای  ادرھ او۔۔۔۔وہ اےس وصےف ہپ اھٹیبرک وخد اس ےک ی 

اےس یلہپ ن  ر داھکی ےسیک اس ےس تبحم وہیئ۔۔۔اور ےسیک اس ےن اس یک ےسیک اس ےن 

 اواز ینس۔۔۔۔۔
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ریحاین ےس سب ہنم وھکےل اس یک ن  ںیت یتنس ےہ اور رھپ اس ےس وپیتھچ  رہمہم وت

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 آ۔۔۔۔آپ ھجم ےس تبحم رکےت ےھت۔۔۔۔۔

  وہں

ے

  اھت ںیہن رکن

ے

  روہں اگ۔۔۔۔رہمو یم مت ےس رکن

ے

  وہں ہک م اور ہشیمہ رکن

ے

ودعہ رکن

ھا ری اھکن یم ای  اوسنں یھب ںیہن اےن دواگن ںیہمت م

م

ے

ب

ںیہمت ہشیمہ وخش روھکں اگ اور 

ںیہن ہتپ ہک نیم انتک وخش وہں۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اےس دھکی رک اتہک 

 ےہ۔۔۔۔۔

مت یھب ودعہ رکو ہک ےھجم یھبک وھچڑ رک ںیہن اجو یگ۔۔۔۔ یم سب وھتڑا ہصغ اک زیت وہں م

  مت ہپ ہصغ ہن رکو ہی وکشش رکو اگ۔۔۔۔۔۔مگم

ر الم ےہ وت یم ویکں آپ وک وھچڑ ےک اجو یگ۔۔۔۔اور آپ ہصغ م
م
  ےھجم اانت آاھچ وشہ

 
ح

 رک ےیجیل اگ یم آپ وک انم ولیگن۔۔۔۔وہ رشامےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

الہیت م آاھچ ااسی ےہ ایک؟؟؟۔وہ ای  اربئو اواھٹ رک وپاتھچ ےہسج ہپ رہمہم اابثت یم رس

 ےہ۔۔۔۔

 ہتش وگلایت وہں۔۔۔۔۔رہمہم م

ن

 یم ن

ے

  ی
 
 ی وہ رک ےچین آاجےئ ح

ٹ

آاھچ آپ ری 

 ڑھکے وہےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔م
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 ی وہ رک۔۔۔۔

ٹ

  وہں ری 

ے

 آاھچ مت ولچ۔۔۔۔یم ان

 یج۔۔۔۔۔

 ےتش یک لبیٹ یک رطف آ ریہ وہیت ہک رہمہم وک دھکی رک م

ن

 ہتش۔۔۔۔۔رشعت مگیب ن

ن

ہنیکس ن

 ڈال یتیل یہ۔۔اور ےھچیپ املسن اصح  یھب ریحان اس ڑلیک وک دھکی رےہ م
 
امےھت ہپ ب

 ہتش لبیٹ ہپ اگل ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن

 وہےت یہ وج ن

 ی ےہ۔۔۔۔رہمہم

ٹ

 ہتش ری 

ن

 ان وک السم رکےن ےک ماالسم ومکیلع الکن ایٹن۔۔۔آاجےئ ن

 دعب رکسماےت وہےئ وبیتل ےہ اور ان ےک ےنھٹیب ےک ےیل رکیس ےھچیپ رکیت ےہ۔۔۔۔۔م

ومکیلع السم اٹیب۔۔۔۔گم ہی اکم آپ ویکں رک ریہ یہ۔۔۔۔ہنیکس ےہ ہن م

۔۔۔۔۔۔املسن اصح  وخش االخیق ےس ےتہک یہ ہکبج رشعت مگیب السم اک وجاب م

 رکیت یہ۔۔

 

ظ

ن

ی

ے

 ۔۔۔مدےنی ےک اجبےئ پ

ٹ ہ ےتسنہ وہےئ یتہک یہ۔۔۔۔۔م

 

ظ

ن

ی

ے

پ
  رھگ ےس قلعت ریتھک وہں۔۔۔۔وہ 

 
 اتگل ےہ مت رغی

 یج ایٹن۔۔۔۔وہ سب یہی یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ر وک بک ےس اجیتن وہ۔۔۔۔۔۔
م
 آاھچ ڑلیک مت ہی اتبو ہک مت آےنپ وشہ

 لک ےس یہ۔۔۔۔۔م
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ایک بلطم لک ےس یہ۔۔۔۔رشعت مگیب ےک اسھت املسن اصح  یھب اےس وچک رک م

 اایلں رظنوں ےس دےتھکی یہ۔۔۔۔۔موس

  م 3ریما بلطم ےہ ہک اجیتن وت یم 

ن

ر ےک رےبت ےس لک یہ اجن
م
اسل ےس وہں گم وشہ

 را اکنح وہا ےہ۔۔۔۔۔۔وہ ن  ت انبےت وہےئ یتہک م
م
ےہ ویکہکن لک یہ وت ہ

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ی 

ے

ھب
ب ک

او ااھچ۔۔۔۔املسن اصح  ےتہک یہ گم رشعت مگیب اےس کش یک رظنوں ےس د

 ۔۔یہ۔۔۔۔

 ہتش ڈنھٹا وہ راہ ےہ۔۔۔۔۔املسن اصح  رکسماےک اےس وبےتل م

ن

اٹیب آپ یھب وھٹیب ن

  دیتی ےہ۔۔۔۔۔م

ٹ

ری   یہ وج یھبک اںیہن اور رشعت مگیب وک میج اور ی 

 یج الکن ازالن یھب سب آےت وہےگن رھپ یتھٹیب وہں۔۔۔۔۔۔۔

 
م
 ی   اس ےن اتبن   ںیہن ہک اےس مہ ےس ارلیج ےہ۔۔۔وہ ہ

 

ہہ۔۔۔۔ںیہمت ش
ہ

ن

ب
رے موہ

پ م  ہتش اخک رکےئ اگ۔۔۔۔۔رشعت مگیب اہک حپ

ن

اسھت دو ٹنم ھٹیب ںیہن اتکس وت ایک ن

 رےنہ وایل یھت۔۔۔۔۔م

 رشعت ایک وہایگ ےہ۔۔۔مت۔۔۔۔۔
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وبےنل دے اںیہن وکن اس ہی وھجٹ ہک ریہ یہ۔۔۔۔یہس وت ہک ریہ 

  ےہ املسن

ے

 ےتش یک لبیٹ ہپ آراہ وہن

ن

 میہ۔۔۔۔۔ازالن وپسیل ےک ویوفینم یم وج ن

 اصح  یک ن  ت اکےتٹ وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

املسن اصح  اور رشعت مگیب اس یک ن  ت وک وھچڑ رک ریحاین ےس اےس دھکی رےہ وہےت م

ر یس ن  ت ےہ وج دنبہ ان ےک نپ س م
م
  ےہ۔۔۔۔اظہ

ے

یہ وج رکیس ےھچیپ رکےئ ھٹیب راہ وہن

 ہتش رک راہ ےہ۔۔۔۔

ن

  آج وہ ان ےک اسھت ھٹیب رک ن

ے

 ۔۔مانھٹیب دنسپ ںیہن رکن

  م

ے

رشی اس رکسماےت وہےئ لبیٹ یک رطف آن

ن

االسم ومکیلع۔۔۔۔۔۔۔اعایلن ف

 ےہ۔۔۔۔۔

 رے اسھت م
م
ارے واہ۔۔۔۔۔آج وسرج اہک ےس الکن ےہ وج اسی۔اسی۔یپ اصح  ہ

 ہتش رک رےہ ےہ۔۔۔۔۔م

ن

 ن

 ہتش رکو۔۔۔۔ازالن ونصمیع ہصغ م

ن

پ رکےک ن مت تہب وبےنل ےگل وہ۔۔۔۔۔۔حپ

 داھکیےت وکےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ےن ااسی ایک اہک۔۔۔ریخ وھچڑے ۔۔۔۔۔اھبیھب امانن ڑپے اگ آپ وک ۔۔۔۔۔ م ول یم

ای  یہ دن یم جنیچ رک دن   اھبیئ وک۔۔۔۔۔آپ وک وت السم وہ۔۔۔۔۔اعایلن ویلسٹ م
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 ہتش رکےن یم م

ن

یک رطح رس ہپ اہھت رک رہمہم ےس اتہک ےہ وج س  ن  وتں ےس ااجنن سب ن

 نگم وہیت یہ۔۔۔۔۔۔۔م

ل ھجمس ںیہن ایت سب وہ رکسماےن ہپ یہ اافتق رکیت  رہمہم وک ان یک ن  ںیت
ب لک

 ےہ۔۔۔۔۔۔

  اھکےت وہےئ اتہک م

ٹ

ری   را۔۔۔۔۔اعایلن ی 
م
اھبیئ آپ ےن اعترف ںیہن رکان   ہ

 ےہ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔ازالن سب م

ن
 

  یہ اور ہی ان یک وائ

ٹ

 ۔۔۔۔ہی ریمے ڈی 

ٹ

ہی ریما اھبیئ ےہ وھچن

  ےہ ن  یق 

ے

رواھک اس اتہک ےہ ہکبج رہمہم ) ہی مےک اعترف ہپ  2اعایلن ےک اعترف ہپ رکسمان

راق ھجمس ےک اونگر رک م

ن

ی یہ رھپ م

ے

ھب
ب ک

( ہپ ریحت ےس رشعت اور ازالن وک د

ن
 

ان یک وائ

 دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

اور رشعت مگیب،املسن اصح  اور اعایلن وکیئ ردے لمع ںیہن دےتی اںیہن اتپ اھت ہک م

 وہ یہی ےہک اگ۔۔۔۔۔۔۔۔م

 اھبیئ وےمیل اک ایک وساچ ےہ۔۔۔۔۔بک رانھک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 رخی 

ے

 ۔۔۔۔۔ م 11اہں اعایلن آج اکرڈ واولں وک آڈر دے دانی اور وےمیل یک ن

ن

ر وھکلان اوتکی 

ر ےہ وت  5اوےک اھبیئ آج   دن دعب آپ اک وہمیل۔۔۔۔ڈن۔۔۔۔م 5اوتکی 
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م۔۔۔

م
م
مم
ہ

 

ایلن اےس ڑھکا اھبیئ آج ےک دن یھب وجب ہپ اجےئ ےگ آج وت وھچڑ دےتی۔۔۔۔۔اع

ی ےہ۔۔۔۔۔م

ے

ھب
ب ک

 وہےت وہےئ اتہک ےہ سج رپ رہمہم یھب اےس وساایلں رظنوں ےس د

  ںیہن داتی ہک یم انپ وخیش یک اخرط کلم وک م
 
وھچےٹ یم احمظف وہ کلم اک اور ےھجم ہی زی

رض وک وھبل اجو۔۔۔۔۔۔

ن

  ماونگر رکدوں۔۔۔۔۔آےنپ ف

س اک اھبیئ انپ ڈوییٹ ےک ےیل انتک زدیمار میج ہی وت ےہ اھبیئ۔۔۔۔۔اعایلن وک ہتپ ےہ ہک ا

یہ اور رہمہم وت اس ےک وجاب ہپ الوجاب وہ اجیت ےہ اور رکش رکیت ےہ آنپ تمسق ہپ م

ر ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م
م
 ہک کلم اک احمظف اس اک وشہ

ر م
م
  ےہ ایس رطح ہ

ے

را وہن  ۔۔۔۔۔وکیئ ااھچ وت وکیئ ی 

ے

 ن ای  اسیج ںیہن وہن

ن

ر ان
م
ےسیج داین اک ہ

 ۔۔۔۔۔آرگ وکیئ روشت اتیل ےہ وت یئک آنپ اجن یک موپسیل واال روش

ے

ت وخر ںیہن وہن

ن  زی یھب اگل دےتی یہ اور یہی وپسیل واےل یہ یہ وج آپ یک افحتظ یک اخرط آےنپ رھگ م

واولں ےک اسھت وکیئ وہتار ںیہن انمےت۔۔۔۔گم اوسفس مہ ای  وپسیل واےل یک 

 وہج ےس وپرے ادارے وک طلغ ہک دےتی یہ۔۔۔۔۔۔۔

ر یک رطف دقم م
م
وےسی دلجی آےن یک وکشش رکو اگ۔۔۔۔ازالن انپ ٹیہ ااھٹ رک ن  ہ

  ےہ اور رہمہم یھب ھچک وسچ رک اس ےک ےھچیپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

راھن

ٹ

 ی 
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ازالن۔۔۔۔۔وہ اھبیتگ وہیئ اےس ےھچیپ ےس اواز دیتی ےہ۔۔۔۔ازالن وج اگڑی یم م

  ےہ۔

ے

ے یہ واال اھت رہمہم یک اواز نس رک روک اجن

ن

ی

ٹ

 ھی

پ ب

 ۔۔۔۔۔

 یج ےہک۔۔۔۔۔وہ رکسمارک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وہ۔۔۔۔۔۔ای  ٹنم۔۔۔۔وہ اس ےک اسےنم ڑھکے وہ رک اںیھکن دنب رکےئ ہنم 

 امریت ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 یہ ہنم یم ھچک ڑپھ رک اس ہپ وھپی

 یف اامن اہلل۔۔۔۔۔۔م

اور ازالن اےس سب دےتھکی یہ راتہ ےہ ےسج اےس یسک ےن اوچیٹس رکدن   وہ۔۔۔۔وہ اس یک 

 رظنوں ےس ویفنکز وہ رک دون  رہ وھٹڑا اواچن یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ر وہ ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔  یف اامن اہلل۔۔۔۔۔۔اب اجےئ دی 

 ویکں ںیہمت رشم اریہ ےہ۔۔۔۔۔وہ وھتڑا وھجک رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 ادنر اھبگ اجیت ےہ۔۔۔۔۔م رہمہم اس وک وجاب دےنی ےک اجبےئ رکسماےت وہےئ

  وہا دھکی رک اتہک اہےئ رے ریمی یلگپ۔۔۔۔۔۔ازالن رکسم

ے

اےت وہےئ اےس اجن

 ےہ۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  وہا دھکی رک رشارت ےس م

ے

 ا وک۔۔۔۔۔اعایلن اےس ادنر آن

ن

یج وت وھچڑ آیئ اےنپ اجمزی خ

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م
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 ہتش رکےن یتگل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ن

 یج وھجڑ آیئ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم ھٹیب رک آانپ وھچڑا وہا ن

 ہتش 

ن

ےل رک۔۔۔۔۔رشعت مگیب وپیتھچ وےسی اہمترے رھگ واےل ںیہن اےئ ن

 یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 رے یم ہی رس ںیہن وہیت یھبت۔۔۔۔۔۔رہمہم وک اتپ اھت ہک اس 
م
ںیہن۔۔۔۔۔وہ ہ

ےک اھبیئ ازالن ےک ڈر ےک امرے ںیہن اےئ ےگ یھبت ن  ت انبےت وہےئ رشدنمہ وہرک 

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 یہک مت ازالن مول یئھب۔۔۔۔۔ہی رس وت س  یم وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔ےھجم وت کش یہ

 ےک اسھت رھگ ےس اھبگ رک وت ںیہن آیئ۔۔۔۔۔۔

 ومم ایک وہایگ ےہ آپ وک ہی ےسیک وسال رک ریہ یہ آپ اھبیھب ےس۔۔۔۔۔م

 م

 

ظ

ن

ی

ے

رشعت وھتڑا اس وت احلظ رکول۔۔۔۔۔یچب ایھب ئن آیئ ےہ اس رھگ یم اور مت وہ ہک پ

ری م  ن  تیک رکےن ےس ن  ز ںیہن آیت۔۔۔۔۔۔اعایلن اور املسں اصح  وک رشعت ی 

 ہصغ یم ان وک ڑھجک دےتی ےہ۔۔۔۔ یتگل ےہ وت وہ

 رشعت مگیب ہصغ ےس رہمہم وک دھکی رک واہں ےس یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔املسن م

ن

را ہن امانن۔۔۔۔۔ان اک اکم یہ ےہ ایسی ن  ںیت رکن اٹیب آپ ان یک ن  ت اک ی 

 اصح  اس ےک رس ہپ اہھت رےتھک وہےئ ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔
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را ںیہن اگل۔۔۔۔۔۔۔وہ اےنپ اوسن اصف مںیہن الکن وکیئ  ن  ت ںیہن۔۔۔۔۔۔ےھجم ی 

 رکےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 اجےن ینتک ڑلایکںم

ن

ر اصح  ہپ یھب رظن راھک رکے۔۔۔۔۔ن
م
 مآاھچ اھبیھب زرا اےنپ وشہ

ان ےک اےگ ےھچیپ وھگیتم یہ۔۔۔۔نکیل یم آپ وک اھبیئ یک رشاتف یک رگیٹنی داتی م

ل ںیہن یہ۔۔۔۔۔گم رھپ یھب رظن رےھک ویکہکن اایتحت 
ب لک
وہں ہک وہ ان رکچو یم 

  م

ے

العج ےس رتہب ےہ۔۔۔۔۔۔اعایلن اموحل یم ادایس وک دور رکےن ےک ےیل ن  ت انبن

  ےہ

ے

۔۔۔۔۔۔ویکہکن رہمہم ےک اسھت املسن مےہ سج یم وہ اکایمب یھب وہاجن

 اصح  یھب اعایلن یک ن  ت رپ سنہ دےتی یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 م

ن

ران اس وہایگ ےہ ہن۔۔۔۔وہ یھت وت روی رہمہم ےک اجےن ےس رھگ انتک وی 

 یھت۔۔۔۔۔کہم اجےئ اک پک واقص وک ڑکپاےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

وکن رکےئ اگ ۔۔۔۔۔ےلہپ وت رہمہم م اھبیھب دیسیھ رطح وبےل ہن ہک اب آپ ےک اکم

 ہین م

 

  وہاگ۔۔۔۔۔۔ن

ن

رک یتیل یھت۔۔۔۔اسرے رھگ اک اکم۔۔۔۔۔اب آپ وک آےلیک رکن

 رکےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

 

ظ

ن

ی

ے

 اس ہپ پ

ںیہن۔۔۔۔۔ ہی یم ںیہن مت وسچ ریہ وہیگ۔۔۔۔۔چس یم رہمہم ےک اجےن ےس رھگ م

رکو یگ مت یھب وت وہ ریمے اسھت اکم م اخیل اخیل اس وہایگ ےہ۔۔۔۔اور یم اےلیک اکم ویکں
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رکےن ےک ےیل۔۔۔۔اب ںیہمت وخد یھب آاھچ ںیہن ےگل اگ ہک مت یھٹیب وہ اور یم اکم م

 رکو۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےتسیپ وہےئ رکسمارک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے
ن

 یج اھبیھب ویکں ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ دای

رہ ںیہن ےہ۔۔۔

ن

۔واقص ھچک وہ ہن وہ گم رہمہم ےک اجےن ےک دعب اچےئ یم وہ م

 اجےئ اک ایپہل اسےنم لبیٹ ہپ رےتھک وہےئ وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  یم ںیہن دویگن م

ن

ایک اہک ااھچ ںیہن انب؟؟۔۔۔۔۔ وت اجےک وخد انب ول اور اب وخد یہ انبن

ہہ۔۔۔۔۔م
ہ

ن

ب
رے آےئ اچےئ ایھچ ںیہن ینب۔۔۔۔۔ وہ

ٹ

 انبےک۔۔۔۔۔ی 

  ےہ ہک اس ےن سک ےلیبق واقص وک انپ طلغم

ے

 ڑھچ ماک دشت ےس ااسحس وہن

ن

 
 ےس ج

 دی ےہ۔۔۔۔۔۔م

رہ ےہ اور امترے اہھت یم م

ن

ارے کہم یم وت ہی ہک راہ اھت ہک رہمہم ےک اہھت یم اور م

 اور۔۔۔۔۔۔۔م

سب رےنہ دو واقص یم س  یتھجمس وہں ںیہمت ہک مت ایک ہک رےہ ےھت ایک 

 ںیہن۔۔۔۔۔۔کہم اہھت اواھٹ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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پ وہاجےئ۔۔۔۔۔۔اھبیئ م  ہتش ےلرک مااھچ اھبیھب حپ

ن

آپ ہی اتبےئ ہک رہمہم ےک رھگ ن

پ م   ےہ وت کہم وک حپ

ے

؟؟۔۔۔۔۔۔رمعان وج آیھب یہ اےنپ روم ےس ان ویکں ںیہن یگ 

 رکواےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ر ےنتک ہصغ واال ےہ ہی ہن وہ ہک ےبزعت رکےک م
م
ںیہمت اتپ ںیہن ےہ ۔۔۔۔ہک اس اک وشہ

سب انپ زعت یک ماکنل دے۔۔۔۔۔یئھب انپ زعت اےنپ اہھت۔۔۔۔۔۔واقص وک م

 ڑپی ےہ۔۔۔۔۔۔م

رے ولگ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 یج اھبیئ ہی وت ےہ اور اورپ ےس یہ یھب ی 

 اہں ہن۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ںیہن اےئ اور ںیمہ ہک رےہ ےھت ہک  7:00دھکی 

ے

ےجب م6:00جب ےئگ گم رس ایھب ی

 ۔۔۔۔۔اربک ریمس وک اتہک ےہ گم ہی ایک ریمس وت ڑھکے ڑھکے یہ م

ن

ریمے اسف یم وہن

 ویار ےک اسھت کیٹ اگلےئ وسراہ ےہ۔۔۔۔۔۔د

اےب اووو۔۔۔۔۔ریمس۔۔۔۔۔ایک وہایگ ےہ۔۔۔۔رات یم وسن   ںیہن اھت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ری رطح الہ ےک اگجن  ایک۔۔۔۔۔۔اربک اےس ی 

اہ۔۔۔۔۔اہں۔۔۔۔اہں۔۔۔۔۔اہک ےہ وچر۔۔۔۔اہکں ےہ۔۔۔۔۔ریمس ادیھ م

رےت وہےئ انپ نگ اکنےتل
 
  وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔موھکیل اور ادیھ دنب اوھکن ےس ھگ
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  ریمس رس اےھٹ ےگ وت آےک ان وک م
 
اھبگ ایگ وچر۔۔۔۔۔وت وس راہ اھت۔۔۔۔اس ےن اہک ح

اربک وپری لکن م وہکں اگ۔۔۔۔ہی ےل ریمے اہھت رس اور ڈال دے وحاالت یم۔۔۔

 رےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ان

  د

ے

 ۔۔۔۔۔۔ریمس وک دون  رہ انپ وٹن یم اجن

ن

  آےئ وت اتبن
 
ھکی اربک نپ س ڑپا نپ ین اک مااھچ ح

 الگس اواھٹ رک اس ےک ہنم ہپ ڈال داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن  رش۔۔۔۔۔۔ن  رش۔۔۔۔ن  رش۔۔۔۔۔۔اربک۔۔۔۔۔۔ریمس وباتل یہ ےہ ہک اربک 

 اک قہقہ اس وک اخومش رکاداتی ےہ۔۔۔۔۔

ری ومنین زیچ۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 اہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔وےسی وت ےہ ی 

 پ۔۔۔۔۔۔ریمس وک انپ ےبزعیت اہک 

ٹ

 ن

 

 وہین یھت۔۔۔۔۔۔مش

ے
 

رداس  ی 

۔۔۔۔۔۔اربک انپ یسنہ م اوےک۔۔۔۔ومنےن۔۔۔۔۔ریمابلطم ےہ ریمس اصح 

 دن  ےت وہےئ ہنم ہپ ایلگن رےتھک وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ڈوب رمو۔۔۔۔۔۔ریمس ہصغ ےس ہک رک واہں ےس الچ اجن

س ےک اجےن ےک من  رش ےک نپ ین یم ن   وج وچر الن   وہاگ اس یم۔۔۔۔۔اہاہاہاہاہاہ۔۔اربک ا

 دعب دل وھکل ےک اتسنہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م
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 ہپ اہھت ن  دنےھ وپاتھچ م

ن

ہی سک ن  ت ہپ اانت اسنہ اجراہ ےہ۔۔۔۔۔ازالن ےھچیپ ےس ارک نس 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

وہ۔۔۔۔رس۔۔۔۔۔ھچک ںیہن۔۔۔۔سب وےسی یہ۔۔۔۔اربک اےتکٹ وہےئ اتہک 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

م۔۔۔۔۔۔۔لک یک امتم افزلی ریمے نبیک یم وجھباو۔۔۔۔۔۔ازالن ہک رک اےگ 

م
م
مم
ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

رھ اجن

ٹ

 ی 

  ےہ۔۔۔۔

ے

 یج رس ایھب الن  ۔۔۔۔۔۔۔۔اربک ہ رک اس ےک ےھچیپ اجن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 یم ماہں یج اسی۔اسی۔یپ اصح  لک وکیئ

ن

ن

 

 س
ی

ٹ

سٹ
ت 

 وشڈک رہ ایگ اھت وج آج وپسیل ا

 ولباایل۔۔۔۔۔رہشن  ر ازالن ےک اسےنم اھٹیب وہا وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

  م

ے
ن

 
ےلہپ واےل ںیہن گم ہی ریمے ےیل یھب وشڈک اھت وت آپ ےک ےیل وت ب

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

رے ےتیل وہےئ اتبن

ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن یھب م

؟؟؟۔۔۔۔۔م

 

 

 ایسی یھب ایک ن  ت ےہ ب

۔۔۔۔سج ےس لک ریما اکنح وہا ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔رہمہم ینعی

ن
 

  ریمی وائ

 اہں وت۔۔۔۔۔رہشن  ر ےھچیپ وہرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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ن  ر وہ یہ ریمی تبحم ےہ۔۔۔۔۔۔ےسج دھکی رک ےھجم یلہپ رظن یم تبحم وہیئگ یھت اور م

 آج وہ ریمے رھگ یم ریمی ویبی نب ےک یھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دی ھجت ےس مایک۔۔۔۔۔۔وت چس ہک راہ ےہ۔۔۔۔

 

۔۔بلطم ریتی تبحم یک ش

وہیگ۔۔۔۔۔ینعی رہمہم اھبیھب یہ وہ ڑلیک ےہ سج ےن ےھجت دبال ےہ۔۔۔۔۔رہشن  ر وک م

 ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ےسیج نیقی ںیہن ان

یج اہں اور ےھجت ریمے رہچے ےس ایک اتگل ےہ۔۔۔۔۔ازالن اےس دھکی رک وپاتھچ م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 اتگل وت ےہ ہک وت چس وبل راہ ےہ۔۔۔۔۔م

 یہ وہایگ ہک ےھجت ریتی تبحم لم یگ۔۔۔۔۔۔۔لچ آاھچ 

 مک ےہ۔۔۔۔۔۔م اہں۔۔۔۔ہی وت ےہ۔۔۔۔یم اہلل اک انتج رکش ادا رکو اانتم

اہں ن  ر سب ریما وجڑا یھب لم اجےئ ہی داع رک۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر نیکسم یس وصرت انب رک م

 وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ہا ،وسریما،داع،ارمہ اور وریغہ وریغ
ی ب

ن

ہ۔۔۔۔ان ایک مااھچ وہ وج ںیھت۔۔۔۔الہبئ،ب

 وہا۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔
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اہں ن  ر۔۔۔۔۔وہ یم ےن وھچڑ دن   اںیہن۔۔۔۔۔۔رہشن  ر رس وھکاجےت وہےئ اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وت ےن وھچڑا ےہ ہی رھپ اوہنں ےن۔۔۔۔۔۔ازالن کش یک اگنہ ےس دھکی رک وپاتھچ م

 ےہ۔۔۔۔۔

  اتپ ےہ
 
 وت وپاتھچ ویکں ن  ر وت ریمے اسےنم وپسیل واال ہن انب رک ح

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اواتک ےک وبل یہ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

  م

ے

آاھچ لیچ رک۔۔۔۔۔اتب ایک ےل اگ۔۔۔۔۔۔ازالن ای  اپسیہ وک اواز دے رک وبالن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  م

ے

راب رکدن  ۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ہنم انبن

ن

  خ

ٹ ن

ںیہن ھچک ںیہن۔۔۔۔وت ےن اسرا ومی

 ےہ۔۔۔۔۔

 ن   رگم۔۔۔۔۔۔ ااھچ لچ وھچڑ اتب ایک ےل اگ ڈنھٹا

 ںیہن انیل ھچک۔۔۔۔۔۔

 ااھچ اس وک وھچڑو مت ای  اکم رکو مہ دوونں ےک ےیل دو پک اجےئ ےلاو۔۔۔۔۔۔۔م
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 ۔۔۔۔۔۔حبص ےس ھچک ںیہن اھکن  ۔۔۔۔اب وھبک گل م

ن

 اک یھب ےل ان

ٹ

کی ت
 س
ت
آی  ٹکیپ 

ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اپسیہ وک اجےت وہےئ اتہک ےہ اور ازالن اس یک ن  ت ہپ یفن م

  داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ےسج ہک راہ وہ ہک اٹیب ریتا ھچک ںیہن وہاتکس۔۔۔۔میم رس الہ

 اہیں ایلیک ایک رک ریہ یہ۔۔۔۔۔اعایلن وج ایھب م

ے

 
االسم و مکیلع اھبیھب۔۔۔۔۔ریخی

  م

ے

  ےہ رہمہم وک اےلیک الن یم اھٹیب دھکی اس ےک نپ س آاجن

ے

یہ اسیف ےس آن   وہن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ومکیلع السم۔۔۔۔ھچک ںیہن سب وبر وہریہ یھت وت اہیں ارک ھٹیب یئگ۔۔۔۔

  ڑپے اگ۔۔۔۔۔اعایلن م

ن

م۔۔۔۔۔وت اس اک بلطم ہک آپ یک دویراین وک دلج یہ الن

م
م
مم
ہ

 وسےتھچ وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

اہں ہی وت ااھچ وہاجےئ اگ۔۔۔۔۔۔رھپ بک ال رےہ وہ ریمی دویراین م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔یتہک وک۔۔۔۔۔۔۔رہمہم یھب رشارت ےس

 اھبیھب ریما سب ےلچ وت ایھب ےل او۔۔۔۔۔گم۔۔۔۔۔۔۔

 گم ایک۔۔۔۔۔۔م

گم وکیئ ڑلیک یتلم یہ ںیہن یہ۔۔۔۔۔۔۔سج وک اہےئ رکو وہ ن  ےئ رکےت وہےئ لکن م

 اجیت ےہ۔۔۔۔۔اعایلن وصعمتیم ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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سلہ وت ںیہن یہ۔۔۔۔۔یم وہ ہن یم 
م
را 

ٹ

 و یگ اےنپ اھبیئ ماوووو۔۔۔۔وت ہی وکیئ ی 

ٹ ن

ڈوھی

 ےسیج دویر ےک ےیل۔۔۔۔۔۔۔۔م

 ے یگ۔۔۔۔۔۔اعایلن وت ےسیج وخش یہ 

ٹ ن

وایعق اھبیھب آپ ریمے ےیل ڑلیک ڈوھی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 وہاجن

ل۔۔۔۔۔۔
ب لک
 یج 

 وہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 
 واہ۔۔۔اھبیھب آپ وت رگی

 وہیگ۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک 

ٹ

 
ویکں اھبیئ۔۔۔۔۔ااسی ایک رکدن   اھبیھب ےن وج وہ رگی

  اہھت رےتھک وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔دنکےھ ہپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ارے اھبیئ آپ بک آےئ۔۔۔۔۔اعایلن رشدنمہ اس رکسمان

  آپ اےنپ ےیل رہتش وگلا رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔
 
 ح

ر وک۔۔۔۔۔ھچک زیمت اھکسےئ ہک اےسی یسک یک ن  ںیت ںیہن م
م
دھکی ےل اھبیھب آےنپ وشہ

 اگلےت وہےئ اتہک ےہ 

ے

 
۔۔۔۔۔اعایلن ازالن یک اکشی

ے
ن

سج ہپ رہمہم رکسما دیتی منس

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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وھچےٹ آپ یک اھبیھب وک ھجم ےس ن  ت رکےن یم رشم آیت ےہ وت وہ ےھجم زیمت ایک م

اھکسےئ یئگ۔۔۔۔ویکں مگیب یہس ہک راہ وہہن۔۔۔۔۔۔۔ازالن وشک اس وہرک رہمہم م

 ےس وپاتھچ ےہ ۔۔۔۔۔م

 یم ڈرنی اک دھکی ول۔۔۔۔۔رہمہم اس اک 

ے

  ی
 
رشی وہاجےئ ح

ن

وجاب دےی آپ ولگ ف

  م

ے

ریغب ےسج اجن وھچڑوا ےک اجیت ےہ اور ازالن اس ےک رشامےن ہپ دل ےس رکسمان

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھ ےہ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن م

ٹ ن

رشامیگ۔۔۔۔۔وےسی آپ ےن یھب نچ ےک ویبی ڈوھی

ری  اتگل م اتسنہ وہا اتہک ےہ گم ازالن ےک اںیھکن داھکیےن رپ اس یک یسنہ وک ی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 آاجےئ موہ۔۔۔۔۔اہں۔۔۔۔اھبیئ یم

ے

 ےن اکڈز واولں وک ہک دن   اھت وت لک ی

 ےگ۔۔۔۔۔وہ ن  ت دبےتل وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےک م

ٹ

کیھٹ ےہ۔۔۔۔لک ااجےئ وت مت یھب اےنپ دووتسں وک دوعت دے دانی اور دی 

دووتسں وک یھب۔۔۔۔۔۔۔اور انپ ومم وک یھب دے دانی ہک وہ یھب اےنپ رہتش دارو وک م

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ دے دے۔۔۔۔۔۔۔ وہ اےتھٹ وہےئ

 یج کیھٹ ےہ اھبیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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  اور آپ اےنپ رہتش دارو اور دووتسں وک م

ٹ

ایھب اعایلن آن   اھت اکڈز ےل رک ہک راہ اھت رک ہی ڈی 

دے دانی اھبیئ ےن اہک ےہ۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب اہھت ہپ ولنش اگلےت وہےئ یتہک م

 یہ۔۔۔۔۔۔۔

 ن  د وت راھک۔۔۔۔ورہن ےھجم گل راہ اھت ہک ںیمہ مولچ۔۔۔ہی وت آاھچ وہا ہن ہک اس ےن ںیمہ

اتپ یھب ںیہن ےلچ اگ اور وہمیل وہ یھب اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔املسن اصح  پیل وٹپ م

 اسڈیئ ہپ رےتھک وہےئ ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔م

اہں ہی وت ےہ۔۔۔۔۔وےسی آپ وک ںیہن گل راہ ہک ازالن ھچک جنیچ وہایگ ےہ۔۔۔داھکی 

 ہتشم

ن

 رے اسھت ن
م
یھب ایک۔۔۔۔۔ورہن یہی م ایک اور رھپ ایھب رات اک درنی ںیہن حبص ہ

 ازالن اھت ےسج دےھکی وہےئ ںیمہ ےنیہم زگر اجےت ےھت ۔۔۔۔۔۔۔م

 دی یک ےہ ہن وہ تہب ایھچ یچب ےہ۔۔۔۔۔اس ےن یہ اہک وہاگ م

 

سج ڑلیک ےس اس ےن ش

 ہتش رکےئ۔۔۔۔۔اور ای  مت وک ہک اتپ ںیہن ایک ایک وبل م

ن

 رے اسھت ن
م
ریہ مازالن وک ہک ہ

یھت اس یچب وک۔۔۔۔۔۔املسن اصح  ن  ت رکےک رشعت وک یھب وبےتل م

 یہ۔۔۔۔۔۔

اہں وت یم ےن وکن اس طلغ اہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔ےھجم وت چس یم کش ےہ ہک رضور ہی رھگ م

 ےس اھبگ۔۔۔۔۔۔۔م
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 اجےن ایک وبےل اجریہ وہ۔۔۔۔۔وہ یچب ایسی 

ن

رشم رکول رشعت ۔۔۔۔۔۔مت ن

ںیت نس رک اخومش وہیگ۔۔۔ارگ وہ یھب مںیہن۔۔۔۔۔۔رکش رکو ہک وہ اہمتری ن  

ںیہمت انسدیتی وت اتبو ایک زعت رہ اجیت اہمتری اس ےک اسےنم۔۔۔۔وت اب زرا وسچ م

ھجمس ےک وبال رکو۔۔۔۔۔۔املسن اصح  وک ہصغ ےس رشعت مگیب یک ن  ت اکےتٹ م

وہےئ ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔اور رشعت مگیب اونگر رکےک ومن  لئ ویس رکےن گل اجیت م

 یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

لک اہمترے رھگ ےلچ ےگ۔۔۔۔اکرڈ دےنی وےمیل اک۔۔۔۔۔۔۔ازالن ڈیب ہپ اتھٹیب وہا 

 رہمہم ےس اتہک ےہ وج ڈیب یک اچدر کیھٹ رک ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ریمے رھگ۔۔۔۔۔۔رہمہم وک ےسیج نیقی ںیہن آن

۔۔۔۔۔۔۔وہ وساایلں رظنوں ےس وپاتھچ م

ے

یج آپ ےک رھگ۔۔۔۔۔ویکں ںیہن اجتکس

 ۔۔ےہ۔۔۔۔۔

ںیہن ریما وہ بلطم ںیہن اھت۔۔۔۔۔سب اےسی یہ ہک دن  ۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ م

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ااھچ۔۔۔۔وےسی رھگ یم یسک ےن ھچک وسال وت ںیہن وپاھچ ہن ہی یسک ےن ھچک اہک وت م

 ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت ڑکپےت وہےئ وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔م
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وت تہب اےھچ ںیہن یسک ےن ھچک ںیہن اہک۔۔۔۔۔آپ ےک رھگ واےل 

یہ۔۔۔۔۔۔رہمہم ےلہپ وسیتھچ ےہ ہک اتب دے رھپ ھچک وسچ رک وھچڑ دیتی م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔

ن

م۔۔۔۔۔آرگ وکیئ ھچک ہک وت اتبن

م
م
م
مم
ہ

 

 یج۔۔۔۔۔

ولچ۔۔۔۔وھچڑو یم یھب ایک ن  ت ےل رک ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔ہی دوھکی یم اہمترے ےیل م

  دراز ےس ای  الل ر

ٹ

    اکنےتل وہےئ اےس مھچک الن   وہں۔۔۔۔۔۔ازالن اسی 
 
 یک ڈب

ن

ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 داھکین

 اس یم ایک۔۔۔۔۔۔۔م

وہ ایک ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔اہں۔۔۔۔ہنم داھکییئ۔۔۔۔۔ہی وہ ےہ لک یم ےن دی م

 ںیہن یھت وساھچ آج دے دوں۔۔۔۔۔م

 رہمہم رکسماےت وہےئ دایب ڑکپیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔۔۔۔ازال ای  ٹنم الو اےس ےھجم یم دو یم

ے

ن ا 

ن

ھٹ
پ
ب

ن اس ےس ےل رک وخد 

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ےلہپ داھکیےئ وت ےہ ایک۔۔۔۔۔۔۔رہمہم وک بجعت وہن
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  ےہ سج یم

ے

    وھکل رک اس ےک اسےنم رکن
 
ای   ہی ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ازالن دب

 یک دایب یم اگمگج ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 وخوصبرت ڈانمی رگنی وہیت وج الل رن

ہم یک اںیھکن کمچ اجیت ےہ اینت واو۔۔۔۔۔۔ہی ینتک وخوصبرت ےہ۔۔۔۔۔۔رہم

 وخوصبرت رگنی وک دھکی رک۔۔۔۔۔۔۔م

 ںیہمت دنسپ ایئ۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک ایلگن یم انہپےت وہےئ وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ک وی۔۔۔۔۔وس چم ازالن۔۔۔ہی م

ن

 ٹ
ھی

ٹ

ب

دنسپ ےھچم وت تہب تہب تہب دنسپ آیئ۔۔۔۔۔

 ےہ اور متہب وخوصبرت ےہ۔۔۔۔۔۔رہمہم رگنی وک دےتھکی وہےئ وخیش ےس یتہک

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

 ازالن ایس وخیش اک وت دویان

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  وک یم ےن دے دےی یہ اور یم اےنپ م

ٹ

اھبیئ ہی دےھکی اکڈز۔۔۔۔۔۔ومم وک اور دی 

دووتسں وک ایھب دےنی اجراہ وہ۔۔۔۔۔۔اور آپ ولگ اہک اجرےہ م

  دھکی وباتل ےہ رھپ رہمہم وک 

ے

ے آن
ھ
 

چ
ب 

ن

پ

یھب اس ےک ےھچیپ ایتر میہ۔۔۔۔۔۔اعایلن ازالن وک 

 وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔ ڑھکا دھکی

وہ مہ رہمہم ےک رھگ اجرےہ یہ اکرڈ دےنی۔۔۔۔۔ازالن اس ےک اہھت ےس ای  اکرڈ م

 اتیل وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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ا  وہں۔۔۔۔۔وےسی یھب تہب م

ے

کلٹ

ن

ت
اوو۔۔۔۔ااھچ اوےک رھپ آپ ولگ اجےئ یم یھب 

ے اتگل ےہ ہک از

ن

کلی

ن

ت
 الن اےس رواتک ےہ۔۔۔۔۔۔ماکم یہ۔۔۔۔۔۔اعایلن ہک رک 

ر وہاجےئ ویکہکن ںیہمت وھچڑ  اعایلن ای  ٹنم۔۔۔۔۔۔۔۔رہمہم وہاتکس ےہ ںیمہ دی 

 اک ہتپ اعایلن وک اتب دو وہ دے اےئ م

ے

رک یم وپسیل انشیٹس اجو اگ وت مت انپ دوس

 اگ۔۔۔۔۔۔۔ازالن رہمہم ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 رسی ازالن

ٹ

ےک ومن  لئ ےس ڈنیس رک دیتی م کیھٹ ےہ۔۔۔۔اعایلن اھبیئ یم آپ وک ای 

 راض وہاجو یگ اور رھپ یھبک ںیہن م

ن

وہ۔۔۔۔۔گم اےس ےیہک اگ ہک الزیم اےئ ورہن یم ن

 امون یگ۔۔۔۔۔رہمہم وپرا اھجمس رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

اوےک اھبیھب آپ ڈنیس رکدے یم دے او اگ اور آپ اک اغیپم یھب دے م

ر یک رطف دق
م
  وہا ن  ہ

ے

  ےہ اور اسھت یہ ازالن اور مدواگن۔۔۔۔۔۔اعایلن رکسمان

ے

راھن

ٹ

م ی 

 رہمہم یھب۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ری م
م
 ہلل رہمہم مت وت تہب ایپری گل ریہ وہ۔۔۔۔۔ےھجم وت نیقی یہ ںیہن وہراہ ہی ہ

 

امش

رہ ےتیل وہےئ وخیش ےس یتہک م

ن
 

 ہین۔۔۔۔۔۔۔کہم رہمہم اک اجی

 

رہمہم ےہ۔۔۔۔ویکں ن

ردیتس رکسمایت ےہ۔۔۔  ہین زی 

 

 ۔۔۔۔۔ےہ۔۔۔۔۔سج ہپ ن
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اھبیھب آپ وک اتپ ےہ ہک ازالن ےنتک آےھچ یہ وہ انتک رکےت یہ ریما۔۔۔۔۔اور ہی دےھکی م

ریمی ہنم داھکییئ۔۔۔۔۔یسیک یگل۔۔۔۔۔۔رہمہم اانپ اہھت اےگ رکےت وہےئ داھکییت 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 ہلل۔۔۔۔اہلل رظنے دب ےس اچبےئ تہب وخوصبرت ےہ۔۔۔۔اتپ 

 

 ہلل۔۔۔۔امش

 

امش

ےہ ےھجم یہی رکف یھت ہک ہن اجےن مت واہں وخش رہ نپ و یگ یھب ہی ںیہن۔۔۔۔۔گم آب م

 ںیہمت وخش دھکی رک وکسن لم ایگ ےہ۔۔۔۔۔کہم اےس دھکی رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

تہب اےھچ یہ  وخش۔۔۔۔۔ںیہن اھبیھب یم واہں تہب وخش وہں۔۔۔۔۔س م

۔۔۔۔۔۔   اور اھبیئ۔۔۔۔س 

ٹ

 واہں۔۔۔۔ازالن ےک ڈی 

وےسی اہمتری اسس یسیک ےہ اہمترے اسھت۔۔۔۔۔ارگ ھچک زن  دہ وبےل ہن وت ہنم ہپ م

 ہین اس وک ڑھباکیت وہیئ یتہک

 

پ رکےک انھٹیب ںیہن۔۔۔۔۔۔۔ن  موجاب دانی حپ

 ےہ۔۔۔۔۔۔

  اہمتری اسس ھچک
 
ل ںیہن امانن ح

ب لک
وبےل وت نس ےل ہن اےگ ےس  رہمہم مت اس یک ن  ت 

ر یک رظن یم رگو یگ اور اسس یک یھب۔۔۔۔۔۔کہم م
م
ھچک وبانل ںیہن۔۔۔۔ورہن وشہ

 ھجمس داری ےس اھجمسیت ےہ۔۔۔۔۔۔م
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یج اھبیھب وہ یھب تہب ایھچ ےہ۔۔۔۔ھچک وبیتل یہ ںیہن یہ وت یم ایک وبولں م

 ہین ہصغ ےس واہں ےس یلچ

 

 اجیت میگ۔۔۔۔۔۔رہمہم رکسماےت وہےئ وبیتل اور ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 اںیہن ایک وہایگ۔۔۔۔رہمہم کہم ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

 م

ٹ

ںیہمت دھکی رک لج یگ ےہ۔۔۔۔۔۔ورہن لک ہک ریہ یھت دانھکی رہمہم دو دن یھب ی

 ںیہن نپ ےئ یگ۔۔۔۔۔۔۔

ااھچ۔۔۔۔۔ےلچ وھچڑے ہی اتبےئ انتک ن  د ایک ےھجم اور ےلحم ےس وکن وکن آےئ م

یئ۔۔۔رھپ کہم اس وک س  ن  ںیت اتبےن گل اجیت ماھت۔۔۔یسک ےن ن  ںیت وت ںیہن انب

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ی وتڑےن اک ارادہ ےہ ایک۔۔۔۔۔۔۔انح م

ٹ ن

وکن ےہ ربص ںیہن یہ ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکی

  دروازہ وھکیتل ےہ وت اسےنم وکیئ م
 
لسلسم دروازے ےک ےنجب ہپ یتہک ےہ۔۔۔۔اور ح

 یم ےھچیپ ہنم رکے ڑھک

ٹ

 

 

 ش

ٹ

 
  ےہ انح اےس وغر ےس دھکی رک ڑلاک ویلب سنیج اور وای

ے

ا وہن

 وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

 یج سک ےس انلم ےہ آپ وک۔۔۔۔۔۔۔۔م
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ر ےک داتھکی ےہ وت اسےنم ای  ایپری م

ٹ

اعایلن ےک اکونں یم یھٹیم یس اواز آیت ےہ وت وہ م

 ےیل اس ےک وبےنل یک م
 
و ن اک دوہٹپ رس ہپ ےیل امےھت ہپ ب

ی ف

 

س
یس ڑلیک کیلب وسٹ ےنہپ 

 ۔۔۔۔۔۔رظتنم وہیت ےہ۔

 انح دالور ےس انلم ےہ۔۔۔۔۔۔وہ اےس دھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

 یج یم یہ انح دالور وہں۔۔۔۔۔۔ آپ یک رعتفی۔۔۔۔۔۔۔

  ےس م
 
 ا یک سج ےن آپ وک انبن   اور رھپ ھجم رغی

ن

ارے رعتفی وت اس خ

 ولمان  ۔۔۔۔۔۔اعایلن رس وک مخ دے رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن ےہ۔۔۔۔۔وہ ےنھجمس واےل ادناز یم رس وک مآاھچ ااھچ ۔۔۔۔۔۔یم ھجمس یگ آپ وکم

 الہ رک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

 آپ وت ۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 

ری دلجی ھجمس گ

ٹ

 ارے واہ ی 

یج یم ھجمس یئگ ہک آپ ای  ربمن ےک وھچھچرے یہ ہکلب ںیہن آپ وھچھچروں ےک م

 رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 

ظ

ن

ی

ے

 رسدار یہ۔۔۔۔۔۔انح رکسمارک پ

ای  ںیہن دو ربمن اک وھچھچرا وہں اور وھچھچروں اک رسدار ایھب ریما ای  م ارے ںیہن یم

 ہلل تہب دلج رسدار یھب نب اجو م

 
ن

 ےہ وت یم ایھب اس اک ٹفیل ڈنیہ وہں ان

ے

دوس

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 اگ۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اور اس ےک اٹہن
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 اور انح ہصغ ےس اس وک دھکی رک دروازہ دنب رک دیتی ےہ۔۔۔

 ہنم ہپ دروازہ دنب رکدن  ۔۔۔۔ارے سم انح ےنس وت یم وکیئ اگنفل ںیہن وہں مارےئ ہی ایک

 اک اغیپم ےل رک آن   م

ے

یم وت رشفی ڑلاک وہں۔۔۔۔۔۔اور یم آپ یک دوس

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔اعایلن ےلہپ دروازہ اجب ےک رھپ وھتڑا اواچن وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ازے ےک نپ س یہ ڑھکی ماس یک ن  ت نس ہک انح دروازہ وھکل دیتی ےہ ےسج وہ درو

 وہ۔۔۔۔۔۔

 اک اغیپم ےل رک آےئ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔اور ایک ڈاہیک واولں اک ویوفینم جنیچ م

ے

وکن یس دوس

رہ ےتیل وہےئ وپیتھچ 

ن
 

وہایگ ےہ؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انح ای  اربئو اواھٹ رک اس اک اجی

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  مایک یم ںیہمت ڈاہیک اتگل وہں۔۔۔۔۔اعایلن وت اچیبرا دصےم یم یہ الچ 

ے

اجن

 ےہ۔۔۔۔اےنت ایپرے ڑلےک وک وہ ڈاہیک ہک ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اک اغیپم ےل رک اےئ وہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ںیہن گم مت یہ وت ہک رےہ وہ ہک مت ریمی دوس

 ینعی ریمی اھبیھب ۔۔۔۔۔۔رہمہم اھبیھب۔۔۔ان ےک وےمیل اک اکرڈ ےل م

ے

آپ یک دوس

  ےہ۔۔۔

ے

 ۔۔۔رک آن   وہں۔۔۔۔۔اعایلن اکرڈ اےگ رکےت وہےئ داھکین
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اووو۔۔۔ااھچ ااھچ۔۔۔۔وت ےلہپ اتبےت ہن یم ایسی یہ ںیہمت نپ لگ ھجمس ریہ م

 یھت۔۔۔۔۔۔انح اکرڈ ڑکپےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 اعایلن ےک ےیل ڈاہیک واال بقل مک اھت وج اب ہی نپ لگ آایگ۔۔۔۔۔۔م

 یم آپ وک نپ لگ اتگل وہں۔۔۔۔۔۔م

ر ےلہپ گل رےہ ےھت۔۔۔۔وہ اکرڈ وھکےتل وہےئ یتہک ےہ اور م ایھب ںیہن گم ھچک دی 

 انب ےک ےھچیپ ہنم رکاتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اعایلن ہنم

 آاھچ رکشن   آپ اک آپ ےن زتمہ یک۔۔۔۔۔انح رکسمارک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

وکیئ ن  ت ںیہن۔۔۔۔اعایلن یھب رکسماےک وجاب داتی ےہ اور انپ اگڑی یک رطف دقم م

ر

ٹ

  ےہ۔۔۔۔۔ی 

ے

رن

ٹ

  یہ ےہ ہک ھچک ن  د آےن ہپ م

ے

 اھن

 راض وہاجو اگ اور رھپ یھبک ںیہن امون م

ن

  ےہ ورہن یم ن

ن

ااھچ۔۔۔۔آپ ےن الزیم آن

 رایگض ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن

 اگ۔۔۔۔۔اعایلن ن

انح وج دروازہ دنب رک ریہ وہیت ےہ اس یک ن  ت نس رک ہصغ ےس وھچھچرا ہک رک دروازہ رھپ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔مزور ےس دنب رک دیتی ےس
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رکش۔۔۔۔۔۔۔۔ےب کش ویہ زعت دےنی واال  یسک ےن داھکی وت ںیہن۔۔۔۔۔

ےہ۔۔۔۔اعایلن اےگ ےھچیپ دھکی رک ھکس اک اسسن ےل رک اامسن یک رطف دھکی وباتل م

راھ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 ےہ۔۔۔۔۔اور رھپ اگڑی رطف دقم ی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ہین مرہمہم اینت دلجی اجریہ وہ۔۔۔آب بک او یگ۔۔۔۔۔کہم

 

 واقص رمعان اور ن

 وھچڑےن اےئ وہےت یہ وت کہم یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 رہمہم وک دروازے ی

تہب دلج اھبیھب۔۔۔۔۔ےکلب اب آپ اےئ اگ ہن وےمیل یم۔۔۔۔۔اور رھپ یم آپ وک م

ل م
ب لک
 ہین اس یک ن  ت رپ 

 

آانپ رمکا یھب داھکیو یگ۔۔۔۔۔۔رہمہم وخیش ےس یتہک ےہ اور ن

ہم وک وخش دھکی یتکس ےہ۔۔۔ہکبج رمعان اور واقص ازالن ےک ملج اجیت ےہ وہ اہک رہم

ر لکن ےکچ وہےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔م
م
 اسھت ن  ہ

اہں اہں ویکں ںیہن رضور۔۔۔۔۔یم او یگ ہن ہکلب مہ س  آےئ ےگ۔۔۔۔۔۔ کہم م

 وخدشیل ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

رہمہم آاجو ازالن رس بک ےس ااظتنر رک رےہ یہ۔۔۔۔۔رمعان اےک اںیہن االط داتی 

  نج یک ن  ںیت متخ یہ وہےن وک ںیہن آیت۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ

ر یلچ اجیت ےہ م
م
ااھچ ےلچ اھبیھب وےمیل یم ےتلم یہ۔۔۔۔۔۔رہمہم ہک رک رھگ ےس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 اہجں ازالن ڑھکا اس اک رکسماےت وہےئ ااظتنر رک راہ وہن
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 اک دروازہ وھکےتل وہےئ اتہک

ٹ

 ش 

ٹ
ن

ری

ٹ

ن

 مےلچ۔۔۔۔۔۔۔ازالن رکسماےت وہےئ ف

 ےہ۔۔۔۔۔۔

یج۔۔۔۔۔رہمہم یھب رکسماےت وہےئ ہک رک اکر یم ھٹیب اجیت ےہ اور ازالن دروازہ دنب 

راھ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 ہپ ھٹیب رک اگڑی اےگ ی 

ٹ

 ش 

ن

 رکےک وھگم ےک ڈراوین

اہں۔۔۔۔۔وت ایک ہک رےہ ےھت اہمترے رھگ واےل۔۔۔۔۔۔ازالن ڈراوی رکےت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 وہےئ اخومیش وک وتڑن

 وپھچ رےہ ےھت ہک ےسیک یہ اہمترے رسسال واےل اہمترے م ھچک ںیہن

ے

 
ریخریخی

راج اسیک ےہ۔۔۔۔ںیہمت دھکی رک ھچک اہک وت ںیہن وریغہ م

ن

ر اک م
م
وشہ

 وریغہ۔۔۔۔۔۔۔۔رہمہم اسےنم دےتھکی وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 اور مت ےن ایک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔م

یم ےن اہک ہک س  تہب آےھچ یہ اور۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن وت تہب 

 ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم رکسماےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔زن  دہ

ایک وایعق۔۔۔۔ااسی ےہ؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔ازالن اربئو اواھٹ رک وپاتھچ م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ل۔۔۔۔۔
ب لک
 یج 
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 ری رعتفی م
م
ااھچ یج رھپ وت ہی ریمے ےیل ازعاز یک ن  ت ےہ ہک آپ ےن ہ

 دھکی رک میک۔۔۔۔۔۔ازالن اس ادناز یم وباتل ےہ ہک رہمہم یک یسنہ لکن اجیت ےہ ےسج

 ازالن یھب سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہلل یتہک م

 

اور ازالن یک یسنہ دھکی رک رہمہم اس یک یسنہ یم وھک اجیت ےہ اور دل یم یہ امش

 ی   وہ یھبت مک م

 

ےہ ویکہکن اینت دشکل یسنہ اس ےن یلہپ ن  ر دیھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔ش

چ رک رہ اجیت ماتسنہ وہاگ ہک یہک اےس رظن ہن گل اجےئ۔۔۔۔۔۔۔وہ وخد یہ وسم

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  اےس اتپ الچم
 
 •••••اس یک یسنہ ریمی زمکوری ےہ ح

 •••••رھپ وہ اتسنہ ایگ،اتسنہ ایگ،اتسنہ ایگ

رےت وہےئ م

ے

اتپ ےہ آج اک رفس ریمے ےیل انتک وخوصبرت اھت۔۔۔۔رہمہم اگڑی ےس ای

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ارگ اپ ںیہک وت ااسی رفس روز وہاتکس۔۔۔۔م

 رھپ وت ہی ریمے ےیل وخیش یک ن  ت وہیگ۔۔۔۔۔۔

وہ دوونں ای  دورسے اک اہھت ڑکپے ےتسنہ وہےئ ادنر اجیہ رےہ وہےت ےہ ہک ےھچیپ م

ر م

ٹ

 ےھچیپ م

ے
ے

ےس ای  وخوصبرت اواز ان ےک اکن یم ڑپیت ےہ۔۔۔۔دوونں کیب وق
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یس ڑلیک اہیئ وپین لیٹ ےئک سنیج ہپ کنیپ رلک یک یٹ مےک دےتھکی یہ وت اسےنم ای  ومڈرن 

 اس کیم اپ ےئک ان یک رطف دھکی رک رکسما ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
 

 ےنہپ ل

ٹ

 

 

 ش

 
 
ی ےہ ہکبج ازالن وک اےس دھکی رک امےھت ہپ ب

ے

ھب
ب ک

ےسج دھکی رک رہمہم ہن یھجمس ےس اےس د

 ااجےت یہ۔۔۔۔۔۔

راھیت ےہ ےسج ماہےئ ازالن ےسیک وہ؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔وہ اانپ اہم

ٹ

ھت ازالن یک رطف ی 

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔ ازالن اونگر رک ےک )کیھٹ(

وت وہ رشدنمہ یس آانپ اہھت رہمہم یک رطف رکیت ےہ ےسج رہمہم وفرا اھتم یتیل 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

یم زیلہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن یک اخال زاد۔۔۔۔۔وہ اانپ اعترف رکوایت 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

لم رک وخیش وہیئ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم یھب م یم رہمہم ازالن وہں۔۔۔۔۔۔۔آپ ےس

 وخش دیل ےس وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےھجم یھب۔۔۔۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 مت بک آیئ۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےس وسال رکن
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ل ےب رموت ےلکن۔۔۔۔یئھب م
ب لک
ر ےلہپ۔۔۔۔۔۔مت وت  یم اہمترے اےن ےس ھچک دی 

  ایٹن ےن ےھجم اتبن   وت یم 
 
 دی رکیل۔۔۔۔۔ح

 

 ڈک مںیمہ اتبن   یھب ںیہن اور ش

 

وت ےسیج ش

 ےس م

ٹ
 

ر ےئک ریغب آیلگ الفی ل دی 
ب لک
ھا را وہمیل ےہ وت یم 

م

ے

ب

وہیگ یھت رھپ ایٹن ےن اہک ہک 

 نپ اتسکن آیگ۔۔۔۔۔۔۔

زیلہ رشعت مگیب یک نہب یک یٹیب ےہ وج ڈینیکا یم ریتہ ےہ اور ازالن ےس ےب اھتہش )

اتل وہج اس یک ازاد تبحم یھب رکیت ےہ ازالن یھب اجاتن ےہ گم وہ اےس اھگس یھب ںیہن ڈا

ل دنسپ ںیہن اور اعایلن وک یھب۔۔۔وت دوونں اھبیئ اس ےس دور یہ رانہ م
ب لک
ایخیل وج اےس 

  یھب ایت ےہ ازالن ےک ےھچیپ م
 
دنسپ رکےت یہ۔۔۔۔وہ اعایلن وک اانت ںیہن رکیت سب ح

 م
 
یھب آیت ےہ نیت اچر اسولں م مےھچیپ وےسی۔۔۔۔ وہ ایت وت نیت اچر اسولں یم یہ اور ح

 (یک رسک وپری رکےک یہ اجیت ےہ

 لم وہےک

 

م ااھچ ایک۔۔۔اب وہمیل یم ش

م
مم
ہ

 ۔۔۔۔۔۔وہ اےس اتہک وہا ادنر الچ م 

ن

یہ اجن

راھ دیتی م

ٹ

  ےہ اور رہمہم یھب رکسماےت وہےئ اس ےک ےھچیپ ادنر یک رطف دقم ی 

ے

اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ی الن یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

ھکب

ٹ

پب پ

 لم امےئ وفٹ۔۔۔۔۔۔وہ ہصغ ےس ریپ 

 

 ش
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 یہ اتبےئ ماب 

ے
ے

 اجےن ہی ان دوونں یک زدنیگ یم ایک وطافن الےن وایل ےہ ہی وت وق

ن

ن

 اگ۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر رطف وخیش اس ہمس اھت رمد وعرت آنپ انپ م
م
 ہ والی یم آگل یہ روقن یھت ہ

 

آج ش

 ہ اک وہمیل م

 

ایتری یم ےگل وہےئ ےھت اور ویکں ہن روقن وہیت۔۔۔۔آج ازالن ش

 ہ اک وہ یھب آج تہب وخش اھت۔۔۔۔۔اھت۔۔۔۔اسی،اسی،

 

 یپ ازالن ش

اھبیئ۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔۔اہکں ےہآپ۔۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔۔اعایلن ٹنیپ وکٹ م

  ےہ گم اےگ ےس وجاب ہن نپ رک 

ے

ے ایتر اس ازالن ےک رمکے یک رطف ارک اوازے اگلن

ن

ھی
 

پب پ

 م

ے

رن

ٹ

 ےک داتھکی ےہ وت ازالن وارشوم ےس ن  ل وتےیل ےس رگ

ن

 مدروازہ وھکل رک ادنر اھچی

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

ر اراہ وہن
م
 وہا ن  ہ

 ایتر ںیہن وہےئ۔۔۔۔۔اعایلن اےس دھکی رک ریحاین ےس وپاتھچ 

ے

اھبیئ ہی ایک آپ ایھب ی

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ر ےلہپ وپسیل انشیٹس ےس ان   وہں وت م اہں ن  ر سب وہ راہ وہں۔۔۔۔۔۔ایھب وھتڑی دی 

 ےک نٹب دنب رکےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 

 

ر وہیگ۔۔۔۔۔۔۔وہ ش  ۔میھبت دی 

  م

ن

رض اھبنن

ن

اھبیئ اہک یھب اھت ہک آج رےنہ دےتی گم اپ وک وت آج یھب آانپ ف

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  م

ٹ

  وہں۔۔۔۔۔۔ڈی 

ے

مت ایتر وہےگ ہن وت اجو یم یھب رہمہم وک نپ ررل ےس ےل رک اہل یم آن

اور اہمتری ومم ےلچ یگ  اور امہمن وریغہ۔۔۔۔۔۔۔وہ ن  ولں یم یگنک رکےت وہےئ م

 وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

  اجرےہ یہ ن  یق س  ےلچ ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔اور آپ یھب دلجی ااجےئ رہشن  ر موم

ٹ

م ڈی 

 رکرےہ یہ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن ہک رک 

ٹ

 
اھبیئ یھب بک ےس واہں اہل یم آپ اک وی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 اجےن اتگل ےہ ہک آزالن یک اواز ےس روک اجن

اہں اعایلن۔۔۔۔۔۔۔ وہ اسرے ڈراویر وت امہمونں وک ےل رک ےئگ وہےگن م

 ۔۔ازالن اس ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ہن۔۔۔۔

 یج رپ آپ ویکں وپھچ رےہ یہ۔۔۔۔آپ ےک نپ س وت اگڑی ےہ ہن۔۔۔۔۔۔م

 اےلیک ںیہن م

ے

 ےہ وت اس یک دوس

ے
ے

اہں ن  ر وہ رہمہم ہک ریہ یھت ہک رات اک وق

آیتکس۔۔۔۔وت آب وکیئ ڈراویر یھب ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن امےھت ہپ دو ایلگن رہپےت م

 ن ٹھچ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔وہےئ اتہک ےہ اور اعایل

  وہں ہن انح وک ۔۔۔۔۔آپ اھبیھب م

ے

اھبیئ آپ ویکں رکف رکرےہ ےہ۔۔۔۔۔یم ےل آن

ر یک م
م
  وہں۔۔۔۔۔۔۔اعایلن ہک رک وفرا ن  ہ

ے

وک ےل رک اہل ےچنہپ اور یم انح وک ےل رک آن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

راھن

ٹ

 رطف دقم ی 
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 م یھب اتپ ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن رکسمارک وکٹ ےتنہپ وہ

ن

ےئ اتہک ےہ اور وخد اک مواہ اھبیئ ن

رہ اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن
 

 اہنیئ یم اجی

 اک زہشادے م

ے

 ےیک یسک رن  س

ٹ

ے ےس ش 
ک
 
سلٹ

راون ٹنیپ وکرٹ ےنہپ ن  ولں وک  وہ داڑک ی 

ر یک رطف م
م
 ۔۔۔۔۔۔۔اسےنم ےس واھچ اواھٹ رک ےتنہپ وہےئ ن  ہ

ے

ےس مک ںیہن گل راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

راھن

ٹ

 دقم ی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 رک رےہ یہ۔۔۔۔۔۔اےئ یم آپ وک اگڑی یم

ٹ

 
ر وی
م
  آپ اک اہہ

ٹ

ڈ

ن

 ٹ
ٹ ی
مس
ہ

 ممیم آپ ےک 

ل ایتر سب ازالن اک یہ م
ب لک
اھٹیب دیتی وہ۔۔۔۔۔۔۔ای  ڑلیک رہمہم وک آےک وبیتل ےہ وج 

 ااظتنر رک ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 یج۔۔۔۔۔تہب رکشن  ۔۔۔۔۔۔وہ ڑھکے وہےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ای  ٹنم یم زرا ای  دہعف آہنیئ دھکی ول۔۔۔۔۔۔

 ۔۔یج میم وشر۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ ااجزت دیتی ےہ۔۔۔۔

رہ یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ن
 

 رہمہم آےنیئ ےک اسےنم ڑھکے آانپ اجی

 ےس کیم آپ ےیک م

ے

ہتسپ رلک یک یسکیم یم وخوصبریت ےس دوہٹپ ھٹیس ےیک۔۔۔۔افنس

 وخوصبرت گل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 رظن گل اجےن یک دح ی
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 رک اس ےک 

ٹ

م
۔۔۔۔۔وہ رکسمارک آےنیئ ےک اسےنم ےس ہ

ٹ

ٹ کت
ف
م۔۔۔۔۔۔۔رپ

م
مم
ہ

ر یک رطف اج
م
ر ڑھکے اس اک ااظتنر رک راہ ماسھت اہہ

م
یت ےہ۔۔۔اہجں ازالن اگڑی ےک اہہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 وہن

 اک دروازہ وھکاتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 ش 

ٹ
ن

ری

ن

  دھکی ازالن ف

ے

 رہمہم وک آن

رکشن  ۔۔۔۔۔ یم وخد اھٹیب داتی وہں۔۔۔۔۔۔۔ازالن رکسماےت وہےئ اس ڑلیک وک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔رکشن   ہک رک رہمہم اک اہھت ڑکپےئ اےس ےنھٹیب یم دمد رک

ے

 ن

تہب وخوصبرت گل ریہ وہ۔۔۔۔۔۔۔ازالن اگڑی یم ھٹیب رک اےس رسوگیش ےک م

 ادناز یم وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔سج ہپ رہمہم رشامےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 آپ یھب۔۔۔۔۔۔۔م

راھ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 سج ہپ ازالن رکسمارک اگڑی انپ زنمل یک رطف ی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

رہمہم اک ڈراویر آایگ ےہ اور وھچڑےن یھب ویہ آےئ م آاھچ ایم یم اجریہ وہں

ر یک رطف اجےت وہےئ م
م
اگ۔۔۔۔۔۔آہلل احظف۔۔۔۔۔انح دوہٹپ رس ہپ ےتیل وہےئ اہہ

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔ڈراویر ےہ وت ایک وہا ےہ وت رمد 

ن

 رکلیس ڑپےتھ وہےئ اجن

ے

 
انح ای

 ہن۔۔۔۔۔۔۔ایم یھب یہس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

111 

 واےل ےشیش یم دھکی میج ایم ڑپھ یل ےہ۔۔

ن

ن

 ہ
سب

۔۔۔۔۔اب اجو۔۔۔۔۔وہ روک رک 

 رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

اہں اج۔۔۔۔اج تہب ایپری گل ریہ ےہ اب وھچڑ دے اجن اس یک۔۔۔۔۔۔ایم اس 

 وک ےشیش یم دےنھکی رپ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ر لکن ایت ےہ اور م
م
اہں ایم اجریہ وہں۔۔۔۔۔۔۔اہلل احظف۔۔۔۔۔۔۔وہ ہک رک اہہ

ھکی رک اس یک کیب ھٹیس اک دروازہ وھکل رک ھٹیب اجیت ماسےنم اگڑی وک د

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر وہیگ۔۔۔۔۔اب ےلچ۔۔۔۔۔۔۔انح ہک رک ومن  لئ یم گل اجیت  وسری اھبیئ دی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 یک زیتی ےس م

ٹ
ن

واٹ۔۔۔۔۔۔ یم اہک ےس ںیہمت اھبیئ اتگل وہں۔۔۔۔۔اعایلن رکی

ر ےک اےس وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 م

و رے۔۔۔۔۔۔
پ ج
پھ
چ

پھا ن اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ممت۔۔۔۔۔
چ
پہ
ب

 انح تھچ ےس اےس 

مت اےگ او۔۔۔۔یم اہمترا ڈراویر ںیہن وہں۔۔۔۔۔اعایلن انپ ےبزعیتی اونگر م

 رکےک اےس وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م
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یم ادرھ یہ یہس وہں مت اگڑی الچو۔۔۔۔۔۔انح اےس اونگر رکےئ وبیتل م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 مت اےگ او۔۔۔۔۔۔۔

 نپ ےس وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔مںیہن او یگ مت اگڑی الچو۔۔۔۔۔۔

ٹ
 

 ۔وہ یھب ڈی

اوےک یم اگڑی الچو اگ یہ ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ اگڑی یک اچیب اکنل رک ومن  لئ ویس رکےن 

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

  ےہ اور انح ہنم وھکےل اےس د

ے

 گل اجن

 م یہس راھک ےہ۔۔۔۔۔وھچھچرا۔۔۔۔۔۔انح وبل ےک دروازہ وھکل م

ن

یم ےن اہمترا ن

 ےک اےگ ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔

راھداتی ےہ 

ٹ

ہی وہیئ ہن ن  ت۔۔۔۔۔اعایلن رکسما رک ومن  لئ اسےنم رھک رک اگڑی اےگ ی 

ر یک رطف دےنھکی گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
م
 اور انح ہصغ ےس ن  ہ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ہپ ارک رہمہم ےس السم االسم ومکیلع اھبیھب
پ
چ

ب 

ٹ

سی

۔۔۔۔۔۔رشن  ر ا

ے

 اور ریمے دوس

 رکےک ازالن ےک ےلگ اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ہلل ریمے اھبیئ وت وت تہب یہ ایپرا گل راہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ازالن وک اتہک م

 

امش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 رکشن  ۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن رکسماےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 وت آپ ےک وہوٹنں ےس 

ٹ

م
خ  ا یہ ںیہن وےسی ایک ن  ت ےہ رکسمہ

 وہریہ۔۔۔۔۔۔۔رشن  ر اےس ڑھچےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

سب ھچک ولگ وہےت یہ زدنیگ یم وج آپ یک وخیش یک وہج ےتنب یہ۔۔۔۔۔۔۔وہ م

 رہمہم یک رطف دھکی رک وباتل ےہ وج یسک ےس ن  ت رک ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

م ہی وت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

م
مم
ہ

 

۔۔۔کہم ارک رہمہم وک ےلگ اگلےت ماالسم ومکیلع رہمہم اور ازالن اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔م

 وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 وامکیلع السم۔۔۔۔۔۔م

ل ڈول یسیج۔۔۔۔۔۔۔کہم وخدشیل ےس اس یک م
ب لک
ینتک ایپری گل ریہ وہ رہمہم 

 رعتفی رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ہین یھب رک یہ دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔م

 

 اہں رہمہم تہب ایھچ گل ریہ وہ۔۔۔۔۔۔ن

  ووصل رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکشن   اھبیھب۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسما رک رعتفی

رکشن   رس ریمی نہب وک وخش رےنھک ےک ےیل۔۔۔۔۔۔ےھجم ںیہن اتپ اھت ہک ریمی نہب اینت م

وخش رےہ یگ۔۔۔۔۔واقص رکسماےت وہےئ من اوھکنں ےس ازالن وک اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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اس یم رکشن   یک ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔رہمہم وک وخش رانھک آب ریمی زدیماری ےہ وت م

 وھچڑ دوں۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک دنکےھ ہپ اہھت رھک رک وباتل ممت اس یک نشنیٹ

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یج۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 وہےن م

ے

 وک یھبک خ  ا م

ٹ

م
ن   اہلل ازالن ےک رہچے ےس اس رکسمہ

 ہپ م
پ
چ

ب 

ٹ

سی

  ےہ وج ا

ے

  وہا دھکی راہ وہن

ے

دانی۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر رکسمےت وہےئ ازالن وک رکسمن

  ہک اسھت اھٹیب یسک 

ٹ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔اےنپ ڈی 

ے

 ن  ت ہپ رکسما راہ وہن

رر دے م
سف
مم
ہ

  رپ یھب رمح رک ےھجم یھب 
 
نکیل ریمے اہلل یم یھب ریتا یہ دنبا وہں ھجم رغی

  م

ے

ری رطح رکٹان   ےہ ہک یسک ےس ی 

ے

رن

ٹ

دے۔۔۔۔۔۔رہشن  ر وخد یہ ہک رک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

اوو۔۔۔۔۔وسری۔۔۔۔وسری۔۔۔۔یم ےن آپ وک۔۔۔۔۔۔۔وہ وباتل یہ ہک م

 رک اافلظ ہنم یم یہ رہ اجےت اےس اتگل ےہ ہک اس یک داع وبقل وہیئگ مآےگ واےل وک دھکی

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔

آپ وک داتھکی ںیہن۔۔۔۔۔۔ ادنےھ یہ ایک۔۔۔۔۔۔زیلہ ہصغ ےس اےس یتہک ےہ وج م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 رکسماےت وہےئ اےس دھکی راہ وہن
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رک م نپ لگ ولگ وہ ایک۔۔۔۔۔۔۔اوو ولیہ۔۔۔۔۔۔وہ اس یک اوھکنں ےک آےگ اہھت الہ

 وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

 ماہ۔۔۔اہں۔۔۔۔۔۔۔اہں۔۔۔ریما بلطم۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن وہ ۔۔۔۔۔۔اہں

 ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 اجےن ایک وباتل ےہ اےس وخد ھجمس ںیہن آن

ن

 ی   اہں۔۔۔۔۔وہ ن

 

 ش

 ہپ 
پ
چ

ب 

ٹ

سی

و ں اسےنم ےس۔۔۔۔۔اتپ ںیہن اہکں ےس آاجےت یہ۔۔۔۔وہ اےس اٹہ رک ا
ھ

ٹ

ہمب

 اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م)رکش آہلل (رک ےک اور وہ یھب

ے

 یک رطف اجن
پ
چ

ب 

ٹ

سی

  ا

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ہپ ڑھکے م
پ
چ

ب 

ٹ

سی

ولچ یئھب س  یلمیف آو۔۔۔۔۔ای  یلمیف وفوٹ وہاجےئ۔۔۔۔۔اعایلن ا

وہرک س  وک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن یک اواز نس ےک رشعت مگیب اور املسن م

 
پ
چ

ب 

ٹ

سی

یک ماصح  وج یسک ےس ن  ت رک رےہ وہےت یہ اس یک اواز ےس رشعت مگیب وک ےیل ا

 رطف رکسماےت وہےئ اےت یہ۔۔۔۔۔۔۔م

ر یم ےھٹیب اور م رای  م۔۔الکن آپ ازالن ےک ی 

م
م
مم
ہ

ل وفوٹ وت وہین اچےئھ۔۔۔۔۔۔
ب لک
اہں 

ایٹن آپ رہمہم اھبیھب ےک اور اعایلن مت ےھچیپ اجےک ڑھکے وہ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر س  م

 دےتی وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 
 وک دہای
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ر  رای  اور مت یھب اعایلن ےک اسھت ڑھکے وہ۔۔۔۔۔ازالن اھٹ رک اےس اعایلن ےک ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ یم

ے

 ڑھکا رکن

 ن  ر یلمیف وفوٹ ےہ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ارام ےس وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ری یلمیف یہ۔۔۔۔۔۔اعایلن اس اک ن  زو ڑکپ ےک وباتل ےہ ےک یہک م
م
اھبیئ آپ یھب ہ

 اھبگ یہ ہن اجےئ۔۔۔۔۔۔۔۔م

 ااھچ ن  ن   ڑھکا وہں مت اجو اھبیھب ےک نپ س۔۔۔۔۔۔

  وہا رہمہم ےک ماہں اجراہ وہں اب انلہ ںیہن اہیں ےس۔۔

ے

۔۔۔۔۔ازالن اس وک ورن رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

ر یم ارک ھٹیب اجن رای   ی 

ای  ٹنم۔۔۔۔یم یھب یلمیف یم ےس وہں ےھجم یھب یلمیف وفوٹ ینیل م

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔زیلہ رمیکا نیم وک روےتک وہےئ یتہک ےہ سج رپ رہشن  ر اعایلن وک وکین م

 رکداتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ امرےت وہےئ )ہگج دے وھتڑا اس آےگ وہاج (ہک رک اےگم

ر یم وباتل ےہ اور زیلہ ای  رظن ازالن م رای  آپ ادرھ ااجےئ۔۔۔۔۔رہشن  ر اےس اےنپ ی 

پھ یم اےک ڑھکی وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م
 ج
پ ب

 وک دھکی رک اعایلن اور رہشن  ر ےک 

ای  ٹنم۔۔۔۔۔۔انح آپ یھب آاجو اٹیب۔۔۔۔۔۔املسن اصح  انح وک ےتہک یہ وج م

 ر ازالن یک یپ ےل ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔رہمہم او آےنپ ومن  لئ یم
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 ارے ںیہن الکن یم کیھٹ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 آاجو ن  ر یلمیف لمکم وہاجےئ یگ۔۔۔۔۔اعایلن آہتسہ ےس وباتل ےہ۔۔۔۔۔م

اعایلن یک ن  ت ہپ رہشن  ر اور زیلہ وفرا اس یک رطف دےتھکی ےہ سج اک وجاب وہ یسیتب اکنل م

 رک داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔رہشن  ر رکسماےت وہےئ اس یک رمک ہپ ہکم رم ےک اتہک میہس اجراہ ےہ یئھب۔۔۔

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

پھ یم ڑھکی وہاجو۔۔۔۔۔۔ازالن یھب اےس اتہک م
 ج
پ ب

آاجو انح۔۔۔۔۔۔۔ہی ان ےک 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

  ڑپن

ن

ر یم ڑھکا وہن رای   ےہ وت وبجمرا اےس رکسما رک اعایلن ےک ی 

ےہ اور دل یم اےس  ولچں یج یلمیف لمکم۔۔۔۔۔۔اعایلن اک ہی رقفہ سب انح یہ یتنس

 یم شیپ رک دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 م

ن

 ینتج اگایلں آیت یہ وہ اعایلن یک خ

اوےک۔۔۔۔۔اب وت وکیئ ںیہن رہ ایگ۔۔۔۔۔۔وج رہ ایگں وہوت وبال ول۔۔۔۔۔۔۔رمیکہ م

 نیم رمیکے ےک ےھچیپ ےس انپ رگدن اکنل ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

 رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م ںیہن اب وکیئ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن س  وک دھکی

رری۔۔۔۔۔۔اور ہی م
 ہ
ب

ے

پ

اوےک۔۔۔۔۔ون۔۔۔وٹ۔۔۔۔

 رے ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 

ٹ ک۔۔۔۔۔۔ڈن۔۔۔۔۔رمیکا نیم اوھگنےٹ ےک اش
کل
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  م

ے

س  ےس ےلہپ انح واہں ےس یتٹہ ےہ ویکہکن اعایلن یک یسنہ ہپ اےس ےبدح ہصغ آراہ وہن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رواہن وہاجےت یہ اور ازالن اعایلن موےمیل ےک دعب س  انپ انپ اگڑی یم رھگ ےک ےیل 

 م

ٹ
ن

ری

ن

وک انح وک اس ےک رھگ وھچڑےن اک مکح داتی ےہ اور اعایلن وفرا ےس ےلہپ انح ےک ےیل ف

  ےہ۔۔۔۔انح ہن اھچےت وہےئ یھب اس ےک اسھت م

ے

 اک دروازہ وھکل ےک ڑھکا وہاجن

ٹ

ش 

 ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔اور وکیئ اچرہ یھب وت ںیہن اھت ہن۔۔۔۔۔۔۔۔م

ر دعب اعایلن ڈراوی رکےت وہےئ اخومیش وک موےسی آپ رک یت ایک ےہ۔۔۔۔۔۔اکیف دی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 وتڑن

  ےہ وت اس اک ہنم وتڑ دیتی وہں۔۔۔۔۔۔انح وک وت ویسی اس ہپ 

ے

وج ھجم ےس افوتل وکباس رکن

 ہصغ اھت وت اےسی یہ اکنل دن  ۔۔۔۔۔۔۔م

اووو۔۔۔۔ااھچ وےسی ہی اکم یلہپ ن  ر انس ےہ۔۔۔۔۔وہ یھب آپ ےک ہنم م

 وک اونگر مےس

ٹ

سلت

ن

ت
۔۔۔۔۔اعایلن یک اس ن  ت اک انح وکیئ وجاب ںیہن دیتی وت وہ انپ ا

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 رکےک ویمزک ےلپ رکن

ری ےہےسج وکیئ رپی ےہ وت۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ےس ای

ے ن

 
 ج

 ینتک یسح ےہ اہں۔۔۔
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ری ےہ وت۔۔۔۔۔م

ٹ
پ
 رس ہپ خ

 دیل یک ڑلیک اہں دل یم یسب ےہ وت۔۔۔۔۔۔م

 ہن ھجت یم یمک ےہ ھچک۔۔۔۔۔م

ٹ

ٹ کت
ف
ل وت ڑپ
ب لک

 

 آج لک۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

  ےھجم ریمے رھگ وھچڑ دوےگ وت نس م
 
 اہں۔۔۔۔۔ح

ے

پ ںیہن رک تکس ر حپ مت وھتڑی دی 

یھب انیل اور آانپ اٹھب وہا ارکیپس یھب اون رک دانی۔۔۔۔۔۔انح اگےن ےس ڈرٹسب ںیہن م

یھب انپ آواز اک اجدو داھکی راہ اھت موہیت وہ وت اےس دنسپ ےہ نکیل وج اگےن ےک اسھت اعایلن 

 اس ہپ انح گنت ارک پیٹ روکیڈر یہ دنب رکےک اےس انسیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلایکں رمیت یہ۔۔۔۔۔ھجم ہپ اور ریمے اگےن ہپ۔۔۔۔۔۔اور ای  مت 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔م موہ۔۔۔۔۔اعایلن وک اہکں انپ

ے
 

رداس  ےبزعیت ی 

ےن ای  ظفل اور وبال ہن وت یم ایھب م مت یھب نپ لگ اور وہ ڑلایکں یھب نپ لگ۔۔۔۔۔آرگ مت

ر اجو یگ۔۔۔۔۔۔وہ ایلگن دےتھکی وہےئ دیکمھ دیتی ےہ

ے

  مےک ایھب اگڑی ےس ای

اور ےسیج یم اگڑی روک دواگن ہن۔۔۔۔۔۔۔۔ اےگ ےس اعایلن ےتسنہ وہےئ اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ٹش اپ۔۔۔۔۔۔۔
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 وی ٹش آپ۔۔۔۔۔۔۔م

۔۔۔۔۔۔م پ  حپ

۔۔۔۔۔۔م پ  مت حپ

 انح اک رھگ ںیہن

ے

  ی
 
  وہ ایسی یہ ثحب رکےت وہےئ اانپ رفس وپرا رکےت ماور ح

ے

 ااجن

 یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ریمی ن  پ یک وتہب وج یھبک اہمترے اسھت رفس رکو یم۔۔۔۔۔انح رھگ اےن رپ اگڑی ےس م

رےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ای

اور ریمی امں یک وتہب ارگ یم ںیہمت اےنپ اسھت رفس ہپ ہن ےل رک آو وت۔۔۔۔۔وہ یھب م

 دیسیھ ن  ت اہک رکین ایت ےہ اےس۔۔۔۔۔۔۔۔اعایلن اھت 

 وھچھچرا۔۔۔۔۔۔۔انح وبےتل وہےئ اےگ یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 ومکلی۔۔۔۔۔وہ انپ ےبزعیتی وک زعت ھجمس رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔اور اگڑی م

ٹ

ومس

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 رکسماےت وہےئ اےنپ رھگ یک رطف ومڑن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

۔۔۔وہ آپ ےس ہک رےہ ےھت ہن ہک ااسی مازالن رہشن  ر اھبیئ ےن ایک ٹفگ دن   ےہ ںیمہ

ے وہےئ ازالن ےس م

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

ٹفگ دن   ےہ ہک وت یھب ایک ن  د رےھک اگ۔۔۔۔۔۔۔۔رہمہم ڈیب ہپ 

  ےہ۔۔۔۔۔۔ موبیتل ےہ وج ومن  لئ

ے

 اچرج ہپ اگل رک ڈیب یک رطف یہ اراہ وہن
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 رے ےیل ینہ ومن نیلپ ایک ےہ۔۔۔۔۔۔۔ازالن
م
ے وہےئ اتہک م اس ےن ہ

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک بلطم۔۔۔۔۔۔وہ ہن یھجمس ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

آےن اجےن ےک اےس م مریما بلطم اس ےن مہ دوونں وک ریپس ےک ٹکٹ ٹفگ ےئک یہ

  وہں وت اس ےن ںیمہ ہی ٹفگ دے م

ے

ری وہن

ن

اتپ اھت ہک یم وت اجو اگ یہ ںیہن اکم یم وج ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 دن  ۔۔۔۔۔۔۔ازالن رکسماےت وہےئ اتبن

ری رکےک م

ٹ

ایک وایعق ریپس اہجں ولےہ اک انیمرنپ اتسکن ےہ۔۔۔۔۔وہ وخیش ےس اںیھکن ی 

 وبیتل ےہ۔۔۔۔۔

ری  اتگل ےہ مازالن ےلہپ وت اس یک ن  ت ہپ  وک دلج یہ ی 

ٹ

م
  ےہ گم اس یک رکسمہ

ے

 رکسمن

وت وہ ہن یھجمس ےس وپاتھچ م ویکہکن انیمرنپ اتسکن وہ یھب ولےہ اک اور وہ یھب ریپس یم

 ےہ۔۔۔۔۔۔

رہمہم ریپس یم انیمرنپ اتسکن اہک ےس اایگ اور وہ یھب ولےہ اک۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ریحاین ےس م

 ای  اربئو ااھٹ رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ور یک ن  ت رک ریہ ا

ٹ

رے۔۔۔۔۔یم یھب ینتک نپ لگ وہں۔۔۔۔۔افی اےی ن

 وہں۔۔۔۔۔۔وہ امےھت ہپ اہھت امر ہک یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  م

ے

 ور وک ولےہ اک انیمرنپ اتسکن وبےنل رپ یفن یم رس الہن

ٹ

اور ازالن افی اےی ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 دح ےہ ن  ر رہمہم مت ےس وت۔۔۔۔۔۔۔۔م

اےھچ یہ ہن۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ یتہک مااھچ وےسی ازالن رہشن  ر اھبیئ ےنتک 

 ےہ۔۔۔۔۔

  انیپ۔۔وھگانم 

ن

۔اھکن

ٹ

اہں تہب ااھچ ےہ۔۔۔۔۔۔سب ٹکٹ یہ رکواےئ یہ ن  یق وہب

  ےہ۔۔۔۔۔وہ رہشن  ر ہپ زنط رکےت وہےئ اتہک م

ن

  س  یم ےن یہ ارجنی رکن

ن

رہپن

 ےہ۔۔۔۔۔

 رھپ یھب ازالن ٹکٹ یھب ےتسس ںیہن اےت۔۔۔۔۔۔۔

آاھچ وھچڑو ن  ر مہ یھب ایک ن  ںیت ےل رک ھٹیب یگ  یہ۔۔۔۔مت ہی اتبو ہک یم اج اسیک گل م

 راہ اھت۔۔۔۔۔وہ اس اک داہین انپ رطف رکرک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ل ریمے زہشادے یک رطح وج سب آنپ زہشادی اک ےہ۔۔۔۔م
ب لک
 تہب اےھچ 

یعق ہی زہشادہ انپ زہشادی اک ےہ۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ وپاتھچ مااھچ ایک وا

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 یج ازالن سب رہمہم اک ےہ۔۔۔۔۔وہ رشامےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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ل ازالن سب رہمہم اک ےہ اور یسک اک ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت ڑکپ ےک وباتل م
ب لک

 ےہ۔۔۔۔۔۔

رت ںیہن
 
 ہک وہ آزالن وک رچا مازالن ہپ سب رہمہم اک قح ےہ یسک یک اینت خ

 ےکس۔۔۔۔۔۔وہ اس یک اوھکنں یم دےتھکی وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ان ےک اس ااہظر رپ ڑھکیک ےس ایت اچدن یک روینش یم اچدن یھب اس وخوصبرت وجڑے م

 وک وخویشں یک داع دے راہ وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 اس ےن اکنح ایک اھت گم ماخہل آپ ےن وت اہک اھت ہک ازالن اسدیگ ےس وہمیل رکےئ اگ ےسیج

اس ےن وت وہمیل اےسی ایک اھت ےسیج یسک رعیب زہشادے اک وہمیل وہ۔۔۔۔۔۔زیلہ اےنپ م

ے وہےئ آانپ ہصغ مک رکےن یک وکشش رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ہلی

ٹ

ب

 رمکے یم 

اہں وت ےھجم ایک اتپ اھت ہک وہ اےسی رکےی اگ۔۔۔۔۔۔اور وےسی یھب مت ویکں وسچ ریہ وہ م

 دی وہیگ ےہ اب۔۔۔۔۔۔۔وہ الرپوایہ ےس وبیتل اس ےک ن  رے یم 

 

اس یک ش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 دی رکواےن اک ودعہ رک 

 

واہ اخہل واہ ایک ن  ت ےہ آپ یک۔۔۔۔۔ےلہپ ھجم ےس ازالن یک ش

 ایلن اجبےت وہےئ ان اک م

ے

ےک اب ےھجم ہک ریہ یہ ہک وھبل اجو واہ یئھب واہ۔۔۔۔۔وہ ن

راق اوڑاےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ن

 م
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۔یم ےن مت ےس ںیہن آہیس) زیلہ یک ومم( ےس اہک اھت ہک یم ںیہمت اس رھگ زیلہ۔۔۔۔

  یم اس رھگ یم ایئ یھت نکیل ےھجم ایک م
 
  یک یھت ح

ے

یک وہب انبو یگ گم ہی ن  ت یم ےن ی

اتپ اھت ہک ازالن اانت ھجم ےس رفنت رکےی اگ۔۔۔۔۔۔اور رھپ یم ےن آہیس وک انم یھب رک م

ن  رے یم ہن وسےھچ اور ےھچم ادیم ےہ ہک اس ےن ہی ن  ت مت ےس دن   اھت ہک وہ ازالن ےک 

 یھب یک وہیگ۔۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب یھب وخل ےک وبیتل یہ۔۔۔۔۔۔م

  یم اس ےس تبحم رک یکچ یھت وہ یھب ونجن یک دح م
 
۔۔۔۔ح  

 
اہں یک یھت۔۔۔گم ح

۔۔۔۔۔۔۔وہ ےتخیچ وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ی

س  وک اواز اجےئ یگ۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب زیلہ ارام ےس وبولں ایک وہایگ ےہ۔۔۔۔۔

 اس ےک اس ادناز ےس ڈر ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ںیہن وبولں یگ آرام ےس۔۔۔۔۔۔ےھجم اس رھگ یک وہب اننب ےہ۔۔۔۔۔اس ےک ےیل م

اچےہ آپ رہمہم وک اجن ےس امرے ن   اےس اس رھگ ےس اکنل دے۔۔۔۔۔اکنل دے م

ے وہےئ ونجین ادناز ےس ماےس ازالن یک زدنیگ ےس۔۔۔۔۔۔۔وہ اانپ ومن  لئ ڈیب ہپ

ے

ھکی
پ
ب

 

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

زیلہ وحش یم وت وہ مت۔۔۔۔۔۔۔ایک وبل ریہ وہ مت۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب وت ےسج 

 ریحان یہ وہاجیت یہ۔۔۔۔۔۔
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اہں وہیگ وہں یم نپ لگ۔۔۔۔۔۔نپ لگ وہیگ وہں یم۔۔۔۔۔ہی ھجم ےس وپےھچ ہک 

ے وہےئ 

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

داھکی ۔۔۔۔۔۔ہی سب یم یہ مےسیک یم ےن رہمہم وک ازالن ےک ولہپ یم 

  وہ ازالن ےس رکسماےک ن  ت رکیت 
 
اجیتن وہں۔۔۔۔وخن وھکاتل ےہ ریما ح

  ازالن اےس ایپر رھبی م
 
  ےہ ہک اےس اجن ےس امر دوں ح

ے

ےہ۔۔۔۔۔۔ریما دل رکن

 رظنوں ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

 ماس رھگ یک وہب سب یم ونب یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک ادناز ےس رشعت مگیب وک وہ وکیئ

  ولھکےن ےک ےیل دض رک ریہ وہیت 

ن

 
وھچیٹ یچپ ولعمم وہیت ےہ وج نم ب

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  ہک مت اس رھگ یک وہب ونب وت کیھٹ ےہ۔۔۔یم اہمتری م

ن

ااھچ ریمی ن  ت ونس مت اچیتہ وہن

 دی اعایلن ےس رکوا دویگن۔۔۔۔۔ےھجم نیقی ےہ وہ ےھجم انم ںیہن رکےئ اگ اس رطح م

 

ش

 ہ یلمیف یک وہب یھب نب

 

 اجو یگ۔۔۔۔۔۔وہ اےس الہبےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م مت ش

 ہ یک م

 

 ہ یک ویبی نب رک اویگن۔۔۔۔اعایلن ش

 

ںیہن اخہل یم اس رھگ یک وہب ازالن ش

ر ای  ظفل ابچ  ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ رسخ اوھکنں ےس رشعت مگیب یک اوھکنں یم دھکی رک
م
ہ

 ابچ ہک ادا رکیت ےہ۔۔۔۔۔
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گ ریہ ےہ۔۔۔۔۔وہ ہن ےلہپ ریتا وہےن واال زیلہ ریمی یچپ ویکں الاحلص ےک ےھچیپ اھب

 اکم وکشش رکیت م

ن

اھت اور ہن یہ اب۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب اےس اھجمسےن یک ن

 یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہل آپ ہی ن  ت وھچڑ دے۔۔۔۔۔آپ سب ہی اتبےئ ہک آپ ازالن ےس ریمے م

 ےیل ن  ت رکےئ یگ۔۔۔۔۔۔۔م

مت ہک ریہ وہ ےک یم اس زیلہ ایک وبل ریہ وہ ۔۔۔۔۔آج یہ اس اک وہمیل وہا ےہ اور 

 دی رکول۔۔۔۔۔۔ایھب م

 

ےس اجےک وبولں ہک زیلہ ںیہمت دنسپ رکیت ےہ وت مت اس ےس ش

وہ وج ریما وھتڑا اس یھب احلظ رکاتیل ےہ ہن وہ یھب ںیہن رکےئ اگ۔۔۔رشعت مگیب وک ہصغ م

  ےہ اس یک ن  ت رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 یہ وت آاجن

ان ےک ہصغ یک رپوہ ےیک ریغب وبیتل ماخہل آپ ن  ت رکےئ یگ ن   ںیہن۔۔۔۔۔۔۔وہ 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زیلہ۔۔۔۔۔۔م

 اخہل آپ اہں ن   ہن یم وجاب دے۔۔۔۔۔۔وہ دو وٹک ےجہل یم وبیتل یہ۔۔۔۔۔۔م

 ںیہن۔۔۔۔۔۔یم ںیہن رک۔۔۔۔۔۔۔

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

127 

ان یک ن  ت م کیھٹ ےہ آپ اجیتکس یہ ۔۔۔۔۔۔ےھجم دنین آریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ

ے وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

 اکےتٹ وہےئ ڈیب ہپ 

 زیلہ۔۔۔ریمی ن  ت۔۔۔۔۔۔م

رررٹ اےنپ م
مف
ک

 اگ۔۔۔۔۔۔۔وہ ان یک ن  ت اکےتٹ وہےئ 

 

 دنب رکدی 

ٹ
 

اجےت وہےئ الی

  ماورپ اوڑےت وہےئ یتہک ےہ وت رشعت مگیب وک یھب وبجمرا واہ

ے

  ڑپن

ن

ں ےس اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 م یھب زیلہ ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ ان ےک م

ن

رہمہم۔۔۔۔۔۔مت ےس ازالن وک ہن انیھچ وت ریما ن

  پمیل اوف م

ٹ

 یتسیپ ےہ۔۔۔۔۔۔اور اسی 

ے
ن

اجےن ےک دعب رہمہم اک وصتر رکےک دای

 رکےک ٹیل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ہ اہوس یم ومعمل ےک اطمقب وہیت ےہ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔ایلگ حبص یھب ش

 ےہ اور آپ ےہ ہک آج یھب وجب ہپ اجرےہ م

ٹ
 

 ری الفی
م
ازالن لک ہ

یہ۔۔۔۔۔۔رہمہم اےس ڈرگنسی ےک اسےنم ڑھکے ایتر وہےت وہےئ یتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ےہ اور وےسی یھب آج رھگ یم وکیئ اکم ںیہن ےہ وت آج وپسیل انشیٹس اک م

ن

رہمہم لک اجن

 ریغاحرض روہاگن۔۔۔۔۔۔۔۔وہ مدن م10اسرا اکم رکولاگن۔۔۔۔۔وےسی یھب ن  ر 

ے

ن

رش رکےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔  ن  ولں یم ی 

ل
ب لک
 ںیہن رکےت۔۔۔۔۔رہمہم ہنم انب ےک ڈیب ہب م ازالن آپ ریمے اسھت 

ٹ

ت

ن

 ی
ٹپی
س
 مئ 

ٹ

ن

ے وہےئ یتہک ےہ۔۔۔ازالن ےشیش ےس اےس دھکی ےک رکسمارک

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

رش رھک ےک اتلچ م  ی 

ر یم ارک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رای   وہا اس ےک ی 

 رے چیب وجب اےئ یگ اور ہن مریپ
م
س یم۔۔۔۔یم اور مت وہےگن سب۔۔۔۔۔ہن یہ ہ

 یہ وکیئ اور۔۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت ڑکپ ےک تبحم ےس وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

را رکم

ے

 رکےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔ دےتھکی یہ۔۔۔۔۔وہ وھگڑا ای

ر وہریہ وہ وت وہ وج مت ھچک ڑپیت وہ  وہ ڑپھ مدھکی انیل۔۔۔۔۔۔نکیل ایھب ےھجم دی 

دو۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن ڑھکا وہےت وہےئ اتہک ےہ اور رہمہم رس ہپ دوہٹپ ےل رک ہنم یہ 

 امریت ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 ہنم ھچک ڑپھ ےک اس ہپ وھپی

 اہلل ےک اامن یم۔۔۔۔۔۔۔م

  ےہ اور رہمہم اس یک م

ے

ر یک رطف دقم ڑپاھن
م
اہلل احظف۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اہہ

 تشپ وک دھکی رک رکسمایت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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ہی ےیجیل الکن آپ یک اچےئ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم املسن اصح  ےک اےگ اچےئ رےتھک م

 وہےئ یتہک ےہ وج اابخر ڑپےنھ یم رصموف وہےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اابخر م

ے

اٹیب آپ ےن ویکں زتمہ یک۔۔۔۔۔ہنیکس یب وک وبل دن   وہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ماسےنم لبیٹ ہپ رھک ےک اچےئ اک پک اواھٹےت وہےئ ےتہک یہ

ے م

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

ٹ ا ں ن  پ اک اکم رکےئ وت زتمہ ںیہن وہیت۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اسےنم وصےف ہپ 

ٹ

 ٹ ی
پ

 وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ ا ں ن  پ وک الکن وت ںیہن یتہک۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ای  م

ٹ

 ٹ ی
پ
م۔۔۔۔۔ہی وت ےہ۔۔۔گم 

م
م
م
مم
ہ

پ ےل رک ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م  ش 

  ےہ۔۔۔۔۔۔ماوو۔۔۔۔وسری اوب۔۔۔۔۔۔۔رہمہم امےھت ہپ اہھت امر ےک یتہک

رہمہم ےک اوب وبےنل ہپ املسن وک اتگل ےہ ہک ےسیج ان یک یٹیب یک یمک وپری وہیگ م

 وہ۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔

 اب ہی یہ وبانل ےھجم۔۔۔۔۔۔۔م

یج اوب۔۔۔۔۔۔اوب ایٹن اہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔رہمہم رشعت مگیب اک وپیتھچ 

 یہ۔۔۔۔۔۔۔
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ےہ وت وہ ارام رک ریہ یہ۔۔۔۔۔۔۔وہ ایم ہپ زور دےتی ماٹیب اپ یک ایم ےک رس یم درد 

 وہےئ ےتہک سج اک بلطم رہمہم ھجمس اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ی وہں۔۔۔۔۔۔۔رہمہم اوےتھٹ وہےئ یتہک ےہ اور م

ے

ھب
ب ک

ااھچ رھپ یم ایم وک اجےک د

 املسن اصح  اابثت یم رس الہےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ی ےہ وت م

ے

ھب
ب ک

رشعت مگیب ڈیب ےس کیٹ اگلےئ اںیھکن وہ ارام ےس دروازہ وھکل ےک ادنر د

اسےنم ارک یتھٹیب  ومدنے یھٹیب وہیت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ارام ےس لچ رک ان ےک

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 اپ ےن نیپ رلک یل ایم۔۔۔۔۔۔۔رہمہم ان اک اہھت ڑکپےت وہےئ یتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔م

رہمہم یک اواز ہپ وہ ٹھج ےس اںیھکن وھکل دیتی ےہ اور اس ےک ایم ظفل ہپ ریحاین ےس 

 اس ےس وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔۔م

 مت ےن ایھب ےھجم ایم اہکں۔۔۔۔۔۔م

را اگل وہوت۔۔۔وسری۔۔۔۔۔۔وہ ویسی ان ےس ڈریت م ج۔۔۔یج۔۔۔۔۔ارگ آپ وک ی 

 رکدںی۔۔۔۔۔۔میھت وت رشدنمہ وہرک وبل دیتی ےہ ہک یہک اےگ ےس ےبزعیتی یہ ہن 
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را ںیہن ااھچ اگل ےہ۔۔۔۔۔وہ یھبک ازالن ےن ےھجمم ومم ںیہن اہکں ہن م ںیہن ےھجم ی 

یھبت۔۔۔۔۔۔ ےھجم ادیم ںیہن یھت مت ےس ہک مت ےھجم ویں ایم وہکں م

 یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ یتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔

ایکں بلطم ازالن ےن یھبک ومم ںیہن اہکں۔۔۔۔۔وہ ہن یھجمس ےس وپیتھچ 

 ۔۔۔۔۔۔۔یہ

ھچک ںیہن مت اتبو یسک اکم ےس اےئ یھت۔۔۔۔۔۔۔وہ اس یک ن  ت وک اونگر رکےئ یتہک م

 یہ۔۔۔۔۔۔

ارے اہں۔۔۔۔یم وھبل یگ ہی اپ ےک ےیل نیپ رلک الےئ یھت۔۔۔۔۔۔ہی ےل ےیل م

 اس ےس آرام آاجےئ اگ۔۔۔۔۔۔وہ ج گ ےس نپ ین اکنےتل وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ےتیل وہےئ یتہک یہ۔۔۔۔۔ مرکشن  ۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک اہھت ےس ج گ

ر م
م
 م یم الماقت وہیگ۔۔۔۔۔۔۔وہ ہک رک ن  ہ

 

وکیئ ںیہن ایم اب آپ آرام رکےئ رھپ ش

 یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔اور رشعت مگیب رکسماےت وہےئ ٹیل اجیت یہ۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 رک ااجزت اماتگن م

ن

اھبیھب یم ادنر ااتکس وہں۔۔۔۔۔اعایلن دروزے ےس اھجی

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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  وہا مار

ے

ے اھبیئ اےئ ہن۔۔۔۔۔۔رہمہم یٹ وی دنب رک ےک یتہک ےہ وت اعایلن رکسمان

 وصےف ہپ ارک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ےہ انح اس اک یہک رہتش وریغا اگل وہا ےہ ایک؟۔۔۔۔۔۔۔وہ م

ے

وہ اھبیھب آپ یک وج دوس

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ہپ ان

ٹ
ن

 دیسےھ وپای

یہ۔۔۔۔۔ وپ اس یک مںیہن گم ۔۔۔۔۔۔ھچک ولگ یہ وج اےس دےنھکی آےن واےل 

 دن  ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

م
 ن  ت اک بلطم ےتھجمس وہےئ انپ رکسماہ

اوو۔۔۔۔ااھچ ےلچ رھپ اسیج وہں ےھجم اتبدےی اگ۔۔۔۔۔وہ ڑھکا وہےت وہےئ اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

وپںیھچ ےگ ںیہن وکن دےنھکی اجراہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس یک وصرت دھکی رک وبیتل م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راےک رھپ موج یھب اجےئ ےھجم ایک

ٹ

ری 

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔یج وکن ےہ۔۔۔۔۔وہ ےلہپ وخد یہ ی 

ردیتس رکسماےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م  زی 

 م۔۔۔۔۔۔۔م

ن

 ہ ےہ ڑلےک اک ن

 

 اعایلن ش

 م م

ن

  ےہ ہک ارے ہی وت ریما یہ ن

ے

ااھچ ۔۔۔۔۔ہی وکن۔۔۔۔۔۔۔وہ وپاتھچ یہ ےہ رھپ ن  د آن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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   اھبیھب آپ اک بلطم یم۔۔۔۔۔۔وہ دون  رہ وصےف ہپ ھٹیب

ے

رک دصتقی رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

یج آپ یہ ےہ وہ وخش بیصن۔۔۔۔۔۔مہ ریپس ےس واسپ ااجےئ رھپ آپ اک رہتش م

 ےل رک اجےئ ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ک وی اھبیھب۔۔۔۔۔۔کنیھت وی وس چم ۔۔۔۔۔اعایلن وک دھکی رک ااسی اتگل ےہ ےسیج م

ن

 ٹ
ھی

ٹ

ب

 انح اس وک ایھب لم یگ وہ۔۔۔۔۔۔م

 و یگ وت م ارے اس

ٹ ن

س یک ایک ن  ت یم ےن اہکں اھت آپ ےک ےیل رہتش ڈوھی

ک

ن

 ٹ
ھی

ے

ب

یم 

 سب اپ ےن وت ریما اکم ااسن رکدن  ۔۔۔۔۔۔۔

 یج ہی وت یہس اہکں آپ ےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر رطف امہگیمہگ م
م
روپرٹ اک اہجں ہ

 

  رکایچ ای

ے

ہی زنمر ےہ رووینشں ےس گمگج رکن

 وہریہ ےہ۔۔۔۔۔ھچک ولگ مےہ۔

ٹ
ن

 ایت ےہ وت دورسی یک اونمس

ٹ
 

۔۔۔۔ای  الفی

 اک ااظتنر رکرےہ م

ٹ
 

 ےس ڈنیل رکےت یہ ایھب۔۔۔۔ وت ھچک انپ الفی

ٹ
 

الفی

 اک ااظتنر م

ٹ

 

 

یہ۔۔۔۔۔۔اںیہن ولوگں یم ازالن اور رہمہم یھب یہ وج ریپس یک الفئ

 رک رےہ یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م
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 ہک

ے

 آپ وک اسیک گل راہ ےہ ویکں ہک آپ ےلہپ یھب دو ن  ر ماھبیئ آپ ےس وت وپھچ ںیہن تکس

اجےکچ یہ۔۔۔۔۔وت مہ اھبیھب ےس وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔یج اھبیھب آپ وک اسیک گل راہ م

۔۔۔۔۔۔۔اعایلن یسک روپرٹ م

ے
ے

  اسیک وسحمس رک ریہ یہ ےہ آپ اس وق

ن

ےہ ریپس اجن

 انب رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 

 یک رطح اےنپ اہھت اک امی

 وسحمس رک ریہ وہں وھٹڑی رنوس وہں اور زن  دہ وخیش یھب ےہ ہک میج یم تہب ااھچ

یم ریپس اجریہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔وہ یھب وعام نب رک اانپ ایبن روکڈ رکایت 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

اس ےک اس رطح ےس ےنہک ےس ازالن تیمس س  سنہ دےتی یہ وساےئ زیلہ ےک وج م

 ومن  لئ یم نگم وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

اعایلن،رہشن  ر ان دوونں وک اولدع رکےن اےئ ےھت اور اسھت یم زیلہ یھب ازالن اک وکیئ م

دل ںیہن اھت اس وک اسھت الےن اک گم وہ دض رک ےک ایہ یگ۔۔۔۔۔نکیل اس ےک اےن 

 وخیش رہشن  ر وک وہریہ یھت ہی ن  ت رہشن  ر ےک العوہ وکیئ ںیہن اجاتن مےس وج

 اھت۔۔۔۔۔۔۔

اعایلن ںیہمت اھبیھب یھب اہمترے بلطم یک یہ یلم یہ۔۔۔۔۔رہشن  ر ےتسنہ وہےئ اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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  م

ے

یج ریمی اھبیھب ےہ یہ اینت ایھچ ویکں اھبیھب۔۔۔۔وہ رہمہم ےس دصتقی رکن

 ےہ۔۔۔۔۔

ل ویکں ہک
ب لک
 ۔۔۔۔۔۔۔یج 

 وہےن وایل ےہ۔۔۔۔۔وہ م

ٹ
ن

 یک اونمس

ٹ

 

 

امہ ۔۔۔۔۔۔۔اھبیئ ےھجم اتگل ےہ ہک الفئ

 انپ وپل وھکیتل دھکی رہمہم یک ن  ت اکےتٹ وہےئوفرا ن  ت دباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

 وھچڑ ےک ااجو م

ے

 مئ وہےن واال ےہ۔۔۔۔۔اعایلن مت ای  اکم رکو ان وک ادنر ی

ٹ

اہں ن

 م ویکہکن سب ای  وک ااجزت ےہ ادنر

ٹ

 
 مہ دوونں ادرھ اہمترا وی

ے

  ی
 
اجےن یک ح

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 رہ رکن

 

 رکےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر زیلہ یک رطف اش

 اوےک اھبیئ۔۔۔۔۔۔ےلچ۔۔۔۔۔م

  وہا اتہک م

ے

ااھچ رہشن  ر اعایلن اک داہین رانھک۔۔۔۔۔وہ رہشن  ر ےس لم رک زیلہ ےس اہھت المن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 انبہک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ماھبیئ یم ہچب ںیہن وہں۔۔۔۔۔۔اعایلن ہنم 

 رہشن  ر اس ہپ رظن رانھک۔۔۔۔۔اب کیھٹ ےہ ۔۔۔وہ اعایلن ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔م

 یج ہی وھٹڑا رتہب ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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ایم اوب اک داہین رانھک اوےک۔۔۔۔۔۔۔رہمہم زیلہ ےس لم رک وبیتل ےہ سج اک وجاب وہ م

 دانی انمس  ںیہن یتھجمس۔۔۔۔۔

 ںیہن یتہک۔۔۔۔۔رہمہم یھب اس اک وجاب ہن نپ رک ھچک 

روپرٹ ےک ادنروین رطف م

 

ولچ رہمہم۔۔۔۔۔رہمہم زیلہ اور رہشن  ر وک ن  ےئ رکےک ای

 وہ ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر م

ٹ
ن

 یک اونمس

ٹ

 

 

اجیت ےہ اہجں ریپس یک الفئ

  وہا دےتھکی ےہ رہشن  ر رکسما ےک ہکبج زیلہ ہصغ ےس رہمہم یک تشپ وک م

ے

اور زیلہ ان وک اجن

 ۔۔۔۔۔۔۔وھگڑیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  وت مہ وکیف یپ ےتیل یہ۔۔۔۔۔رہشن  ر م

ے

 اعایلن ںیہن آاجن

ے

  ی
 
را ہن امےن وت ح ارگ آپ ی 

  یھب ےہ ےک یہک وجاب یم ڑپھت یہ ہن امردے۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 وبےتل وہےئ ڈرن

 مئ ےگل اگ آےن یم۔۔۔۔۔۔۔وہ یھب ڑھکی رہ م

ٹ

اہں ویکں ںیہن۔۔۔وےسی یھب اےس ن

۔۔۔۔۔اور رہشن  ر دل یم رکش رکےت وہےئ مرک ایک رکیت وت رایض وہاجیت ےہ۔۔۔۔

 اس ےک رمہہ اتلچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 م ایک ےہ۔۔۔۔۔۔وہ رئیچ ہپ ھٹیب رک ن  ت اک ااغز رکن

ن

 ااھچ وت آپ اک ن

 م زیلہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن

 ریما ن
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 م رہشن  ر کلم ےہ۔۔۔۔۔۔ےگل اہوھت

ن

 مین۔۔۔۔۔۔اور ریما ن

ن 

ں اانپ مواو۔۔۔۔۔ن

 یھب اعترف رکواداتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

 ااھچ۔۔۔۔۔۔

 وےسی آپ رکیت ایک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

م

ن

 

 ی ےک اسھت ب

ٹ

ری یھت وت ڈی 

ن

وجانئ رکایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور م یم اڈیٹسی ےک دعب ف

راھےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 آپ۔۔۔۔وہ ن  ت ی 

 ھا ل راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت3یم یھب 

مب
س

 

ن

 

  اک ب

ٹ

 ماسل ےس اےنپ ڈی 

 وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 وجانئ رکےئ اےسی 

ن

 

وگڈ۔۔۔۔وت آپ ازالن وک ویکں ںیہن ےتہک ہک وہ یھب الکن اک ب

 مئ وٹسی رک راہ ےہ۔۔۔۔۔۔وہ اےنپ ن  ولں وک ےھچیپ رکےت وہےئ م

ٹ

یہ افوتل وجب یم اانپ ن

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ن  ت ےہ م ریخ افوتل وت ںیہن ےہ اس یک وجب کلم یک افحتظ رک راہ ےہ۔۔۔اور اہجں

ے

ی

  م

ٹ

اھجمسےن یک وت یم ےن اےس وجب ےس ےلہپ اہکں اھت گم آپ وک اتپ ےہ ہک وہ آےنپ ڈی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ امےھت ہپ ایلگن رہپےت وہےئ اتہک م

ے

  دنسپ ںیہن رکن

ن

ےک اسھت ھچک اکم رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ےہ۔۔۔۔۔۔وہ اسسن ےل رک یتہک م

ے

 اجےن سک وہج ےس رفنت رکن

ن

اہں ۔۔۔۔۔۔ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔مااھچ

ے

  آپ اک ربمن لم اتکس ےہ۔۔۔۔۔۔۔وہ اےنپ بلطم یک ن  ت رکن

 م

ے

 اجےن ےنتک ڑلےک دوس

ن

یج ویکں ںیہن ےھکل۔۔۔۔۔۔وہ زیلہ یھت اس ےک ن

 وہےگن۔۔۔۔۔۔۔

  م

ے

راھن

ٹ

رہشن  ر وخیش وخیش اس اک رمن ونٹ رکےک اانپ اہھت اس یک رطف ی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

رڈنی۔۔۔۔۔۔م

ٹ

ن

 وت آج ےس مہ ف

یج ویکں ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت اھتم رک وبیتل ےہ اور رہشن  ر وت امونں وہاوں یم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  اعایلن اک وفن آن
 
  ےہ ح

ے

  آن

ے

ے وت ی
ھ
 

چ
ب 

ن

پ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اوڑ راہ وہن

 رکو۔۔۔۔۔وہ وفن اواھٹ رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔مااھچ مہ آر

ٹ

 
 ےہ یہ مت ویہ وی

 رک راہ ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 
 ےلچ اعایلن وی

یج ےلچ۔۔۔۔۔۔وہ اانپ ومن  لئ لبیٹ ےس اواھٹےت وہےئ اس ےک ےھچیپ یتلچ م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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ازالن ہی دےھکی اانپ رکایچ انتک وخوصبرت گل راہ ےہ۔۔۔۔۔۔وہ نیلپ یک ڑھکیک ےس م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ماھج

ے

 ےتک وہےئ یتہک ےہ اہجن رکایچ وایعق وخوصبرت گل راہ وہن

 اہں۔۔۔رکایچ ےہ یہ وخوصبرت۔۔۔۔۔۔وہ سب ہی یہ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

  اھت ہن وت یم اھبگ ےک م

ے

 رے رھگ ےک اورپ ےس اہجز اجن
م
  ہ
 
ازالن آپ وک اتپ ےہ ح

 وہ ریمم

ے

  ی
 
ی ریتہ یھت ح

ے

ھب
ب ک

 اےس د

ے

  ی
 
ی رظنوں ےس متھچ ہپ اجیت یھت اور ح

 ۔۔۔۔۔۔۔اور اتپ ےہ ریمے دل یم ای  وخاشہ وہیت یھت ہک 

ے

اولھچ ںیہن وہاجن

یم یھب اےسی آامسن ہپ اوڑو۔۔۔۔۔وہ وخیش ےس ازالن وک اتبیت ےہ۔۔۔۔۔۔اور م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے
ن

 ازالن رکسماےت وہےئ اس یک ن  ںیت س

 اجےن وکن وکن ےس اےس ےصق انسیت وہیئ وخد یہ انپ ن  وتں 

ن

رپ سنہ ریہ یھت اور مرہمہم ن

ازالن اےس اےسی دےنھکی یم نگم اھت ہک ےسج اےس داین یم اور وکیئ اکم یہ ہن وہ سب اس اک م

  اےس دانھکی۔۔۔۔۔

ن
ن

 اکم رہمہم وہ اےس س

  اس یک ےب م
 
  ح

ے

رہ اراہ اھت اور ویکں ہن آن

ن

ر ن  ت اتبےن اک م
م
اور رہمہم وک یھب ازالن وک ہ

 واال

ن
ن

ری وغر ےس نس

ٹ

اس ےک نپ س اھت۔۔۔اس ےس تبحم رکےن  بلطم ن  ںیت ی 

 واال۔۔۔۔اس وک ےنھجمس واال۔۔۔۔۔۔

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

140 

ل ںیہن اریہ یھت اور ایت یھب ےسیک وہ وت اےس سب رکسماےت م
ب لک
ازالن وک اس یک ن  ںیت ھجمس 

 ہپ اہھت ن  دنھ ےک دےنھکی یم نگم اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ن

 وہےئ نس 

 اجےن ایک ایک وبیتل یئگ

ن

 ♡وہ ن

  ایگ اور وہ انسیت

ے
ن

 ♡ یئگیم س

 ♡وکیئ بلطم ںیہن اھت اس یک ن  ت اک

  ایگ اور وہ انسیت یئگم

ے
ن

 اجےن ویکں یم س

ن

 ♡ن

ر ادا ےس تبحم وہیئگ یھت ےھجم
م
ر ظفل ہ
م
 ♡اس ےک ہ

  ایگ اور وہ انسیت یئگ

ے
ن

 ♡رھپ ویکں یم س

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر اکر وہ ریپس یک رسزنیم رپ دقم رھک ےکچ ےھت اور اب 18

ن

وہ م ےٹنھگ ےک رفس ےک دعب آخ

روپرٹ ےک ریبوین رطف اجرےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔

 

 دوونں ای

را ےہ ہن اور ےنتک ولگ ےہ ادرھ۔۔۔۔۔۔وہ اےگ ےھچیپ دےتھکی 

ٹ

روپرٹ انتک ی 

 

ازالن ہی ای

 وہےئ ازالن وک اخمبط رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

را رہش اور م

ٹ

راسن اک س  ےس ی 

ن

را ارئیوپرٹ ےہ۔۔۔اور ف

ٹ

اہں ویکں ےک ہی داین اک نپ وھچنا ی 

ل یھب ےہ 

ٹ

 ٹ
 ٹپی
کی

یھبت۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک ملع یم ااضہف رکےت وہےئ اتہک م

ی ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

ھب
ب ک

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔اور رہمہم ریحاین ےس ہنم وھکےل روک رک اےس د
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 ایک وہا روک ویکں یئگ۔۔۔۔۔۔وہ اےس رواتک دھکی رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 آپ وک اانت ھچک اتپ ےہ ریپس ےک ن  رے یم۔۔۔۔۔۔

راسن اک س م

ن

را رہش ریپس ےہ۔۔۔۔اس یم ویں ریحان رہمہم س  وک اتپ ےہ ہک ف

ٹ

 ےس ی 

 وہےن وایل ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت ڑکپےک اتلچ وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ںیہن گم آپ وک ویں وفرا وجاب دےنی رپ وھتڑی ریحت وہیئ۔۔۔۔۔۔وہ انپ ریحاین 

 اپھچےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ر م
م
 ی   اس ےیل ویکں ےک یم اہیں دو ن  ر آاکچ وہں۔۔۔۔۔۔۔وہ ارئیوپرٹ ےک ن  ہ

 

ش

 ارک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

اہں یھبت۔۔۔۔اور ایک ایک اتپ ےہ آپ وک ریپس ےک ن  رے یم۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وخیش م

 ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

تہب ھچک گم یم ںیہمت اتبو اگ ںیہن داھکیو اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ومن  لئ اکن ےس اگلےئ م

 اسےنم یک رطف دھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

  رےہ یہ۔۔۔۔۔۔رہمہم اےس لسلسم اسےنم داتھکی وہا وپیتھچ 

ٹ ن

ہی آپ سک وک ڈوھی

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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ن  ر وہ!!!!۔۔۔۔۔ول آایگ۔۔۔۔۔۔وہ اسےنم یک رطف دھکی رک وباتل ےہ اہجں ےس م

  

ے

 ےنہپ رکسمان

ٹ

 

 

وہا مای  ڑلاک سج یک رمع ازالن ےک یہ ینتج وہیت ےہ۔۔۔ٹنیپ ش

  ےہ اس وک دھکی ےک یہی اتگل ےہ ہک وہ ریپس اک یہ رہشی م

ے

ازالن یک نپ س ان

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

االسم ومکیلع رگج۔۔۔۔۔اسیک ےہ؟؟۔۔۔۔۔وہ ازالن ےس رگم وجیش ےس ےلگ ےتلم م

 وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ر ےک ہنم ےس اردو نس ےک ریحاین ےس یھبک اےس وت یھبک م

ن

اور رہمہم ہنم وھکےل اس ارگنی 

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔ ازالن وکم

ے

ھب
ب ک

 د

ل کیھٹ وہں مت انسو ایک احل اچل یہ؟؟۔۔۔۔۔۔۔ازالن م
ب لک
وامکیلع السم۔۔۔۔یم 

  وہا اس ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 رکسمان

یم اہمترے اسےنم وہں۔۔۔۔دھکی ول۔۔۔۔۔۔وےسی ہی ڈیلی وکن م

  وہا م

ے

  ےہ۔۔۔۔۔۔سج رپ ازالن رکسمان

ے

 رہ رکن

 

یہ؟؟۔۔۔۔۔وہ رہمہم یک رطف اش

 اےنپ اسھت اگلےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم وک 

 ےہ رہمہم ازالن۔۔۔۔۔۔۔م

ن
 

 ہی ریمی وائ

 اوو۔۔۔۔۔االسم و مکیلع اھبیھب۔۔۔۔م
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 ومکیلع السم۔۔۔۔۔۔م

 دی بک یک۔۔۔۔۔۔وہ رہمہم ےس السم رکےک ازالن ےس وپاتھچ 

 

۔ابمرک وہ ش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 سب ایھب ھچک ےتفہ ےلہپ۔۔۔۔۔۔م

 رایگض داھکیےت وہےئ اتہک  وت آپ وک یم ن  د ںیہن آن  ۔۔۔۔۔وہ

ن

ونصمیع ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 دی ھچک اس رطح وہیئ ہک اکم یہ ںیہن الم ںیہمت اتبےن م

 

آںیئ ےھت ن  ر گم ش

 اک۔۔۔۔۔۔۔۔م

ااھچ ولچ وھچڑو۔۔۔۔۔۔او ےتلچ یہ اکیف نکھت وہیئگ وہیگ رفس ےس اہمتری الکس رھپ م

  ےہ۔۔۔۔۔میھبک ولاگن۔۔۔۔۔وہ اس ےک اہھت ےس ای  رفسی گیب ےتیل وہےئ اتہک

اہں ن  ر نکھت تہب وہیگ ےہ۔۔۔۔۔ازالن اور رہمہم اس ےک رمہاہ ےتلچ وہےئ اس یک 

 اجےت یہ اور وہ گیب وریغا ڈیگی یم ڈال رک ان ےک ےیل اکر اک دروازہ وھکاتل م

ے

اگڑی ی

 رپ یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 ےہ ازالن اےگ ہکبج رہمہم کیب ش 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ےک اےگ رواتک ےہ۔۔۔۔۔اور مرقتابی آدےھ ےٹنھگ ےک دعب 

ٹ

وہ اکر وک ای  اعاشیلن وہب

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

ر رک اسےنم ڈلبگنی یک اواچنیئ وک ریحت ےس د

ے

 رہمہم اگڑی ےس ای
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ر الیت ےہ۔۔۔۔۔۔م
م
 رہمہم ےلچ۔۔۔۔۔ازالن یک اواز اےس ریحت ےس ن  ہ

ازالن اس یک اواچنیئ ینتک ےہ۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک اسھت ےتلچ وہےئ یتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

س وہیت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ مہی

گ

ن

 ٹ
پ

 وت ھچک یھب ںیہن ےہ اس ےس یھب اویچن اویچن ڈلب

 ےک ادنروین رطف اجےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 وہب

ےیہ۔۔۔۔اس ےس یھب اویچن اویچن۔۔۔۔۔ہی انبےت ےسیک م

 وہےگن؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وھٹڑی ہپ اہھت رےتھک وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

  مرہمہم مت وایعق اینت زنیہ وہ۔۔۔

ے

۔۔ازالن اس ےک ےب ےکت وسال رپ زنط رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ایک بلطم آپ اک۔۔۔۔۔۔۔م

( روم یک اچیب ےل آن  ۔۔۔۔۔۔وہ م

ے

ری دوس

ن

ھچک ںیہن وہ دوھکی الح)ازالن اک ارگنی 

  وہا اہھت یم 

ے

  ےہ وج رکسمان

ے

 رہ رکن

 

رہمہم وک وجاب دےنی ےک اجبےئ الح یک رطف اش

  ےہ

ے

 ۔۔۔۔۔۔۔روم یک اچیب ےیل ان یک رطف اراہ وہن

ہی ول۔۔۔۔ہی اہمترہ روم یک اچیب اور ہی اکر یک اچیب۔۔۔۔۔۔۔وہ دوونں اچایبں اےس 

 دےتی وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م
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 ہی اکر یک ویکں۔۔۔۔۔وہ ہن یھجمس ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

 مت ادرھ وہ وت ہی اہمتری ےہ وت اوجاےئ رکو۔۔۔۔۔

ے

  ی
 
 ن  ر ہی اکر ریمی ےہ گم ح

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہا اس اک رکشن   ادا رکن

ے

س ن  ر۔۔۔۔۔ازالن رکسمان

ک

ن

ھٹ

ے

ب

 

  م

ے

راق انبن

ن

س وبےنل واال۔۔۔۔۔۔وہ ےسیج اس اک م

ک

ن

 ٹ
ھی

ٹ

ب

را ان   وت 

ٹ

لچ رنہ دے ی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہےئ اتہک  ہ ازالن ےس اصمہف رکےتااھچ لچ یم اتلچ وہں رھپ ےلم ےگ۔۔۔۔۔۔وم

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ا احظف۔۔۔۔۔

ن

 اوےک رھپ لک ےتلم یہ۔۔۔۔۔۔خ

  ےہ ہکبج ازالن اور رہمہم ادنر یک رطف۔۔۔۔۔م

ے

ر یک رطف اجن
م
 الح وباتل وہا ن  ہ

  ےہ اور رھپ رفسی م

ے

ااجو۔۔۔۔۔۔ازالن روم اک دروازہ وھکل رک رہمہم وک اخمبط رکن

  ہپ رھک رک

ٹ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ گیب اواھٹ رک اسی 

ے

 وصےف ہپ ٹیل اجن

ر۔۔۔۔۔۔۔۔رہمہم اانپ اجحب وھکےتل وہےئ یتہک م

ن

ازالن ہی وکن اھت ارگنی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ر ںیہن اھت اہیں رہ رک ااسی وہایگ ےہ۔۔۔۔۔۔وہ اس یک ن  ت ہپ ےتسنہ وہےئ اتہک م

ن

ہی ارگنی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔
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ر یہ ھجمس ریہ یھت۔۔۔۔۔وےسی

ن

 اس ےن ن  ت ںیہن یک یم اےس ارگنی 

ے

  ی
 
 ماہں ح

 اپ یک دویتس ےسیک وہیئ اس ےس۔۔۔۔۔۔وہ ازالن ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

  یم ڈنلن یم اڈیٹسی ےک ےیل ایگ اھت وت ہی ریما الکس ولیف یھب اھت اور روم ٹیم 
 
ح

 ری دویتس وہیئ یھت۔۔۔۔۔ہی ےہ نپ اتسکین گم رشوع ےس م
م
یھب۔۔۔۔وت سب ویہ ہ

ر یہ اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ن

 ادرھ یہ راہ ےہ وت ارگنی 

 یم اشعء ادا اہ

ے

  ی
 
رشی وہاجےئ ح

ن

ل۔۔۔۔۔ااھچ ےلچ آپ ف
ب لک
ں۔۔۔۔

  ںیہن الےی اگ۔۔۔۔یم م

ن

رکول۔۔۔۔۔اور اہں ےھجم وھبک ںیہن ےہ وت ریمے ےیل اھکن

  دنسپ رکو یگ۔۔۔۔۔وہ وارشوم اجےت وہےئ یتہک م

ن

تہب گھٹ یگ وہں وت آب وسن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔ےھجم یھب نکھت تہب ےہ وت وھبک ےھجم یھب

ے

ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ازالن م ھت

  وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

ٹ

 
 ڈیب ہپ ل

  وہا یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ٹ

 
رشی وت وہاجےئ۔۔۔۔۔۔رہمہم اےس ویں ل

ن

 ارے ف

 حبص وہاجو اگ ایھب ڈنھٹ تہب ےہ۔۔۔۔۔مت یھب امنز رپ ےک وساجو۔۔۔۔۔۔م

 یج آپ یھب ڑپ ےتیل۔۔۔۔۔۔م
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 اوڑھ رک وساج

ے

رررٹ ہنم ی
مف
ک

  وہں۔۔۔۔۔۔۔وہ ہک رک 

ے

رشی ماہں ڑپن

ن

  ےہ اور رہمہم ف

ے

ن

 وہےن ےک ےیل وارشوم یم یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

حبص اس یک آھکن اےنپ اگل رپ ھچک ڈنھٹی زیچ ےک وسحمس وہےن ےس وھکیتل م

  دوونں م یہ۔۔۔۔۔رھپ وہ
 
اےنپ اگل ےس ھچک اٹہ رک اںیھکن ومدن یتیل یہ گم اب ح

رف   ماگولں ہپ ااسی اتگل ےہ ےسیج یسک ےن ی 

ٹ
ن

اس ےک اگل رپ رھک دی وہ۔۔۔۔وہ وفرا رکی

ر    ےہ اےس ہی ےنھجمس یم دی 

ے

اھک رک اویتھٹ ےہ وت اسےنم ازالن اتسنہ وہا اےس یہ دھکی راہ وہن

 ںیہن یتگل ہک ہی رشارت رضور ازالن یک یہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ازالن ایک ایک ےہ آپ ےن۔۔۔وہ ونصمیع ہصغ داھکیےت وہےئ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ھچک ںیہن سب اےنپ ہی ڈنھٹے اھٹٹ اہھت اہمترے اگل ابمرک رپ رےھک م یم ےن زن  دہ

رے ےتیل وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 ےھت۔۔۔۔۔۔وہ م

رے ےہ۔۔۔۔ےٹہ ےھجم وسےن دےی دنین آریہ م ازالن آپ تہب ی 

 دھکی ازالن دون  رہ اس ےک دوونں اگل ہپ اےنپ اہھت م

ٹ

ےہ۔۔۔۔۔۔رہمہم وک دون  رہ یل 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 رھک

 ۔ازالن۔۔۔۔۔۔
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ن  ر ایک رکو رھپ۔۔۔۔۔۔ ںیہمت بک ےس اوازے دے راہ اھت گم اجمل ےہ وج مت سٹ ےس م

 سم وہاجو یھبت ریمے دامغ یم ہی ایخل ان   اور دوھکی یم اکایمب یھب وہایگ۔۔۔۔۔۔م

ازالن ےھجم چس یم دنین اریہ ےہ۔۔۔۔۔۔اب وہ نیکسم یس لکش انب رک وبیتل م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔۔۔ازالن ڈیب ےس اواتھٹ م رھپ ااھچ کیھٹ ےہ مت وساجو

ے

یم یہ وھگم رھپ ےک آن

 وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ی وہرک م

ٹ

ارے رےک یم یھب یتلچ وہں وس اےک اجو یگ اپ رےک یم ایھب ری 

 آیئ۔۔۔۔وہ اس یک ن  ت نس رک وفرا ڑھکی وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔م

ن

 ںیہمت وت دنین اریہ یھت ن

 رکےئ یم ویں یگ اور ویں م10ارے دنین وک امرو وگیل۔۔۔۔۔سب آپ 

ٹ

 
ٹنم وی

اجیت ےہ اور ازالن اس یک دلج ن  زی م ایئ۔۔۔۔۔۔رہمہم ہک رک وفرا وارشوم یم وھگس

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 رپ رکسماےک ومن  لئ ویس رکےن گل اجن

 یم یھب اجحب ن  دنھ م

ے

  ی
 
 ی وہاجےئ ح

ٹ

اجےئ ازالن اب آپ اجےئ ری 

رشی یس لکن رک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 ولں۔۔۔۔۔۔وہ وارشوم ےس ف
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 ایتر وہاجو۔۔۔۔۔۔۔وہ ومن  لئ یم 5ارے ےھجم وت 

ے

  ی
 
نگم مٹنم ےگل ےگ مت ح

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹنم ےگل ےگ۔۔۔۔ےلچ اوےھٹ اجےئ۔۔۔۔۔دلجی۔۔۔۔رہمہم اےس 5ےھجم یھب 

 اواھٹےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

  ےہ اور کیھٹ 

ے

ر م 5ااھچ اجراہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن اتہک وہا وارشوم اجن
م
ٹنم دعب ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ان

  دھکی اس

ے

ےک نپ س ارک وپیتھچ  ازالن یم یسیک گل ریہ وہں۔۔۔۔۔۔رہمہم ازالن وک ان

 ےہ۔۔۔۔۔

  م
 
ی ر

ے

مت ہپ رمےت یہ وت ایک امر یہ ڈاول ےگ۔۔۔۔۔۔۔وہ اس یک رمک ہپ اہھت رھک رک اےنپ ف

رکےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔اور رہمہم اس یک ےبن  یک ہپ الل امٹرٹ وہاجیت م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ر وہریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔وہ اس یک تخس رگتف ےس م از۔۔۔۔ازالن۔۔۔ےٹہ ںیمہ دی 

ے یک 

ن

کلی

ن

ت
 وکشش رکیت گم ےب وسد۔۔۔۔۔م
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ر وہں اہمترا۔۔۔۔۔وہ اس ےک رہچے وک انپ رظن ےک م
م
ارے ن  ر ویکں اانت رشامیت وہ وشہ

 ہپ رےھک م

ن

ااصحر یم ےل رک اس ہپ اتکھج یہ ےہ رک رہمہم وفرا اےنپ دوونں اہھت اس رک نس 

 ےک اگل وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

م
ب 
  

ن

 ۔۔۔۔۔۔رہمہم ایک ےہ ن  ر۔۔۔۔۔ازالن وک اس اک وی اگل وہن

ے

ل دنسپ ںیہن ان
لک

 

ر وہریہ ےہ۔۔۔۔۔۔وہ انپ رشم اپھچےنےک ےیل م  ی وہاجےئ دی 

ٹ

ازالن دلجی ری 

وصےف ہپ ھٹیب رک وجےت ےتنہپ وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔سج ہپ ازالن اس یک رہچے یک م

  وہا رعش اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 الیل ہپ رکسمان

  وت آیت ےہ۔۔۔۔

ن

 اںیہن تبحم رکن

 ۔۔مگم اظمل رشم آےگ آاجیت ےہ۔۔۔

 ن یم سب یہ یتہک م

 

ازالن آپ تہب ےب رشم یہ۔۔۔۔۔۔۔وہ اس یک ش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

سج ےن یک رشم اس ےک وھپےٹ رکم۔۔۔۔وت ایس ےیل یم رشم ںیہن م

 ۔۔۔۔۔۔وہ یھب رشارت ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 رکن

 ی وہاجےئ وت آاجےیئ اگ۔۔۔۔۔۔وہ اس یک ےبن  یک م

ٹ

  ری 
 
ے اجریہ وہں ح

ھ
 

چ
ب 

ن

پ

یم 

ر یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔روم  ےس گنت ارک
م
 ےس ن  ہ
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ریمی رشیلیم یلب۔۔۔۔وہ اس ےک اجےن ےک دعب ن  ل انبےت وہےئ رکسمارک اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

ر اجن
م
 ےہ۔۔۔۔۔۔اور رھپ اانپ وکڑٹ ےنہپ روم ےس ن  ہ

ارے ن  ر روک وت رہمہم۔۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک ےھچیپ اھبےتگ وہےئ اتہک ےہ اور رہمہم م

 ےئ انپ ڈیپس اور زیت رک دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ماس یک اواز نس رک رکسماےت وہ

 ا وپسیل یم م

ن

 ی   وھبل ریہ یہ ہک آپ اک اجمزی خ

 

اہں۔۔۔۔۔یج۔۔۔۔آپ ش

یہ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ دو دقم یم اس ےک اور اےنپ درایمن افہلص متخ رکےک ااکس اہھت م

 ڑکپ ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

 یل یھب ےہ ہی ماہں وت یم یھب سب آپ یک رٹگنی چپ  رک ریہ یھت۔۔۔ہک آپ ےن

 ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ دنکےھ اواکچ ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ااھچ یج۔۔۔چپ  رکایل رھپ۔۔۔۔وہ اگڑی اک دروازہ وھکل رک وپاتھچ ےہ اور رہمہم م

 وھٹڑی ہپ اہھت رھک رک وسےنھچ واےل ادناز یم وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

م۔۔یہس یہ۔۔۔۔وپسیل واولں ےن یہس دنبے وک ڑھبیت ایک ےہ۔۔۔۔۔۔وہ م

م
م
مم
ہ

 دن   رک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔م

ے

م
 انپ رکسمہ

  ن  دنےتھ وہےئ اتہک م

ٹ

 ٹ لڈ
پ
ےلچ آپ ےن اہک ےہ وت ااسی یہ وہاگ۔۔۔۔۔۔وہ ھٹیس 

 ےہ۔۔۔۔۔
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 یج وت مہ اہک اجرےہ ےہ۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

 رکےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

ر ےہ۔۔۔۔۔۔۔وہ ڈاروین

ن
 

 ہی رسرپای

پ وہےک ھٹیب   اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔اوےک۔۔۔۔۔وہ اانت ہک رک حپ

 (دس ٹنم دعب)

 ری زنمل۔۔۔۔۔۔وہ اگڑی روک ہک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م
م
 ےلچ یج ایئگ ہ

ے ہپ م

ن

ی
 
ج
پہ
ب

ر ےک اظنرے رک ریہ وہیت ےہ۔۔۔اینت دلجی 
م
ےہ اینت دلجی۔۔۔۔۔وہ وج ن  ہ

 ریحاین ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ یھبت۔۔۔۔۔وت اب ارگ اپ ےک 
 
ی ر

ے

 ےس ف

ٹ

 رے وہب
م
یج ویکں ہک ہی ہگج ہ

  وھکےتل وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 ٹ لڈ
پ
 وسال وہےئگ وہ وت ےلچ۔۔۔۔۔۔وہ ھٹیس 

ے یہ۔۔۔۔اور ازالن رہمہم وک میج ویکں ںیہن۔۔۔۔۔دوونں اسھت یہ

ے

کلی

ن

ت
 اگڑی ےس 

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 اجن وبھج رک ن  وتں یم اگلن

رہمہم ریمی رطف دوھکیں اور آنپ اںیھکن دنب رکو۔۔۔۔۔۔۔وہ اس اک رخ انپ م

رطف رک ےک وباتل ےہ وت رہمہم دلجی ےس اںیھکن دنب رکیت ےہ وت وہ اس وک دنکےھ ےس م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ڑکپے اس اک رخ ےھچیپ رکن

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

153 

  م

ے

اب وھکول اںیھکن۔۔۔۔۔۔وہ وھتڑا اس کھج رک اس ےک اکن یم رسوگیش رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ور وک دھکی رک ریحاین اور وخیش ےس م

ٹ

وہ ےسیج اںیھکن وھکیتل ےہ وت آےنپ اسےنم افی اے ن

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

ھب
ب ک

ر رک ازالن وک د

ٹ

 ےھچیپ م

 ازالن ہی۔۔۔۔۔

 ور ےہ وقبل آپ ےک ولےہ اک انیمرنپ اتسک

ٹ

ر یم مہی افی اے ن رای  ن۔۔۔۔وہ اس ےک ی 

 ارک اےس رشارت ےس وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 وہ وت یم ےن ایسی ہک دن   اھت۔۔۔۔۔۔۔

 م راھک م

ن

 ور اک ایک ن

ٹ

ل ارگ اہیں ےک ولوگں وک اتپ ےلج ہن ہک آپ ےن اس وخوصبرت ن
ب لک
یج 

 ےہ وت چس یم ہی ولگ دصےم ےس یہ رم اجےئ۔۔۔۔۔

 اواچن ےہ ہن۔۔۔۔۔۔وہ اس یک اواچنیئ وک دھکی ماب ااسی یھب ںیہن ےہ وےسی ازالن ہی انتک

 رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ور اور م

ٹ

 ےس یھب اوےچن اوےچن ن

ٹ

اہں۔۔۔۔۔ےہ وت یم ےن اہکں اھت ہن ہک اس وہب

س وہیت یہ۔۔۔۔۔۔م

گ

ن

 ٹ
پ

 ڈلب
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 ور اک ںیہن۔۔۔۔۔وہ اےس ن  د دالےت وہےئ یتہک م

ٹ

س اک اہک اھت ن

گ

ن

 ٹ
پ

آپ ےن سب ڈلب

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ٹ

 ور اک یھب اہکں وہاگ۔۔۔۔۔مااھچ یم اھجمس ن

 ور ےک نپ س ڑھکی م

ٹ

ازالن ےھجم وت نیقی یہ ںیہن آراہ ہک یم افی اے ن

 وہں۔۔۔۔۔۔وہ وخیش ےس دوونں اہوتں وک الم رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ور ےک ن  رے م

ٹ

ازالن آپ وت ریپس دو دہعف اےکچ یہ ہن وت آپ ھچک اتبےئ ہن افی اے ن

 یم۔۔۔۔۔۔وہ اس ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

 ین ےہاور داین رھب یم ریپس وک ایس م

 
ن

اہں۔۔۔یہس وپاھچ۔۔۔۔۔۔ہی ریپس یک وہشمر ن

 ور وکم

ٹ

  ےہ۔۔۔۔۔۔اور اہں اس ن

ے

  اجن

ن

 ین ےس امن

 
ن

  مLove ن

ے

اسنی یھب اہک اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ور وک دھکی رک اتبن

ٹ

 ےہ۔۔۔۔۔۔وہ ن

ری   وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔م

ن

 واو۔۔۔۔۔وےسی ہی انب ویکں اھت اور بک۔۔۔۔وہ اس ےس م

راسن ےک  ہی

ن

 ےک وطر رپ انبن   ایگ اھت۔۔۔۔۔اور م100ف

ن

 

پ

اسل وپرے وہےن رپ چ

رار نیت وس نٹ الیٹس اک م

ن

م
اہمتری ولعمامت یم ااضہف رکو ہک اس وک انبےن یم است ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ور وک وھچ ہک اتبن

ٹ

 اامعتسل ایک ایگ ےہ۔۔۔۔۔۔۔وہ ن
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 ور ےک ن  رے م اہں اےس دھکی رک اتگل یھب ےہ ۔۔۔۔گم آپ وک وت تہب ھچک اتب

ٹ

ےہ اس ن

 یم۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ریحاین ےس اےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ںیہن زن  دہ ھچک ںیہن سب وھتڑا اس۔۔۔۔۔۔۔م

س ےتیل یہ یم انح وک اجےک داھکیو یگ۔۔۔۔۔وہ وخیش ےس م

پک ب

م۔۔۔۔ااھچ ےلچ 

م
م
مم
ہ

 وبیتل ےہ۔۔۔۔۔

   ےس
 

س اتیل وہں۔۔۔۔۔وہ ج

پک ب

 ور ےک نپ س ڑھکی وہ یم اہمتری 

ٹ

آیئ م ااھچ ولچ مت ن

 وفن اکنل رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

رو ےک دعب اےس م  ور وک ریحاین ےس دوھکی۔۔۔۔۔وہ دس ن  رہ وصتی 

ٹ

اب رہمہم مت ہن اس ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 وپس اتبن

 ور وک م

ٹ

اہں کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔وہ اس یک ن  ت امےتن وہےئ اورپ یک رطف ہنم رکےک ن

ی ےہ اور ازالن اس اک ہی رظنم اےنپ وفن یم دیق

ے

ھب
ب ک

  ےہ۔۔۔۔۔۔مریحاین ےس د

ے

  رکن

  م

ے

ر وک دھکی رک قہقہ اگلن اہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔رہمہم مت ینتک ینف گل ریہ وہ۔۔۔۔وہ اس یک وصتی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

 ےیہ۔۔۔داھکیےئ ےھجم یھب۔۔۔۔۔وہ یھب اس ےک نپ س ارک د
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ر دھکی رک وخد یہ یتسنہ م ارے اہں ینتک ینف ایئ ےہ۔۔۔اہاہاہ۔۔۔۔وہ آنپ وصتی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 را دل ںیہن گل م
م
زیلہ اہمتری ومم اک وفن آن   اھت وہ ہک ریہ یہ ہک زیلہ وک جیھب دو ہ

راہ۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب زیلہ ےک نپ س ارک یتھٹیب یہ وج آےنپ پیل وٹپ یم یکھج وہیت م

 ۔۔۔۔ےہ۔۔۔

اخہل آیھب یم ںیہن اجریہ ایھب یم ادرھ یہ روہ یگ۔۔۔۔۔۔وہ ریغب پیل وٹپ ےس م

 رظنے اٹہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 ۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ م

ن

  اہمترا دل اچےھ مت یلچ اجن
 
کیھٹ ےہ اہمتری رمیض ح

 اوھٹ رک یتہک یہ۔۔۔۔۔۔م

  د

ے

ھکی وپیتھچ ماخہل رہمہم ن   ازالن ےس ن  ت ںیہن وہیئ آپ یک۔۔۔۔۔وہ اےس اجن

 یہ۔۔۔۔۔

ںیہن ازالن ےس وت ںیہن وہیئ گم رہمہم ےس وہیئ یھت ازالن ےک ومن  لئ م

 ےس۔۔۔۔۔۔وہ دون  رہ ھٹیب رک اتبیت یہ۔۔۔۔۔

 ااھچ ایک ہک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔م
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 ے اینت ٹیل ےھت وت نکھت تہب وہیگ یھت یھبت زن  دہ ن  ت ںیہن م
چ
پہ
ب

ھچک اخص ںیہن سب لک 

 ل۔۔۔۔۔موہیئ۔۔۔۔آج رکو یگ دون  رہ اک

وکیئ رضورت ںیہن ےہ اخہل آپ وک اس ےس ن  ت رکےن یک۔۔۔۔وہ سب ازالن ےک م

اسےنم اےنپ ربمن ڑپاھ ریہ ےہ اور ھچک ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ یھب ازالن یک رطح یہ م

 ےہ۔۔۔۔۔۔وہ اےس ڑھپاکےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ںیہن زیلہ ےھجم وت وہ ایسی ںیہن یگل ہکلب اجےن ےس ای  دن ےلہپ۔۔۔۔۔م

  وہ آپ ےک اسےنم ااھچ اننب اچیتھ ےہ اور رھپ ماخہل دنب

ے

ہ ااھچ ےننب ےک ےیل ایک ھچک ںیہن رکن

  اچیتھ م

ن

ازالن وت آپ وک وپاتھچ یہ ںیہن ےہ وت وہ الکن یک رظن یم یھب آپ وک رگان

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 وایعق ااسی ےہ۔۔۔۔۔رشعت مگیب وک اس یک ن  ت چس یتگل ےہ۔۔۔۔۔م

وہں وہ آپ س  وک نپ لگ انب ریہ ےہ ےھجم وت اتگل ےہ م اور ںیہن وت ایک یم وھجٹ وبل ریہ

  اچریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ م

ن

ہک وہ ازالن ےک اسھت لم رک آپ وک اس رھگ ےس ولکنان

 اںیہن یہس اک ڈرایت ےہ۔۔۔۔۔

  دھکی اتکس م

ے

 رکن

ے

 م

ن

اہں مت یہس ہک ریہ وہ ورہن ازالن اہک انپ ویبی وک ریمی خ

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 اہں ہن۔۔۔۔م

 ےک آپ اس رھگ یم ماب اخہل ںیمہ اس 

ے

  وہاگ ن

ن

رہمہم وک ازالن یک زدنیگ ےس دور رکن

وفحمظ رےہ۔۔۔ارگ رہمہم ازالن یک زدنیگ ےس لکن یگ ہن وت ےلھب ےھجم ازالن ےک نپ و یہ م

ویکں ہن ڑپےن ڑپے یم ڑپاجو یگ گم آپ وک اس رھگ ےس ںیہن اجےن دویگن آپ یہ وت م

رے ایپر ےس وب

ٹ

 یتل ےہ۔۔۔۔۔۔ماس رھگ یک امنکل ےہ۔۔۔۔۔۔۔وہ ی 

اہں ہن یم یہ وہں اس رھگ یک امنکل۔۔۔۔۔وایعق یم زیلہ وت یہس ہک ریہ ےہ ںیمہ ھچک م

  وہاگ۔۔۔۔۔وہ یھب اس ےک اسھت لم اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

 رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ن

 سب اخہل اب رہمہم ےک آےن اک ااظتنر رکن

 اہں۔۔۔۔۔رشعت مگیب یھب اابثت یم رس الہیت یہ۔۔۔۔۔

م ول۔۔۔۔اہمتری دبیتمسق ےک دن رشوع وہےن واےل موھگم ول رہمہم۔۔۔۔وھگ

 یہ۔۔۔۔۔۔وہ دل نیم وسچ رک رکسمایت ےہ۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ھگ رک ای  چنیب ڑپ ھٹیب رک ن  ںیت رک م

ے

ب

رے ےل ےکچ ےھت اور آپ  وہ دوونں اکیف وصتی 

 رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔

رہ آن  ۔۔۔۔۔۔م

ن

 وےسی ںیہمت م
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ںیہن اتپ ہک یم یلہپ ن  ر دل ےس م اہں۔۔۔۔تہب تہب تہب زن  دہ۔۔۔۔ےھجم وخد یھب

وخش بک وہیئ یھت گم آج یم دل ےس وخش وہں اور رکش ادا رکیت وہں اہلل اک ہک اس 

رر دن  ۔۔۔۔ےھجم وخش رےنھک واال۔۔۔۔ھجم ےس یچس تبحم رکےن 
سف
مم
ہ

ےن ےھجم اانت ااھچ 

 واال۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ من اوھکنں ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہا

ے

 ین ےس اس ےس وپاتھچ  ازالن اےس رکسمان

 

  ےہ گم اس یک اھکن یم یمن دھکی رک رپش

ے
ن

س

 ےہ۔۔۔۔۔

 ایک وہا رہمہم مت رو ویکں ریہ وہں۔۔۔۔۔۔م

۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ م  مئ دعب وی وخش وہں وت اوسن آیگ 

ٹ

رو ںیہن ریہ سب آج اکیف ن

 اس اک ن  زو ڑکپے اس ےک دنکےھ رپ رس رھک ہک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 اھکن اک اسھت ںیہن دےتی رھپ وخیش یم ویکں اھکن وک فیلکت دیتی م

ٹ
ن

  دھک یم وہی
 
ح

 وہں۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک رگد ن  زو الہپےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 اوسن اصف رک ےک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔م ازالن ای  ن  ت وپوھچ؟؟؟۔۔۔وہ اےنپ

 ںیہمت بک ےس ااجزت یک رضورت ڑپیگ۔۔۔۔۔وبول۔۔۔۔م
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ازالن آپ یھبک ےھجم وھچڑے ےگ وت ںیہن ہن۔۔۔ریما بلطم ےہ ہک یھبک ھجم ےس م

آپ اک دل وت ںیہن رھبے اگ ہن۔۔۔۔۔وہ اس ےک دنکےھ ہپ رس رےھک یہ وبیتل م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 اور ازالن اس ےک وسال رپ رکسما ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ن  ت ےہ دل م

ے

مت ےن ااسی وسچ یھب ےسیک ایل ہک یم ںیہمت وھچڑ دواگن۔۔۔۔اور اہجں ی

  ولچ ہک دل ولوگں اور زیچوں ےس رھبےت یہ انپ زدنیگ م

ے

رھب اجےن یک وت یم آپ وک اتبن

ی ےس ںیہن۔۔۔۔۔ازالن ہک اس وجاب ہپ وہ اےس رس اواھٹ رک رکسم

ے

ھب
ب ک

اےک د

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

یہ وت ریمے ےنیج یک وہج وہ ریمے رکسماےن یک وہج اور وکن انپ وخیش وک وخد ےس م اور مت

  ےہ الھب۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اےس دھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 دور رکن

اکپ ہن۔۔۔۔آپ ہشیمہ ریمے اسھت اےسی یہ رےہ ےگ۔۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت ڑکپے م

 وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  مت ریمے اسھت صلخم وہیگ وت یم ےسیک مت ےس ےب وافیئ رکو اہ
 
ں اکپ۔۔۔۔ح

 اگ۔۔۔۔۔۔م

 اہلل۔۔۔۔۔۔

 
ن

 یم ہشیمہ آپ ےک اسھت صلخم روہ یگ ان
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  م

ے

  اہلل۔۔۔۔۔ازالن وباتل یہ ہک اس اک وفن ےنجب اتگل ےہ وت وہ اواھٹ رک اکن ےس اگلن

 
ن

ان

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 اہں الح۔۔۔۔۔۔

  ےہ وت ےن یھب اور اھبیھب ےن م ماہکں ےہ ن  ر آج ن  د ےہ ہن ہک

ن

آج اک ڈرنی ریمے اسھت رکن

 یھب۔۔۔۔۔۔وفن یم ےس آلح یک اواز وھگیتجن ےہ۔۔۔۔۔م

 اجےئ 
پ
چ

پہ
ب

 مئ ےہ۔۔۔وت مت ےب رکف وہاجو مہ 

ٹ

اہں ن  د ےہ ایھب وت ڈرنی یم ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 رکن

ن

ن
 
می
مط

 ےگ۔۔۔۔۔۔۔ازالن اےس 

 رکو اگ رھپم

ٹ

 
 مئ رپ یم اہمترا وی

ٹ

  ن

ن

 ۔۔۔۔۔۔کیھٹ ےہ آاجن

 اہں کیھٹ ےہ اہلل احظف۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اوےک آہلل احظف۔۔۔۔۔ازالن ہک رک وفن رھک

   یم رےتھک وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م
 

 الح اھبیئ ےھت۔۔۔۔۔رہمہم اےس وفن ج

 ری دوعت یک ےہ وت ایس ےک ےیل یہ وبالن   ےہ۔۔۔۔۔م
م
 اہں۔۔۔۔اج رات اس ےن ہ

 آاھچ۔۔۔۔۔م

 ڈروی ہپ۔۔۔۔

ن

۔وہ ڑھکے وہےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔اور رہمہم مولچ ےتلچ یہ ولن

 یھب اس ےک اسھت ڑھکی وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔م
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ازالن ادرھ س  ےک نپ س اکرںی ےہ۔۔۔۔۔۔وہ روڈ رپ یتلچ اگڑویں وک دھکی رک وپیتھچ م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

رنی کلم ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 اہں ویکہکن ہی داین اک دورسا اریم ی

  ےک ولگ رےتہ یہ۔۔۔۔۔
م
رہ

ن

وہ ازالن یک رطف ہنم رک موےسی ادرھ وکن ےس م

 ےک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔م

  ن   دیقعے م 2دصیف املسمن 7ادرھ 
م
رہ

ن

دصیف وہیدی اور ن  یق یک آن  دی ےک ولگ یسک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 وک ںیہن امےتن۔۔۔۔۔وہ ڈروی رکےت وہےئ اےس اتبن

ادرھ املسمن یھب یہ گم ےتگل ںیہن یہ۔۔۔۔۔۔وہ ان ےک رنہ نہس وک دھکی رک وبیتل م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

دصیف املسمن یہ یہ وج نپ دنبی ےس دجسم اجےت یہ اور ابعدت رکےت یہ م25اہں۔۔۔

 م ےک املسمن یہ۔۔۔۔۔۔ 25ن  یق ےک 

ن

 دصیف سب ن

اہں اتگل یھب ےہ اںیہن دھکی رک۔۔۔۔۔وےسی ھچک یھب ےہ گم رہش وخوصبرت م

 ےہ۔۔۔۔۔۔وہ وخیش ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 اہں ےہ وت۔۔۔۔۔
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 امعرت یک م ازالن

ٹ

 
پھ یم ڑھکی اہف وای

 ج
پ ب

وہ ایک ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم روڈ ےک 

 رہ رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 

 رطف اش

راسن یک آ

ن

زادی یم رمےئ وہےئ ماےس اڑٹ اوف روام ےتہک یہ ہی وہ اقمم ےہ وج ف

 ور یک رطح وہشمر اقمم ےہاور اس م

ٹ

ولوگں یک ن  د یم انبن   ایگ اھت۔۔۔۔۔ہی یھب الفی ن

  م یم یک یئگ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن 1806یک ریمعت نس 

ے

امعرت وک دھکی رک اتبن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

گ ےہ ۔۔۔۔رہمہم اگڑی یم ےس یہ اےنپ اسےنم اس امعرت وک 

ن

 ٹ
ی

ٹ

سٹ
واو انتک ارٹن

ی ےہ۔۔

ے

ھب
ب ک

 ۔۔۔۔۔د

 اہں۔۔۔۔اےسی تہب ےس اقمم یہ۔۔۔ای  ای  رکےک س  داھکیو اگ۔۔۔۔۔م

 اہں۔کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔رہمہم وخیش ےس دیسیھ وہرک ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

س ڈنیس یک ےہ۔۔۔۔۔ہی دےھکی ےنتک اےھچ گل رےہ ےہ ہن م

پک ب

ومم ہی دےھکی اھبیئ ےن ےھجم 

 دںیھکی

ٹ

م
۔۔۔۔۔۔اعایلن ومن  لئ اہھت یم مدوونں۔۔۔۔۔۔اور اھبیھب یک رکسماہ

  ےہ وج وصےف ہپ یھٹیب یٹ وی دھکی ریہ وہیت یہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ےیل رشعت مگیب ےک نپ س آن

 وھٹڑی۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب ای  م

ن  

  وھگےنم یگ  یہ وت وخش یہ وہےگن رونئ
 
اہں ح

س وک دھکی رک دون  رہ یٹ وی یک رطف وتماہج وہاجیت یہ۔۔۔۔۔۔

پک ب

 رظن 

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

164 

 ہپ وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔مومم ایک وہایگ ےہ

 

  آپ وک۔۔۔۔۔اعایلن ان ےک روی 

 اور زیلہ اسھت یم یہ یھٹیب رکسما ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

راھ ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔م

ٹ

 الو ےھجم داھکیو۔۔۔۔۔زیلہ اعایلن یک رطف اہھت ی 

  وہا واہں ےس اوھٹ رک م

ے

ںیہن یم ےن اںیہن رظن ںیہن وگلاین۔۔۔۔۔۔وہ اس ہپ زنط رکن

  ےہ۔۔

ے

 ۔۔۔مالچ اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اخہل دھکی ریہ یہ آپ اس وک۔۔۔۔۔زیلہ وک امون ہصغ یہ ااجن

 اگل رکو ہی ےہ یہ ازالن اک ہچمچ۔۔۔۔۔وہ یھب اور ایک وبیتل۔۔۔۔اور م

ے

مت اس ےک ہنم م

 زیلہ ہنم انب رک ومن  لئ یم یم گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 یمی وفڈ اک وج ا

ٹ
ن

نپ وخوصبریت اور زاہقئ یک وہج مہی زنمر ےہ ریپس ےک وہشمر روٹسیری

ر م
م
 ےک ادنر دالخ وہوت ادنر اک زنمر ن  ہ

ٹ
ن

  ےہ۔۔۔روٹسیری

ے

ےس ای  اگل یہ اچہپن رھک

،یلمیف،لپک اہیں نپ اتسکین اھکونں م

ے

ےس یھب زن  دہ وخوصبرت ےہ۔۔۔تہب ےس دوس

 ےہ۔۔ھچک ولگ ریپس م

ٹ
ن

ےس فطل ادناز وہےن آےئ یہ ویکہکن ہی نپ اتسکین روٹسیری

د یہ اور اںیہن ولوگں یم ازالن رہمہم اور الح یھب وموجد یہ وج آسپ مےک یھب وموج

 میم لم رک ےپگ اگل رےہ یہ۔۔۔نکیل رہمہم سب رکسماےت وہےئ اںیہن نس ریہ

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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ن  ر ےھجم ادیم ںیہن یھت ہک مت ریمی دوعت وبقل رکو ےگ۔۔۔۔الح وجس اک الگس ل  

 ےس اگلےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ر یہ وہاگ وج انم رکےئ اگ۔۔۔وہ رشارت ےس اتہک ممت ےن اےنت ایپم

ن

ر ےس وبالن   اھت وت اکف

 ےہ۔۔۔۔

 الن   ےہ۔۔۔۔۔
پ
چ

کہب 

 ےھجم وخیش وہیئ ہک ریما ایپر ںیہمت اہیں 

اہں دھکی ول۔۔۔۔۔۔وہ ےتسنہ وہےئ ہک رک ای  رظن رہمہم وک داتھکی ےہ وج ان یک ن  وتں م

ے ہنم رکےئ انپ اویلگنں ےس لیھک  ےس ےباینز
ھ
 

چ
ب 

ن

پ

 ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

پ ےھٹیب دھکی اےس اخمبط رکن  الح یھب رہمہم وک حپ

گ آپ یلہپ ن  ر آیئ م

ن

 ٹ
ھی

ے

ب

 را ریپس اسیک اگل۔۔۔۔آیئ 
م
یج وت اھبیھب آپ وک ہ

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ی ےہ رھپ رکسما رک یتہک 

ے

ھب
ب ک

رہمہم اس یک ن  ت رپ وچک ہک رس ااھٹ رک اےس د

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 پ اک ریپس تہب وخوصبرت ےہ۔۔۔۔۔۔یج یم یلہپ ن  ر آیئ وہں اور آ

 تہب رکشن  ۔۔۔۔۔وہ رس وک وھتڑا مخ رکےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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 م

 

 

 

  اھکےت یہ۔۔۔۔۔الح ورٹی ےک اہھت ےس ڈب

ن

ےلچ یج تہب ن  ںیت وہیگ اب اھکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ےل رک رہمہم اور ازالن ےک اسےنم رھک

ر داھکی وت ےھجم نیقی یہ ںیہن ان   ہک ویہ 
م
  ےھجت ارئیوپڑٹ ےک ن  ہ

 
وےسی ازالن یم ےن ح

 ےہ۔۔۔۔۔م ازالن ےہ دنلن واال۔۔۔۔۔۔وہ اھکےن ےس ااصنف رکےت وہےئ اتہک

 اب ااسی یھب ںیہن اھت یم۔۔۔۔۔وہ چمچ وک ہنم یم رےتھک وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

  ےہ گم آج ےھجت دھکی م

ے

ردیتس رکسمان   اھت وت ااسی اتگل اھت ہک وت زی 

ے

  وت رکسمان
 
ااسی یہ ےہ ےلہپ ح

 رک اگل ہک آج وت دل ےس رکسمان   ےہ۔۔۔۔م

 یک وکیئ وہج ںیہن یھت ہن یھبت

ٹ

م
۔۔۔۔۔۔وہ رہمہم یک رطف دھکی رک ماہں ےلہپ رکسماہ

وباتل ےہ اور رہمہم رکسما یھب ںیہن نپ یت اس یک ن  ت رپ۔۔۔وہج اسےنم الح اھٹیب ےہ اور م

 وہ ےہ ہک رشم یہ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔م

اہں ہی وت ےہ اھبیھب آپ ےن ازالن وک جنیچ رکدن   ےہ ورہن اہکں ہی ڑھکوس اس م

 ک وھچیٹ

ن

 رکےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔م ازالن۔۔۔۔۔ وہ ازالن یک رطف دھکی رک ن

  ےس ےلم یہ اےسی یہ یہ۔۔۔۔۔۔وہ ازالن یک رطف دھکی رک اےس 
 
نکیل ےھجم ح

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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یج آپ یہ ےک ےیل وت جنیچ وہےئ یہ وت آپ وک وت اےسی یہ ےگل ےگ ہن۔۔۔۔۔۔وہ ےتسنہ م

 وہےئ اتہک ےہ۔۔۔سج ہپ رہمہم رشدنمہ یس رکسمایت ےہ۔۔۔۔۔۔

  آپ وک اتپ ےلچ اگ ہک ہی اسیک اھت۔۔۔۔۔۔مےلچ یم ہن آپ وک اکجل 

ے

  وہں ی

ے

 اک ہصق انسن

پھ یم وٹک ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
 ج
پ ب

  اھکو الح۔۔۔۔ازالن اےس 

ن

پ وہےک اھکن  حپ

 اےس وھچڑے آپ ریمی ےنس ہک ریمی دویتس اس ےس ےسیک وہیئ۔۔۔

 یج آپ اتبےئ۔۔۔۔رہمہم یھب وپری اس یک رطف وتمہج وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔م

  ہی یلہپ ن  ر آن  
 
  اھت ےھجم ایک یسک وک یھب ںیہن سب اس اک مح

ے

 اھت ہن اکجل وت ےھجم ہنم یہ ںیہن اگلن

  اھت ڑپانھ ڑپانھ اور سب ڑپانھ اس ےک العوہ ھچک اھت یہ ںیہن ای  دو ن  ر یم ےن م

ے

اکم وہن

اس ےس اہکں ہک ن  ر مہ ای  یہ الکس یم ڑپےتھ یہ اور روم ٹیم یھب یہ وت زیلپ ن  ر م

  ایل رک گم اس ےن وکیئ وجاب ںیہن دن  ۔۔۔۔۔ھجم ےس ن  ت یہ رک

گ یگل۔۔۔۔۔م

ن

 ٹ
ٹ ی

ٹ

سی

 رھپ دویتس ےسیک وہیئ وہ اتبےئ ہن۔۔۔۔۔رہمہم وک اوٹسری ارٹن

رررٹ یم م
مف
ک

  ہی اکجل ےس ان   وت یم 
 
ای  دن ےھجم اخبر وہایگ وت یم اکجل ںیہن اجاکس وت ح

پ راہ اھت رھپ ہی ریمے نپ س ان   اور ھجم ےس وپاھچ ہک مت 

ن

پ ویکں رےہ وہں یم ھچک ماکی

ن

اکی

ر ےک نپ س ےل رک ایگ اور رھپ 

ٹ

 یھب یک م 2وبال ںیہن وت رھپ ہی ےھجم ڈاک

ے

 م

ن

 ریمی خ

ے

دن ی

رھپ یم ےن رسیتے دن اہک ہک اھبیئ ھجم ےس دویتس رکےل وت اتہک ےہ وےسی وت ریما سب م
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رر 
مھ
ہ

 وت انب 

ے

 ےہ گم مت یھب نب اجو۔۔۔۔رھپ یم ےن اہک ولچ رکش دوس

ے

اےسی مای  دوس

 ری دویتس رہگی وہیت یئگ۔۔۔۔۔۔وہ رکسما رک ازالن وک داتھکی ےہ وج س  ےس م
م
یہ ہ

  ےہ اےس ھچک رکف یہ ںیہن ےہ ہک اہیں اس یک م

ے

ےباینز وہرک سب اھکےن ےس ااصنف رکن

 ن  ت وہ ریہ ےہ ن   ںیہن۔۔۔۔۔۔م

۔۔۔۔۔۔رہمہم اس یک اہکین ےک اڈنی یم رکسمارک یتہک ےہ اور رھپ اھکےنم

ے

ردس  مواو زی 

 یک رطف وتمہج وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 انبن   ےہ۔۔۔۔۔وہ دوونں ھچک م

ے

ازالن الح اھبیئ ےنتک آےھچ ےہ ہن ےسیک آپ وک دوس

ا  وہا یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

کلٹ

ن

ت
ر ےلہپ یہ ےچنہپ ےھت وت رہمہم ازالن وک وارشوم ےس   دی 

 اہں ےہ وت۔۔۔۔وہ ڈیب ہپ اتھٹیب وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ایعق یم ڑھکوس ےھت ریمابلطم ےہ ہک س  یہی ےتہک یہ ہک موےسی ازالن آپ و

 ازالن ےلہپ اسیج ںیہن راہ۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔ ںیہمت ایک اتگل ےہ یم اسیک اھت۔۔۔۔وہم

ے

 اواٹل اس ےس وسال رکن

 ےھجم وت اپ اےسی یہ ےتگل یہ ےسیج ایھب یہ۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

یت وہ یم ااسی یہ وہں اسیج ںیہمت داتھکی مرھپ ویکں ولوگں یک ن  وتں ہپ وغر رک

 وہں۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک ن  ولں یم اہھت رہپےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔م
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اھچ۔۔۔ااھچ ےھجم اپ ےس ای  رضوری ن  ت رکین یھت۔۔۔۔۔وہ اس ےس دور وہےت م

 وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔

  رکےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
 
ی ر

ے

 ااھچ وت رکو دور ویکں وہریہ وہ۔۔۔۔۔وہ اےس دون  رہ ف

  دور ںیہن وہریہ سب آپ ن  ت نس ےل۔۔۔۔۔ن۔۔ںیہن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ااھچ انسو۔۔۔۔وہ یھب دیسےھ وہرک ھٹیب اجن

 ےہ انح آرگ اس اک رہتش اعایلن ےک اسھت رکدے وت۔۔۔۔۔۔وہ ن  ت م

ے

وہ ریمی دوس

 ادوھری وھچڑ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ہی مت ےس اعایلن ےن اہک ےہ۔۔۔۔وہ اربئو اواھٹ ےک وپاتھچ ےہ ویکہکن اےس اعایلن یک م

 رظن ہپ ےلہپ یہ کش اھت۔۔۔۔۔۔م

 اہں گم ریمی یھب یہی وخاشہ ےہ۔۔۔۔۔م

 اور انح یک۔۔۔وہ رایض ےہ۔۔۔۔۔۔م

 دی یھب ایٹن یک م

 

ری نہب یک ش

ٹ

اتپ ںیہن گم یم انح یک ایم ےس ن  ت رکو یگ ویکہکن اس یک ی 

  ےس وہیئ ےہ وت اس یک یھب ایہن یک دنسپ ےس وہیگ۔۔۔۔۔۔دنسپ

کیھٹ ےہ رھپ نپ اتسکن اجرک س  ےس الہپ اکم یہی رکے ےگ اور دورسا اہمترا ویوینریٹس م

  ےہ۔۔۔۔۔

ن

 نشیم رکوان

ٹ

 یم ای 
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ایک۔۔۔۔۔۔وہ وج اعایلن ےک رہتش ےس ایھب یہس رطح ےس وخش یھب ںیہن وہیئ یھت م

 ڈک

 

 نشیم یک ن  ت رپ ش

ٹ

ی ےہ۔۔۔۔۔اےنپ ای 

ے

ھب
ب ک

  ےس اےس د

ایک ایک۔۔۔مت یہ وت یتہک یھت ہک آپ اسف اجےت یہ وت یم وبر وہاجیت وہں وت یم ےن 

وساچ ویکں ہن ںیہمت یھب رصموف رکا اجےئ۔۔اور وےسی یھب ڑپاھیئ تہب رضوری م

 ےہ۔۔۔۔۔ازالن اےس اھجمسےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔

م۔۔۔کیھٹ ےہ رھپ ۔۔۔۔۔وہ ہک رک وسےن ےک 

م
مم
ہ

ےیل ٹیل اجیت ےہ۔۔۔۔رھپ ھچک م

 ن  د اےن رپ اوھٹ رک ازالن ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

 لک اہک اجےئ ےگ مہ۔۔۔۔۔م

  ےہ اور رہمہم اخومیش ےس م

ے

ر۔۔۔۔۔وہ سب رصتخم اس وجاب دے رک ٹیل اجن

ن
 

رسرپای

  پمیل اوف رکےک وساجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 اسی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ںیہن11ازالن اےھٹ دںیھکی 

ن

 ےہ ایک۔۔۔۔رہمہم اےس جب ےئگ یہ۔۔۔۔اجن

و ڑےت وہےئ اواھٹےن یک وکشش رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔
پھ
چ
ھ

ن

چپب

 

ایک وہایگ ےہ ن  ر ویکں اینت حبص حبص اواھٹ ریہ وہ۔۔۔۔۔وہ دنین ےس رھبی وہیئ ادیھ م

 اںیھکن وھکل رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م
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  یھب وت ےہ وھگےنم۔۔۔۔رات یم اپ ےن  11حبص اہک ےہ 

ن

جب رےہ یہ اور اج اجن

ر ےہ وھبل یگ  ایک۔۔۔۔وہ اےس ن  د دالےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م اہکں اھت

ن
 

 رسرپای

رررٹ اوڑاتیل ےہ۔۔۔۔۔۔
مف
ک

 ااھچ۔۔۔۔وہ دون  رہ ہنم ہپ 

 ازالن ارگ اپ ںیہن اوےھٹ ہن وت یم وخد یلچ اجو یگ۔۔۔۔۔۔۔

ن  ر ایک وہایگ ےہ لک وت مت اوھٹ ںیہن ریہ یھت اور آج اینت دلجی اوھٹ یئگ وہ۔۔۔۔۔۔وہ م

رررٹ
مف
ک

 ہنم ےس اٹہ ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م 

ر وہاگ۔۔۔۔اور اج یم یھبت دلجی اویھٹ م

ن
 

اہں وت لک ےھجم ایک اتپ اھت ہک اانت ااھچ رسرپای

ر ااھچ ےہ ن   لک اک اھت۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ یتہک م وہں یک دوھکیں وت

ن
 

اج اک رسیپ ای

 ےہ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔وہ رکوٹ دبل رک وباتل ےہ۔

ے

ر ی  ۔۔۔۔مااھچ ےتلچ یہ ایھب وھتڑی دی 

کیھٹ ےہ رھپ یم وخد یہ اجریہ وہں۔۔۔۔۔وہ ایتر وت ےلہپ ےس یھت وت اےنیئ یم اانپ م

رہ ےل رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن
 

 اجی

  وہں۔۔۔۔۔وہ اےنپ ایپری دنین وک الت امر رک دلجی ےس اواتھٹ م 5ااھچ روےک 

ے

ٹنم ان

 ےہ ہک یہک چس یم یہ ہن لکن اجےئ۔۔۔۔۔م
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 رکیت

ٹ

 
 یم آپ اک وی

ے

  ی
 
 وہں۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ ماوےک آپ اےئ ح

 وصےف ہپ ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ر دےتھکی وہےئ یتہک م Bridge ہی وت
م
ےہ۔۔۔۔۔رہمہم اگڑی ےک روےنک رپ ن  ہ

 ےہ۔۔۔۔۔

 ور اور ارٹ اوف روام یک م Love Bridge اہں اےس

ٹ

ےتہک یہ ہی یھب الفی ن

رےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔م

ے

 رطح اہیں اک وہشمر سیلپ ےہ۔۔۔۔۔وہ اگڑی ےس ای

 ااھچ۔۔۔۔

م۔۔۔۔اور اہیں سب لپک یہ اےت یہ۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک اسھت ےتلچ وہےئ اتہک م

م
م
مم
ہ

 ےہ۔۔۔۔۔

 ےل۔۔۔۔وہ

ے

 Bridge یج گل یھب راہ ےہ۔۔۔۔ازالن ہی ایک ےہ اےنت اسرے ن

 ےل دھکی رک ریحاین ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ےک اجولں رپ تہب اسرے ن

 م ھکل رک

ن

 ےل ہپ اانپ ن

ے

رھپ م اہں ہی اہیں وج لپک اےت یہ وہ اگلےت یہ ان اک انہک ےہ ہک ن

اےس ادرھ ولک رکدو اور اچیب اس درن   یم کنیھپ دو وت لپک یم ایپر راتہ ےہ نکیل یم م

 ںیہن اماتن۔۔۔۔۔وہ دنکےھ اواکچ ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔
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 م ھکل رک اگلےت یہ۔۔۔۔

ن

۔رہمہم رکسماےت وہےئ یتہک مےلچ ہن مہ یھب اانپ ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔

ے

ل ںیہن رکن
ب لک
 مت ویلب رکیت وہ ان ن  وتں ہپ؟؟ یم 

رے م

ٹ

ااھچ اب رک ےک دےتھکی یہ ہن۔۔۔۔زیلپ زیلپ ازالن۔۔۔۔وہ اس اک ن  زو ڑکپ ےک ی 

 الڈ ےس وبیتل ےہ اور ازالن رہمہم وک الھب یسک زیچ ےک ےیل انم رکاتکس ےہ۔۔۔۔۔م

  وہں۔۔۔۔۔ازالن اسےنم اہجں ای  ڑلاک تہب مااھچ روک یم واہں 

ے

 ال ےل رک آن

ے

ےس ن

ری   رک رہمہم ےک م

ن

 الخ

ے

  ےہ اور ای  ن

ے

  ےہ اس ےک نپ س اجن

ے

 ےل ےیل اھٹیب وہن

ے

اسرے ن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 نپ س ان

 ہی ول۔۔۔۔۔

 ال ڑکپ ےک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 آپ ےک نپ س نیپ ےہ۔۔۔۔۔وہ ن

   ےس نیپ اکنل ےک
 

 داتی ےہ۔۔۔۔م اہں۔۔۔ای  ٹنم۔۔۔۔ہی ول۔۔۔وہ ج

۔۔۔۔ہی اسیک ےہ۔۔۔۔وہ ھکل رک مMeharma Lifeline Azlaan۔

 اےس داھکییت ےہ۔۔۔۔۔

 تہب ااھچ۔۔۔۔۔۔ازالن رکسماےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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 ےل وک اہیں ولک رکےئ اور رھپ یم اس درن   یم اچیب ڈاولیگن م

ے

اب آپ اس ن

 ال دےتی وہےئ اتبیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ۔۔۔۔۔۔وہ اےس ن

  ےہ اور رھپ اچیب رہمہم وک داتی م اوےک۔۔۔ازالن اس

ے

 ال ےل رک ولک رکن

ے

ےک اہھت ےس ن

 ےہ وج وہ رکسماےت وہےئ درن   یم ڈال دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

 سب اب وخش وہ۔۔۔۔۔

 یج تہب۔۔۔۔

رس زیلپ ہی وھپل ےل ںیل۔۔۔۔۔وہ ولگ ن  ںیت رکرےہ وہےت ےہ ہک آواز رپ ٹلپ رک 

پ اہھت یم وھپل
پ
  اس پ

ٹ

ڑکپے ازالن وک ادیم رھبی رظنوں ےس م دےتھکی یہ وت ای  وھچن

  ےہ۔۔۔۔۔۔نکیل وہ اتہک اشلگن یم ےہ۔۔۔

ے

 دھکی راہ وہن

اوےک ای  اکم رکو ہی اسرے دے دو۔۔۔۔۔ازالن یھب اس ےچب وک اشلگن یم وجاب 

 داتی ےہ۔۔۔۔۔

 رس اسرے۔۔۔۔۔وہ ریحاین ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 یج اسرے۔۔۔۔۔۔۔م

ابی دنپرہ وسال وہےت یہ ازالن وک دےرک مہی ےیجیل رس۔۔۔۔۔وہ اسرے وھپل وج رقت

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 اس ےس ےسیپ ےل رک وخیش ےس الچ اجن
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 زے گل رےہ یہ ہن۔۔۔۔الےئ ےھجم دے۔۔۔۔۔وہ وھپل ےنیل ےک ےیل اہھت م

ے

ےنتک ن

 اےگ رکیت ےہ وت ازالن وھپولں وک اےنپ ےھچیپ رک اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ اےسی ںیہن۔۔۔۔وہ وھتڑے وشک وہرک

 ہپ اہھت ن  دنھ ےک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔رھپ

ن

  ےسیک۔۔۔۔۔وہ نس 

 ھٹیب رک الگب ےک وھپولں وک آےگ رک م
 
  وہا اس ےک اسےنم وجنپں ےک ب

ے

ازالن رکسمان

 ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

Je t'main Meharma Azlaan۔۔۔ 

یہ ایک یھت یم۔۔۔۔۔۔وہ وج ازالن ےک وی ےنھٹیب رپ رشامےت وہےئ اس ےس یسک م

 اجےن وکن یس زن  ن نس رک بیجع م وخوصبرت ظفل یک

ن

ادیم رک ریہ یھت اس ےک ہنم ےس ن

 اس ہنم انب رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ایک یھت یم ںیہن رہمہم۔۔۔۔۔۔۔م

Je t'main 

 زن  ن یم ایپر اک ااہظر ایک ےہ۔۔۔۔۔۔وہ م

پ

ن

 

ری

ن

بلطم ایئ ول وی۔۔۔۔۔یم ےن مت ےس ف

  ےہ۔۔۔

ے

 وتڑےن رپ دصےم ےس ڑھکا وہاجن

ن

 ن

ٹ

 زن  ن یک ن

پ

ن

 

ری

ن

 ۔۔۔۔۔ف
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اووو۔۔۔۔وت ےلہپ اتبےت ہن یم یھجمس اتپ ںیہن ایک وبل رےہ یہ۔۔۔۔ےلچ رھپ م

ےس۔۔۔۔۔۔وہ امےھت ہپ اہھت امر ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔اور ازالن یفن یم رس الہ رک م

  ےہ اور رکسماےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 دون  رہ ایس وپس یم ان

Je t'main Meharma Azlaan Shah۔۔۔۔ 

اچن وباتل ےہ وت واہں رپ وموجد ولگ یھب ان یک تبحم وک دھکی رک موہ اب یک ن  ر وھتڑا او

 رکسماےت یہ۔۔۔۔۔۔۔م

Je t'main 2  

رہمہم رشامےت وہےئ ہک رک اس ےس وھپل یتیل ےہ سج ہپ واہں وموجد ولگ اس ےک م

رایسن ڑلیک رکسماےت وہےئ م

ن

 ایلں اجبےت یہ وت اںیہن یم ےس ای  ف

ے

وھپل ڑکپےن رپ ن

  اخمبط رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔ان ےک نپ س ارک اںیہنم

Hello !!! 

 سج اک وجاب وہ دوونں وخش دیل ےس دےتی یہ۔۔۔۔۔۔

ella est votre petite amie!! 
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 زن  ن یم وپیتھچ ےہسج ہپ م

پ

ن

 

ری

ن

رڈنی یہ(وہ رکسماےت وہےئ ف

ن

)ایک ہی آپ یک لگ ف

 م
 
  اتگل ےہ ح

ے

 مرہمہم اس یک ن  ت ہپ وغر رکیت ےہ ہک اس ےن وبال ایک ےہگم اکٹھچ وت ی

 ازالن یھب رکسماےت وہےئ ایس یک زن  ن یم وجاب داتی ےہ۔۔۔۔۔۔م

Non c'est ma femme۔۔۔۔م 

 یہ(وہ رہمہم وک اےنپ اسھت اگلےت وہےئ اتہک ےہ اور رہمہم ہنم م

ن
 

)ںیہن ہی ریمی وائ

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

 وھکےل ریحاین ےس ازالن وک د

ohh comme c'est beau couple۔۔۔۔۔ 

ت لپک ےہ آپ اک(وہ وھتڑی ہپ اہھت رھک رک وبیتل م)اووو۔۔۔۔ انتک وخوصبر

 ےہ۔۔۔۔۔

merci۔۔۔۔م 

 رکشن  ۔۔۔۔۔

je pense que votre arabe Saaudien!!! 

)ایک آپ ولگ وعسدہی رعب ےس یہ( وہ رہمہم ےک اجحب اور ابعےئ یک وہج ےس یتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔

Non je suis Pakistanis۔۔۔۔۔۔ 
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 )ںیہن مہ نپ اتسکین یہ(۔۔۔۔۔م

wow le Pakistan est un pays merivillear۔۔۔۔۔۔۔م 

 دنار کلم ےہ(۔۔۔۔۔

 

 )واو۔۔۔۔نپ اتسکن تہب ش

oui Mon pays est tres beau۔۔۔۔۔۔ 

 را نپ اتسکن ےہ یہ وخوصبرت(وہ رخف ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م
م
 )یج ہ

oui et mon paris۔۔۔۔۔ 

 رہ رکےک وسال رک

 

  اش

ن

 را ریپس(وہ داںیئ ن  ںیئ اجی
م
ل۔۔۔۔اور ہ

ب لک
یت م)یج 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

paris est une belle villa que j'aime۔۔۔۔۔۔م 

)ریپس تہب وخوصبرت رہش ےہ ںیمہ دنسپ آن  (۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔

merci۔۔۔۔۔je suis jolie et votre !!!! 

)تہب رکشن  ۔۔۔۔۔یم وجیل وہں اور آپ(وہ اےنپ وھکےل وہےئ ن  ولں وک ای  ادا 

 ۔۔۔۔۔م

ے

ل دنسپ ںیہن آن
ب لک
 ےس ےھچیپ رکےت وہےئ یتہک ےہ وج رہمہم وک 

i'm Azlaan shah et elle Maharma azlaan۔۔۔۔۔۔م 
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 ہ وہں اور ہی رہمہم ازالن( وہ ےلہپ اانپ رھپ رہمہم یک رطف دھکی رک 

 

اس اک )یم ازالن ش

 م یہ ھجمس اےئ ےھت۔۔۔۔۔۔۔

ن

  ےہ ہکبج رہمہم وک سب اینت وگتفگ یم ن

ے

 م اتبن

ن

 ن

bonne reputation ravi de vous rehcontre 

Azlaan۔۔۔۔م 

 م ےہ۔۔۔۔۔آپ ےس لم رک وخیش وہیئ ازالن(وہ اس ےک اےگ اہھت 

ن

)تہب ااھچ ن

  ازال
 
  وھکاتل ےہ ح

ے

راھےت وہےئ یتہک ےہ اور رہمہم اک وخن وت ی

ٹ

ن یھب اس اک اہھت می 

 اھتم اتیل ےہ۔۔۔۔۔

Avec toi۔۔۔۔۔م 

 )ےھجم یھب(۔۔۔۔م

desote pour distrib votre et proe itez -en۔۔۔۔۔م 

)اعمف ےیجیک اگ۔۔۔اب دوونں وک ڈرٹسیب ایک(۔۔۔۔وہ ڑلیک رہمہم اور ازالن وک دھکی م

 رک یتہک ےہ۔۔۔۔

c'est of cane me d'erange۔۔۔۔۔ 

را ںیہن اگل(۔۔۔۔)ںیہن وکیئ ن  ت ںیہن ںیمہ   ی 

ok par۔۔۔۔۔م 
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 )اوےک۔۔۔ن  ےئ(۔۔۔۔م

par۔۔۔۔م 

 الےک اےس وھگڑیت م
 
  وہا اےس ن  ےئ اتہک ےہ اور رہمہم امےھت ہپ ب

ے

)ن  ےئ(ازالن رکسمان

 وہیئ وسال رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 وکن یھت ہی اور ایک ہک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔م

 ہتپ ںیہن۔۔۔۔۔وہ دنکےھ اواکچ ہک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ر ن  ت اک وجاب دے رےہ ےھت اور ہک رےہ مایک بلطم ہتپ ںیہن
م
۔۔۔۔۔ آپ اس یک ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 یہ ہک ہتپ ںیہن۔۔۔۔اےس ازالن ےک وجاب ہپ ہصغ یہ وت آاجن

ارے مت ےن وپاھچ ہک وہ وکن یھت اس ہپ اہک ہتپ ںیہن۔۔۔۔۔وہ انپ افصیئ دےتی وہےئ م

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 وہےئ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔ااھچ ایک ہک ریہ یھت رھپ۔۔۔۔۔وہ اس ےک اسھت ےتلچ 

ہک ریہ یھت ہک آپ اک لپک تہب ااھچ ےہ اور ہی ہک آپ وعسدہی رعب ےس اےئ یہ یم 

ےن اہک ہک ںیہن مہ نپ اتسکن ےس اےئ یہ رھپ وپےنھچ یگل ہک ریپس اسیک اگل اور م

 سب۔۔۔۔۔۔وہ وپری ن  ت اتبےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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وہ۔۔۔۔۔۔وہ یھب روایتی ویبویں م اور وج ایھب آپ ےس اہھت المےت وہےئ ہک ریہ یھت

یک رطح وپیتھچ ےہ اےس الھب اہک ااھچ اگل اھت ازالن اک رکسماےت وہےئ ڑلیک ےس اہھت م

  یھب اگل اھت گم اانت ںیہن انتج اہھت م

ن

را وت اےس رکسماےت وہےئ ن  ت رکن  ۔۔۔۔ریخ ی 

ن

المن

 ۔۔۔۔۔م

ن

 المن

رکےن ےک ےیل اتہک مااھچ وہ۔۔۔۔۔۔وھچڑو مت ایک رکو یگ اجن ےک۔۔۔۔۔وہ اےس گنت 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ایک بلطم ایک رکو یگ اجن رک۔۔۔۔آپ اتبےئ ےھجم۔۔۔۔وہ روک ہصغ ےس وپیتھچ م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔۔م

ے

 روک ویکں یگ وہ ولچ اتبن

 دون  رہ اس ےک اسھت ےتلچ وہےئ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔ اتبےئ آپ۔۔۔۔۔وہم

رہ اراہ مہک ریہ یھت ہک آپ تہب ڈنہس یہ۔۔۔۔۔۔اےس رہمہم وک گنت رکےن یم

ن

 م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اک وسچ رک ن  ت انبن

ن

 اھت یھبت اےس اور گنت رکن

 اور آپ ےن ایک اہک۔۔۔۔۔ازالن یک وسچ ےک اطمقب یہ وسال وپاھچ ایگ اھت۔۔۔۔۔م

 دن  ےت م

ٹ

م
یم ےن اہک رکشن  ۔۔۔۔آپ یھب تہب وخوصبرت یہ۔۔۔۔وہ انپ رکسماہ

 وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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داھکی۔۔۔۔ےھجم وھتڑی وھتڑی ھجمس اریہ یھت گم یم ےن اہک ہک ںیہن ازالن ریمے م

  ہک 
 
 یہ۔۔۔۔۔۔۔وہ دون  رہ روک ہک یتہک ےہ ح

ے

العوہ الھب سک یک رعتفی رک تکس

ھ ںیہن ان   وہ
کک
 ۔۔۔۔۔۔ماےس ھجمس 

ے

 ن

 ری اور یھب ن  ںیت نس م
م
ایک وایعق ںیہمت ھجمس آیت ےہ۔۔۔۔۔۔اس اک بلطم مت ےن ہ

 ین الرک

 

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔م یل۔۔۔۔۔وہ اےس اور گنت رکےت وہےئ رھچے ہپ رپش

یج س  نس یل یم ےن اور اب ھجم ےس ن  ت رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔وہ م

 ےئ اےگ اجیت ےہ۔۔۔۔۔اےس ہصغ ےس اہشدت یک اویلگن ےس ورن رکےت وہ

 رہمہم رووک۔۔۔۔۔۔م

 وبےل اور یھب ھچک ےہ وت اتب دے۔۔۔۔۔وہ روک رک اس ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔

وےس ایھچ یھت ہن یم ےن یہس رعتفی یک ےہ ہن۔۔۔۔۔وہ وصعمتیم ےس وپاتھچ م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

اور رہمہم اےس دھکی رک ہصغ ےس ریپ کٹپ رک اگڑی یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔اور م

را آاھچ مازالن ےتسنہ

ٹ

  ےہ ویکہکن رہمہم وک ہصغ یم دھکی رک اےس ی 

ے

 وہےئ اس ےک ےھچیپ اجن

را انگل اچےئھ اھت۔۔۔۔۔۔م  اتگل ےہ ہکبج اےس ی 
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راق رک راہ اھت۔۔۔۔۔وہ ےتسنہ وہےئ رہمہم ےس اتہک ےہ وج اگڑی اک م

ن

رہمہم ونس ن  ر یم م

 دروازہ وھکےل ےنھٹیب یہ وایل یھت۔۔۔۔۔۔۔م

یسنہ ںیہن ایئ۔۔۔۔۔وہ ےتہک یہ اگڑی یم ھٹیب اجیت ےہ اور مااھچ۔۔۔۔۔۔۔ نکیل ےھجم 

 ازالن یک وت یسنہ یہ ںیہن روک ریہ وہیت رہمہم وک وی ہصغ یم دھکی رک۔۔۔۔م

ی لیف رک ریہ وہ۔۔۔۔۔وہ اگڑی یم ھٹیب رک وباتل م

 لی ش
 ٹ
چ

ی مت اینت 

 سل
ت

رہمہم ریس

 ےہ۔۔۔۔۔

 ےس ےنلج وہےن اک۔۔۔۔۔۔م ازالن اگڑی الچےئ اور ےھجم وکیئ وشق ںیہن ےہ اس وگریم

ااھچ نکیل ےھجم وت ےنلج یک وب اریہ یھت وت اھجمس اہیں ےس اریہ وہیگ یھبت وپاھچ۔۔۔۔۔وہ م

ر اک اظنرہ م
م
اگڑی الچےت وہےئ اتہک ےہ اور رہمہم وجاب دےنی ےک اجبےئ اگڑی ےک ن  ہ

 رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر رواتک ےہ وت رہم
م
 ےک ن  ہ

ٹ

 ےک مازالن اگڑی ےسیج یہ وہب

ٹ

ر ےک وہب

ے

ہم دلجی ےس اوی

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

  وہا اس یک ریپوی رکن

ے

 ادنر دالخ وہاجیت ےہ اور ازالن رکسمان

راق رک راہ اھت ن  ر۔۔۔۔۔۔وہ روم یم اےت یہ رہمہم م

ن

رہمہم ریمی ن  ت ونس۔۔۔۔یم م

 اک ن  زو ڑکپ ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
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ن  زو ازالن یک رگتف مااھچ۔۔۔۔وہ دیجنسیگ ےس سب رصتخم اس وجاب دیتی ےہ اور اانپ م

 ےس ازاد رکیت ےہ۔۔۔۔۔

  یہس رکو رھپ ڈرنی رکےک آےت یہ۔۔۔۔۔

ٹ ن

 ولچ۔۔۔ومی

ھگ یگ وہں۔۔۔۔وہ م

ے

ب

ںیہن آپ ےلچ اجےئ ےھجم وھبک ںیہن ےہ وےسی یھب یم تہب 

 ر ےک ریتھک وہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ابعن   اون

 راض وہ۔۔۔۔۔۔وہ اےس دےتھکی وہےئ وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔م

ن

 مت ن

وسےن ےک ےیل ٹیل اجیت ےہ اور ازالن اےس دھکی رک  ںیہن۔۔۔۔۔۔وہ ےتہک یہ

  ےہ۔۔۔۔اور اویچن اواز یم رعش م

ے

رکسماےت وہےئ وصےف رپ ومن  لئ اکنل رک ھٹیب اجن

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

پ وہاجےن ےسم  ♡تہب اداس ےہ وکیئ ریتے حپ

 ♡وہ ےکس وت ن  ت رک یسک اہبےن ےس

 ♡وت الھک افخ یہس رپ اانت وت دھکی

 ♡ ے روھٹ اجےن ےسوکیئ وٹٹ ایگ ےہ ریت

رررٹ ہنم ےس اٹہ رک ریغب ازالن یک رطف ہنم م وغر ےس یتنس ےہ رہمہم اس اک رعش
مف
ک

اور رھپ 

 رکےئ ایس ےک ادناز یم وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔
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 ♡رھپ وی وہا ہک مت اےسی اافلظ ہک یگ م

پ یس گل یگم  ♡ہک ھجم وبےتل وہےئ وک حپ

  ےہ ہک ولچ نس وت

ے

ریہ یہ ڈیمم۔۔۔۔وہ رھپ ای  رعش  مازالن اس ےک رعش ہپ رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رعض رکن

  ااھچ اتگل ےہ

ن

 ♡روھٹ رک ےھجت ھجم ےس وسن

 ♡اج وکسن یم رےہ وت ےھجم یھب ریتا وکسن ااھچ اتگل ےہ

ی رہمہم اس ےک وجاب ہپ وفرا اوھٹ ےک ھٹیب اجیت ےہ اور ازالن وک دھک اور ہصغ ےس 

ے

ھب
ب ک

د

 ےہ۔۔۔۔۔

 دن  ےت وہےئ وپاتھچ م

ٹ

م
ایک وہا اےسی ایک دھکی ریہ وہ۔۔۔۔۔۔وہ اےس ااسی دھکی رکسماہ

  رہمہم دوونں اہھت ہنم ہپ
 
 وفرا یہ متخ وہاجیت یہ ح

ٹ

م
رےھک م ےہ گم اس یک رکسمہ

 روےن یتگل ےہ۔۔۔۔۔م

 ین ےس

 

  وہا دھکی رک رپش

ے

اس ےک  ارے ایک وہا رو ویکں ریہ وہ۔۔۔۔۔وہ رہمہم وک وی رون

 اسےنم ارک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔
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 اگلےئ ےھجم۔۔۔۔۔اجےئ اس ےک نپ س سج ےس اپ ن  ت رک رےہ 

ے

اہھت م

ےھت۔۔۔۔۔۔وہ روےت وہےئ یتہک ےہ اور ازالن وک انپ طلغ اک دشت ےس ااسحس م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 وہن

راق رک راہ اھت۔۔۔۔

ن

 ن  ر چس یم۔۔۔۔یم مت ےس م

 و رو ےک یکچہ نب اجیت یہ۔۔۔۔۔مںیہن اپ وھجٹ وبل رےہ یہ۔۔۔۔۔رہمہم یک ر

 یسک ڑلیک ےس تبحم ںیہن یک اور ہن یہ م

ے

ن  ر رہمہم مسق ےس یم ےن اہمترے العوہ آج ی

 وکیئ ڑلیک ےھجم ایھچ یگل ےہ۔۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت ڑکپےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

وہ م یم سب ںیہمت گنت رک راہ اھت۔۔۔۔۔ہی دانھکی اچراہ اھت ہک مت ریمے ےیل ینتک ااسحس

 سب۔۔۔۔۔وہ اےس اھجمسےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  وہں ہک وہ ایک ہک ریہ یھت۔۔۔۔ازالن اس ےس وجاب ہن نپ رک وخد 

ے

ااھچ یم ںیہمت اتبن

  ےہ ہک اس ےن ایک ایک اہک اھت۔۔۔۔۔۔م

ے

 یہ اتبن

آپ چس ہک رےہ یہ ہن۔۔۔۔۔وہ اسری ن  ت نس ےک اےس دھکی رک دصتی  رکیت 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 سب اہمترا وہں اور یسک اک ںیہن۔۔۔۔۔اہں ریمی اجن یم 
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آپ آج ےک دعب یسک ڑلیک ےس ن  ت ںیہن رکےئ ےگ۔۔۔۔۔وہ وصعمتیم ےس وبےتل م

 وہےئ ازالن وک تہب ایپری یتگل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 کیھٹ ےہ اور وکیئ مکح۔۔۔۔۔م

ںیہن سب آپ یسک ڑلیک ےس ن  ت ںیہن رکےئ ےگ اور سج ےس یھب ن  ت رکےئ ےگ م

 ےک ےھجمم

ے

  یھب ھجمس اےئ۔۔۔۔۔۔اردو یم رکےئ ےگ ن

 ایت وہ ن   م

پ

ن

 

ری

ن

 یم یہ ن  ت رکےت یہ اچےھ اےس ف

پ

ن

 

ری

ن

ر یسک ےس ف
م
ن  ر ادرھ ےک ولگ ہ

ںیہن ہی ولگ اشلگن وبانل یھب دنسپ ںیہن رکےت۔۔۔۔یھبت یم ےن الح ےس وھتڑی م

 یھکیس وہیئ ےہ۔۔۔۔۔۔وہ اےس واہں ےک

پ

ن

 

ری

ن

ولوگں ےک ن  رے یم اتبےت م تہب ف

 وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 بیجع ولگ یہ اہیں ےک تہب۔۔۔۔۔وہ ہنم انب ہک یتہک ےہ۔۔۔۔

 لہچ م اہں ےہ وت۔۔۔۔۔ولچ

ے

ر رات ی ابعن   ونہپ رھپ ڈرنی ےک ےیل ےتلچ یہ اور رھپ دی 

 دقیم رکےئ ےگ۔۔۔۔۔وہ اےس اواھٹےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 رایگض م

ن

اوےک۔۔۔۔وہ یھب رکسماےت وہےئ ڑھکی وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔ویکہکن وہ انپ ن

 رکیکچ وہیت ےہ۔۔۔۔متخ 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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رف ن  ری وہریہ یھت اور اس  2رات ےک  ل اخیل ڑپا اھت یکلہ یکلہ ی 
ب لک
جب رےہ ےھت روڈ 

ڑسک ہپ سب دقومں یک اواز اریہ یھت وج رہمہم اور ازالن یک یھت۔۔۔۔وہ ولگ درنی م

 ےک دعب اےسی یہ ےلکن ےھت۔۔۔۔۔۔۔م

س وہریہ یھت ہن
 ٹ لی 
چ

  مت 

ن

۔۔۔وہ رہمہم ےس وپاتھچ ےہ وج دوونں اہھت موےسی رہمہم چس اتبن

 اس ےک ن  زو یم ڈاےل رس اس ےک دنکےھ ےس اگلےئ لچ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔م

یج تہب۔۔۔ےھجم ںیہن دنسپ ہک آپ ریمے العوہ یسک یھب ڑلیک ےس ویں ےب فلکت م

وہےک ن  ت رکےئ۔۔۔۔۔اس ےک اس وجاب ہپ ازالن ےک رھچے ہپ اجن دار 

 ااجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

م
 رکسماہ

ر یسک ےس وی یہ ماہیں 
م
رڈنییل یہ۔۔۔۔ہ

ن

اک اموحل یہ ااسی ےہ اہیں یک ڑلایکں تہب ف

 ن  ت رکیت یہ آج مت ےن داھکی یھب اھت۔۔۔۔۔م

را اگل۔۔۔۔۔م  اہں وج ےھجم تہب ی 

 ااھچ وھچڑو ان ن  وتں وک۔۔۔۔مہ یھب ایک ےل رک ھٹیب ےئگ۔۔۔۔۔۔

م۔۔۔۔وےسی انتک ااھچ گل راہ ےہ ہن آپ یم اور ہی وخوصبرت ومس۔۔۔۔وہ م

م
م
مم
ہ

 رکسماےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔م

م۔۔۔۔۔م

م
م
مم
ہ
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ر یک اخومیش ےک دعب رہمہم ےک اکن یم ازالن یک وخوصبرت اواز ڑپیت ےہ وت وہ م اکیف دی 

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

 ازالن ےس اگل وہرک اےس ریحاین ےس د

  ماتسےئ۔۔۔۔راوہں یم مت وک وج دوھپ 

پھا دے ےگ مہ۔۔۔۔۔م
چ
پ ب 

 اھچو 

 ادنرھے ڈراےئ وت اجرک کلف ہپ۔۔۔۔

 اچدن اجسدے ےگ مہ۔۔۔۔۔م

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

 رہ رکےک اتہک ےہ اور رہمہم وخیش ےس اےس د

 

 وہ اچدن یک رطف اش

 اھچےئ ادایس ےفیطل انسرک ھجت وک۔۔۔۔م

 اسنہدے ےگ مہ۔۔۔۔۔م

 ک ڑکپےت وہےئ اتہک 

ن

ےہ وت رہمہم الھکلھک رک یتسنہ موہ رکسماےت وہےئ اس یک ن

 ےہ۔۔۔۔۔

ا ےت۔۔۔۔۔م

ن

گٹ

ن

گٹ
 ےتسنہ اسنہےت وییہ 

 لچ دے ےگ اچر دقم۔۔۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔م وہ

ے

 ٹنیپ یک وپوٹیکں یم اہھت ڈاےل رکسماےت وہےئ اگن

 مت اس ےلم وج وکیئ رہ زگر۔۔۔۔۔م
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 داین ےس وکن ڈرے۔۔۔۔۔۔م

 اچر دقم ایک اسری رمع۔۔۔۔۔م

 لچ دویگ اسھت ریتے۔۔۔۔۔۔م

  رہمہم لمکم رکیت ےہ وت ازالن رکسماےت وہےئ انپ ازال

ن

پ وہےن رپ ن  یق اک اگن ن ےک حپ

  ےہ ےسج وہ رکسماےت وہےئ اھتم یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ی اس ےک اےگ رکن

ٹ ل

ے

می ہ

 

 نب ھچک ےہک نب ھچک ےنس۔۔۔۔۔م

 اہوھتں یم اہھت ےیل۔۔۔۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔ ازالن رہمہم اک اہھت ڑکپے اےس

ے

 وھگامن

 لچ۔۔۔ماچر دقم سب اچر دقم 

 ریمے۔۔۔۔۔۔م دو ہن اسھت

اہاہاہاہ۔۔۔۔۔ازالن ےنتک بیجع گل رےہ یہ مہ۔۔۔۔۔۔اگےن ےک دعب رہمہم قہقہ م

 اگلےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ل یھب ںیہن ےنتک اےھچ گل رےہ یہ مہ اےسی۔۔۔۔۔وہ رکسماےت اتہک م
ب لک
ںیہن 

 ےہ۔۔۔۔۔
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 ہ اگےن یھب م

 

اگےت یہ اور وہ یھب اینت موےسی ےھجم اتب ںیہن اھت ہک اسی اسی یپ ازالن ش

ایپری اواز یم۔۔۔۔۔رہمہم وک اس یک اواز تہب ایھچ یگل یھت اور وایعق یم ازالن یک م

 اواز تہب وخوصبرت ےہ وج یھب نس ےل وہ دویاہن وہاجےئ۔۔۔۔۔

ریمے اسھت رہ رک ںیہمت تہب ھچک اتپ ےلچ اگ۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔م

ن

 راض وہیگ ہن وت آپ ھجم اگےک انمن

ن

 ازالن ارگ یھبک یم آپ ےس ن

 ینعی رمایس نب اجو۔۔۔۔۔وہ اربئو اواھٹ ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔م

 وک اگےک انمےت یہ۔۔۔۔۔م

ن
 

 اووہ ازالن ایک وہایگ ےہ ےنتک ولگ اےنپ وائ

 راض وہیگ۔۔۔۔۔۔م

ن

  مت ن
 
  وہاگ ہن ح

ے

 ااھچ کیھٹ ےہ۔۔۔۔نکیل ہی وت ی

 ۔۔۔۔۔رہمہم وبیتل یہ ےہ ہک ازالن اک وفن ےنجب گل ےہ۔۔۔۔ماہں۔۔۔نکیلم

 سک اک وفن اایگ۔۔۔۔۔۔۔م

ے
ے

 اس وق

 ویکں وفن رک راہ ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن ومن  لئ اکناتل ےہ وت اسےنم ریمس اک م

ے
ے

ریمس اس وق

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 ربمن اگمگجن

 ہل رک وپاتھچ
 
 ےہ ہن۔۔۔۔۔۔وہ امےھت ہپ ب

ے

 
 اکل یک ریخی

ے
ے

 ماہں ولیہ وبول ریمس اس وق

 ےہ۔۔۔۔۔۔
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 ںیہن ےہ وہ اخدل ںیہن اھت سج وک رچس ےک سیک یم ڑکپا 

ے

 
ںیہن رس ھچک ریخی

  ےہ۔۔۔۔م

ے

 ین ےس اتبن

 

 اھت۔۔۔۔وہ رپش

 اہں ایک وہا اےس۔۔۔۔

 رے 
م
اپسویہں وک وگیل امر ےک اھبگ ایگ ےہ اور رس م م3رس اےس ھچک ںیہن وہا ۔۔۔۔۔وہ ہ

را رجمم ےہ۔۔۔۔رس اعم

ٹ

  وہاگ ویکں مآپ وک اتپ ےہ ہک وہ تہب ی 

ن

ف ےیجیک اگ گم آپ وک ان

 ہک اورپ ےس اوڈر ان   ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ا  وہں مت رکف م

ے

کلٹ

ن

ت
 ریہ وہ۔۔۔۔ یم ایھب یہ 

ن

ںیہن ہی ریمی ڈوییٹ ےہ اعمیف ویکں امن

 رکو۔۔۔۔۔اور وہ اپسیہ ےسیک یہ۔۔۔۔۔

ے

 م

 رس ان وک اتپسہل ےل یگ  یہ ایھب ھچک ربخ ںیہن ایئ۔۔۔۔م

  ےک اتبو ےھجم ان اک۔۔۔۔۔ااھچ کیھٹ ےہ مت اتپ رک

 اوےک رس۔۔۔۔۔اہلل احظفم

 اہلل احظف۔۔۔۔ازالن ہک رک وفن اکٹ داتی ےہ۔۔۔۔

 ایک وہا ازالن س  ریخ وت ےہ۔۔۔۔۔

 یک م

ٹ

ا  وہاگ۔۔۔۔۔۔وہ وہب

ن

کلٹ

ن

ت
ںیہن ھچک ریخ ںیہن ےہ ںیمہ ایھب یہ نپ اتسکن یک ےیل 

 رطف اجےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔م
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 گم وہا ایک ےہ۔۔۔۔۔

  وہں ایھب ولچ دلجی۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت ڑکپے دلجی موہ یم ںیہمت

ے

 راےتس یم اتبن

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

راھن

ٹ

 دلجی دقم ی 

 ےس رات  4وہ دوونں ریپس ےس حبص 

ٹ
 

ےجب نپ اتسکن ےک ارٹن لنشین م 8ےجب یک الفی

 ہ والی اھت ہکبج ازالن یک م

 

اریئوپرٹ رکایچ رپ ڈنیل رکےکچ ےھت اور اب ان یک ایلگ زنمل ش

۔۔۔۔ازالن رہمہم وک ڈرپ رکےک ایس پیک یم وپسیل انشیٹس ےک موپسیل انشیٹس

  ےہ وج اس ےن اریئ وپرٹ رپ ی  رکایئ یھت۔۔۔۔۔م

ے

 ےیل لکن اجن

رہمہم یھب اس ےک اجےن ےک دعب رھگ ےک ادنر دقم ریتھک ےہ وت اسےنم یہ الن یم زیلہ م

ے وہےئ رظن آیت ےہ وہ اےنپ اہھت یم ڑکپ

ے

ہلی

ٹ

ب

ری اگلےئ 

ن

ےئ رفسی گیب ماکن یم ڈنیہف

راھیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 اسےنم ڑھکےئ المزم وک ڑکپا ہک اس یک رطف دقم ی 

ریت ےہ وت اس یک رظن اسےنم ےس ایت رہمہم ہپ ڑپیت ےہ وہ ریحاین ےس اےس م

ٹ

زیلہ ےسیج یہ م

 دھکی رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

مت بک آیئ۔۔۔مت وت ڑپوس اےن وایل یھت ہن رھپ اینت دلجی اور ازالن اہک ےہ۔۔۔۔۔۔وہ م

این ےس اس ےس وسال رکیت ےہ اور رھپ اس ےک ےھچیپ دھکی رک ازالن اک وپیتھچ مریح

 ےہ۔۔۔۔۔
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ےھجم ڈرپ رکےک وپسیل انشیٹس ےلچ ےئگ۔۔۔۔۔وہ م ممہ ایھب یہ ےچنہپ یہ اور ازالن

 اےس اتبےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 ایک۔۔۔۔آےت ےک اسھت یہ وپسیل انشیٹس۔۔۔۔۔

سلہ وہایگ ےہ یھبت
م
  ڑپا۔۔۔۔اہں ویکہکن واہں وکیئ 

ن

  ںیمہ دلجی ان

ر مت اانپ ینہ ومن وھچڑ رک ایگ وہ یھب ای  ےلسم ےک ےیل وج سب ای  وجب اک اھت 

ن

ار وی ریسی 

راق اڑاےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

 ازالن یک ۔۔۔۔۔۔وہ اس اک م

ر ےہ۔۔۔۔۔۔م

ن

 اہں ںیہمت وت اتپ ےہ ہک ازالن انپ وجب ےک ےیل ےنتک ریسی 

 ہن آیت اور ہن یہ میم وہیت ہن یھبک اہں۔۔۔داھکی ےہ۔۔۔۔۔وےسی ارگ اہمتری ہگج

 ازالن وک اےن دیتی۔۔۔۔۔م

یھبت وت ازالن اھبیئ وک رہمہم اھبیھب یلم یہ۔۔۔ویکہکن مت یم اور ان یم زنیم آامسن اک م

  وہا رکسماےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

رق ےہ۔۔۔۔اعایلن ادنر ےس ان

ن

 ف

اعایلن اہمتری ہی اعدت بک اجےئ یگ پھچ پھچ ےک ن  ںیت ےنس وایل۔۔۔۔زیلہ م

 سیپ ےک اےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ہصغ

ے
ن

  ےس دای
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ول یم اہک آپ ولوگں یک ن  ںیت نس راہ اھت یم وت ڈنھٹی وہا ےنیل الن یم اراہ اھت ہک یھبت مت م

رے ےتیل وہےئ اتہک م

ن

رہمہم اھبیھب وک آنپ اتیلص اتبیت وہیئ دیھکی۔۔۔۔۔وہ یھب م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ر ےک مٹش اپ۔۔۔۔۔وہ اےس ہک رک ادنر یک رطف اجیت ےہ ہک اع

ٹ

ایلن یک اواز ہپ م

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

 د

رے م 2ااھچ ونس۔۔۔۔۔وہ ازالن اھبیئ وک اھبیئ اہکں رکو ویکہکن وہ مت ےس 

ٹ

اسل ی 

 یہ۔۔۔۔۔وہ اےس اھجمسےن واےل ادناز یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 یہ اگل رکو وت ااھچ وہاگ ورہن یسک دن ریمے اہوھتں ےس م

ے

اعایلن مت ہن ریمےئ ہنم م

 اگ۔۔۔۔۔۔وہ اس اک وجاب ےنس ریغب ادنر یلچ اجیت ےہ اور اعایلن ماہمترا ہنم وٹٹ اجےئ

  داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ی اکنےل اےس اجن

ی ش

ے

پٹ
پ

 ں یک رطح 

ٹ

 
 ڈی

اعایلن اھبیئ ویکں گنت رکےت یہ آپ اںیہن۔۔۔۔۔رہمہم اےس دےتھکی وہےئ یتہک 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ےئ آپ ماھبیھب آپ وک ںیہن اتپ ہی ایک زیچ ےہ ریخ وھچڑے۔۔۔۔۔آپ اجےک ارام رک

ھگ یگ وہیگن رھپ حبص ےتلم یہ۔۔۔۔۔۔م

ے

ب
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م نکھت وت تہب وہیگ ےہ اچبرے ازالن ےسیک اےت ےک اسھت یہ وجب ےپ ےلچ م

م
م
مم
ہ

۔۔۔۔۔رہمہم وک ازالن یک رکف وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔  یگ 

اووہ۔۔۔۔اچیبرے ازالن۔۔۔۔۔۔واہ یئھب واہ۔۔۔۔۔۔اعایلن رشارت ےس اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ر ےہ ریمے رکف وت
م
وہیگ ہن۔۔۔۔۔وہ اس ےک وبےنل ہپ رشدنمہ وہرک وبیتل م اہں وت وشہ

 ےہ۔۔۔۔۔۔

ل۔۔۔۔۔وہ رس وک مخ رک ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ب لک

 

 ڈک ںیہن وہےئ ےھجم اہیں دھکی رک۔۔۔۔۔رہمہم وک اعایلن ےس زیلہ وایل یہ م

 

ااھچ آپ ش

 ادیم یھت۔۔۔۔۔

ر ےن ےھجم اتب دن   اھت ہک آپ ولگ ارےہ یہ۔۔
م
 ۔۔۔۔مںیہن ویکہکن آپ ےک وشہ

 اوووو ااھچ۔۔۔۔۔ولچ رھپ یم آرام رکو حبص ےتلم یہ۔۔۔۔۔

 اھبیھب۔۔۔۔۔م

ی ےی۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

ر رک د

ٹ

 یج۔۔۔۔۔وہ اجیت ےہ ہک اس یک آواز رپ اےس م

 وہ آپ ےن ن  ت یک اھبیئ ےس رہتش یک۔۔۔۔وہ رس وھکاجےت وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
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 اجےئ ےگ آپ اک رہتش ےل رک۔۔

ے

 اہلل ای  دو دن ی

 
ن

۔۔۔۔رہمہم میج رکیل ان

 رکسماےت وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

رداری ےس اتہک ےہ سج ہپ م رامی 

ن

ری ف

ٹ

اوےک اھبیھب ےسیج آپ یک رمیض۔۔۔۔۔اعایلن ی 

 رہمہم یفن یم رس الہ رک ادنر یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن  وہوووو۔۔۔۔۔۔یہس ےتہک یہ ولگ تبحم ارگ یچس وہوت لم یہ اجیت 

ولھچ رک وخد ےس اتہک مےہ۔۔۔۔۔۔رہمہم ےک اجےن ےک دعب وہ وخیش ےس ا

 ےہ۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

رس ہی اخدل یک افلئ ےہ حبص وکرٹ یم اکپ اس اک ہلصیف اھپیسن وہیگ۔۔۔۔۔۔ریمس ازالن م

وک افلئ دےتی وہےئ اتہک ےہ وج رکیس ہپ ےھٹیب تہب یس افلئ اےنپ اسےنم الھپے ان اک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 اطمہعل رک راہ وہن

پھا  اھت اس ےن س  ےس الہپ اکم اخدل ےک اڈے رپ م ازالن ےسیج یہ وپسیل انشیٹس
چ

ن

پہب ب

  ےہ اور ازالن یک وسچ ےک انی 

ن

اھچہپ امرا اھت ویکہکن اےس اتپ اھت ہک اس اک اکھٹہن اہک وہن

رار وہےن یک ایتری رک راہ اھت سج ہپ ازالن ےن اس یک 

ن

اطمقب اخدل اےنپ اڈے رپ یہ ف

 اکم انبن   اھت۔۔۔۔اور اےس

ن

 رپ وگیل امر ےک ن

ن

 ن

ٹ

 وہلٹیپس ےک دعب دیساھ لیج یم الرک ن

 اکٹپ اھت اور اس ےک اچر اسویھتں وک یھب۔۔۔۔۔۔
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 ہ اھت وج رجمم رپ رمح ایک یہ اھکےئ اگ وہ رجمم وک اعمف ایک اعمیف اک "م" یھب ہن م

 

وہ ازالن ش

 اھت وہ یھب وپسیل واول اک۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ےشخب وہ وت رھپ اقب

م۔۔۔۔۔وج وپسیل واےل دیہش وہےئ یہ ان ےک ن  رے یم اتبو۔۔۔۔۔وہ افلئ م

م
م
مم
ہ

 ی   رہمہم ےک م

 

 ہ اتگل ےہ رہمہم اک ازالن وت وہ ش

 

  رغمور ازالن ش

ن

وک وھکےتل وہےئ ویہ رپان

 نپ س یہ وھچڑ ان   اھت۔۔۔۔۔۔۔

ےھت سج یم ےس دو ومےق ہپ یہ دیہش وہیگ  ہکبج م وپسیل واےل آن ڈوییٹ 3یج رس 

م  یم ےہ۔۔۔۔۔۔ریمس اہھت ن  دنےھ اےس اسری روپرٹ داتی  ای 

ے

 ک احل

ن

وشتی  ن

 ےہ۔۔۔۔۔

یم ےن اہک ےہ ان ےک ن  رے یم اتبو رمع ینتک یھت یلمیف یم وکن وکن اھت۔۔۔۔۔وہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ہصغ یم اتہک ےہ سج ہپ ریمس ڈر ہک اےس اتبن

 ں اپسیہ ےھت دیہش وہےن واولں یم ےس ای  یک رمع 

ن

 

ے

 دی دشہ اھت م 28رس ت

 

اسل یھت ش

م اسل یھت اس ےک نیت ےٹیب م39نپ چن اسل اک اٹیب یھب ےہ۔۔۔۔دورسے یک رمع  اورای 

اسل اک ےہ ایھب ھچک یہ ےنیہم م 22اور ای  یٹیب ےہ اور وج وہلٹیپس یم اڈٹیم ےہ وہ 

 دی دشہ ےہ۔۔۔۔۔۔وہ ازالن ےک ڈر ےک امرے ھچک زن  دہ م

 

وہےئ یہ اےس اور ریغ ش

 ۔۔۔۔۔۔یہ اتب داتی ےہ
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سلہ مت وخد اجےک لح رکواو ےگ ای  دو م
م
 وریغہ اک 

ن

ن

 

س

ن

ی پٹ 
پ

  ےہ دیہشوں یک ویبہ یک 

ے

ھت

راچ وگرٹمن یہ م

ن

 ٹیم ےہ اس اک اسرا خ

ٹ

 نب اجین اچےئھ اور وج ای 

ن

ن

 

س

ن

پٹ ی
پ

 ان یک 

ے

دن ی

 اواھٹےئ یگ ڈی اسی یپ اصح  وک وبل دانی۔۔۔۔۔

 یج رس اور وکیئ مکح۔۔۔۔۔۔م

 ہ افلئ یم رس دے داتی ےہ۔۔۔۔۔۔مںیہن۔۔۔۔۔۔وہ اےس ہک رک دون  ر

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 مئ ارےہ وہ وپسیل انشیٹس ےس حبص ےک 

ٹ

جب رےہ م م6اہےئ ازالن۔۔۔۔۔مت اس ن

  دھکی اس م

ے

رن

ے

یہ۔۔۔۔۔۔۔زیلہ وج وجنیگ ےک ےیل لکن ریہ یھت ازالن وک اگڑی ےس ای

 ےک نپ س ارک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ر اجریہ وہ۔۔۔۔۔۔وہ اس مومکیلع السم۔۔۔۔۔اور ہی ایک وہیبدہ ڑپکے نہپ
م
 رک مت ن  ہ

  ےہ گم اےس وت رشم اک ش یھب م

ے

ےک اہےئ اک وجاب السم یم دے رک اےس رشدنمہ رکن

 ۔۔۔۔۔م

ے

 وھچ رک ںیہن زگرن

ایک بلطم وہیبدہ ڑپکے ہی وجنیگ ےک ےہ اور یم ایھب وجنیگ رکےن اجریہ 

 ۔۔۔۔۔

ے

ل دنسپ ںیہن ان
ب لک
 وہ۔۔۔۔۔اےس اےنپ ڑپکو ہپ ایک زنط 

م  

ے

 م ےک م مےہ اجو گم دون  رہ ریمے اسےنم ان ڑپکو ھت

ن

  وج سب ن

ن

ر رکن

ن

یم اےن ےس رگی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ڑپکے یہ۔۔۔۔۔۔وہ اےس دےھکی ریغب وبل رک ادنر الچ اجن
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را ان   ےھجم وبےنل واال ہی اتھجمس ایک ےہ وخد وک اس ےس ااھچ وت رہشن  ر ےہ ھچک یھب ےہ م

ٹ

ہہ ی 
ہ

ن

ب
وہ

م   ےہ ہن اور ای 

ے

 ہی ےہ سج ہک رخنے یہ ںیہن اجےت۔۔۔۔۔۔وہ مریمی رعتفی وت رکن

ر یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔
م
را رک ن  ہ

ٹ

ری 

ٹ

 وخد ےس یہ ی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ریہ وہیت ےہ وہ وج نکھت م

ن

پھا ےئ داع امن
چ
پ ب 

  ےہ وت رہمہم اجہ امنز 

ے

  روم یم آن
 
ازالن ح

ےت وہےئ مےس وچر ان   اھت رہمہم اک رھچہ دھکی رک وہ اسری نکھت وہا وہیگ یھت وہ رکسما

ری وغر ےس داتھکی ےہ وج اںیھکن دنب ےیک م

ٹ

  ےہ اور اےس ی 

ے

ر یم ارک ھٹیب اجن رای  رہمہم ےک ی 

  ماےنپ وہوٹنں وک رحتک دے ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  اجرک اتہک ےہ سج ہپ رہمہم م
 
ی ر

ے

 لم داع یم۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک اکن ےک ف

 

یم وہ ش

 ااجیت ےہ وہ داع ےک دعب اےنپ

ٹ

م
ہنم ہپ اہھت رھپ رک ازالن یک  ےک وہوٹنں ہپ رکسماہ

 رطف دھکی رک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ر یم آپ ےکلب م

ن

ر داع ےک آخ
م
ر داع ےک رشوع یم اپ ہ

م
 داع یم رےتہ یہ ہ

ے
ے

ر وق
م
آپ وت ہ

 لم داع م

 

ریمے ےیل وت داع اک دصقم یہ ازالن ےہ رھپ الھب اپ ویکں ںیہن وہےگن ش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اس یک رطف ہنم رک ےک یتہک یم۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ

اتپ ںیہن یم ےن وکن یس یکین یک یھت سج ےک دبےل ےھجم مت یلم یم ےن یھبک وساچ یھب م

 ںیہن اھت ہک ےھجم مت یسیج ویبی ےلم یگ۔۔۔۔۔۔وہ اےس دےتھکی وہےئ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
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اور یم یتہک وہں ہک ہن اجےن یم ےن وکن یس یکین یک یھت سج ےک دبےل یم ےھجم م

وساچ یھب ںیہن اھت ہک یم ریپس اجو یگ نکیل آپ ےھجم ےل رک م مآپ ےلم یم ےن یھبک

ر وخیش اک ایخل رےتھک یہ ھجم ےس ینتک تبحم رکےت یہ نکیل یھبک یھبک م
م
یگ  آپ ریمی ہ

یم ڈر یھب اجیت وہں۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ ای  دم ریسس وہرک یتہک 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 الرک وپاتھچ
 
  ےہ۔۔۔۔۔سک ن  ت اک ڈر۔۔۔۔۔۔ازالن امےھت رپ ب

ل دیق م یھبک یھبک ےھجم آپ یک دشی   تبحم دھکی رک
ب لک
ڈر اتگل ےہ ہک یم آپ یک تبحم یم 

پھ ھچک ااسی وہاجےئ وج س  متخ ہن م
 ج
پ ب

 رے 
م
وہیکچ وہں ہی ہن وہ ہک یھبک ہ

 رکدے۔۔۔۔۔۔۔وہ ای  ااجنےن وخف ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

گل ںیہن رکاتکس اور ہی ن  ںیت میسیک ن  ںیت رکیت وہں رہمہم ںیمہ ومت ےک العوہ وکیئ ا

 اہمترے دامغ یم وکں ڈااتل ےہ۔۔۔۔۔۔وہ ہجہل رنم رھک رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 وکیئ ںیہن سب ےھجم ڈر اگل راتہ ےہ۔۔۔۔۔م

ری وہیت وہ سج یک وہج ےس اےسی ایخل م

ن

ڈر ےن یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ مت رھگ یم ف

افم ےل او اگ اہمترا اڈنشیم م اہمترے زنیہ یم اےت یہ اور ھچک ںیہن لک یم اڈنشیم

 وہاجےئ اگ ڑپاھیئ یم یگل روہ یگ وت زنیہ اٹب رےہ اگ۔۔۔۔۔۔م
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 ی   یہی وہج وہ۔۔۔۔۔۔وہ وسےتھچ وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 

 اہں کیھٹ ےہ ش

 ی   ںیہن۔۔۔۔یہی وہج ےہ ریمی اجن۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک امےھت ہپ وبہس دے رک م

 

ش

اےت وہےئ اجہ امنز وک ےت اگل رک ڑھکے وہےت وہےئ اتہک ےہ سج ہپ رہمہم یھب رکسم

 اویتھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔م

 یم آپ ےک ڑپکے اکنل دیتی وہں۔۔۔۔۔م

ے

  ی
 
رشی وہاجےئ ح

ن

 آپ ف

  ےہ اور رہمہم واڈور یک رطف یکچ م

ے

  ےہ۔۔۔۔۔۔وہ ہک رک وارشوم یم الچ اجن

ے

اہں ھت

 اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  م

ے

 یہ اتبےئ اگ ہک اےن واال لک وخایشں الن

ے
ے

رہمہم اک ڈر یہس ےہ ہی سب ای  ومہ ہی وت وق

 ےہ ہی دورن  ں۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ہتش رکےت وہ

ن

  ےھجم آپ ےس ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔ازالن ن

ٹ

 موکم ماصح م املسن مۓڈی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ اخمبط

ے

 رکن

 ہتش رکےت وہ

ن

 سج ےپ میہ ےتہکم ۓاہں وہک ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔املسن اصح  ن

ےہ وج ازالن م رشعت مگیب اور زیلا ےک اکن ڑھکے وہاجےت ےہ ےک ایسی وکن یس ن  ت

ے اعایلن اور
ک
 
ٹ
 

چ

 ہتش رکےن یم رصموف م ےن رکین ےہ 

ن

رہمہم رسکیلی ےس ن

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دی رکدینی 

 

 ھا ےنل اگل ےہ وت یم وسچ راہ اھت ہک اب اس یک ش

مب
س

 یھب 

ن

 

اعایلن اب ب

ر

ن

 ض یھب ادا وہاجے۔۔۔۔۔۔اچےیھ ااھچ ےہ اس اک ف

اہں یہس ہک رےہ وہ یم یھب لک رشعت وک یہی وبل راہ اھت ےک اعایلن ےک ےئل وکیئ ڑلیک م

 دی یک۔۔۔۔۔۔املسن اصح  یھب انپ م 26دوھکیں 

 

اک وہ ایگ ےہ یہی رمع وہیت ےہ ش

 راےئ دےتی وہے ےتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ےہ ماوب ڑلیک دےنھکی یک رضورت ںیہن ےہ ریمی رظن یم ای  ڑلیک

ے

 ےہ ریمی دوس

 اانپ ہصح ڈایتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م تہب ایھچ ےہ۔۔۔۔۔رہمہم یھب ن  ت یم

وخد م یک ایھب اس یک امں زدنہ ےہ یم وکیئ رضورت ںیہن ےہ اعایلن ےک ےئل ڑلیک دےنھکی

  ولیگن ۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب رہمہم وک ہصغ ےس یتہک یہ سج ےپ رہمہم رشدنمہ م

ٹ ن

ڈوھی

اذالن اانپ ہصغ طبض رکےک املسن اصح  وک م ےہ اور وہرک ےچین ہنم رکےک ھٹیب اجیت

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 اخمبط رکن

  آپ اک ایک ہلصیف ےہ۔۔۔۔۔۔وہ رشعت مگیب یک ن  ت وک یسک اھکےت یم ہن الرک 

ٹ

ڈی 

 املسن اصح  ےس وپاتھچ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔م

 ارگ اعایلن رایض ےہ وت ےھجم ایک ارتعاض وہاتکس ےہ۔۔۔۔۔۔
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  یم وت رایض وہں.....اعایل

ٹ

املسن اصح  م ن وج بک ےس اےنپ ےلصیف اک رظتنم اھتیج ڈی 

ےک وبےنل رپ ٹھج ےس وباتل ےہ سج ےپ ازالن اےس آںیھکن داتھکی ےہ سج اک بلطم م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

پ رکےک ھٹیب وج اعایلن وک ھجمس یھب آاجن   ےہ ےک حپ

ے

 وہن

 ہی ایک ن  ت یک املسن اپ ےن۔۔۔۔۔ اےنپ ےٹیب ےک۔۔۔۔۔۔م

پ وہاجؤ۔۔۔۔۔۔ازال   ےہ رہتش ےلرک۔۔۔۔۔۔املسن مرشعت حپ

ن

ن مت اتبؤ بک اجن

 اصح  رشعت مگیب یک ن  ت وک اکٹ رک اذالن وک وبےتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

آج یہ ےتلچ ےہ ےھجم یھب آج زن  دہ اکم ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ازالن وجس اک الگس وبلں ےس 

 ۔۔۔۔۔م ےہ اتہک ۓاگل

 م یم ےتلچ یہ زیلا اور اعایلن ےک العوہ س  ایتر رانہ کیھٹ ےہ

 

۔۔۔۔۔۔املسن مرھپ ش

 اصح  رکیس ےس اوےتھٹ وہے ےتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔رشعت مگیب ہصغ ےس ہک رک واہں 

ن

یم ںیہن اجؤ یگ آپ ولگ وخد یہ ےلچ اجن

 ےساوھٹ رک یلچ اجیت یہ۔۔۔۔۔م

  ولاگن مت ولگ ایتر رانہ سب۔۔۔۔۔۔املسن اصح  ہک رک

ن

ر م اےس وھچڑو یم اےس امن
م
ن  ہ

راھ دےتی ےہ ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 ۔۔۔میک رطف دقم ی 
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 وی اھبیئ آئ ولو وی وس چم ۔۔۔۔۔۔ املسن اصح  ےک اجےت یہ اعایلن اوھٹ رک م

ن

ے

ھت

 ازالن ےک ےلگ گل رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

سج ےپ اعایلن م مےہ اتہک ۓااھچ سب نھکم ںیہن اگلؤ۔۔۔۔۔۔۔وہ اےس ےھچیپ رکےت وہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  وہا رہمہم ےس اخمبط وہن

ے

 رکسمان

  اچےھ وج اپ ےن اھبیئ ےس ن  ت یک اور اھبیئ ماھبیھب الص یم وت رکشہی آپ اک 

ن

ادا رکن

  ےس ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 ےن ڈی 

ے نہب وہےن اک م

ن

ی
 
می
ںیہن اس یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ آپ ےھجم نہب امےتن ےہ وت سب 

رض ادا ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہے یتہک ےہ اور زیلا ان یک ن  وتں ےس م

ن

ف

 گنت ارک واہں ےس یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

مت ےن ن  ت یک یھت انح یک ایم ےس۔۔۔۔۔ازالن اس ےس وپاتھچ ےہ سج م وےسی رہمہم

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م ےپ اعایلن

ے

 یھب رہمہم یک رطف وتمہج وہن

  اچےتہ

ن

ے ن  ت یک یھت ایٹن ےس ےک مہ رہتش ےل رک آن

ن

ی
 
می
 مےہ وت اوھنں ےن اہک ےک یم یج 

 ےنھ وایل یھت ااھچ وہا ےک وخد یہ آایگ۔۔۔۔

ٹ ن

اکل م وت آج یموےسی یہ انح اک رہتش ڈوھی

 رکےک ہی یھب اتب دویگن ےک مہ آج یہ آرےہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م
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 ۔۔۔۔۔ م

ے

  اس اکوت ریما ایک وہن

ے

 مئ ےپ ن  ت رکیل ورہن وکیئ اور رہتش آاجن

ٹ

ولچ ااھچ وہا ن

ی ےہ ہکبج ازالن م اعایلن رکش ادا رکےت وہے

ے

ھب
ب ک

اتہک ےہ سج ہپ رہمہم وت رکسمارک د

 ڈال ےک اےس وغر ےس داتھکی
 
  ےہ۔۔۔۔۔۔امےھت ہپ ب

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ازالن ےک دےنھکی رپ وہ وجس اک الگس اواھٹ رک وبلں ےس اگلن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

رن  ین سک وخیش یم انبیئ اجریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔انح م  اور ہی ی 

 
 

ررائ
ھ

ے

سب

ایم ہی اینت افصیئ 

گ رکےت وہے ن  ون

ن

 ٹ
ی

ٹ

سٹ
 م)انح یک ایم( ےس وپیتھچ ےہ وج ایپز اکٹ ریہ وہیت مڈ

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

آج ریتے رےتش واےل آرےہ ےہ ےھجت دےنھکی دلجی ےس اکم متخ رکےک ایتر وہےن یلچ م

اج وہ ولگ یھب اےت وہےگن سب ۔۔۔۔۔۔ن  ون اےس اتبےت وہے یتہک یہ سج یپ انح اانپ م

 اکم وھچڑ ےک ان ےک نپ س ارک یتھٹیب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایم بک ایک آپ ےن ریما رہتش اور وکن ولگ ےہ اپ ےن ےھجم اتبن   یھب م

 ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ریحان یس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ایھب وہا ںیہن ےہ وہاگ اور ےھجم وخد حبص اتبن   ےہ اوہنں ےن وت یم الھب ےھجت ایک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔ یتہک ۓاتبیت۔۔۔۔۔۔۔وو ایپز اکےتٹ وہ
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  اس رےتش اک۔۔۔۔۔۔۔۔آپ وک سک ےن اتبن   وکن ولگ ےہاورم

 ںیہن ےہ رہمہم اس ےن اتبن   ےہ وہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ارے ریتی دوس

  ےہ رھپ اےس ایک ڑپی م

ے

ایک رہمہم بک ےس رےتش رکاےن گل یگ اس اک وشهر وت ااھچ امکن

رےتش رکاےن یک۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ن  ون یک وپری ن  ت ےنس ریغب یہ ریحاین ےس یتہک 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

اک رہتش الریہ ےہ  رکایت وہ وت اےنپ دویر مہ رےتش ںیہنارے یلگپ وپری ن  ت وت نس ےل و

 ریتے ےیل۔۔۔۔۔۔۔۔م

 دی اتب ریہ وہں یم اےس ایھب م

 

ایک۔۔۔۔۔۔۔ایم یم ںیہن رکو یگ اس ےک دویر ےس ش

 اھک رک

ٹ
ن

ادکیم ڑھکے وہےت وہے یتہک م یہ انم رکدو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکی

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دی 

 

ااھچ الھب وت ےہ اور رکش ادا رک ےک رھگ میہ ۔۔۔۔۔ویکں ںیہن رکے یگ وت اس ےس ش

ےھٹیب رہتش آایگ ورہن اچیبری ڑلایکں وت داعے رکیت ےہ اےھچ روتشں ےک ےیل اور س  م

 یھب ایس رھگ یم اسھت وہیگ ریتے۔۔۔۔۔۔۔ن  ون اس 

ے

ےس ایھچ ن  ت ریتی دوس

 ےک وی ن  ت رکےن رپ اھجمسیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م
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 دیم

 

اہں۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اانپ ہلصیف م ریہ وہںیم اتب  ایم یم ںیہن رکو یگ اس ےس ش

 انسےت وہے یتہک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

دھکی انح ریتی نہب یھب اےنپ رےتش ےپ ھچک ںیہن وبیل یھت اور اہجں مہ ےن اہک اس ےن 

 دی رکیل اور دھکی ینتک وخش یھب ےہ اور ریتا رہتش یھب یم یہ رکو یگ ارگ ےھجم دنسپ ہن م

 

ش

اگل وت ای  ٹنم ںیہن اگلؤ یگ اہں رکےن یم  نکیل ارگ ااھچ آن   وت انم رکداویگن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ یھب اس یک ایم یھت وت الھب اہک یتنس اس یک۔۔۔۔۔۔۔

 ےلصیف رپ واہں ےس اجےن یم یہ اعتیف اجیتن ےہ ویکں ےک ایم وکن اس م

ٹ

انح ایم ےک اب

 اس یک ن  ت امےنن وایل یھت۔۔۔۔۔م

  دھکی ےھچیپ ےس آواز اگلیت مانح ایتر وہاج وہ ولگ اےن واےل وہےگن ۔۔۔۔۔۔ایم ا

ے

ےس اجن

 ےہ ےسج وہ ینس ان ینس رکے رمکے یم یلچ اجیت ےہ۔۔

 مئ م

ٹ

 نشیم یھب وہایگ۔۔۔۔ای  یہی رکف یھت ےھجم ےک اتپ ںیہن بک ےھجم ن

ٹ

ولچ یج اہمترا ای 

 نشیم رکواؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن ویوینریٹس

ٹ

ے وہ ےلم اور یم اہمترا ای 

ے

کلی

ن

ت
 مۓ ےس 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔م اتہک ےس رہمہم

 یج۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک وہا مت وخش ںیہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔وہ اےس رپاشین دھکی رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔
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وہں۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہے م ںیہن یم وخش وہں سب وھتڑی ےس رنوس ارے

 یتہک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔م

  ای  دو دعف اؤ یگ ہن رھپ کیھٹ وہاجؤ یگ۔۔۔۔۔۔
 
  ےہ ح

ے

 وہن

م۔۔۔یہس

م
مم
ہ

 مئ ےہ ہن یھبت۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 ن

ٹ

رس

ن

  ہک رےہ یہ ایھب ف

 یج وکلبل ۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک ےیل اگڑی اک دروازہ وھکےتل وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 م وج ےہ ریہ اکھت وکم وخد ویکں ۓاخہل ھٹیب اج

ن

 مگیب رشعت ےہ۔۔۔۔۔۔۔زیلا وہایگ اھت موہن

 لہٹ ریہ وہیت ےہ ۔۔۔۔۔۔م یم رمکے ےس ہصغ وج ےہ یتہک وکم

ےسیک اس لک یک ایئ وہیئ ڑلیک یک ن  ت یک اتیمہ ےہ م ےسیک ھٹیب اجو زیلا مت ےن داھکی ںیہن

ریمی وت وکیئ اتیمہ یہ ںیہن ریہ ولچ ازالن ےس وت یہی ادیم ریہ ےہ گم املسن اصح  م

وہ یھب اس یک ن  ت امن رےہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب ہصغ ےس یتہک ےہ  اور اعایلن

 ور زیلا وت ان وک وی ہصغ رکےن ےپ دل یہ دل یم وخش وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ا

وہ اس رہمہم وک دی اجریہ ےہ م یج اخہل داھکی ےک ےسیک وج اتیمہ رھگ یک امنکل وک دینی اچےیہ

 ۔۔۔۔۔۔وہ یتلج وہیئ اگ یم رٹیپول اک اکم رکیت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔
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 یھب الریہ ےہ

ے

ہی ہن وہ ےک دوونں لم رک ےھجم اس  زیلا اس اک ھچک رکو اب وت ہی انپ دوس

ے وہے رکف ےس یتہک م

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

ر رکدںی۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب زیلا ےک نپ س 
م
رھگ ےس یہ ن  ہ

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 اس 

ے

  ی
 
 اہیں ےس ںیہن اجؤ ح

ے

  ی
 
اخہل آپ رکف ہن رکے یم وہں ہن یم ح

رہمہم اک وکیئ دنبوتسب ہن رکدوں سب یم یسک ومےعق یک التش یم وہں ااسی ھچک رکو م

اہھت ڑکپ ےک اےس رھگ ےس اکنےل اگ۔۔۔۔۔۔۔وو م اس ےک اسھت ےک ازالن وخد اس اک

 ےتسیپ وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے
ن

 دای

اہن ےھجم نیقی ےہ ھجت ےپ گم ہی وج اعایلن اک رہتش وہراہ ےہ وہ۔۔۔۔۔۔۔اےس ےسیک م

 روںیک۔۔۔۔۔۔م

یض آپ اس رےتش ےک ےیل رایض وہاجے ویکں ےک اعایلن یھب را اخہل ریمی امےن وت

 دی یم راکوٹ یتنب م

 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔زیلا وک اعایلن ےس ایک اھت وج اس یک ش

 وہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ایک بلطم یم رایض وہاجؤ یم یھبک یھب اس رےتش ےک ےئل رایض ںیہن 

 وہیگن۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب یسک وصرت امےن ےک ےئل رایض ںیہن یھت۔۔۔۔۔۔م
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اخہل امن اجے ہی ہن وہ ےک اعایلن آپ ےس دبامگن وہاجے اور وےسی یھب ارگ اپ ہن م

 دی ںیہن رکے ےگ دےھکی آپ ےن ای  دہعف

 

 انم ایک ان ےک میھب امےن وت وہ وکن اس ش

اسھت اجےن ےس گم اجمل ےہ وج وکیئ اپ وک دون  رہ وپےنھچ آن   ایس ےئل ہک ریہ وہں آپ م

رق ںیہن ڑپےن واال ۔۔۔۔۔۔۔زیلا م

ن

 رایگض ےس یسک وکیئ وکیئ ف

ن

رایض وہاجےئ اپ یک ن

ی م

ے

ھب
ب ک

اںیہن ےتھجمس وہے یتہک یہ اور رشعت مگیب زیلا یک رطف اخومیش ےس د

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ارے آپ ولگ آےگ ایک اہک ان ےک رھگ واول ےن رایض وہےئ ن   ںیہن م

  ےہ ہک اسےنم ےس املسن اصح  ازالن م

ے

۔۔۔۔۔۔۔اعایلن وج الوچن یم لہٹ راہ وہن

اور رہمہم وک دھکی رک ان ےک نپ س ارک ای  یہ اسسن رپ وپاتھچ ےہ سج ےپ رہمہم اور م

  ےہ ےہ اور املسن اصح  اےس ریحاین ےس ازالن اےس اونگر رکے وصےف

ے

 رپ ھٹیب اجن

 دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 اورپ ےس ےچین ی

  ےہ اور م

ے

اعایلن املسن اصح  وک وی وخد وک اتکت دھکی رشدنمہ اس وصےف رپ ارک ھٹیب اجن

ر یم ارک ھٹیب اجےت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م رای   املسن اصح  یھب ایس ےک ی 
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 ہلل ےس ایھچ ےھجم وت ڑلیک ےک رھگ واےل دنسپ آے اسد

 

ہ ےس ولگ ےہ اور یچب یھب امش

  وایل۔۔۔۔۔۔۔املسن اصح  ن  ت اک آاغز رکےت وہے ےتہک م
 
ےہ زیمت و ذہتی

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 رخی رھک دی۔۔۔۔۔۔رہمہم م

ے

 دی یک ن

 

یج اوب یھبت آپ ےن نیت ےنیہم یم یہ ش

اب  گمم یہ وہاجےت وشرع وھپانٹ ڈلو امون موت دل ےک اعایلن ماور ےہ یتہک ۓرکسماےت وہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 وہ وبےنل ےس رپزیہ رکن

 مہ اس وک وسیل ےپ م

ے

ے وساچ بک ی

ن

ی
 
می
اہں ویکں ےک ریمے ےٹیب وک وخیش اینت یھت ےک 

 ے

ٹ

 رخی رھک دی۔۔۔۔۔۔م ٹل

ے

ے دلجی یک یہ ن

ن

ی
 
می
 رےھک ےگ یھبت 

  رک آے ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ازالن اعایلن وک دھکی رک اتہک م

ّ

ابمرک وہ وھچےٹ آپ اک رہتش پپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔ےہ وج ےچین ہنم

ے

  رکے ان یک ن  ںیت نس راہ وہن

پ اھت ورہن ازالن وک اتپ اھت م ریخ ابمرک اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔وہ اےنپ ن  پ یک وہج ےس ایھب حپ

 ےچ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ن

 ےک وہ ہی ربخ نس ےک رضور دنبر یک رطح ن

رامشی رکیت م

ن

 را ہنم وت اھٹیم رکے۔۔۔۔۔رہمہم اعایلن ےس ف
م
ےلچ اھبیئ اب اپ ہ

 ےہ۔۔۔۔۔
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  ےہ ارے ایھب

ن

  وہں اھٹمیئ آپ وک ھچک اور یھب اھکن

ے

وت اتبے۔۔۔۔۔وہ م ےلرک ان

 ڑھکے وہےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

یج وکلبل مت اھٹمیئ ےک اسھت آج مہ س  وک ڈرن یھب رکواؤ ےگ۔۔۔۔۔رہمہم یک ہگج م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ازالن اتہک ےہ سج ےپ وہ وخیش وخیش رایض یھب وہاجن

  مویکں ںیہن اھبیئ آپ ولگ اگڑی یم 

ے

 یم ومم اور زیلا وک یھب الن

ے

  ی
 
ےلچ ح

  ےہ اور ازالن تیمس رہمہم اور املسن م

ے

وہں۔۔۔۔۔۔۔وہ اںیھن اتہک ادنر یک رطف اجن

 اصح  یھب اس یک وخیش دھکی رک رکسما دےتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ا دھکی رک مت اہک اجریہ وہ اینت حبص ایتر وہرک۔۔۔۔۔۔۔زیلا رہمہم وک اگڑی ےک نپ س ڑھک

 نشم رکوان   

ٹ

یتہک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ یم ویوینریٹس اج ریہ وہں لک یہ ازالن ےن ریما ای 

ر ےک اےس وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 ےہ ہن ۔۔۔۔۔۔۔وہ ےھچیپ م

  ماووو۔۔۔۔۔۔آئ یس۔۔۔۔۔ گم ویین یھب اےسی اجو یگ۔۔۔۔۔۔۔

ےس وپیتھچ ایک بلطم اےسی۔۔۔۔۔۔رہمہم وک اس یک ن  ت ھجمس ںیہن آیت وت وه ہن یھجمس 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 م

ے

ر ی یہی ےک ویین یھب اس ابعے یم اجو یگ آئ نیم واہں ےک ےئل اچدر ےل یتیل اینت دی 

ابعے یم یھٹیب روہ یگ۔۔۔۔۔وه اس ےک ابعے وک زنطہی رظن ےس دھکی رک یتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وج یٹفیس ابعے یم ےہ وه اچدر یم اہک اور وےسی یھب یم ابعے یم وخد وک وفحمظ م

  مس رکیت وہں ۔۔۔۔۔۔وه اےس رکسما رک وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔وسحم

س  یک انپ انپ وسچ ےہ اب مت اس یم وخد وک وفحمظ وسحمس رکیت اور ےھجم اےس دھکی 

  ماونھجل وہریہ ےہ۔۔۔۔۔۔وه دنکےھ اواکچ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رک یہ

  
ّ
 رے ایپرے یبن رضحت محم

م
 ےن موعرت وک وت رپدے اک مکح اّللّ اور ہ

ّ
َ

َ
لَس
َ
ِه و

ْ
ٹ 
َ ل
َ
ُٰ ع ی اّللّ

ّ
َ ل
َ
ص

و ں ےس چب م

ن

ھی
 
چ
ل

 رکوں یگ وت ایک اتپ منہج یک او

ے
 

رداس  وک ی 

ن

ن

 ھ
چ
ل

دن   ےہ ارگ یم اس او

 اجؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مت ھجم ےپ زنط رک ریہ وہ۔۔۔۔۔وه ای  اربئو ااھٹ رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

یک ای  ن  ت  ںیہن وکلبل ںیہن یم وت سب ای  ن  ت ہک ریہ وہں اّللّ اور اس ےک یبن

  اتبیئ ےہ۔۔۔۔۔۔۔وہ یفن یم رس الہ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

اوو زیلپ رہمہم مت ےس ای  ن  ت رکو وت مت وپرا رچکیل دےنی گل اجیت وہ ےسیج سب اہیں مت یہ م

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زیلا اواتک رک وبیتل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

ر وہن

ن

  ماملسمن وہ مہ وت ےسیج اکف
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ے وت وےسی یہ ہک

ن

ی
 
می
ل ںیہن مزیلا ایک وہایگ ےہ 

ب لک
  

ن

 دن   اھت ریما دصقم مت ےپ زنط رکن

 اھت۔۔۔۔۔۔۔

ر وہریہ ےہ۔۔۔۔۔۔زیلا ےک وبےنل م ر ویکں ڑھکی وہ اگڑی یم وھٹیب ن  ر دی 
م
رہمہم ن  ہ

ےس ےلہپ یہ ازالن ادنر ےس آےت یہ رہمہم ےس اتہک ےہ وه وت رکش اھت ےک اس ےن زیلا یک م

ا رکیت ےہ ورہن ایھب ایھچ اخیص زعت ن  ت ںیہن ینس ہی ن  ت زیلا دل یم وسچ رک رکش اد

  مازفایئ وہاجین یھت۔۔۔۔۔۔۔۔

 رک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔وه اگڑی اک دروازہ وھکل رک یھٹیب ےہ اور ای  م

ٹ

 
یج سب آپ اک وی

 رپ اہھت ن  دنےھ ایہن وک دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ن

  مرظن زیلا ےپ ڈایتل ےہ وج نس 

ری ای ےھجم درس دےنی وایل ۔۔۔۔۔۔۔زیلا ان یک اگڑی ٹیگ ےس م

ٹ

ہہ۔۔۔۔۔ی 
ہ

ن

ب
وہ

 لکن اجےن ےک دعب ہک رک ادنر یک رطف دقم ڑپاھ دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤  

یم ںیہمت وخد ےنیل اؤ اگ اوےک اور یسک ےس یھب افوتل ن  ت رکےن یک رضورت ںیہن ےہ مت م

 وکیئ ہن وکم

ٹ
ن

  ںیہن اور مایھب وین وہ وت ہی وٹسڈی

ن

ران
 
یئ رشارت رضور رکے ےگ گم مت ھگ

 ولاگن۔۔۔۔۔۔۔ازالن ویوینریٹس ےک اسےنم

ٹ

پ  

ن

  رھپ یم وخد یہ ارک ن

ن

 موفرا ےھجم اکل رکن

  ےہ سج ےپ رہمہم رکسما م

ے

اگڑی روک رک رہمہم وک یسک وھچےٹ ےچب یک رطح تحیصن رکن

  مرک اےھچ وچبں یک رطح اانپ رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔م
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 وہ ریمی ن  ت ںیہمت ھجمس یم آریہ ےہ ےک یم ایک وبل راہ ممت سنہ ویکں ریہ

  اس یک رطف داتھکی م
 
  ےہ گم ح

ے

وہں۔۔۔۔۔۔۔ازالن ہن اجےن اےس ایک ایک اھجمسن

ر ن  ت ےپ رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔
م
  ےہ وج رکسماےت وہے اس یک ہ

ل ماھجمس رےہ ےہ ےسیج یم ویوینریٹس ںیہن اوکس مازالن آپ وت ےھجم وھچےٹ ےچب یک رطح

 ےہ۔۔۔۔۔۔ یتہک ۓاجریہ وہں۔۔۔۔وه ےتسنہ وہ

رض ےہ۔۔۔۔۔۔وه م

ن

  ریما ف

ن

اہں مت ریمے ےیل وھچیٹ یچب یہ وہ اور ںیہمت اھجمسن

  مدنکےھ اواکچ رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  مااھچ یج یم وھچیٹ یچب وہں وت آپ وت رھپ ریمے۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مۓ ن  ت اکےتٹ وہ ااھچ سب ہی اتبؤ ریمی ن  ت ھجمس یم ای ہی ںیہن۔۔۔۔۔۔وه اس یک

  مدے۔۔۔۔۔۔ وناز ےس بقل ےس وکن اجےن ہنم ےک ےہ اتہک

ارگ اب آپ ااجزت دںی وت یم اجؤ ہی ہن وہ  یج یج ایگ ریمی ھجمس یم اپ یک اسری ن  ت

ےک ےلہپ دن یہ ٹیل وہاجؤ۔۔۔۔۔۔۔وه اس ےس ااجزت امےتگن وہے یتہک م

ر

ے

ےن ےک دعب وه مےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں اہں اجؤ۔۔۔۔۔۔ ااھچ ونس۔۔۔۔رہمہم ےک ای

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  اےس اخمبط رکن

  یج۔۔۔۔۔۔۔

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

217 

اانپ ایخل رانھک۔۔۔۔۔۔ازالن اےنپ دوونں اہھت اس ےک اگل ہپ رھک ےک اس ےک امےھت م

رپ رہمہم رکسما رک اابثت یم رس الہرک ویوینریٹس یک رطف م ہپ وبہس دے رک وباتل ےہ سجم

ریت ےہ اور ازالن اس ےک ویین ےک ادنر اجےت یہ اگڑی انپ

ٹ

 زنمل یک رطف ےل اتیل می 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

رہمہم ویوینریٹس ےک ادنر ارک واہں ےک اموحل وک دھکی ےک بیجع اس لیف رکیت ےہ رھپ ہی م

راق یہ ہن رکدںی۔۔۔۔

ن

 یھب ڈر اھت ےک یہک وکیئ م

ںیہن ںیہن زعت وت اّللّ داتی ےہ ہن ولگ وھتڑی۔۔۔۔رھپ وخد یہ ےس ہک رک یفن یم رس م

  ۔۔۔۔الہیت ےہ۔

الکس اہک وہیگ۔۔۔۔۔اہں ان ےس وپیتھچ وہں۔۔۔۔۔وه ایھب وسچ یہ ریہ یھت ےک م

  داتھکی ےہ سج یک رمع م

ے

ےک گل ن  یتگل ےہ اور اس ےک م 50اسےنم ےس ای  آدیم آن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وحےیل ےس وه اہیں اک رس ولعمم وہن

 اویکسز یم رس ۔۔۔۔۔۔۔م

ر رک دےتھکی یج۔۔۔۔۔رس وج اس ےک نپ س ےس زگر رےہ وہےت یہ ا

ٹ

س ےک وبےنل رپ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 یک الکس اہک ےہ۔۔۔۔۔۔م 3rd yearرس 
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ہی اسےنم یک رطف اجرک ٹفیل اسڈیئ رپ وج دورسی الکس ےہ ویہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔وہ م

 رے ےس اتبےت یہ۔۔۔۔۔

 

  ماہھت ےک اش

 وی ۔۔۔۔۔۔رہمہم رکسما رک ان اک رکشہی ادا رکیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

ے

  ماوےک رس ھت

اےت وہے واہں ےس ےلچ اجےت یہ اور رہمہم الکس یک مون ڈین۔۔۔۔وه یھب رکسم

  مرطف۔۔۔۔۔۔

ر م رکش الکس وت یہس اتبیئ۔۔۔۔۔وه الکس یم ارک ھکس اک اسسن یتیل ےہ اور رھپ ھچک یہ دی 

 یم رس یھب آاجےت یہ وت وه رچکیل ےنیل یم رصموف وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 وس ریہ م جب ےئگ یہ 12انح اوھٹ اج ریمی یچب دھکی دوریپ ےک 

ے

اور وت ایھب ی

گلٹ ا ں رہپےت وہ

ن

ت
رے ۓےہ۔۔۔۔۔ن  ون انح ےک ن  ول یم ا

ٹ

 میتہک ےس ایپر ی 

  میہ۔۔۔۔۔۔۔

  میج ایم اھٹ یئگ وہں۔۔۔۔۔انح اانپ رس ن  ون یک وگد یم رھک رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

 انح وت وپری رات رویت ریہ ےہ۔۔۔۔۔م

  مںیہن ایم سب دنین ںیہن آریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔

ر وہیت ےہ م ااھچ رھپ ہی  ن ےسیک یہ۔۔۔۔۔ن  ون ےک وبےنل یک دی 

 
ن

ریتے اگل رپ آوسن ےک ن

  اٹسرٹ رکدیتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن

  ماور انح رون
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  ارے رو ویکں ریہ ےہ وکیئ ن  ت ےہ وت اتب۔۔۔۔۔

ایم یم ےن آپ وک وبال یھب اھت ےک آپ انم رکدانی ان وک اس رےتش اک گم آپ ےن وت انم ایک م

 رخی دے دی ۔۔۔۔۔۔۔وه روےت وہےئ م

ے

  اھت آپ ےن وت ان وک نیت ےنیہم دعب یک ن

ن

یہ رکن

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ؤ اہں وت یم ےن یھب ےھجت اہک اھت ےک ارگ ےھجم وه ولگ اےھچ ےگل وت یم ای  ٹنم ںیہن اگل

سلہ ایک ےہ ااھچ الھب ڑلاک ےہ لکش وصرت یھب ایپری م
م
یگ اہں رکےن یم اور ےھجت 

  ےہ۔۔۔۔۔

سلہ اھت اس  ایم آپ وکم
م
را وھچھچرا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔انح وک یہی وت 

ٹ

ںیہن اتپ ےک وه انتک ی 

  ےس۔۔۔۔۔۔

یہ ایک وھچھچرا نپ ایک ےہ اس ےن ریتے اسھت۔۔۔۔۔۔ن  ون وھٹڑی ےپ اہھت رھک رک م

  وپیتھچ یہ۔۔۔۔

  ماب الھب ایک اتبیت وه اس اک وھچھچرا نپ یھبت ن  ت دبےتل وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ہتش وت انب م

ن

ایم اپ یھب حبص حبص ایک ن  ںیت ےل رک ھٹیب یگ ےھجم اینت وھبک یگل ےہ ن

  دںی۔۔۔۔۔۔۔۔
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  یھب نب ماوو 

ن

 اھکن

ے

  ی
 
 وہراہ ےہ لچ اھٹ افصیئ رک ح

ے
ے

یب یب دوریپ ےک اھکےن اک وق

  ماجے اگ۔۔۔۔۔۔۔ن  ون اےتھٹ وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 دی ےک دعب یہ ےلم اگ اہیں وت وکسن ظفل یھب رحام ےہ۔۔۔۔۔۔انح 

 

اب وت وکسن ش

ر اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔
م
  موبیتل وہیئ ن  ولں اک وجڑا انب رک رمکے ےس ن  ہ

ڈراےم یہ ہی۔۔۔۔۔۔ ورہن وت وخش تہب ےہ اس رےتش ےس۔۔۔۔۔ن  ون مریتے سب 

 اس ےک اجےن ےک دعب وخد یہ ہک رک رکسمایت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

اصح  یج آج ڈی۔اسی ۔یپ اصح  یک اکل ای یھت آج گنٹیم ےہ سج یم آپ یک م

اکھج ےہ۔۔۔۔۔اربک ازالن ےک اسف یم ارک اتہک ےہ وج ای  افلئ یم  رشتک الزیم

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہن

۔۔۔۔۔۔۔وه ریغب افلئ ےس رظن ااھٹ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 
  مریخی

  ےہ اوہنں ےن یہی اہک اھت۔۔۔۔۔۔م

ن

 اتپ ںیہن اصح  گم آپ وک الزیم اجن

ے م

ے

کلی

ن

ت
   ےس ومن  لئ 

 
  وہں رھپ۔۔۔۔۔۔وه افلئ دنب رکےک ج

ے

ااھچ کیھٹ ےہ یم اجن

  موہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔اربک ویلسٹ ام   ےہ۔۔۔۔۔یج اصح 

ے

ر الچ اجن
م
  مر ےک اسف ےک ن  ہ

  مےہ۔۔۔۔۔۔ اتہک ۓولیہ اعایلن اہک وہ۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن وفن اکن ےس اگل
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  ماعایلن: اھبیئ یم وت گنٹیم یم اھت۔۔۔۔۔۔۔

  ازالن : او ااھچ۔۔۔۔۔

 ےس اکل یک اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 
  ماعایلن : ریخی

  اھت گم

ن

 ےھجم ایھب ای  رضوری اکم ےک مازالن : اہں ن  ر رہمہم وک ویوینریٹس ےس کیپ رکن

ری م

ن

ری وہوت مت اےس کیپ رکےتیل گم مت یھب ی 

ن

 ی   مت ف

 

  ےہ وت یم ےن وساچ ش

ن

ےیل اجن

  وہ۔۔۔۔۔۔

ری یہ وہیت م

ن

اعایلن : وت اھبیئ زیلا یھب وت ےہ رھگ یم اےس ہک دںی وےسی یھب وه ف

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  مازالن : اہں کیھٹ ےہ مت اےس اکل رکےک وبل دو۔۔۔۔۔

  ن : اوےک یم ہک داتی وہں اےس ۔۔۔۔اعایل

  مازالن : اوےک اّللّ احظف۔۔۔۔

 اعایلن : اّللّ احظف۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر ڑھکے رہمہم اک ااظتنر رک ریہ وہیت ےہ اور وخد وک وکس یھب ریہ م
م
زیلا ویوینریٹس ےک ن  ہ

  موہیت ےہ ےک ویکں اس ےن اعایلن یک ن  ت امین۔۔۔۔۔
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ی وہں۔۔۔۔۔۔وه وخد ےس ہک رک م

ے

ھب
ب ک

ایک تبیصم ےہ ن  ر ۔۔۔۔۔۔۔ادنر اجےک یہ د

 اہیں ےس واہں رھپ رےہ م ویوینریٹس ےک ادنر دالخ وہیت ےہ اہجں

ٹ
ن

تہب ےس وٹسڈی

ریت یہ ےہ ےک اس ےک اکونں یم م

ٹ

وہےت ےہ۔۔۔۔۔۔ وه س  وک اونگر رکے اےگ ی 

ری   یتنس

ن

  مےہ۔۔۔۔۔۔ ای  آواز آیت ےہ ےسج نس ےک وه ویہ روک رک م

  موه دو ڑلےک وہےت ےہ وج اسپ یم ن  ںیت رک رےہ وہےت ےہ۔۔۔۔۔

اب ایک رکے اگ وت ریتے نپ س وت سکب ےنیل ےک یھب ےسیپ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔الہپ ڑلاک م

  موباتل ےہ۔۔۔۔۔

 نشم یھب

ٹ

یک وہج ےس لم ایگ ورہن اہک م scholership یہی وت ن  ر۔۔۔۔ ادرھ ای 

امں یک ہی امیبری۔۔۔۔۔اہک ےس الؤ اگ یم دس الھک مریمے نپ س اےنت ےسیپ یہ اور اب ا

  ڑپے ہن وت انپ امں یک اجن م

ن

روےپ ۔۔۔۔۔۔۔ارگ مسق ےس ےھجم یسک اک لتق یھب رکن

اچبےن ےک ےیل ہی اکم یھب رک دواگن۔۔۔۔۔۔دورسا ڑلاک اتہک ےہ سج یک ن  ت نس رک زیلا م

 آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

م
  ےک رھچے رپ اطیشین رکسماہ

ں ےک نپ س سب رےتش یہ وت وہےت ےہ۔۔۔۔۔۔الہپ ڑلاک اس یک ن  ت ماہں ن  ر مہ رغوبی

  منس ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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آپ ےس ن  ت وہیتکس ےہ۔۔۔۔۔زیلا ان ےک اسےنم اجرک وپیتھچ ےہ سج  اویکسز یم

ےپ وه دوونں ڑلےک ریحاین ےس ےلہپ زیلا وک اور رھپ ای  دورسے وک دےتھکی م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  اک ڑھکا وہرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔یج ےہک ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔۔الہپ ڑلم

ےھجم آپ ےس ںیہن ان ےس ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔زیلا اس ےک ےھچیپ ےھٹیب دورسے م

 رہ رکیت ےہ سج ےپ وه ڑلاک ڑھکا وہرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 

  مڑلےک یک رطف اش

 یج ےہک ایک ن  ت رکین ےہ آپ ےن ےھجم ےس۔۔۔۔۔۔۔

ےک اتبو یگ ےک اہک انلم موفن ربمن دو یم ںیہمت اکل رک اہیں ںیہن ےھجم مت اانپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

گم آپ وک ھجم ےس ایک اکم ےہ۔۔۔۔۔اےس ریحت وہیت ےہ ےک اینت ایپری اور اریم م

  اچیتہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔

ن

  مڑلیک ھجم ےس ن  ت رکن

ہی وت یم مت ےس لم رک یہ اتبو یگ ےک ایک ن  ت ےہ گم اس اکم ےس ںیہمت رضور افدئہ م

  ۔۔۔۔۔۔وہاگ۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے یتہک ےہ۔

 اوےک آپ ربمن ےھکل ےھجم اکل رکدےی اگ یم آاجؤ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔م

  ماوےک وھکلاے ۔۔۔۔۔۔۔۔وه ومن  لئ اہھت یم ڑکپے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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س ۔۔اب یم اپ وک تہب دلج اکل رکو یگ۔۔۔۔

ک

ن

ھٹ

ے

ب

  

ر اجیت ےہ اہجں ےس اےس رہمہم آیت م اوےک یم ااظتنر رکو اگ۔۔۔۔۔ زیلا رکسما رک اےگ

ٹ

ی 

م

ھ
ب ک

ی ےہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہیئ د

ے

ب

  م

وکن یھت ن  ر ہی اور ایک ن  ت رکین ےہ اس ےن ھجت ےس۔۔۔۔۔۔زیلا ےک اجےن ےک دعب م

 الہپ ڑلاک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔م

  اجؤ اگ وت یہ اتپ ےلچ اگ ےک ایک ن  ت رکین ےہ اس م
 
ےھجم ایک اتپ ایک ن  ت رکین ےہ اب ح

  ےن۔۔۔۔۔۔۔۔وه زیلا یک رطف دھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔

ں ایک رک ریہ یہ۔۔۔۔۔رہمہم زیلا وک اےنپ اسےنم دھکی رک ریحت ےس وپیتھچ زیلا مت اہی

  مےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

  مںیہمت ےنیل ای وہں وه ازالن وک وکیئ اکم رپ ایگ اھت ہن وت اس ےن ےھجم اجیھب ےہ۔۔۔۔۔۔م

ااھچیہس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ ےتلچ ےہ ۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت ےتھجمس وہے یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  م۔اہں ولچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہمہم م آوھکنں رپ نس الگسس اگل ےک زیلا اجےت وہے ای  رظن اس ڑلےک وک دھکی ےک

راھیت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م ےک رمہا

ٹ

ر یک رطف دقم ی 
م
 ویوینریٹس ےس ن  ہ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤  
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 ول ےس م وت رھپ اسیک زگرا آج اک دن۔۔۔۔۔۔۔ازالن وارشوم ےس لکن ےکم

ٹ

اےنپ ن  ول وک ن

  وہا رہمہم ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔وج ڈیب ےپ یھٹیب انپ وگد یم ی  ریھک اس اک م

ے

کشخ رکن

  ماطمہعل رکےن یم رصموف یھت۔۔۔۔۔۔

تہب ااھچ زگرا اور یسک ےن ریمے اسھت ذماق یھب ںیہن ایک اور ےھجم الکس یھب آاسین م

 یھب انبیئ ےہ او

ے

  مر۔۔۔۔۔۔۔ےس لم یگ یھت اور یم ےن ای  دوس

ارے اسسن وت ےل ول ڑلیک۔۔۔۔۔۔۔ یم نس راہ وہں ںیہمت ۔۔۔۔۔۔۔ازالن م

 اےس ونن ااٹسپ وبےتل وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 یج ۔۔۔۔۔سب آپ ےن اہک وت یم ےن یھب وبانل اٹسرٹ رکدن  ۔۔۔۔۔۔

را ہک رےہ ےھت ےک یم اؤ اگ ںیہمت م

ٹ

ااھچ آج اپ ویکں ںیہن اےئ ےھجم ےنیل وےسی وت ی 

 رےت وہے یتہک ےہ سج ےپ ازالن اک قہقہ رمکے م

ے

ےنیل۔۔۔۔۔رہمہم اس یک لکن ان

ا  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ج ٹ

ن

ب

  میم وگ

آپ سنہ ویکں رےہ ےہ یم ےن وکن اس ہفیطل انسن   ےہ۔۔۔۔۔۔۔اےس ازالن اک وی 

ل ا
ب لک
  ماھچ ںیہن اتگل۔۔۔۔۔۔البوہج انسنہ 

وہے اتہک ےہ سج م ن  ر مت ےن ہنم ااسی انبن   ےک ریمی یسنہ لکن یئگ۔۔۔۔۔ازالن ےتسنہ

 ک وھپال رک ےھچیپ ہنم رک یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 ےپ رہمہم ہصغ ےس ن
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ری  اگل رک م ااھچ اب رکو ن  ت ۔۔۔۔۔۔ایک ہک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ازالن انپ یسنہ وک ی 

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  یہ وضفل م ںیہن رےنہ دںی

ن

ےھجم ںیہن رکین وکیئ ن  ت۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ےس وت ن  ت رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔وه انپ ی  یم رس دےی یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ااھچ ہن ن  ر وسری ۔۔۔۔۔وبول یھب ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک اہھت ےس ی  م

  مےلرک اتہک ےہ سج ےپ رہمہم یھب اس رطف ہنم رکیتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

  م ےنیل ویکں ںیہن آے۔۔۔۔۔۔مےلہپ آپ ہی اتبے ےک آپ ےھجم

یم اےن یہ واال اھت ںیہمت ےنیل گم رھپ ڈی۔اسی ۔یپ اصح  یک اکل ایگ ےک گنٹیم ےہ م

اور ریمی رشتک الزیم ےہ یھبت یم ےن اعایلن وک اکل یک وت اتپ الچ ےک وه یھب گنٹیم م

اےس اسری میم ےہ وت ایس ےیل رھپ وبجمرا زیلا وک اجیھب اھت ںیہمت ےنیل ےک ےئل۔۔۔۔۔وه 

  من  ت اتبےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  ااھچ۔۔۔۔۔۔رہمہم اس یک ن  ت یتھجمس وہیئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 یج اور آپ اک دن اسیک زگرا۔۔۔۔۔۔۔م
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تہب ااھچ آج الہپ دن اھت وت یھبت یسک ےس زن  دہ ن  ت ںیہن وہیئ گم ای  ڑلیک یھت سج م

اس ےس وپھچ مےن ےھجم ےس احل اچل وپاھچ وت دبےل یم۔۔۔۔۔۔یم ےن یھب 

 ایل۔۔۔۔۔۔۔

 وت ںیہن وہیئ ہن احل اچل وت دنبہ اےت اجےت ولوگں ےس یھب وپھچ م

ے

رھپ وه اہمتری دوس

  ماتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

ری ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔وه یھب م

ٹ

 یھب نب اجےئ یگ اس یم وکن یس ی 

ے

اہں وت دوس

 دنکےھ اواکچ ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

۔۔۔۔ازالن اس اک اہھت ڑکپ ےک مااھچ وھچڑو ان ن  وتں وک مہ انپ ن  ںیت رکےت یہ۔۔

رے ایپر ےس وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 ی 

  میج ںیہک آپ وک ایک ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 رکےن گل ایگ م

ے

ّ
ن  ر مت ےن ھجم ےپ ایک اجدو ایک ےہ ےک یم مت ےس اینت حم 

 موہں۔۔۔۔۔ریمی زدنیگ یم یھبک یسک یک اینت اتیمہ ںیہن یھت ینتج اہمتریم

  مےہ۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک آوھکنں یم دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ںیہن م

ے

ّ
 ورہن یم ےن یھبک وخد ےک ےیل ایسی حم 

ے

ّ
اتپ ںیہن آپ یہ رکےت ےہ اینت حم 

  مدیھکی ےسیج آپ رکےت ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 وہ اور ازالن انپ م

ے

ّ
ی یھب ےسیک ویکں ےک مت وت ازالن یک حم 

ے

ھب
ب ک

ممہ۔۔۔۔۔۔۔اور د

 یسک وک ںیہن

ے

ّ
رشام رک م  داتی۔۔۔۔۔۔ازالن رکسماےت وہے اتہک ےہ سج ےپ رہمہمحم 

 ےچین ہنم رکیتیل ےہ رھپ ھچک ن  د اےن رپ اس ےس رس ااھٹ رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  آپ ےن ےھجم یلہپ ن  ر داھکی وت آپ ےک دل یم ایک ایخل آن  ۔۔۔۔۔
 
  مازالن ح

  میلکپھچ۔۔۔۔۔۔

 یلکپھچ اک ایخل آن  ۔۔۔۔۔۔ اےس مایک۔۔۔۔۔ایک اہک آپ ےن۔۔۔۔آپ وک ےھجم دھکی رک

 ڈال رک وپیتھچ ےہ اےس 
 
دصہم یہ وت اتگل ےہ وه رمک ےپ دوونں اہھت رھک رک امےھت ےپ ب

  مازالن ےس ہی ادیم اہک یھت۔۔۔۔۔۔۔م الھب

ارے ںیہن ںیہن ںیہمت ںیہن ہک راہ اہمترے ےھچیپ یلکپھچ ےہ وه اتب راہ م

 

ے

 ےہ اور رہمہم اےنپ ےھچیپ یلکپھچ اک نس موہں۔۔۔۔۔ازالن انپ ن  ت ریلک رکےک اےس اتبن

 اگلیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن

  مرک یہ ڈیب ےس الھچن

ریپ الیھپ رک ڈیب رگاون ےس گیٹ اگل ےک رہمہم اک اہھت م اب نیس ھچک وی اھت ےک ازالن ڈیب رپم

 اگلرک ڈیب ےک م ڑکپ ےک اھٹیب

ن

اھت اور رہمہم یلکپھچ اک نس رک یہ اس ےک اورپ ےس الھچن

 ڑھکی وہاجیت ےہ اور ازالن ہنم وھکےل رہمہم وک داتھکی ےہ ےک ایھب مدورسی اسڈیئ اجرک

  وہا ایک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ازالن دھکی ایک رےہ ےہ امرے ہن اےس۔۔۔۔۔۔

  رہمہم ایھب ںیہمت ایک وہا اھت۔۔۔۔۔۔وه ریحت ےس اےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

۔وه تنم موه یلکپھچ اک انس اھت ہن وت ڈر یگ یھت۔۔۔۔۔اب زیلپ اےس امر دے ۔۔۔۔۔م

  مرھبے ےجہل یم وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔۔ازالن اےنپ اورپ ےس اچدر ااھٹ رک اواتھٹ ےہ اور کھج رک لپچ ااھٹ م

ے

ااھچ امرن

  ےہ اہجں یلکپھچ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

رن

ٹ

  مرک دویار یک رطف ی 

ازالن ۔۔۔۔۔۔۔ازالن اےس امرےن یہ اتگل ےہ ےک رہمہم یک آواز ےس روک رک اس 

  م۔۔۔۔۔میک رطف داتھکی ےہ

 ردی یھب وہیت ےہ یلکپھچ م
م
  فیلکت ہن وہ اچیبری وک۔۔۔۔۔۔۔رہمہم وک ہ

ن

آرام ےس امرن

  ےس۔۔۔۔۔۔

رہمہم یم اےس امرو اگ وت فیلکت وت وہیگ ہن۔۔۔۔۔۔۔ازالن ےتہک یہ یلکپھچ اک اکم امتم رک 

  داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ر کنیھپ ےک آے۔۔۔۔۔۔رہمہم وھتڑی یس اےگ ارک یتہک ےہ اور ازالن م
م
اب اےس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ر ےل اجن
م
  درٹسی ےس اےس ااھٹ رک ن  ہ
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م

ک

رے ےس 

ن

  ےہ وت رہمہم م

ے

  رمکے یم ان
 
رررٹ اوڑےازالن ح

مف
وس ریہ وہیت ےہ وت م 

  م

ے

ازالن یھب رشارت اس رکسماےت وہے دروازہ دنب رکےک ڈیب یک رطف آاجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 یم دقم 

ٹ
ن

 مئ ےک ۔۔۔۔۔۔زیلا ےسیج یہ روٹسیری

ٹ

رے نپ دنب وہ ن

ٹ

ارے واہ۔۔۔۔مت وت ی 

ےہ اور مریتھک ےہ وت اےنپ اسےنم یہ ولطمہب صخش وک دھکی رک اس ےک نپ س ارک وبیتل 

 رک یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔۔
پ
چ

ھب 
ک

 رکسماےت وہے رئیچ 

  اھت۔۔۔۔۔ریخ وےسی آپ ےن ایک ن  ت رکین م

ن

 مئ رپ آن

ٹ

 مئ اتبن   اھت وت ایس ن

ٹ

یج آپ ےن یہی ن

 ںیہن وہں۔۔۔۔۔۔وه ڑلاک اربئو ااھٹ رک وپاتھچ م

ے

یھت ھجم ےس یم وت آپ وک اجاتن ی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

تہب دنسپ ےہ وج افوتل ن  ت یک ہگج اکم یک موگڈ۔۔۔۔۔یہس وسال ایک ےہ ےھجم اےسی ولگ م

۔۔۔۔۔وه اےس رساہےت وہے یتہک ےہ سج م

ٹ

 
 ای

 

ن  ت رکےت ےہ۔۔۔۔آئ الی

  مےپ اس ڑلےک ےک وہوٹنں رپ اکسمن آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  مارگ ریمی رعتفی وہیگ وہ وت اکم یک ن  ت رکے۔۔۔۔۔

 ےن ریما میج ویکں ںیہن۔۔۔۔۔وت ن  ت رشوع رکےن ےس ےلہپ یم ہی اتبدوں ےک ارگ مت

  ہی اکم رکدن   وت یم ںیہمت دس الھک دویگن۔۔۔۔۔۔

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

231 

 دس الھک۔۔۔۔۔گم ااسی یھب ایک اکم ےہ۔۔۔۔۔۔ وہ ریحت ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔م

 ۔۔۔۔۔زیلا ےتسنہ وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ن

 ارے رکف ںیہن رکو یسک اک لتق ںیہن رکن

  وہاگ ےھجم۔۔۔۔۔۔

ن

  مرھپ ایک رکن

یس کھج ےک اےس اسری ن  ت اتبیت موت ونس ںیہمت۔۔۔۔۔۔۔۔زیلا وھتڑی 

 آیت م

ٹ

م
ےہ۔۔۔۔۔ےسج نس ےک اس ڑلےک ےک رھچے رپ اطیشین رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

الھک ولاگن ہی رسکی واال اکم ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔وه ےھچیپ رئیچ ےس گیٹ م15اس اکم ےک یم 

  ماگل رک رکسما ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  ماےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ےھجم اتپ اھت مت ایسی ن  ت رضور رکو ےگ۔۔۔۔۔زیلا رکسما رک 

  ےہ ہنم امیگن رمق ےنیل اک۔۔۔۔۔۔۔

ے
ن

 
ی وت رھپ ریما یھب قح ب

گ

ن

 ٹ
لی

  ماب اےسی اکم آپ 

 مےس اامیدناری اکم اور ےگ ےلم دعب مےک وہےن اکمم ےسیپ گم ےگ ۓکیھٹ ےہ لم اج

 ۔۔۔۔۔۔وه

ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔ موبیتلم رک دھکی رطفم یک اس رکن

ارے آپ رکف یہ ہن رکے ااسی اکم رکو اگ ےک آپ ےھجم وخیش ےس سیب الھک وخد یہ دے م

۔۔۔۔۔۔وه ےتسنہ وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 
  دنی
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اےھچ وہ اکم یم۔۔۔۔۔۔۔زیلا اےس ےتہک وہے وجس اک م ولچ دےتھکی ےہ ےک مت ےنتک

  الگس اےنپ ہنم ےس اگلیت ےہ۔۔۔۔۔

 دھکی ےیجیل اگ۔۔۔۔۔وه اس یک رطف دھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

االسلم مکیلع ۔۔۔۔۔۔ای  ڑلاک رہمہم ےک نپ س اےک وباتل ےہ وج دےنھکی یم رہمہم یک رمع اک م

  میہ اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔یج آپ وکن؟؟؟؟رہمہم وجاب دےنی ےک دعب وپیتھچ مومکیلع االسلم ۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔

م

ے
ے

را ہن امےن وت یم ادرھ ھٹیب اتکس وہں۔۔۔۔۔۔رہمہم اس وق ویوینریٹس یک م ارگ آپ ی 

  وه ااجزت اماتگن ےہ۔۔۔۔۔۔۔
 
 چنیب رپ یھٹیب وہیت ےہ ح

ںیہن آپ یہک اور ھٹیب اجےئ۔۔۔۔۔وه دون  رہ انپ ی  ےپ یتکھج وہیئ یتہک م

  ۔۔ےہ۔۔۔۔۔

را ڑلاک ںیہن وہں وه درالص ل آپ یم یتلم م مدےھکی یم وکیئ ی 
ب لک
ریمی ای  نہب یھت وج 

 یھت۔۔۔۔۔م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

پ وہن   موه وبل رک حپ
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پ وہےن رپ یتہک م میھت ےس ایک بلطم ےہ اب اہک ےہ۔۔۔۔۔رہمہم اس ےک حپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  اچاتہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔وه ولظمم یس وصرت انب رک م

ن

یم ادرھ ھٹیب اجؤ آپ ےس ن  ت رکن

 اتہک ےہ سج ےپ رہمہم اسڈیئ رپ وہرک اےس ہگج دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔م

  رکشہی۔۔۔۔۔

  میج ںیہک ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔رہمہم اس ےک ےنھٹیب رپ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ل آپ یک رطح یھت آ19وه ریمی ای  نہب یھت 
ب لک
پ یک رطح یہ اجحب ماسل یک وه 

  یم ےن آپ وک لک داھکی وت ااسی اگل وه ریمے اسےنم ایگ ےہ ایس ےیل م ن  دنیتھ یھت
 
وت ح

  یم ےن وساچ آپ ےس ن  ت رکولں ۔۔۔۔۔۔۔۔

  مگم آپ یک نہب ےہ اہک ۔۔۔۔۔۔۔

رنی ویٹرم ھ وہیئ ےہ۔۔۔۔۔۔وه اےنپ ہن م ریمی نہب وک ی 

ے

پ ب
اھت دو اسل ےلہپ یہ اس یک ڈ

  موسن اصف رکےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔دےنھکی واےل آ

  

ے

اووو۔۔۔۔۔امی وسری۔۔۔۔تہب اوسفس وہا ۔۔۔۔۔۔رہمہم وک چس یم اوسفس وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 رکین یھت۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  میج وکیئ ن  ت ںیہن سب آپ ےس ای  روکي
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  یج ںیہک ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔وه وخدشیل ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ےیجیک اگ۔۔۔۔۔وه تنم رکےت وہے میم آپ وک انپ نہب امن اتکس وہں زیلپ انم

ے

 م

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےہ۔۔۔۔۔۔وه رکسماےت م

ے

یج ویکں ںیہن یم آپ یک نہب یہ وہں آپ ےھجم امن تکس

  موہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 م ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔

ن

  متہب رکشہی ۔۔۔۔۔وےسی آپ اک ن

 م رہمہم ازالن ےہ اھبیئ۔۔۔۔۔۔

ن

 ریما ن

 وہک ویکں ےک وه

ے

 م یتیل م مرہمہم آپ ےھجم اھبیئ م

ن

ےھجم یھبک اھبیئ ںیہن یتہک یھت وه وت ریما ن

  یھت۔۔۔۔۔۔وه اس ےک اھبیئ وبےنل رپ وفرا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 م اتبںی۔۔۔۔۔م

ن

 ااھچ کیھٹ ےہ آپ اانپ ن

ر خیش۔۔۔۔۔۔۔م ر ےہن  ی   م ن  ی 

ن

 ریما ن

ر   ےہ۔۔۔۔۔۔وه م کیھٹ ےہ ن  ی 

ن

 مئ وہایگ ےہ ےھجم اجن

ٹ

رھپ ےتلم ےہ ایھب ریمی الکس اک ن

  موہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔اےتھٹ 

ےتلم ےہ۔۔۔۔۔۔وه یھب اس ےک اسھت ڑھکا وہرک اتہک م اوےک ریمی یھب الکس ےہ رھپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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ر م

ٹ

  ےہ سج ےپ رہمہم م

ے

رہمہم۔۔۔۔۔۔رہمہم ےک وھتڑی دور اجےن رپ وه اےس آواز اگلن

  ےہ سج ےپ وه یھب رکسماےت م

ے

 رہ رکراہ وہن

 

ی ےہ وت وه اےس اہھت ےس ن  ےئ اک اش

ے

ھب
ب ک

رک د

ے ن  ےئ رکیت ےہ ہی اجےن ریغب ےک وکیئ ان اک ہی رظنم اےنپ ومن  لئ یم دیق رک راہ موہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 آیت ےہ ےسج وه دلج یہ م

ٹ

م
ر ےک رھچے رپ اطیشین رکسماہ رہمہم ےک اجےن ےک دعب ن  ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

رن

ٹ

 اپھچ اتیل ےہ اور رھپ انپ الکس یک رطف ی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

اور ےتفہ ےس ےنیہم یھب زگر اجےت ےہ اور آج اعایلن یک مدن ےس ےتفہ  دےتھکی یہ دےتھکی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  من  رات اک دن یھب اایگ اھت سج یم وه اانت وخش اھت ےک وپوھچ م

اھبیئ ن  ر ہی دےھکی ریشواین وت نہپ یل ےہ گم ہی لّک  ےسیک ےنب اگ۔۔۔۔۔اعایلن اہھت یم لّک  م

ر ےک

ن

 ر
می
ک

  ےہ وج دیفس ولشار 

ے

اورپ کیلب وکٹ ےنہپ وصےف رپ م ڑکپے ازالن ےک نپ س ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 رےھک ومن  لئ یم نگم وہن

ن

 ن

ٹ

 ہپ ن

ن

 ن

ٹ

  من

 ی   نب اجےئ م

 

ن  ر اتپ ںیہن ےھجم وت ومعق یہ ںیہن الم اھت ہی ےنہپ اک۔۔۔۔۔نکیل داھکو ش

  ےہ اور اس ےک اہھت ےس لّک  ےل رک م

ے

۔۔۔۔۔۔وه ومن  لئ وک اسڈیئ رپ رھک ےک ڑھکا وہن

ا  ےہ۔۔۔۔۔۔۔اس ےک رس ےپ رھک رک ن  م

ے

  مدنهٹ
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 دی ےہ ۔۔۔۔۔یم واہں دواہل وہاگن وجرک ںیہن۔۔۔۔۔۔اعایلن اےنپ م

 

اھبیئ ریمی ش

  مرس ےپ رظن امر رک اتہک ےہ وج لّک  ںیہک ےس ںیہن گل راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔

ا ۔۔۔۔۔مت انب انبن   ےل ےتیل ۔۔۔۔۔۔۔وه گنت ارک لّک  اےس 

ن

  ہی ن  دنهٹ

ے

ن  ر ےھجم ںیہن آن

  م۔۔ڑکپاے وہے اتہک ےہ۔۔۔۔

 یم وخوصبریت ےہ وه ےنب انبے یم اہک۔۔۔۔۔۔

ن

  ماھبیئ وج وخد ن  دننه

  ہی ےنب۔۔۔۔۔۔
 
  آے ہن ح

ے

  وخوصبریت وت ی

  وہ وه بک آے ےگ۔۔۔۔۔۔اعایلن اےس م

ے

 ی   رہشن  ر اھبیئ وک ان

 

نب اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔ش

  مدھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ی  ۔۔۔۔۔سب اےن واال ےہ وه۔۔۔۔۔۔۔

 

 اہں ش

رہمہم وک ہن نپ رک اتہک م اھبیئ اھبیھب اہک ےہ وه ایتر ںیہن وہیگن۔۔۔۔۔۔اعایلن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ی   ےچین

 

 یئگ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ازالن ومن  لئ دےتھکی موه بک یک ایتر وہیکچ ےہ اور اب ش

  م

ے

وہے اتہک ےہ اور اعایلن اچبرا اہھت یم لّک  ڑکپے رہشن  ر اک ھٹیب رک ااظتنر رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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  م

ن

 ےک ن  رات ےل رک اجن

ّ

رکش اّللّ اک اھبیئ آپ آےئگ ورہن ےھجم ریغب ّلک

  دھکی

ے

 ۔۔۔۔۔۔اعایلن رہشن  ر وک ازالن ےک رمکے یم آن

ے

وفرا اھٹ ےک اتہک م مڑپن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

سلہ اھت اور اس ےن ےھجم اےسی البن   ےہ ےسیج رھگ یم اگ گل یئگ وہ۔۔۔۔۔۔اتپ م
م
سب ہی 

ےہ ینتک زیت ڈراویئ رکےک آن   وہ یم ۔۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ازالن وک دھکی رک ونصمیع ےصغ م

  مےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 یم اعایلن اک

ے

  ی
 
سلہ ےہ وت مت آرام ےس اےت اور ح

م
 اک 

ّ

 ااسی ماہں وت یم ارگ اتہک ےک ّلک

ہنم ںیہن دھکی اتکس اھت۔۔۔۔۔۔۔ازالن ومن  لئ یم نگم یہ وجاب داتی ےہ 

  م۔۔۔۔۔۔۔۔

 یم اےسی یہ وسیل ےپ م

ے

  ی

ے

 ہی ںیہن دنبےھ اگ ی

ے

  ی
 
ااھچ ےلچ ہن اھبیئ ہی ن  دنےھ ح

  روہں اگ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن ان دوونں یک ثحب ےس گنت ارک وفرا لّک  رہشن  ن ےک م

ٹ

ٹل

  ۔اےگ رکےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 یسک دوےہل وک ںیہن داھکی انتج آج مت م

ے

 یم ےن اج ی

ن

ن
 
چپی
پ ب 

 ن  یت وہ اانت 

ن

ن  ر مت وت تہب خ 

  وہ۔۔۔۔۔۔۔
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  مت ےس وپوھچں اگ ےک اعایلن زن  دہ م

ے

 دی وہیگ ی

 

  اہمتری ش
 
مت یھب اےسی یہ وہ ح

 اھت ہی مت وہ۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک ن  ت نس ےک ےتسنہ وہے اتہک م

ن

ن
 
چپی
پ ب 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ زن  دہ پ  اجےک انپ ویبی وک دوھکی وج اچیبری ایتر یس ےچین اکم یم یگل م حپ

ے

وبول م

  موہیئ ےہ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اعایلن اک لّک  ن  دنےتھ وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔ازالن اس یک ن  ت م

ے

 یم یھب ےچین اجن

ے

  ی
 
ااھچ ولچ مت ولگ دلجی آاجؤ ح

ر یک رطف دقم
م
  ےہ اور رھپ ن  ہ

ے

   یم رھک
 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ نس ےک ومن  لئ ج

ے

راھن

ٹ

  می 

ل ڈاںیل وت اس وک اس یک ویبی ےک نپ س جھب دن   م
ھل

ک

  ہی اکم یم 
 
ح

ر اجےن رپ اتہک ےہ سج ےپ اعایلن اس 
م
رکو۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ازالن ےک رمکے ےس ن  ہ

 یک ن  ت رپ سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ای  میم اکنح ےک وھچاہرے رھک دےی ےہ ہن۔۔۔۔۔۔۔رہمہم  اھبیئ آپ ےن اگڑیم

  مالمزم ےس وپیتھچ ےہ ۔۔۔۔۔

یہ۔۔۔۔۔۔المزم یھب م یج ن  یج یج رھک دےی ےہ آپ رکف ہن رکے س  اکم وہیگ م

  اگڑی یم ھچک اسامن رےتھک وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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رہمہم ادرھ ایک رک ریہ وہ ادنر ولچ ہی س  اکم ہی ولگ دھکی ےگنیل۔۔۔۔۔۔ازالن ےھچیپ م

ر

ٹ

  میت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ےس ارک اتہک ےہ سج ےپ رہمہم ےھچیپ م

اھت ےک ویبی ایتر وہےک س  م یھب ںیہن ورہن یم ےن انس ممت ایتر یھب وہیئگ اور ےھجم داھکین  

رہ ےتیل وہے اتہک ےہ وج اہف م

ن
 

ر وک داتھکییت ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن اس اک اجی
م
ےس ےلہپ وشہ

  ےہ ن  ول وک وجڑے یک م

ے

روک سج ےپ کیلب وگن ےس تہب وخوصبرت اکم وہا وہن

ن

 ف

ٹ
 

وای

 رگدن وک وھچ ریہ وہیت ےہ وه وخوصبریت ےس کیم ملکش یم 

ٹ

ن  دنےھ سج یک ای  ل

 وخوصبرت گل ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اپ ےیک

ے

  مرظن گل اجےن یک دح ی

وت یم ےن م یم آیہ ریہ یھت آپ وک داھکیےن گم آپ ےک رمکے یم اعایلن اھبیئ ےھت

 م وساچ
 
ی ر

ے

ارک یتہک م ےک ولچ دعب یم انپ رعتفی نس ولیگن۔۔۔۔۔۔وه اس ےک ف

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  آپ ایتر وہرک وفرا ےچین ایگ 
 
گم یم اس ےس ےلہپ یک ن  ت رک راہ وہں ح

 وک اکونں ےک ےھچیپ رکےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  میھت۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک ل

م

ے

  ی
 
 یم واہں رپ ایک رکیت ایس ےئل یم ےن وساچ ےک ح

ے

  ی
 
 وت آپ اہن رےہ ےھت ح

 ا وک م آپ ایتر وہےت ےہ یم ےچین اجرک

ن

اسرے ااظتنامت دھکی ولں رھپ ارک اےنپ اجمزی خ

رےم انپ ایتری داتھکییت وہں۔۔۔۔۔۔وه اس اک

ٹ

 رکےت وہے ی 

ے

ایپر ےس م وکٹ درس
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یتہک ےہ سج ےپ ےھچیپ یس آیت زیلا ےک وت نت دبن یم امون اگ یہ گل اجیت ےہ وه ان 

 ال

ٹ

م
ردیتس یک رکسماہ   دھکی رک اےنپ رھچے رپ زی 

 
ی ر

ے

رک اںیھن اخمبط مدوونں وک اےنت ف

  رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہلل ےنتک وخوصبرت گل رےہ وہ مت دوونں۔۔۔۔۔۔زیلا ےھچیپ ےس ارک یتہک ےہ سج م

 

امش

  میک آواز رپ رہمہم وفرا ازالن ےس دور وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ر یس ن  ت ےہ وخوصبرت ےہ وت وخوصبرت یہ ےگل ےگ ہن۔۔۔۔۔۔۔ازالن وک اس م
م
اظہ

ل دنسپ ںیہن
ب لک
  

ن

 ۔۔۔۔۔۔۔ماک وی چیپ یم آن

ے

  م آن

  ےہ م

ے

ر اجن

ے

زیلا مت یھب تہب ایپری گل ریہ وہ۔۔۔۔۔۔ازالن ےک زنط رپ زیلا اک ہنم اوی

  مسج رپ رہمہم اموحل وک دبےتل وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ک وی وس چم۔۔۔۔۔وه یھب رکسماےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ن

 ٹ
ھی

ٹ

ب

 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ر اس اک م
م
وه ولگ دنہل ینعی انح وک رھگ ال ےکچ ےھت اور اب رہمہم اعایلن ےک رمکے ےک ن  ہ

  مراہتس روک رک ڑھکی یھت۔۔۔۔۔۔م

آپ ریما راہتس وھچڑ دںی زیلپ۔۔۔۔۔اعایلن وج  ن  ر اھبیھب آپ وک کین اھبیئ دے دےگنی

ر ڑھکا اھت گنت ارک وبل یہ دن  ۔۔۔۔۔۔
م
  بک ےس ن  ہ
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 آپ کین م ںیہن یم ازالن ےس ںیہن

ے

  ی
 
آپ ےس ولیگن اور آپ رکف ہن رکے ح

  مںیہن دےتی یم اہیں ےس ےنلہ وایل ںیہن وہں۔۔۔۔۔۔۔

رے ےس وباتل ےہ م

ن

  ۔۔۔۔۔رہشن  ر یھب م

ن

ا  ںیہن ےہ اےس ایسی یہ ڑتنپ ن

ن

ٹ

ٹ

می اھبیھب آپ ےن ہ

  ےہ اور زیلا یھب ڑھکی اوجنے رکیت 

ے

ے ازالن رکسماےت وہے اوجنے رک راہ وہن
ک
 
ٹ
 

چ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  من  ری این ےہ ن  د رےیھک اگ رھپ۔۔۔۔۔ ن  ر اھبیئ آپ یک یھبمرہش

  مارے اہں دھکی ےگنیل۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ےتسنہ وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ولچ ن  ر ہی ول دو انپ اھبیھب وک اور آزاد وہاجؤ۔۔۔۔۔۔۔ازالن اعایلن یک ولظمم لکش م

  ےہ دھکی رک

ے

 ےہ سج ےپ مےسج وه وفرا ےلرک رہمہم وک داتی ےسیپ اعایلن یک رطف ڑپاھن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ڑپن

ن

  رہمہم وک یھب وبجمرا راہتس وھچڑن

رہ آراہ اھت۔۔۔۔۔۔۔رہمہم م

ن

 ےھت ایھب وت م

ے

ر ربص ںیہن رک تکس ازالن آپ وھتڑی دی 

 اعایلن ےک روم یم اجےن ےک دعب ازالن ےس وکشہ رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

را اتگل ےہ۔۔۔۔۔ راب رکدن  ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر وک یھب ی 

ن

رہ خ

ن

  م۔۔اہں ن  ر اسرا م
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 روم م

ے

 ثحب رکے ےگ اور ںیہمت حبص ی

ے

ااھچ کیھٹ ےہ اہمتری ن  ری یم مہ حبص ی

یم اجےن ںیہن دےگنی۔۔۔۔۔۔ازالن رہشن  ر ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک اتہک ےہ سج م

  ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ےپ زیلا اور رہمہم اک قہقہ ااتھٹ ےہ اور رہشن  ر ہنم انب رک واہں ےس الچ اجن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

روگش ےک ماعایلن ےسیج

ن

رررٹ یم یٹپل وخاب خ
مف
ک

  ےہ وت انح آرام ےس 

ے

 یہ رمکے یم آن

رے ولٹ ریہ وہیت ےہ اعایلن ریحاین ےس اےس وی دھکی رک

ن

وفرا اس ےک نپ س ارک اےس  م

  ااتھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

انح اوھٹ اینت دلجی وس یئگ انپ ہنم دیھکی وت ےل ول اور ہی ایک مت ےن ہنم یھب دوھ م

  مایل۔۔۔۔۔۔

ں ااھٹ رےہ وہ اور ہنم دیھکی حبص ےل ولیگن ایھب اجؤ ےھجم وسےن دو۔۔۔۔۔انح مایک ےہ ویک

 اوڑھ رک ٹیل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

رررٹ اےنپ ہنم ی
مف
ک

  اےس وبل رک دون  رہ 

دون  ر اس ےپ م بیجع دنہل وہ ن  ر مت وت۔۔۔۔۔ ااھچ ھجم ےس ن  ںیت وت رکول۔۔۔۔۔۔۔وه

رررٹ ااھٹ رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔
مف
ک

  مےس 

  مولں اھٹ یئگ اب رکو ایک ن  ںیت رکین ےہ انح ےصغ ےس اھٹ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  م

ے

یسیک وہ مت۔۔۔۔۔اعایلن اس ےک اسےنم اتھٹیب رکسماےت وہےئ بیجع یہ وسال رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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  یم ادرھ یہس ےس ایگ وہں وت یہس یہ وہیگن م
 
ںیہمت یسیک گل ریہ وہں ح

  مہن۔۔۔۔۔۔

ےہ اور ایک ںیہن۔۔۔۔۔۔اعایلن اس ےک وجاب رپ اہں۔۔۔۔۔اور ںیہمت ایک دنسپ 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مرشدنمہ اس دورسا وسال رکن

  ےہ وه ےھجم تخس ہن دنسپ م

ے

ےھجم دنین تہب دنسپ ےہ اور وج ریمی دنین ےک چیپ یم آن

اس اک زنط ھجمس رک م اس ےپ زنط رکیت ےہ سج ےپ اعایلنم ےہ۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہےم

  مرکسما رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 مت وساجؤ حبص ن  ںیت رکے ےگ۔۔۔۔۔۔وه واہں ےس اےتھٹ وہے اتہک ماوےک رھپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

وےسی مت تہب ھجمس دار وہ وفرا ریمی ن  ت ھجمس اجےت وہ ۔۔۔۔۔۔۔انح اس ےک اےنھٹ ےپ م

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں سب مت یہ ںیہن یتھجمس ےھجم۔۔۔۔۔۔

ے

  ماہں یم وت ھجمس اجن

ری وہےن یک رضورت ںیہن ےہ اج

ن

رش وہ اور آرام ےس ارک واہں سب زن  دہ ف

ن

ؤ اجرک ف

وصےف رپ وس اجؤ۔۔۔۔۔۔انح دون  رہ ےتٹیل وہے یتہک ےہ اور اعایلن اس ےک وبےنل رپ م

  موفرا اس ےک نپ س ارک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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ایک نپ لگ وہیگ وہ یم ویکں وصےف ےپ وسےن اگل یم ادرھ یہ وساگن ہی ریما رمکا 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  مامری یھت۔۔۔۔۔  ےک انح مت ےن رات یم ےھجم الھتکیھٹ ےہ وساجؤ رھپ ہی ہن انہکم

ی ےس وپاتھچ م ایک بلطم الھت

 ھ
چ
م
س

 

ن

امری یھت مت اگے وہ وج الھت امریت وہ۔۔۔۔۔۔۔وه ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ریچ م

ے

آج وساجؤ اتپ لچ اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔انح انپ یسنہ دن   رک وبیتل ےہ اور اعایلن اےس ی

  ےہ۔۔۔

ے

 ۔۔۔۔۔رظن ےس دھکی رک وارشوم یم الچ اجن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

زیلا ۔۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر زیلا وک آواز اگل رک رواتک ےہ وج اےنپ رمکے یم اج ریہ وہیت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ر رک اےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

  ماہں ایک وہا۔۔۔۔۔۔وه م

را ہن امون وت الن یم ںیلچ۔۔۔۔۔۔   وه مت ےس ن  ت رکین یھت ارگ مت ی 

۔۔۔۔۔۔زیلا اس یک ن  ت رپ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ ایک ن  ت رکین ےہ اس

ے
ے

  موق

  مای  رضوری ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ااھچ ولچ۔۔۔۔۔۔۔ وه ہک رک اس ےک رمہا یتلچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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 گل راہ اھت ےک دوونں ای  ازالن اعایلن اھبیئ اور انح ےنتک ایپرے گل رےہ ےھت ہن ااسیم

دورسے ےک ےئل یہ ےنب ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم اہوھت رپ ولنش اگلےت وہے یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے وہے اتہک م

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

 ہلل ےس دوونں یک وجڑی ایپری ےہ۔۔۔۔۔ازالن ڈیب رپ 

 

اہں امش

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ری ےہ۔۔۔۔۔۔
م
  مےسیج ہ

 ری ےہ اور مت یھب ویوینریٹس وجانئ رکول
م
 تہب ایٹھچں وہیئگ ےہ اہمتری ماہں یج ےسیج ہ

  م۔۔۔۔۔۔۔

  میج وہمیل ےک دعب اجؤ یگ۔۔۔۔۔۔۔اےس ازالن یک ہی ن  ت وبر رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ر ےہ وج ن  ر ن  ر اکل رک راہ  دی یم یھب ہی م ہی اہمترا وفن بک ےس جب راہ ےہ وکیئ ن  ی 

 

ےہ ش

اک وفن ااھٹ رک م نکیل یم ےن ااھٹن   ںیہن وکن ےہ ہی۔۔۔۔۔۔ازالن رہمہم اکل رک راہ اھت

  مدھکی رک اس ےس وپاتھچ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ ہی اتہک ےہ ےک اس یک ای  نہب یھت وج م

ے

ر ےہ ریمی ویوینریٹس یم ڑپن ازالن ہی ن  ی 

ل ریمے یم یتلم یھت گم اس یک
ب لک

ھ وہیگ وت اس ےن اہک ےک یم ںیہمت انپ نہب م 

ے

پ ب
د
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ا  وہں یم ےن اہک اہں ویکں ںیہن۔۔۔۔۔۔وه ڈیب

ے

ھٹ
سک

 یک رطف ارک وبیتل ےہ اور مامن 

 ااجےت ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  رہمہم یک ن  ت رپ ازالن ےک امےھت رپ ب

رہمہم یم ےن ںیہمت ےلہپ یھب اہک اھت ےک ان ڑلوکں ےس دور رانہ رکو ہی وکیئ نہب ںیہن م

  ماماتن وہاگ ںیہمت ۔۔۔۔۔۔ازالن وھتڑا تخس ےجہل یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  مںیہن ےہ ہی ےھجم نہب یہ اماتن ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن ایک وہایگ ےہ اپ وک ہی ااسی 

یم ےن اہک ہن ےک اس ےس دور رانہ وت بلطم دور رانہ۔۔۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اس ےک م

  ماسےنم ایلگن رہلا ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مازالن وه۔۔۔۔۔۔

ل دنسپ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک ن  ت وک چیب یم یہ اکٹ
ب لک
  

ن

 رہمہم ےھجم ثحب رکن

 ازالن وک سب داتھکی یہ رہ اجیت ےہ اس ےن اہک ازالن وک اےسی ےصغ مرک اتہک ےہ اور رہمہم

 یم داھکی اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤  

اہں وبول ایک ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔زیلا رہشن  ر ےس یتہک ےہ وج الن یم اس ےک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

  ماسھت لہٹ راہ وہن
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 امانن اور زیلپ ریمی ن  ت 

ے

را م یک الج رھک انیل یم تہب ادیم ےس زیلا زیلپ ریمی ن  ت اک ی 

ربیت دےتی وہے اتہک م

ے

مت ےس ہی ن  ت رک راہ وہں۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اےنپ وظفلں وک ی

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 وہ ھجم ےس۔۔۔۔۔۔زیلا اس یک م

ے

 یہ مت ھچک یھب ن  ت رک تکس

ے

اووو زیلپ رہشی مہ دوس

  من  ت رپ وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ

ے

سج ےپ زیلا ےتلچ وہے روک رک م زیلا۔۔۔۔۔۔۔وه اس ےک اسےنم ارک ڑھکا وہن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

  ماےس د

Will You Merry Me.......... 

وه اس ےک اسےنم ےنٹھگ گیٹ رک اےنپ اہھت یم ای  رگنی ڑکپے اےکس اےگ رکےت 

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

 وہے اتہک ےہ سج ےپ زیلا ریحاین ےس اےس د

 دی رکو یگ۔۔۔۔۔۔۔وه اس ےک وی

 

دےنھکی رپ اتہک ےہ سج م زیلا وجاب دو ایک مت ھجم ےس ش

  مےپ زیلا رکسما رک اانپ اہھت اس ےک اےگ رک ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

رر ےلم ےھجم وظنمر ےہ اہمترا م
سف
مم
ہ

ہی ریمے ےیل وخش یبیصن وہیگ ےک ےھجم مت اسیج 

  مرپوپزن ۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دی رکےن ےک ےیل۔۔۔۔۔وہ وخیش ےس ڑھکا وہرک اتہک م

 

ریلی مت ایتر وہ ھجم ےس ش

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  م
 
 دی مہ دو اسل دعب رکے ےگ ح

 

اہں یم رایض وہں گم ریمی ای  رشط ےہ ش

  اہیں اےئ ےگ۔۔۔۔۔

ٹ

  مریمے ومم ڈی 

اہں یہس ےہ ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ ریمے ےیل یہی اکیف ےہ ےک مت رایض وہیگ م

وہ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر رکسماےت وہے اتہک ےہ سج ےپ زیلا یھب رکسما دیتی م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

رہمہم۔۔۔۔۔رہمہم ۔۔۔۔۔۔ن  ر رووک وت وکیئ طلغ وہیگ ےہ ایک ھجم ےس وج مت ھجم ےس م

ر اےس دھکی رک یہ اس  ن  ت ںیہن رکریہ ۔۔۔۔۔۔رہمہم آج ویوینریٹس ایئ یھت اور ن  ی 

رےنھ گل م ےک نپ س اراہ اھت ےک رہمہم اےس دھکی رک یہ واہں ےس اھٹ رک الکس یک رطف

ٹ

ی 

 یگ یھت۔۔۔۔۔۔م

ر اس ےک اےگ ارک وباتل ےہ سج رپ رہمہم مرہمہم ۔۔۔۔۔۔ن   ر ایک وہایگ ےہ۔۔۔۔۔۔ن  ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  موک وبجمرا روانک ڑپن

 اجےئ ےھجم الکس ینیل ےہ۔۔۔۔۔۔وه انپ ےچین م

ٹ

م
ر زیلپ ریمے راےتس ےس ہ ن  ی 

 رظنے ےئک یہ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م
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  گم

ن

اکل ااھٹ ریہ وہ مریمی ن  ت اک وجاب دے رک ہی اتبو ہک ہن یہ مت ریمی وکیئ  ااھچ یلچ اجن

ر وہا ایک ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

ریہ وہ آخ  اک وجاب دی 

 

چ

می ش

  مہن یہ یسک 

  ایک ےہ ےک یم اپ ےس دور روہ اںیھن ریما یسک م

ن

ھچک ںیہن وہا سب ازالن ےن ےھجم امن

ر وبل یہ دیتی ےہ .۔۔۔۔۔۔۔م

ن

  مڑلےک ےس دویتس رانھک دنسپ ںیہن۔۔۔۔۔وه آخ

 یہ مہ وت۔۔۔۔۔۔

ے

  ماہں وت مہ وکن اس دوس

گم ازالن وک ہی یھب دنسپ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اکےتٹ وہے یتہک میج 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ن  ر زیلپ رہمہم ےھجم اینت اسولں دعب ریمی نہب یلم ےہ زیلپ ھجم ےس دور ہن وہ دوھکی یم ےن م

ری یگل م وکیئ ایسی ن  ت یک ےہ سج ےس مت اہٹ وہیئ وہ ن   ںیہمت ریمی وکیئ ن  ت ی 

  انب رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔۔وه وصعمم یس لکش

  مںیہن گم۔۔۔۔۔۔۔

 زگار ول اس ےک دعب یم ںیہمت یھبک ھچک ںیہن م

ے
ے

گم ھچک ںیہن سب آج ریمے اسھت وق

 م

ے

  م

ن

 ے ےہ وت آج اس اک کیک مت ٹک رکو یگ زیلپ امن

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر وبول اگ آج ریمی نہب یک ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اکٹ رک اتہک ےہسج ہپ رہمہم یھب ھچک وسھچ رک 

ن

یتہک رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔
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ااھچ کیھٹ ےہ سب آج اس ےک دعب رھپ آپ ےھجم یھبک وفرس ںیہن رکے م

  م

ے

ےگ۔۔۔۔۔۔۔وه یھب اس اک ہنم دھکی رک رایض وہ اجیت ےہ اور وه ےسیج وخش یہ وہاجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 یم یھب انپ الکس ےل ولں ۔۔۔۔۔۔۔وه م

ے

  ی
 
کیھٹ ےہ مت انپ الکس ےلول ح

رہمہم یھب اابثت یم رس الہ رک واہں ےس یلچ م رکسماےت وہے اےس اتہک ےہ سج ےپ

  اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ وج ای  

ے

   ےس ومن  لئ اکنل رک یسک وک اکل رکن
 

رہمہم ےک اجےن ےک دعب وه انپ ج

  مدو لیب رپ یہ ااھٹ یل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ےھجمس۔۔۔۔۔۔۔وه م اہں س  ااظتنامت وہیگ  ےہ ہن؟؟؟؟ ےھجم وکیئ یمک ںیہن اچےیہ

 داتی ےہ سج ےپ اےگ ےس وجاب ےنلم رپ وه اےنپ موفن اکن ےس اگل

ے

 
ے یسک وک دھای

 ال رک اکل ٹک رک داتی ےہاور اس رطف داتھکی ےہ اہجں م

ٹ

م
رھچے رپ اطیشین رکسماہ

 ایھب رہمہم یئگ وہیت ےہ۔۔۔

زیلا ےھجم مت ےس ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب زیلا ےک رمکے یم ارک یتہک یہ م

   ن  ل انب ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔وج ےشیش ےک اسےنم ڑھکی اےنپ

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

251 

  یھب ےہ رھپ۔۔۔۔۔۔زیلا رصموف ےس ادناز یم م

ن

دلجی ںیہک اخہل یم ےن یہک اجن

  میتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  ماہک اج ریہ وہ مت۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب ڈیب رپ یتھٹیب وہیئ وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  میسک رضوری اکم ےس اج ریہ وہں آپ ںیہک ایک ن  ت رکین یھت آپ ےن۔۔۔۔۔۔۔م

  ملک رات ایک وہا اھت۔۔۔۔۔۔وه اےس دھکی رک وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔۔

  ایک وہا اھت۔۔۔۔۔

 لک رات

ے

رہشن  ر ےن ںیہمت رپوپس ایک اھت ہن۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب اس  زن  دہ ونب م

  مےک وبےنل رپ وفرا وبیتل یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

آپ وک سک ےن اتبن  ۔۔۔۔۔۔زیلا ریحاین ےس ان یک رطف ہنم رکےک یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  وه زنیم رپ ھٹیب رک ںیہمت رپوپس رک راہ اھت اور مت میم
 
 ےن لک وخد مت دوونں وک داھکی اھت ح

ےن یھب وخیش وخیش اانپ اہھت اےگ رکےک اس ےس رگنی ینہپ یھت۔۔۔۔۔۔۔رشعت م

  ممگیب وپری اگنٹکی رکےک اتبیت یہ۔۔۔۔۔م
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 دی رکین ےہ ہن وت رہشن  ر ےس یہ م

 

را ایک ےہ ےھجم یھبک ہن یھبک وت ش اہں وت اخہل اس یم ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔زیلا رشعت مگیب ےک اسےنم ھٹیب م

ے

 یھب رکن

ے

ّ
ویکں ہن رکولں وه ھجم ےس حم 

  مرک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےہ ہن اور وج مہ ےن نیلپ

ے

ّ
 اےس ایک اےسی مانبن   اھت اس اک ایک اور ازالن اک ایک وه وت اہمتری حم 

  میہ وھچڑ دویگ۔۔۔۔۔۔۔۔وه اےس ن  د دالیےت وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہل ازالن سب رہمہم اک ےہ ارگ یم اےس احلص یھب رکول ہن وت اس ےک دل یم وه اقمم م

یگ وج رہمہم اک ےہ ایس ےئل یم ےن ازالن وک وھچڑ رک رہشن  ر اک ااختنب ایک ےہ م ںیہن انب وکس

 یک وت سک ےن اہک ےک یم ےن نیلپ وھچڑ دن   ےہ۔۔۔۔۔۔وه ماور ن  ت ریہ نیلپ

  مرکسماےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  مایک بلطم یم یھجمس ںیہن۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب ہن یھجمس ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 دی رہشن  ر ےس یہ رکو یگ گم اازالن اور رہمہم وک دور م

 

بلطم ہی ریمی ایپری اخہل یم ش

ری ویکں یتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔رکےن ےک دعب اتپ ںیہن ےھجم رہم   مہم اینت ی 

  مااھچ ایک رکو یگ مت۔۔۔۔۔

کش ڈاولں یگ ازالن ےک دل یم رہمہم ےک ےئل۔۔۔۔۔۔وه رہچے رپ اطیشین م

 الرک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

م
  رکسماہ
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ازالن ےک دل یم کش اور وه یھب رہمہم ےک ےئل وسال یہ دیپا ںیہن م

ل دنسپ
ب لک
 ۔۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب وک ہی آڈیئن   

ے

 ۔۔۔۔۔۔۔وہن

ے

  م ںیہن آن

ویکں ۔۔۔۔۔۔۔ازالن ویکں ںیہن رکاتکس رہمہم ےپ کش۔۔۔۔۔وه آربئو ااھٹ رک م

  وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ وت الھب وه اس ہپ کش ےسیک رکے اگ۔۔۔۔۔۔

ے

  مویکں ےک وه اس ےس تہب تبحم رکن

  رمد ےک دل یم کش آاجے ہن وت وه اسری زدنیگ م
 
اخہل ازالن ای  رمد ےہ اور ح

  م اتکس اچےھ وعرت رم یہ ویکں ہن اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن لکن

ےھجم اہمتری وکیئ ن  ت ھجمس ںیہن آریہ مت ایک وبانل اچھ ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب م

  ماس یک یلہپ یسیج ن  وتں ےس گنت ارک یتہک یہ۔۔۔۔۔۔

 انبےن ےک ےئل روز م

ے
ن

یم ےن ازالن ےک دل یم کش اک چیب وب دن   ےہ اب اےس درح

وہ یگ بلطم وت آپ ھجمس یگ وہیگن ہن۔۔۔۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اںیھن منپ ین دیتی ر

  ماتب رک رھپ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

اہں ھجمس یئگ ےک مت ایک انہک اچھ ریہ وہ۔۔۔۔۔رشعت مگیب اس یک ن  ت ھجمس رک رکسما رک م

 یتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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ر  ےک اسھت ےتلچ وہے یتہک مہی مت ےھجم اہیں ویکں ےل رک آے وہ ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم ن  ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ےہ وج اےس ئ  ین یک کیب اسڈیئ رپ الن   وہن

 رہ رکےک اتہک ےہ سج ہپ م

 

ر اہھت ےس اسےنم یک رطف اش وه اسےنم دوھکی۔۔۔۔۔۔ ن  ی 

ی ےہ وت دھکی رک ریحان رہ اجیت ےہ اسےنم ااسی اتگل ےہ م

ے

ھب
ب ک

رہمہم اس ےک اہھت یک تمس د

 ےم

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر ےھچیپ کیلب م وہ ای  لبیٹ ےپ کیک اور لبیٹ ےک اےگ ےسیج اہیں چس یم یسک اک ی 

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

  ےہ وه اےگ ارک د

ے

 ایک وہن

ٹ

 
  ولبن ےس ڈوکیری

ٹ

 اور ری 

کیک ےک اورپ ہی ویکں وھکلان   ےہ۔۔۔۔۔رہمہم کیک ےک اورپ ےک اافلظ وک ریحاین ےس م

  ےہ ۔۔۔۔۔۔

ے

 دھکی رک یتہک ےہ سج ےپ اھکل وہن

"For U My Love۔۔۔۔۔۔م 

  

ے

ل دنسپ ںیہن اھت یھبت یم ہی وھکلا ایل رکن
ب لک
 ے وریغہ وھکلاہن 

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر ن  ر ریمی نہب وک ہی ی 

را اگل۔۔۔۔۔۔ ۔وه اتبےن ےک دعب وصعمتیم ےس وپاتھچ ماھت۔۔۔۔۔ویکں ںیہمت ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

را ںیہن اگل سب وھتڑا بیجع اگل وت وپھچ ایل۔۔۔۔۔   مارے ںیہن ںیہن ی 

   ےس ومن  لئ اکنےتل وہے م
 

ر وخش وہرک ج ااھچ ولچ اؤ یفلس ےتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔ن  ی 

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م
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ںیہن یفلس ںیہن سب ہی کیک ٹک رکےک ےتلچ یہ ازالن یھب اےن واےل م

 ےگن۔۔۔۔۔۔۔وه لبیٹ ےس وھچری ااھٹ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ

ارے ایھب ںیہن ےلہپ ای  دو یفلس ےل ےتیل ےہ رھپ ۔۔۔۔۔۔وه اس ےک اہھت ےس م

  موھچری واسپ رھک رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  مںیہن یفلس ںیہن۔۔۔۔۔۔

 من  ر مت ڈریت ویکں وہ مت وت وےسی یھب اقنب یم وہ اور ایک ںیہمت ےھجم ےپ نیقی ںیہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  مںیہن ایسی ن  ت ںیہن ےہ یم وت۔۔۔۔۔۔

رھپ سب ای  یفلس ےل ول وےسی یھب مہ اب وکن اس دون  رہ ےلم ےگ ایس ےئل ریمے نپ س م

ر وت وہین اچےیھ ہن۔۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اکٹ رک رمیکے آن رکےت م ای  ن  داگر وصتی 

 ۔۔۔۔موہے اتہک ےہ سج ےپ رہمہم وک یھب وبجمرا احیم رھبین ڑپیت ےہ۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 اےنپ اسف یم ای  افلئ وھکل رک اھٹیب وہا اھت ہک اس ےک ومن  لئ

ے
ے

ےپ م ازالن اس وق

  ےہ گم رھپ ےس م

ے

ای  وننشیکفیٹ آیت ےہ ےسج وه اونگر رکےک دون  رہ افلئ یم کھج اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ م

ے

  یہ ڑپن

ن

ای  اسھت نیت دہعف وننشیکفیٹ اےن رپ اےس وبجمرا ومن  لئ ااھٹن

س ڈنیس یک م

پک ب

 ربمن ےس وکیئ 

ن

  ےہ وت اسےنم یسک ران

ے

ازالن ےسیج یہ واسٹ اپ آن رکن

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

256 

اجرک داتھکی ےہ وت اس یک آںیھکن ریحت ےس لہپ اجیت ےہ اےس  وہیت ےہ وه اس ربمن رپ

  ےک وج وه دھکی راہ ےہ ایک وه چس ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 انپ اوھکن رپ نیقی یہ ںیہن آن

ر یم رہمہم یسک ڑلےک وک م ر وک وغر ےس داتھکی ےہ یلہپ وصتی  ر ای  وصتی 
م
وه دون  رہ ےس ہ

ر ہپ   ےہ سج یم رہمہم ایس ڑلےک م ن  ےئ رک ریہ وہیت ےہ وه اےس اٹہ رک دورسی وصتی 

ے

اجن

گ یم یھٹیب وجس یپ ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔وه اےس اٹہ رک رسیتی م

ن

 ٹ
ی

ٹ

ٹ

ن

ی

ےک اسھت ئ  ین یک کی 

  ےہ اہجں رہمہم ایس ڑلےک ےک اسھت ئ  ین یک چنیب ےپ یھٹیب

ے

ر ےپ اجن یسک ن  ت رپ م وصتی 

 

ے

ے ےک ادناز یم رھک

ن

ھکی
پ
ب

 ےہ مسنہ ریہ وہیت ےہ وه ےصغ ےس ومن  لئ دنب رکےک لبیٹ ےپ 

  ےہ ہک رھپ ےس وننشیکفیٹ وہیت ےہ وه م

ے

اور انپ وہکین لبیٹ ےپ رھک ےک رس ڑکپ ےک ھٹیب اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 وہن

 

چ

می ش

  ےہ وت اےگ ای  

ے

  مےصغ ےس ومن  لئ ااھٹن

رں اور یھب ےہ ریمے نپ س ارگ مت وہک وت ڈنیس م ہی اہمتری ویبی ےہ ہن ایسی تہب یس وصتی 

 رکو۔۔۔۔۔۔

 ڑپھ ےک اےگ ےس رالپےئ موکن وہ مت اور ےسیک

 

چ

می ش

 اجےتن وہ ےھجم؟؟؟۔۔۔۔۔۔وه اس اک 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  رکن
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وھچڑو ن  ر ایک رکو ےگ اجن رک سب ںیہمت ای  ن  ت وبانل اچوہں اگ ےک انپ ویبی وک آزاد م

رکدو دوھکی ہی مت ےس زن  دہ اس ڑلےک ےک اسھت وخش ےہ۔۔۔۔۔۔اےگ واےل اک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ رالپےئ ڑپےت یہ ازالن اک وخن وھکےنل

ے

  گل اجن

مت وخد وک ےک مت وج وہک ےگ یم امن اجؤ اگ ریمی م وکباس دنب رکو انپ۔۔۔۔۔ ےتھجمس ایک وہ

 گنٹی رکی وہیئ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

ل ںیہن ےہ ہی س  مت ےن ای 
ب لک
 ویبی ایسی 

 گنٹی گل ریہ ےہ اور م

ٹ

اہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔ارے ن  ر مت وخد وپسیل واےل وہ ںیہمت ہی ای 

 دی میم ںیہمت اتب

 

  ولچ ہک اہمتری ویبی ےلہپ ےس یہ یسک اور وک دنسپ رکیت یھت وه وت ش

ے

ن

واےل دن اس اک دواہل ںیہن آن   وج اس ےن وخد یہ اہک اھت اس ڑلےک وک ےک یم ںیہمت 

اگ ےک اس یک ویبی یسک اور وک دنسپ  ںیہن یسک اور وک دنسپ رکیت وہں اور وکن رمد اچےھ

 دی مت مرکے وت وبجمرا اس اچبرے وک وخد 

 

  ڑپاھ گم اےس ایک اتپ اھت ےک اس یک ش

ن

 م وہن

ن

دبن

ےس وہاجے یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن وک اس یک ن  ت وھتڑی تہب چس یتگل ےہ م

  م اور اےس

ے

 گنٹی وہیگن گم رھپ یھب وه اےس یہ انسن

ٹ

ر دھکی رک اتگل ںیہن ےہ ےک وه ای  وصتی 

  مےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لیج یم یھب ڈال اتکس م  ازلام یمانپ وکباس دنب رکو ورہن یم ںیہمت وچری ےک

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  موہں۔۔۔۔۔۔۔ازالن وک اس یک ن  وتں ےس اور ہصغ آن
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ر م   وہں وت مت انپ ویبی ےس وخد یہ وپھچ انیل ےک ہی وصتی 

ٹ

ارے ارسف اصح  ارگ یم وھجن

وکیئ اہکین انب ےک ںیہمت انس دیگی۔۔۔۔۔ازالن وک اس ےک  یم ڑلاک وکن ےہ دانھکی ہی

  ےس رہمہم یک رات وایل ن  ت ن  د آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ رالپےئ

 وکیئ وھتس وبثت ںیہن لم م

ے

  ی
 
 وپانھچ ح

ے

ااھچ ونس ایھب انپ ویبی ےس ھچک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 آن

 

چ

می ش

  ےہ ےک اس اک دون  رہ 

ے

 ۔۔۔۔۔۔ازالن ایھب وسچ یہ راہ وہن

ے

  ماجن

  ماور ایک اجےتن وہ مت ان دوونں ےک ن  رے یم ےھجم ڈنیس رکو۔۔۔۔۔۔

 رکےک اتہک م

 

چ

می ش

  وہں ڈنیس۔۔۔۔۔۔۔۔وه اےس 

ے

 رکو یم رکن

ٹ

 
ہی وہیئ ہن ن  ت سب مت وی

 رکےن اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 
 ےہ سج ےپ ازالن اس ےک رالپےئ اک وی

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 وی انبےت وہے رہمہم ےس وپاتھچ م

ٹ

ر وی   رکیت وہ۔۔۔۔۔۔ن  ی 

ے

ّ
رہمہم ازالن ےس ینتک حم 

 ےہ وج کیک اکٹ ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

 یسک ےس ںیہن یک۔۔۔۔۔وه رکسماےت متہب

ے

ّ
 ی   یم ےن اینت حم 

 

 تہب تہب زن  دہ ش

  موہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  مایک مت اس ےک ےئل ےھجم وھچڑ یتکس وہ۔۔۔۔۔

اہں یم ان ےک ےئل س  ھچک وھچڑ یتکس وہں رھپ مت ایک زیچ وہ۔۔۔۔۔۔وه ےتسنہ وہے م

ر یھب اس یک ن  ت رپ سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔   ۔یتہک ےہ سج ےپ ن  ی 
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 وی انبؤ ےگ ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 ااھچ ولچ سب رکو ینتک یبمل وی 

ن  ر ن  داگر ےک ےئل انب راہ اھت گم وھچڑو یہی رپ اوف رکےت یہ۔۔۔۔۔وه ومن  لئ اوف م

  مرکےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔رہمہم اانپ م

ن

 رکن

ے

اوےک اب یم یتلچ وہں اور زیلپ اب ےھجم یھبک وفرس م

 رک واہں ےس یلچ

ن

 ن

ے

ر اس ےک اجےن ےک دعب مگیب دنکےھ ےپ ن  اجیت ےہ اور ن  ی 

ر ےک داتھکی ےہ اہجں ےس زیلا آریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 رکسماےت وہے ےھچیپ م

  اچےئہ ۔۔۔۔۔۔۔زیلا اےس رساہےت م

ن

ر ںیہمت وت یسک ملف اک ریہو وہن امکل رکدن   مت ےن وت ن  ی 

  موہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 رکشہی ۔۔۔۔۔۔۔

 وی داھکیو وج مت ےن انبیئ یھت

ٹ

 ۔۔۔۔۔۔۔وه اانپ اہھت اےگ رک ہک یتہک ےہ سج ہپ مااھچ وه وی 

ر اانپ ومن  لئ اس ےک اہھت رپ رھک داتی ےہ۔۔۔۔۔۔   ن  ی 

 گنٹی رکین ےہ وه ےسیک رکو ےگ۔۔۔۔۔۔۔وه م

ٹ

 اب اس یم ای 

ے

ردس م۔۔۔۔۔زی 

م
م
مم
ہ

 وی دےنھکی ےک دعب اےس دھکی رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

  موی 

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

260 

 ماس یک آپ رکف ہن رکے وه وہ اجےئ اگ۔۔۔۔۔آپ ہی

 
پ

 اتبے وج یم ےن آپ وک یپ

ےس واسپ ےتیل وہے اتہک م دی یھت اس وک ایک ایک آپ ےن۔۔۔۔۔۔۔وه اانپ ومن  لئ اس

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

و ادی ےہ۔۔۔۔وه رکسماےت وہے یتہک م
ج 
 
 ھب
ب

وه یم ےن اس ےک امکل ےک نپ س 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  مآپ تہب زیت ےہ گم رہمہم تہب ویبوقف وج ریمی ن  وتں یم یھب ایگ۔۔۔۔۔۔۔

  ماہں وه وت یم وہں۔۔۔۔۔۔وه اےنپ ن  ول وک ےھچیپ رکےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

اب وه ھجم ےس ن  ت یھب ںیہن رکے م اس ےن انم رکدن   ےہ دون  رہ ےنلم ےس ہکلبم

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

ر اےس رہمہم یک ن  ت اتبن   میگ۔۔۔۔۔۔۔ن  ی 

 گنٹی رک

ٹ

 وی ای 

ٹ

 را اکم وت وہایگ ےہ ہن سب مت ےھجم ہی وی 
م
واےک دےدانی موکیئ ن  ت ںیہن ہ

 وی رکے یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

  من  یق اک اکم ہی وی 

کیھٹ ےہ یم رکدواگن۔۔۔۔گم ریمے ےسیپ ۔۔۔۔۔۔۔وه رس وھکاجےت وہےئ اےنپ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 بلطم یک ن  ت رکن
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 وی ےھجم ڈنیس رکو ےگ وت ےسیپ یھب لم اج

ٹ

  ہی وی 
 
 مےگ۔۔۔۔۔۔۔وه ۓ لم اجےئ ےگ ح

ر سب اس یک تشپ وک وھگڑےت یہ رہ م ےہ اجیت یلچ ےس واہں رک ہک ےس زیباریم اےس اور ن  ی 

  ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 اجن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

آج اعایلن اک وہمیل اھت سج ےک ےئل رہمہم ایتر وہیئ یھت اور اب لمکم ایتر وہےن رپ ازالن 

ی وہیئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

 ےک نپ س ارک اےس د

ی مازالن دھکی ےک اتبے یم یسیک گل ریہ وہں۔۔۔۔۔۔رہمہم اس ےک اسےنم ڑھک

  م

ے

اس یک وجاب یک رظتنم وہیت ےہ وج وصےف ےپ اھٹیب ومن  لئ ویز رک راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ایھچ گل ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔وه سب ای  رظن دھکی رک اےس اتہک ےہ اور دون  رہ ومن  لئ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 یم گل اجن

 یک م

ن

ی رعتئ 

ٹ ک
پھ
ب

ایک بلطم سب ایھچ یہ گل ریہ وہں۔۔۔۔۔۔رہمہم وک اس ےس وی 

ل ںیہن یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ادیم 
ب لک

  م

ر وہ ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک ن  ت وک اونگر م رہمہم دلجی ایتر وہرک ےچین آاجؤ دی 

  ےہ اور رہمہم سب اےس دھکی رک یہ رہ اجیت 

ے

ر الچ اجن
م
رکےک روم ےس ن  ہ

  مےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ہپ ارک اعایلن ےس وپاتھچ
پ
چ

ب 

ٹ

سی

 اعایلن ہی اہمترے امےھت رپ ایک وہا ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ا

  میس ڈنیبچی یگل وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ سج ےک امےھت رپ وھچیٹ

ری م

ٹ

وه وسےت وہے ڈیب ےس رگ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔وه ہنم انب رک انح وک دھکی رک اتہک ےہ وج ی 

 لکشم ےس انپ یسنہ رویک یھٹیب وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

را وہا۔۔۔۔۔وےسی زن  دہ وت ںیہن یگل۔۔۔۔۔۔۔   ماوووہ تہب ی 

 اسڈیئ لبیٹ گل ایگ اھت یھبت ہی وھچیٹ یس وچٹ ایئ ںیہن سب رگےن یک وہج ےس

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  م

ے

 یم آن

ے

  ی
 
ااھچ داہین ےس وسن   رکو۔۔۔۔۔۔ ولچ مت دوونں ن  ںیت رکو ح

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 وہں۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اعایلن وک ہک رک زیلا یک رطف اجن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ےہ وت انح اےس دھکی رک یہ ےنسنہ گل

ے

  رمکے یم آن
 
اجیت ےہ ےسج وه اونگر م اعایلن ح

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ رکےک

ے

 ر رک اسڈیئ رپ رھک

ے

  اانپ وکٹ ان

ایک وہا دوڑا رپ ایگ ےہ ایک یسنہ اک وج ےسنہ اجریہ وہ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن اس یک یسنہ ےس گنت م

  مارک ہک یہ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےپ سنہ ریہ وہں ےک ےسیک لک مت م

ے

اّللّ ہن رکے ےھجم دوڑا ڑپے یم وت اہمتری احل

رہ آن   اھت۔۔۔۔۔۔وهم

ن

وخد یہ م ڈیب ےپ یھٹیب ےن ریمی الھت اھکیئ اہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔وےسی م
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اس ہپ  اس ےک نپ س ارک وھتڑا اس انپ ن  ت رپ یتسنہ ےہ اور اعایلن اس ےس گنت ارک

 وھجک رک اےس رکسما رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

  اب وسنہ تہب یسنہ آریہ یھت ہن ںیہمت۔۔۔۔۔۔۔

اہ۔۔۔۔وٹہ۔۔۔۔و۔۔۔۔ورہن ۔۔۔ااھچ ۔۔۔۔ہن۔۔۔۔ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔۔وه اس 

را رک یتہک ےہ۔
 
  ۔۔۔۔۔۔۔یک اس رحتک ےپ ھگ

 نب رک وےسی یم یھب م

ٹ

ویکں یم وت ںیہن وٹہ اگ ےسیج مت سنہ ریہ یھت دهی ت

 وہں۔۔۔۔۔۔وه یھب اعایلن اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لک وت یم ےن ای  الھت امری یھت ایھب ارگ مت ںیہن ےٹہ وت چس یم دوونں الھت امرو یگ وت م

نس رک م مت ےھچیپ اجےک رگو ےگ۔۔۔۔۔۔وه اےس دیکمھ دےتی وہے یتہک ےہ ےسج

  ےہ انح اک ایک رھبوہس چس یم یہ الھت امر م

ے

اعایلن وفرا ےس دیساھ وہاجن

  مدے۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انح اعایلن ےک اےتھٹ یہ دون  رہ ےسنہ گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وےسی آج ڈیب ےپ یہ وسےگ ہن ہی دوھکی یم ےن ہگج یھب اخیل رکدی ےہ۔۔۔۔۔۔انح م

ٹ ا  ااھٹےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن

ج

ے

ب

  م
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ےف ےپ یہ وساگن۔۔۔۔اس اچبرے ےن دون  رہ الھت وھتڑی اھکین یھت مںیہن یم وص

 ۔۔۔۔۔۔۔

  یھب یہی اچےیھ ااھچ ونس ارگ دنین ںیہن م

ن

اہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔مت انتک ڈرےت وہ ھجم ےس وےسی وہن

 ۔۔۔۔۔۔۔وه اےس ڑھچےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ن

  مآے وت ڈیب ےپ آاجن

یم زنیم ےپ وساجؤ اگ گم ڈیب ےپ اےن یک طلغ یھبک ںیہن رکو اگ۔۔۔۔۔۔۔۔اعایلن م

  موصےف ہپ ےتٹیل وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

وگڈ وبےئ۔۔۔۔۔۔انح رکسما رک ہک ےک ٹیل اجیت ےہ اور اعایلں سب اےس رسحت ےس م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 دھکی رک یہ رہ اجن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

پ ےھت ازالن آپ رپاشین ویکں یہ وکیئ ن  ت  پ حپ وہیئ ےہ وہمیل یم یھب آپ حپ

زن  دہ یسک ےس ن  ت یہ ںیہن رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔رہمہم ازالن وک دوونں اہوھتں م

  مےس رس اھتےم وصےف ےپ اھٹیب دھکی رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھگ یئگ وہیگ۔۔۔۔۔۔۔وه رس ااھٹ ےک م

ے

ب

ںیہن وکیئ ن  ت ںیہن ےہ مت اجےک آرام رکو 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اتہک ےہ گم رہمہم وک دےنھکی

ے

ر رکن

ن

  م ےس رگی 
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ںیہن وکیئ ن  ت وت رضور ےہ وج آپ ھجم ےس اپھچ رےہ یہ ورہن ینتج یھب رپاشیین وہ آپ م

ر یم ھٹیب رک  رای  ھجم ےس وت یہس ےس ن  ت رکےت یہ ہن۔۔۔۔۔۔۔۔رہمہم اس ےک ی 

  اھت۔۔۔۔۔۔

ے

 راض وہن

ن

  میتہک ےہ اور یہس وت یتہک ےہ ازالن اہکں اس ےس وی ن

ل دیجنسیگ ےس اس یک رطف مںیہمت ریم
ب لک
  ےہ ۔۔۔۔۔۔۔وه 

ے

رق ڑپن

ن

ی رپاشیین ےس ف

  مدھکی رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ر یس ن  ت ےہ ویبی وہں آپ یک
م
 ین رشوع م ماظہ

 

آپ وک رپاشین دھکی رک ےھجم یھب رپش

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  مااھچ۔۔۔۔۔۔۔۔

ازالن اتبےئ ہن ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔۔وه اس ےک رصتخم ےس وجاب رپ وپیتھچ م

  ۔۔۔۔۔۔۔ےہ

  م

ن

ھچک ںیہن وہا سب اکم یک وہج ےس وھتڑا رپاشین وہں مت اجؤ آرام رکو حبص ئ  ین یھب اجن

  مےہ۔۔۔۔۔وه اس ےک وساولں ےس گنت ارک زیباری ےس اتہک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔

ااھچ کیھٹ ےہ آپ یھب وساجے ارک۔۔۔۔۔۔۔وه واہں ےس اےتھٹ وہے یتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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یتکس وہ ۔۔۔۔۔وہ اس یک تشپ وک دھکی رک وساتچ مایک وایعق مت ھجم ےس ےب وافیئ رک

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 نب اکچ ےہ۔۔۔۔۔۔زیلا رکسماےت م

ے
ن

اخہل وج کش اک چیب یم ےن وبن   اھت وه اب درح

  موہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 اس ےن رہمہم وک م

ے

اہں دھکی یھب راہ اھت ہک ازالن ےسیک رہمہم وک اونگر رک راہ اھت گم ایھب ی

  م۔۔۔۔۔۔۔رھگ ےس اکنال ویکں ںیہن

 وت

ے
ے

  ےہ وت وھتڑا وق

ے

 رکن

ے

ّ
ےگل اگ ہن اور م آپ وخد یہ وت یتہک ےہ ےک ازالن رہمہم ےس حم 

 وی ےہ وج ازالن وک ڈنیس رکین ےہ اس ےک م وےسی س  اکم وت وہیگ م

ٹ

ےہ سب اب ای  وی 

دعب یم نیقی ےس ہک یتکس وہں ہک ازالن رہمہم وک اس رھگ اور انپ زدنیگ ےس اکنےنل یم م

  مںیہن اگلے اگ۔۔۔۔۔۔وه نیقی ےک اسھت یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ ای  ٹنمم

س۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب زیلا یک رطف وساہیل 

پک ب

  ےہ ازالن وک 

ے

وےسی ہی ڈنیس وکن رکن

 رہ رکیت 

 

رظنوں ےس دھکی رک وپیتھچ یہ سج ےپ زیلا رکسماےت وہے انپ رطف اش

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ریحت ےس ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ بلطم مت ۔۔۔۔۔۔۔۔گم ےسیک۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب 

  میتہک یہ۔۔۔۔۔۔
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ری ن  ت ےہ یم ےن وین میس یل اور ازالن وک رکدی ڈنیس گم اس ےس م

ٹ

اس یم وکن یس ی 

  میم ڑلاک نب رک یہ ن  ت رکیت وہں۔۔۔۔۔۔

  مزیلا مت وت تہب زیت وہ۔۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب اس یک الچیک ےپ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےہ اور رشعت مگیب واہں ےس ماب ااسی یھب ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔وه ہک رک ومن  لئ ااھٹ یتیل

 اھٹ رک یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  م

ے

رن

ٹ

  ےہ اور ازالن ےک دل یم رہمہم ےک ےئل کش اور یھب ی 

ے

ایس رطح ہنیہم یھب زگر اجن

ر اس ےک ومن  لئ ہپ آیت ےہرہمہم ازالن ےک دل ےس م   وکیئ یئن وصتی 
 
  ح

 
راتہ ےہ ح

ریت اجیت ےہ۔۔۔۔۔ رہمہم یھب ازالن ہپ

ے

زن  دہ وغر ںیہن دے ریہ وہیت ویکں ےک م ای

اس ےک وخد ئ  ین یم ااحتمن وہ رےہ وہےت ےہ ےسج ازالن رہمہم ےک ن  ت ہن رکےن رپ م

  ےہ گم ہی ن  ت رہمہم وک اتپ یہ ںیہن یتلچ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 اس ےس اور دبامگن وہاجن

اتہک ےہ وج رئیچ م اصح  یج آپ اک وفن بک ےس جب راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ریمس ازالن ےس

  ےہ گم ریمس یک آواز ےس م ےس

ے

گیٹ اگلے آھکن ومدنےھ یسک رہگی وسچ یم وھگم وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ایخولں ےس واسپ ارک دیسےھ وہےک ومن  لئ ااھٹن

ولیہ۔۔۔۔۔ولیہ ۔۔۔۔۔۔۔ھچک وبولں ےگ یھب ہی ںیہن۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک 

پ رےنہ رپ ےصغ ےس ہک رک اکل ٹک رک داتی ےہ گم ےسیج یہ وه وفن دنب رک ےن اتگل ےہ وت محپ
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 وی یجھب وہیت م

ٹ

  ےہ سج یم یسک ےن وی 

ے

اسےنم یہ ای  وننشیکفیٹ دھکی رک اےس اونپ رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

 وی وک داتھکی ےہ وےسی یہ اس یک رگدن یک ےسن ےصغ ےس نت اجیت 

ٹ

وه ےسیج ےسیج اس وی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ اور اگڑی یم ھٹیب رک اگ

ے

رن

ٹ

ر یک رطف ی 
م
ڑی رھگ مازالن ومن  لئ اوف رکے اھٹ رک ن  ہ

  میک رطف اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 الوچن یم ےھٹیب وہےت م

ے
ے

 آے ےگ۔۔۔۔۔۔۔وه س  اس وق

ے

اھبیھب اھبیئ بک ی

  ےہ وج انح ےس ن  وتں یم یگل وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  اعایلن رہمہم وک اخمبط رکن
 
  میہ ح

ری م

ن

 ی   ی 

 

اتپ ںیہن یم اکل رک ریہ یھت گم اوہنں ےن اکل ٹک رکدی ش

 وہےگن۔۔۔۔۔۔۔

را یتنحم ےہ ینتک تنحم رک

ٹ

  ےہ ۔۔۔۔۔۔املسن اصح  اچے اک بک موےسی ریما اٹیب ی 

ے

ن

 اسےنم لبیٹ ےپ رےتھک وہے ےتہک یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ہی وت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 یج ڈی 

 وی بک ڈنیس یک یھت۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب م

ٹ

 آن   ویکں ںیہن مت ےن وی 

ے

زیلا ازالن ایھب ی

  وہرک یتہک یہ۔۔۔۔۔۔
 
ی ر

ے

  اس ےک اکن ےک ف

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

269 

ر دےتھکی وہے یتہک ےہ م اخہل ادےھ ےٹنھگ ےلہپ یک یھت اےن واال وہاگ اب
م
وت ۔۔۔۔۔۔زیلا ن  ہ

  یہ ازالن یک اگڑی یک آواز آیت ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  ےک ح

 رے ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 

 ول اایگ۔۔۔۔۔۔ زیلا رشعت مگیب وک اش

زیلا ریما دل تہب زیتی ےس دڑھک راہ ےہ یم اےنپ رمکے یم اج ریہ م

 وہں۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب زیلا ےس یتہک یہ۔۔۔۔۔

 یھٹیب رےہ اہیں وه وکن اس آپ وک ھچک مایک وہایگ ےہ 

ن

 
اخہل ایھب ااھچ اخہص نیس اکنل دنی

ںیہک اگ۔۔۔۔۔۔زیلا ان اک اہھت ڑکپ ےک اکن یم رسوگیش رکیت ےہ سج ےپ رشعت م

را یھب ریہ وہیت ےہ ےک یہک ان اک وھجٹ ڑکپا یہ ہن م
 
پ وہےک ھٹیب اجیت ےہ گم ھگ مگیب حپ

  اجےئ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔انح رکسماےت وہے یتہک ےہ سج ےپ رہمہم تیمس مول ازالن اھبیئ یھب آےگ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ماسرے دروازے یک رطف دےتھکی ےہ اہجں ےس ازالن آراہ وہن

 دوھکی

ے
ے

ر رکدی اےن یم وق جب رےہ یہ۔۔۔۔املسن م11رات ےک  ازالن مت ےن دی 

اصح  ڑھگی وک دھکی رک ےتہک ےہ گم ازالن ان یک ن  ت اک وجاب دےی ریغب آوھکنں یم م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مےصغ ےئل دیجنسیگ ےس رہمہم وک دھکی راہ وہن
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ازالن آپ کیھٹ یہ۔۔۔۔۔۔۔۔س  اےس وی دھکی رک ای  دورسے وک دےتھکی ےہ م

  ارک وپھچ یہ یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م
 
ی ر

ے

ے رہمہم اس ےک ف
ک
 
ٹ
 

چ

 

ر ےس ےنلم یئگ مت یھت۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک ن  ت وک م مریمے انم رکےن ےک ن  ووجد ن  ی 

اونگر رکےک وپاتھچ ےہ رہمہم اس ےک وسال ہپ رشدنمیگ ےس رظنے یچین رک یتیل م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ےس ےنلم یئگ یھت ہی ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن ےصغ ےس داھڑےت م یم ےن وپاھچ مت ن  ی 

م م

ہ
 
سب

وہے اتہک ےہ سج ےپ اسرے رھگ واےل اےس ریحت ےس دےتھکی ےہ اور رہمہم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔اجیت 

  میج ۔۔۔۔۔۔ریما بلطم ےہ۔۔۔و۔۔۔۔۔وه۔۔۔۔۔ ج۔۔۔۔۔۔یج

  ماٹچخ۔۔۔۔۔۔

  یم ےن انم ایک اھت ےک اس ےس دور روہ وت ویکں م
 
ویکں یئگ اس ےس ےنلم۔۔۔۔۔۔ح

  ےہ اور اس اک 

ے

یئگ وبول۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک ن  ت ےنس ریغب اس ےک اگل ہپ ڑپھت امرن

  وہےئ اتہک ےہ اور

ے

رہمہم اگل ہپ اہھت رےھک ازالن وک ےب ینیقی ےس م ن  زو ڑکپ ےک داھڑن

ی ےہ ہکبج ن  یق رھگ واےل سب ہنم وھکےل اںیھن دےتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

  مد
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ر املسن اصح  یہ اےس وبےتل م

ن

ازالن ہی ایک رک رےہ وہ وھچڑو اےس۔۔۔۔۔۔۔آخ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ملہ ےہ۔۔۔۔۔۔مت وبول بک ےس اہمت
مع

 وبےل ہی ریما اور اس اک 

ے

را رکچ مآپ چیب یم م

و ڑےت م
 ھ
چ

ن

چ ب

لچ راہ ےہ اس ےک اسھت۔۔۔۔۔۔۔۔وه اںیھن وجاب دے رک رہمہم وک 

  موہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ازالن ہی ایک وبل رےہ یہ آپ۔۔۔۔۔رہمہم روےت وہے اانپ اہھت وھچڑواےت وہے م

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

اھبیئ آپ ایک وبل رےہ ےہ وھچڑے اھبیھب وک۔۔۔۔۔۔۔اعایلن رہمہم وک ازالن ےس 

  مےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔موھچڑوا

ول وھچڑ دن  ۔۔۔۔۔ازالن رہمہم وک وھچڑےت وہے اتہک ےہ ےسج ارگ انح ہن اھتیتم وت وه اکپ م

  زنیم وبس وہاجیت۔۔۔۔۔۔۔

ازالن وہا ایک ےہ وج مت رہمہم ےک اسھت ااسی رک رےہ وہ اور اےس ڑپھت یھب امرا۔۔۔۔۔ م

  مویکں ۔۔۔۔۔۔۔املسن اصح  ےصغ یم وبےتل ےہ۔۔۔۔۔۔

 اس ےس وپھچ وج اینت وصعمم ینب ریتہ ےہ ےسیج اس ےس زن  دہ دیسیھ وکیئ ےہ یہ مہی

 ںیہن۔۔۔۔اور مت اتبؤ ریمے العوہ ےنتک رمدوں وک ویبوقف انب یکچ وہ اس اقنب یم یم
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  ارک اتہک ےہ وج انح ےس م
 
ی ر

ے

رہ رک۔۔۔۔۔۔ازالن املسن اصح  ےک دعب رہمہم ےک ف

  میگل رو ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں اس یک اتیلص ۔۔۔۔۔۔۔۔ہی یسک ڑلےک م ہی ںیہن

ے

وبےل یگ یم آپ س  وک اتبن

 دی ںیہن م

 

وک دنسپ رکیت یھت گم اس ےک رھگ واےل اس ےک اعقش ےک اسھت اس یک ش

 دی یک اس وہج ےس ےک اس اچیبری اک دواہل م

 

  اچےھت ےھت وج یم ےن اس ےس ش

ن

رکوان

 دی واےل دن یہ اھبگ ایگ گم یم ہی اہک اجاتن اھت

 

 ےک اس ےن ڑلےک وک وخد یہ اہک اھت مش

 دی ںیہن رکو یگ یم یسک اور وک دنسپ رکیت وہں یہس ہک راہ وہں ہن یم م

 

ےک یم مت ےس ش

پ دھکی رک وبل ےک اےس داتھکی ےہ وج ریحت  ااسی یہ ےہ ہن ۔۔۔۔۔۔۔ازالن رہمہم وک حپ

  مےس آوھکنں یم آوسن رھبے ازالن وک دھکی ریہ وہیت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

ل ںیہن یہ۔۔۔۔۔۔اعایلن وک اس یک م اھبیئ
ب لک
ہی آپ ایک وبل رےہ ےہ اھبیھب ایسی 

 ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

ل نیقی ںیہن آن
ب لک
 ن  ت رپ 

اس یک م اعایلن ایھب ریمی ن  ت وپری ںیہن وہیئ ےہ اور ہی سب لکش ےس یہ وصعمم ےہ

رحںیتک دھکی رک مت وخد وتہب وتہب رکو ےگ ےسیج یم اب رک راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔رہمہم م

  ہک سب اےس

ے

 یہ ںیہن یتجب اےس نیقی یہ ںیہن ان

ے

 یتنس ےہ اس یم وبےنل یک الصج 
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ی ےہ اس اک نیلپ م

ے

ھب
ب ک

ازالن اس ہپ کس یھب رکاتکس ےہ اور زیلا رکسماےت وہےئ اںیہن د

 وج اکایمب وہایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔

 دی واےل دن رھگ ےس اھبگ ایگ گم اوسفس 

 

اہں وت اہک اھت یم۔۔۔۔۔اہں رھپ وه ڑلاک ش

 دی وت رکیل گم ہی ایھب م

 

رہمہم اہمتری تمسق رپ ےک واہں یم وموجد اھت اس ےن ھجم ےس ش

 اس ڑلےک ےک اسھت راےتپ

ے

ن اس ےس ےنلم۔۔۔۔۔۔ ی
 
ہی

 می ں

ہک رےہ یہ ھچک یھب چس ںیہن ےہ م ازالن ہی وھجٹ ےہ یم یسک وک دنسپ ںیہن رکیت اپ وج

ری   ازلام ےس ےنچپ ےک ےیل روےت وہےئ ہک یہ دیتی م

ن

اس یم۔۔۔۔۔رہمہم اےنپ اورپ م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

مت ایک یھجمس مت ےھجم دوھہک دیتی روہ یگ اور ےھجم اتپ یھب ںیہن ےلچ اگ۔۔۔۔۔۔دوھکی آج م

 یھت ہن اب اینت یہ

ے

ّ
ےھجم مت ےس رفنت م مریمے اسےنم اہمتری اتیلص ایگ اور ینتج حم 

وہ ریہ ےہ ےھجم مت ےس ۔۔۔۔۔۔وه دویاونں یک رطح اتہک ےہ اور اےس انح ےس اگل م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 رکےک اےنپ اسےنم ڑھکا رکن

مت ای  ن  داکر وعرت وہ رہمہم۔۔۔۔۔۔۔ وہ اس اک رہچہ اےنپ اسےنم رکےک ےصغ ےس اتہک م

 ےہ۔۔۔۔
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ل ںیہن 
ب لک
وہں آپ تمہت اگل رےہ مسب رکدںی ازالن سب رکدںی۔۔۔۔۔یم ایسی 

یہ ےھجم ہپ ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم روےت وہے اس ےک اےگ اہھت وجڑ رک یتہک 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

یم مت ہپ تمہت ںیہن اگل راہ یم اہمتری اتیلص ںیہمت اتب راہ وہں رووک یم ںیہمت م

  ۔۔۔۔۔۔ازالن ومن  لئ اکنےتل وہے

ن
ن

س  م وبثت داتھکی وہں اور آپ س  یھب س

  مےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ا ہی وت تہب ےصغ یم ےہ یہک الطق یہ ہن دے دںی اےس ۔۔۔۔۔۔رشعت مگیب ازالن زیل

ی وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ھب
ب ک

  موک د

 وی ےنس اور اتبے ےک یسیک ینب ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

پ وہےک وه وی    اخہل حپ

 وی ےلپ م

ٹ

 وی یم وج ہی ہک ریہ ےہ وه ےنس۔۔۔۔۔۔ازالن وی 

ٹ

 وی دےھکی اور اس وی 

ٹ

ہی وی 

 وی دھکی رک اچہپن مرکےک ومن  لئ یک ارکسنی 

ٹ

  ےہ اور رہمہم وه وی 

ے

س  ےک اسےنم رکن

کا  وت م

ٹ

ھی
 
چ

ر ےن انبیئ یھت گم   مئ ن  ی 

ٹ

 ن

ٹ

 وی وہیت ےہ وج الس

ٹ

اجیت ےہ ویکں ےک وه ویہ وی 

 وی انلچ رشوع وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

  وه وی 
 
  اتگل ےہ ح

ے

  اےس ی

 رکیت وہ۔۔۔۔۔

ے

ّ
  رہمہم ھجم ےس ینتک حم 

 ی   یہ یم ےن

 

 یسک ےس یک وہ۔۔۔۔۔۔۔ تہب تہب تہب زن  دہ ش

ے

ّ
  ماینت حم 
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  وھچڑ یتکس وہ۔۔۔۔۔۔ ایک مت ریمے ےئل ازالن وکم

 وی م

ٹ

اہں یم اہمترے ےئل س  ھچک وھچڑ یتکس وہں رھپ ازالن ایک زیچ ےہ۔۔۔۔۔۔وی 

  ےہ اور س  ولگ م

ے

ری ظفل نس رک ازالن ےصغ ےس ومن  لئ اسےنم دویار یم امرن

ن

ےک آخ

  ےک رہمہم ہی مرہمہم ےک ہنم ےس ہی اافلظ نس ےک 
 
ریحت ےس رہمہم وک دےتھکی ےہ ح

 وی یم ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

  موسچ ریہ وہیت ےہ ےک اس ےن وت ہی اہک یہ ںیہن اھت وج وی 

  اھت ہن ریمی م

ے

 رکن

ے

ّ
ویکں ایک رہمہم مت ےن ااسی وبول ویکں ایک۔۔۔۔۔یم وت مت ےس ینتک حم 

 یک یہ الج رھک یتیل۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن اوھکنں یم اوسن ےل رک

ے

ّ
اےس اتہک ےہ اور م حم 

  مرہمہم اس یک اھکن یم اوسن دھکی رک وفرا اس اک اہھت ڑکپ ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہن یک ےھجم ھچک ھجمس م

ے

ّ
 ا وگا ےہ یم ےن آپ ےک ےک وسا یسک ےس حم 

ن

ازالن ریما خ

 وی یم م

ٹ

ںیہن آراہ ےک آپ وک ہی سک ےن اہک ےک یم یسک اور وک دنسپ رکیت یھت اور وج ہی وی 

  مظ یہ ہی ریمے ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔۔ماافل

 م

ے

ّ
رہمہم اور انتک وھجٹ وہک یگ امن ول مت ےھجم دوھہک دیتی ریہ امن ول ےک مت یسک اور ےس حم 

  مرکیت یھت۔۔۔۔۔۔

 ا وگا ےہ یم ےن سب

ن

 یک ےہ یم ےن یھبک آپ ےک العوہ م ازالن ریما خ

ے

ّ
آپ ےس حم 

 اگلدی ہکلب ھجم ہپ ںیہن میسک ےک ن  رے یم ںیہن وساچ گم آج آپ ےن ھجم ہپ تمہت
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  آپ م

ے

 ہپ تمہت یگل ےہ اور تمہت اگلےن واےل وک وت اّللّ یھب اعمف ںیہن رکن

ے

ّ
ریمی حم 

 وک ڈر ںیہن اتگل۔۔۔۔۔رہمہم روےت وہے اس ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ن  ت ےہ تمہت م

ے

۔۔۔۔۔ن  ر اہمترے ہنم ےس ہی ظفل ااھچ ںیہن اتگل اور اہجں ی

ے

ّ
حم 

  ولچ ےکم

ے

 وی ےک دعب یھب مت وہک یگ ےک یم مت ہپ تمہت اگل راہ میک وت یم اتبن

ٹ

 اس وی 

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔

  زیلا اتبؤ۔۔۔۔۔۔یم 

ٹ

اہں اعایلن مت اتبؤ یم اس ہپ تمہت اگل راہ وہں۔۔۔۔۔انح ڈی 

  ماس ہپ تمہت اگل راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔

 وی ےک دعب ھچک اچب یہ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔زیلا وصعمتیم ےس یتہک 

ٹ

رہمہم اس وی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 م رکےن مںیہن

ن

ل ںیہن ےہ ہی رضور یسک یک اچل ےہ رہمہم وک دبن
ب لک
 رہمہم ایسی 

 یک۔۔۔۔۔۔۔انح زیلا یک ن  ت رپ ےصغ ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےہ ہن یھبت مت ااسی ہک ریہ وہ یہک مت یھب وت اس یک رطح۔۔۔۔۔۔

ے

  مہی اہمتری دوس

رن 

ن

وہ۔۔۔۔۔۔اعایلن زیلا مانپ زن  ن وک اغلم دو زیلا ورہن یم وھبل اجؤ اگ ےک مت ریمی ک

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  میک ن  ت اکےٹ ےک اتہک ےہ اور رھپ ازالن وک اخمبط رکن

  اھبیئ انح یہس ہک ریہ ےہ یسک ےن رضور۔۔۔۔۔
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 وی ےک دعب یھب مت یہی وہک ےگ۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک ن  ت اکٹ رک م

ٹ

پ رکو اس وی  مت حپ

 ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

  مار اتکس رہمہم یم ںیہمت۔۔۔۔۔۔یم اب اہمترے اسھت اور زدنیگ ںیہن زگ

 ا اک واہطس ااسی ہن رکے یم رم اجؤ یگ یم ےسیک روہ یگ اپ ےک م

ن

ازالن خ

ریغب۔۔۔۔۔۔رہمہم اس ےک اافلظ نس ےک وفرا اس ےک دقومں یم رگ اجیت م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

وت ن  ر رم اجؤ اور وھچڑ دو ریمی اجن یم وخد اب اہمتری یسیج دباکر وعرت ےک اسھت م

 رک اتکس۔۔۔۔۔۔ازالن اےس داکھ دے رک اتہک ےہ اور رہمہم اس ےک ہنم مزگارا ںیہن

ےس ےلکن ظفل وک نس ےک دون  رہ روےن گل اجیت ےہ گم اس ےک ریپ ںیہن م

 وھچڑیت۔۔۔۔۔۔

 ازالن ےھجم امر دے گم الطق ہن دے۔۔۔۔۔م

ر م ںیہن رہمہم یم ںیہمت الطق ںیہن دواگن ارگ یم ےن ںیہمت الطق دے دی وت مت اس ن  ی 

 دی رک ول یگ وج ےھجم وگارا ںیہن ےہ اہمتری زسا ہی ےہ ہک مت

 

وپری زدنیگ ریمے م ےس ش

 م ہپ وھٹیب یگ مت ویبہ یھب ریمی ونب یگ یھجمس مت۔۔۔۔۔ وہ ھچک وسچ رک کھج رک رہمہم ےس م

ن

ن

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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ازالن اس ےس ریما وکیئ قلعت ںیہن ےہ زیلپ ےھجم وخد یک رظن یم ہن م

رگےئ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم اس ےک اےگ اہھت وجڑ ےک روےت وہےئ یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  تہب لکشم ےہ داع رکو 

ن

 رکن

ے
 

رداس مت ریمی رظن یم رگ یکچ وہ رہمہم وج ریمے ےئل ی 

 ی   یھبت ریما مغ مک وہاجے۔۔۔۔۔ازالن اےنپ

 

 اوسن ےتیپ وہےئ اتہک یم رم اجؤ ش

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ںیہمت ھچک وہ مت ویکں اس یک وہج ےس وخد وک دبداع دے رےہ م اّللّ ہن رکے ازالن

  م

ے

ر یک رطف اجن
م
وہ۔۔۔۔۔زیلا وفرا وبیتل ےہ سج یک ن  ت ازالن اونگر رکےک ن  ہ

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  دھکی

ے

 مازالن ریمی ن  ت ےنس یم چس ہک ریہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رہمہم ازالن وک اجن

  ماوھٹ رک اس ےک ےھچیپ اجیت ےہ اور اس اک ن  زو ڑکپ ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

وھچڑو ریما اہھت ےھجم وت اہمترے ووجد ےس یھب نھگ آریہ ےہ۔۔۔۔۔۔وه اس ےس اہھت م

  ےہ اور رہمہم ویہ روےت وہے ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 وھچڑ واےک الچ اجن

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

آپ ااسی ھچک ںیہن رک یتکس رضور یسک ےن آپ م اھبیھب اےھٹ ںیمہ آپ ہپ وپرا نیقی ےہ

 ےک الخف اھبیئ وک رکا ےہ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن اےس ااھٹےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م
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اعایلن اھبیئ آپ وک وت نیقی ےہ ہن ھجم ہپ انح ںیہمت یھب اتپ ےہ ہن ریما ہک یم ایسی ںیہن 

 وہں۔۔۔۔۔۔۔رہمہم وچبں یک رطح انح اک اہھت ڑکپ ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ےھجم اتب ےہ مت ایسی ںیہن وہ۔۔۔۔۔۔۔انح اس ےک اوسن اصف رکےت وہےئ یتہک م اہں

ےہ اور زیلا زیباری اس ہنم انب رک واہں ےس یلچ اجیت ےہ اور رشعت مگیب یھب اس ےک ےھچیپ م

  اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ل ںیہن وہ دانھکی ازالن وک یھب اتپ لچ اجے اگ م
ب لک
اہں ریمی یچب مہ س  وک اتپ ےہ مت ایسی 

وه مت ےس وخد اعمیف امےنگن آے اگ۔۔۔۔۔۔۔املسن اصح  اس ےک رس ہپ اہھت م رھپ

 رھک ےک ےتہک یہ ےسج نس ےک رہمہم رھپ ےس روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

یم ےن ازالن ےک وسا یسک ےس تبحم ںیہن یک ویکں وہ ھجم ہپ نیقی ںیہن م

 رکےت۔۔۔۔۔۔

 وی وہ ایک اھت رہمہم 

ٹ

 وہ وج ہک ریہ یھت ایک وہ۔۔۔۔۔۔مرکےئ اگ ےھجم اتپ ےہ گم وہ وی 

ر م
م
ںیہن انح ھچک یھب چس ںیہن اھت ریما نیقی رکو یم ویکں اےنپ اےنت تبحم رکےن واےل وشہ

وک وھچڑ رک یہک اور اجو یگ۔۔۔۔۔۔۔وہ یفن یم رس الہ رک اےس نیقی دالییت ےہ اور انح م

پ یہ وہاجےت یہ اںیہن رہمہم ہپ نیقی اھت گم  وی دھکی ماعایلن املسن اصح  سب حپ

ٹ

 وی 

 رک وہ ھچک ہک ںیہن نپ ےت۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 
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ر رکدے اگ گم اہیں وت ااٹل یہ م
م
یم یھجمس یھت ےک ازالن اےس الطق دے رک ن  ہ

ے وہے رشعت مگیب وک یتہک ےہ وج وخد رپاشیین یم م

ے

ہلی

ٹ

ب

 ین ےس 

 

وہایگ۔۔۔۔۔۔زیلا رپش

  میھٹیب وہیت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک اسھت مت ےن داھکی ںیہن وه اچیبری ےسیک ازالن ےک مزیلا مہ ےن ااھچ ںیہن ایک رہمہم

  ےک اس یک وکیئ طلغ یھب ںیہن یھت۔۔۔۔۔۔۔م
 
  مدقومں یم رگی رو ریہ یھت ح

  وھچڑ دںی وه م

ن

رس اھکن

ے

اخہل ھچک طلغ ںیہن ایک مہ ےن اس ےک اسھت اور زیلپ آپ رہمہم ہپ ی

یک ن  وتں ےس ہصغ م ینتج یتگل ےہ اینت وصعمم ےہ ںیہن۔۔۔۔۔۔۔زیلا وک رشعت مگیب

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  میہ آاجن

 م رکےن م ہک زیلا ہی ن  ت وت یھب اجیتن ےہ اور یم یھب

ن

رہمہم ایسی ںیہن ےہ وت ےن اےس دبن

ےک ےئل ہی س  ایک ےہ ےھجم وت ڈر ےہ ارگ ازالن وک ہی اتپ لچ ایگ وت وه وت ںیمہ وشٹ م

 ین ےس یتہک یہ۔۔۔۔۔۔

 

  رکدے اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وه رپش

وت ہن۔۔۔۔۔۔زیلا وھتگ لگن ےک یتہک ےہ ڈر وت وه یھب اجیت ماخہل اب ڈراے 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

پ م یم ڈرا ںیہن ریہ اتب ریہ وہں ےک ارگ مہ ڑکپے ےنگ وت۔۔۔۔۔۔۔وه وبل رک حپ

  وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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  ازالن ےن اےس انم رکا اھت وت وه ویکں یلم 
 
ھچک ںیہن وہاگ اخہل رہمہم یک یھب طلغ ےہ ح

ر ےس۔۔۔۔۔۔۔۔زیل   ےہ ےک اسری طلغ اس یک ںیہن ماجرک ن  ی 

ے

ا وک وھتڑا وحہلص وہن

 وھتڑی رہمہم یک یھب ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

  اھت اس م

ے

 ںیہن اراہ ہک ازالن یھب رہمہم ہپ کش رکاتکس ےہ وہ وت ینتک تبحم رکن

ن

ن
 
مقی ہ

ےھجم 

 ےس۔۔۔۔۔

تبحم رکےن واےل یہ کش رکےت یہ۔۔۔۔۔۔ااھچ یم اج ریہ وہں وسےن آپ یھب م

 وسےئچ اگ۔۔۔۔۔۔وه اںیھن یتہک وہیئ رمکے مآرام رکے اور زیلپ ھچک

ے

 ااٹل دیساھ م

  ےہ ےک ویکں اوہنں ےن زیلا اک م

ے

ر یلچ اجیت ےہ اور رشعت مگیب وک اتھچبوا وہن
م
ےس ن  ہ

 اسھت دن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ےس وھکیتل ےہ وه ہن اجےن م رہمہم یک آھکن اس ےک رہچے رپ ڑپےن وایل وسرج یک رکونں

ب ےک اسےنم رویت وہیئ اجہ امنز رپ یہ وسیئگ یھت اور اب آھکن مبک رات یم اےنپ ر

 یت یہ وج لک رات اس یک روح وک زیمخ م

ٹ ن

وھکےتل یہ اس یک رظن اس دنمش اجں وک ڈوھی

  ہن اےس ہن نپ رک وه اجہ امنز وک ےت اگل رک ایھٹ ےہ اور اس وک م

ے

  وت رظن آن

ے

رکےک ایگ اھت گم وه وہن

ر اجیت
م
 یت وہیئ روم ےس ن  ہ

ٹ ن

ویکں اس ےک ےھچیپ م ےہ دامغ اتہک راہ وھچڑ اس یک رپوا ڈوھی

سلہ وت اس دل اک اھت وج اےس وصقروار م اجریہ ےہ اس ےن ھجت ہپ تمہت اگلی ےہ
م
گم اسرا 
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راتک ےہ وج ھجمس یہ ںیہن راہ اھت

ٹ

اس وک دھکی رک یہ وت اتیج  سب اےس دھکی رک یہ ڈه

رےت یہ اس یک رظن الوچن یم 

ے

رایھں ای

ٹ

ےھٹیب اعایلن اور املسن مےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ س 

 رک ان ےک نپ س اجیت 

ن

ھل ن
پ
ب

اصح  رپ اجیت ےہ وه دلجی دلجی ڑیسایھں 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 وه اھبری آواز یم وپیتھچ ےہ سج رپ م

 

ازالن اہک ےہ؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔روےن ےک ن  ع

 وه دوونں رس ااھٹ رک اےس دےتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ایک بلطم ازالن اہک ےہ وه رمکے یم ںیہن ےہ؟؟؟؟ املسن اصح  ااٹل اس ےس یہ 

  وسال رکےتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

 یھبت آپ ےس وپھچ مںیہن وه رمکے یم ںیہن ےہ یم یھجمس اہیں آپ ےک نپ س وہےگن

  مریہ وہں۔۔۔۔۔۔۔

 رک رےہ م

ٹ

 
اور مہ ےھجمس ےک وه رمکے یم وہےگن یھبت اہیں ےھٹیب ان اک وی

  میہ۔۔۔۔۔۔اعایلن املسن اصح  وک دھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

آپ وفن رکے ہن ےک اہک یہ ریما وفن وه ےلرک ےلچ یگ  ورہن یم وخد رک 

ے وہ

ے

ھی

ٹ

ب ی ب

  مے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔یتیل۔۔۔۔۔۔رہمہم وصےف ہپ 
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  وہں۔۔۔۔۔اعایلن ومن  لئ اسےنم لبیٹ ےس ااھٹےت وہے اتہک ےہ اور م

ے

ااھچ یم رکن

  ےہ وج

ے

  ےہ۔۔۔۔۔۔ ازالن اک ربمن ڈالئ رکن

ے

  ملسلسم اوف اجراہ وہن

  دھکی رک وپےتھچ م

ے

ایک وہا ااھٹ ںیہن راہ۔۔۔۔۔۔۔املسن اصح  اےس ن  ر ن  ر ربمن ڈالئ رکن

  یہ۔۔۔۔۔۔

  مراہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔مںیہن اوف اج

 ین م

 

 ی   ان ےک اسھت وہ۔۔۔۔۔۔رہمہم رہچے رپ رپش

 

آپ رہشن  ر اھبیئ وک رکے ش

  م

ے

  ےہ وج دورسی لیب رپ ااھٹ ایل اجن

ے

اجسے یتہک ےہ سج رپ اعایلن رہشن  ر اک ربمن ڈالئ رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  مولیہ رہشن  ر اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔

  ماہں وبولں اعایلن ایک ن  ت ےہ وج اینت حبص اکل یک۔۔۔۔۔۔

اھبیئ ازالن اھبیئ آپ ےک اسھت ےہ ارگ ےہ وت زیلپ ںیمہ اتبدںی مہ تہب رپاشین م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ںیہن وه ریمے اسھت ںیہن ےہ گم مت اےسی ویکں ہک رےہ وہ اہک ےہ م

 ین ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔م

 

  موه۔۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر یھب اس یک ن  ت نس رک رپش

 ےنھ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اتپ ںیہن اھبیئ اہک ےلچ ےنگ آپ رھگ آاجے رھپ ےتلچ

ٹ ن

  مےہ اںیھن ڈوھی
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  وہں مت رکف ںیہن رکو۔۔۔۔۔۔اعایلن اس یک ن  ت نس رک اکل ٹک رکداتی 

ے

ااھچ یم آن

  مےہ ۔۔۔۔۔۔۔

 واہں رپ یھب ںیہن یہ۔۔۔۔۔۔۔م

ن   اّللّ اہک ےلچ ےئگ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم اےنپ ہنم رپ اہھت رھک ےک روےن گل اجیت م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 مۓےگن آپ رکف ہن رکے ایھب رہشن  ر اھبیئ آاجاھبیھب یسک سیک ےک ےلسلس یم ےئگ وہ

 یہ۔۔۔۔۔۔ دےتھکی اجرک انشیٹس وپسیل مہ رھپ

اوب اعایلن اھبیئ یم ےن ھچک ںیہن ایک رھپ ویکں ازالن ےن ھجم ہپ تمہت اگلیئ 

  ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم روےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 یئ اک اتپ لچ 

ن

اجےئ ماھبیھب ںیمہ اتپ ےہ دانھکی اھبیئ وک یھب آپ یک ےبگ

اگ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن اےس وحہلص دےتی وہے اتہک ےہ سج رپ رہمہم سب رس الہ رک یہ رہ م

 اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤  

  ں ےس ن  دناھ وہا اھت اس ےک 
 
 رمکہ اھت اہجں ای  ووجد وک رکیس رپ رس

ن

ہی ای  اوٹسر من

ر رک ر
م
 ےس وخن اس ن  ت وک اظہ

ٹ
ن

 ک اور وہی

ن

 ن ن

 
ن

اہ اھت مرہچے رپ ہگج ہگج لین ےک ن

 ںیہن زگرا۔۔۔۔۔

ے
ے

  ےک اےس امر اھکے زن  دہ وق
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رمکے یک اخومیش وک یسک ےک رھبی دقومں یک آواز ےن وتڑا اھت۔۔۔۔۔۔آواز نس رک م

رکیس ےس دنبےھ ووجد یک اوھکن یم وخف وازے وہےن اگل اےن واےل صخش ےن اےت م

 ایگ اھت۔

ے

پ
 اور پ

ٹ
ن

  امرا اھت سج ےس اس اک وہی

ن

  م۔۔۔۔۔۔۔یہ اس ےک ہنم رپ وھگن

  ان ےک اسھت م

ن

 رکن

ے

ّ
ےھجت تہب وشق ےہ ہن دورسوں یک ویبویں رپ رظن رانھک ان ےس حم 

  

ے

رں ےنیل اک۔۔۔۔۔ازالن اس یک اوھکنں یم آںیھکن ڈال رک ده ڑن وصتی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

یم۔۔۔۔۔یم۔۔۔۔۔ ےن۔۔۔۔چک۔۔۔۔۔ھچک یھب اجن وبھج رک ںیہن م

ر راےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ ایک۔۔۔۔۔۔۔ن  ی 
 
  ھگ

راہ ےہ ےھجم چس چس اتب رہمہم اور م ریتی ومت ریتے اسےنم ےہ اور وت رھپ یھب وھجٹ وبل

ریتا قلعت بک ےس ےہ بک ےس مت دوونں داین واولں وک دوھاک دے رےہ م

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک ن  ولں وک انپ یھٹم یم رکےک اس اک رس اورپ یک رطف م

 رکےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

  اچاتھ اھت گم اس ےس ےلہپ یہ مت ےھجم میم چس ہک راہ وہں یم ںیہمت

ن

 س  ھچک وخد اتبن

 اہیں ےل آے۔۔۔۔۔۔۔۔م
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ر اک ربمن اکنال اھت اور ربمن رٹسی رکےک وہ اےس اس  ازالن ےن رہمہم ےک ومن  لئ ےس ن  ی 

 ےک رھگ ےس اواھٹ رک ایہں الن   اھت۔۔۔۔۔م

 مئ م

ٹ

  اچاتہ ےہ اور وت اور رہمہم ای  دورسے وک اکیف ن

ن

 دی رکن

 

یہی ہن ےک وت رہمہم ےس ش

 ےس اجےتن وہ۔۔۔۔۔۔

 ہ اک ااسحس وہایگ اھت سج ےک م

ن

  اچاتہ وہں ےھجم اےنپ گ

ن

ںیہن ںیہن یم ںیہمت ھچک اور اتپن

  

ن

اچاتہ مےئل یم ےن ہی اکم ایک وه یہ اس داین ےس یلچ یگ یھبت یم ںیہمت س  چس اتبن

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔وه روےت وہے اس ےس اتہک ےہ سج رپ ازالن اس ےک ن  ل وھچڑ ےک م

 رک اھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

سی ت
ھ
گ

  اس ےک اسےنم رکیس 

وبل ایک چس ےہ ارگ اس چس یم ای  یھب ظفل وھجٹ وہا ہن وت اس نگ یک اسری وگایلں م

 ر دواگن۔۔۔۔۔۔۔ازالن اےنپ اہھت یم نگ ڑکپے اےس ڈار

ے

  مریتے دل یم ان

ے

ان

  ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

ر وھتگ لگن ےک وبانل رشوع رکن   مےہ۔۔۔۔۔۔سج ہپ ن  ی 

 یم رہمہم ےس نیت ےنیہم ےلہپ الم اھت۔۔۔۔۔م

 وبل۔۔۔۔۔۔م

ے

  میم ےن اہک وھجٹ م
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  وہں یم انپ امں یک مسق اھکرک اتہک م

ے

 انپ امں ےس رکن

ے

ّ
یم داین یم س  ےس زن  دہ حم 

 م رکےن ےک ےئل دس الھک ےلم م وہں

ن

رہمہم ےب وصقر ےہ ےھجم اےس دبن

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک۔۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک وبےنل رپ ےب ینیقی ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

دس الھک اچےھ م ریمی امں تہب امیبر یھت ےھجم ان ےک العج ےک ےئل

  ےہ ےک ےسیک اس ےن رہمہم وک م

ے

ر رھپ اےس اسری ن  ت اتبن ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن  ی 

سا ن  
پھ
ب

رے اتیل اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔    اور ےسیک اس یک وصتی 

وک۔ ۔۔۔۔۔۔وکن یھت ۔۔۔۔۔و۔۔۔۔۔۔وه ڑلیک۔۔۔۔۔۔سج ےن ںیہمت ہی م

یت مس  رکےن ےک ےئل ےسیپ دےی ۔۔۔۔۔۔۔ازالن وک انپ آواز یسک اھکیئ یم ےس آ

 ولعمم وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 م زیلا اھت۔۔۔۔۔رہمہم تہب نپ ک ےہ

ن

 اس اک م زیلا ۔۔۔۔۔اس اک ن

ے

یم ےن وت آج ی

ر ن  ت یم سب اہمترا یہ ذرک م
م
 رکیت یھت اس یک ہ

ے

ّ
رہچہ یھب ںیہن داھکی وه سب مت ےس حم 

  اھت۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  موہن

 وی۔۔۔۔۔۔ازالن ےس وبال یہ ںیہن

ٹ

 ماو۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔وه۔۔۔۔وه۔۔۔۔۔وی 

 ۔۔۔۔۔۔

ے

  اجن
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 اک ااہظر رک ریہ یھت ریما 

ے

ّ
 گنٹی ےک زرےعی انبیئ یھت اس یم وه مت ےس حم 

ٹ

 وی ای 

ٹ

وه وی 

  ںیہن۔۔۔۔۔۔

 ینعی رہمہم ےبوصقر یھت اور یم ےن اس ہپ کش ایک اس ہپ تمہت

  ماگلیئ۔۔۔۔۔۔۔ازالن دیجنسیگ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اس ےس تنم میج۔۔۔۔۔اب ےھجم اجےن دںی یم ےن س  چس اتب دن    ےہ۔۔۔۔۔۔ن  ی 

 رکےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

  اچےیھ ۔۔۔۔۔۔ازالن اس یک رایسں وھکےتل م

ن

اہں یہس ہک رےہ وہ اب ںیہمت اجن

 وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 انیل ےھجم نیقی ےہ وه ںیہمت اعمف رک دیگی۔۔۔۔۔۔م

ن

 مت رہمہم ےس اعمیف امن

ر یک رطف اجےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔
م
ر ن  ہ   ن  ی 

ہم وک ریمی رظنوں ےس رگان   ےہ ریمی وہج ےس وه انتک رویئ یھت ےسیک ممت ےن ریمی رہم

رگرگاےک ہک ریہ یھت ےک یم ایسی ںیہن وہں نکیل یم ےن اس یک یسک ن  ت وک ںیہن م

انس یم ےن اس یک یسک ن  ت اک نیقی ںیہن ایک رصف اہمتری وہج ےس۔۔۔۔۔۔ازالن م

  دھکی انپ نگ ولڈ رکےت وہے اتہک ےہ

ے

ر ےک رہچے یک وہاایئں اس ےک ماور  اےس اجن ن  ی 

  اہھت یم نگ دھکی رک یہ اڑ اجیت یہ۔۔۔۔۔
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 ولاگن۔۔۔۔۔۔م

ن

 دوھکی ےھجم اعمف رکدو یم رہمہم ےس یھب اعمیف امن

ںیہن رہمہم انتج وحہلص ںیہن ےہ ریمے ادنر یم ںیہمت اعمف رکدوں یم اےنپ رجمم 

ر رک داتی وک ںیہن اتشخب وت رہمہم ےک رجمم وک ےسیک شخب دوں۔۔۔

 

۔۔۔ازالن وبےتل یہ افی

 یم اجرک یتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

ر ےک نس   ےہ وج ن  ی 

  وہں۔۔۔۔۔۔ازالن اس ےک ےباجن ووجد رپ کھج رک دو م

ے

اب یم ںیہمت اعمف رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

ر اجن

ٹ

ر یک رطف ی 
م
  ن  ہ

ے

ر رکن

 

 اور افی

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤  

اور وخد وک وکس یھب راہ اھت ےک مازالن اگڑی یم اھٹیب ن  ر ن  ر اےنپ آوسن اصف رک راہ اھت 

  مویکں اس ےن رہمہم ہپ تمہت اگلیئ ۔۔۔۔۔۔۔م

 ہپ تمہت اگلیئ ےہ۔۔۔۔۔

ے

ّ
  مازالن آپ ےن ھجم رپ ںیہن ریمی حم 

 ازالن یم ایسی ںیہن وہں۔۔۔۔۔۔

 ںیہن۔۔۔۔۔۔

ے

ّ
  یم ےن اپ ےک العوہ یسک ےس حم 

و ڑی یک رطح گلم
ھ

ٹ

ہمب

 رےہ ےھت اور وه مرہمہم ےک اسرے اافلظ اس ےک دامغ یم یسک 

  ملف ڈیپس یم اگڑی الچ راہ اھت۔۔۔۔۔۔
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 ولاگن اہمترے ریپ ڑکپ ولاگن ےسیج مت ےن ریمے ڑکپے م

ن

یم مت ےس اعمیف امن

  ولاگن اگاور وه امن یھب اجےئ یگ۔۔۔۔۔۔۔ازالن وخد وک نیقی م

ن

ےھت۔۔۔۔۔اہں یم امن

 ی   تمسق وک ھچک اور یہ وظنمر اھت۔۔۔۔۔۔

 

  اتہک ےہ گم ش

ے

 دالن

  وہا م

ے

  ےہ ےک اےس اےنپ اسےنم ےس آن

ے

ازالن رہمہم ےس اعمیف امےنگن اک وسچ رک اانت وھک اجن

ر وہیکچ یھت۔۔۔۔۔۔   ےہ وت تہب دی 

ے

  رظن آن
 
  گم ح

ے

  مرٹک رظن یہ ںیہن آن

  ےہ وےسی یہ رٹک اس  ازالن ےسیج یہ رٹک ےس ےنچب

ے

 وھگامن

ن

ےکےئل اگڑی اک اریٹسن

  ےہ اور ازالن یک

ے

 یک میک اگڑی ےس ڑکٹان

ٹ
 

 اگڑی الکن  زی اھکےت وہے روڈ ےک اسی

  ماھکیئ یم اج رگیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 رکیت وہں۔۔۔۔۔۔

ے

ّ
  مازالن یم یھب آپ ےس تہب حم 

  وہا رہچا اور م

ے

ازالن یک آںیھکن دنب وہےن ےس ےلہپ اس اوھکن ےک اسےنم رہمہم اک رکسمان

رک اتیل ےہ م اس ےک اافلظ اےت یہ ےسج وه وسحمس رکےک رکسماےت وہے آںیھکن دنب

 ی   یھبک ہن وھکےنل ےک ےئل۔۔۔۔۔۔۔

 

  مش

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  دھکی وفرا ان ےک نپ س آیت م

ے

اعایلن اھبیئ ھچک اتپ الچ۔۔۔۔۔۔رہمہم اعایلن اور رہشن  ر وک آن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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ںیہن اھبیھب وپسیل انشیٹس یھب ےئگ ےھت گم واہں ےس یھب اھبیئ رات یم یہ لکن ےکچ م

 یم اہھت رھپےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م مےس اےنپ ن  ولںےھت۔۔۔۔۔اعایلن رپاشیین 

 یک رطف وہ۔۔۔۔۔۔املسن م

ے

 ی   یسک دوس

 

 ےک رھگ اتپ رکا ش

ے

اس ےک یسک دوس

  ماصح  وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔

  نکمم اھت مہ ےن م

ن

 ںیہن ےہ اور اہجں اس اک وہن

ے

ںیہن الکن اس اک ریمے العوہ وکیئ دوس

ر ہگج اےس التش ایک گم ےب وسد۔۔۔۔۔۔۔رہشن  
م
ر ایگ اہک مہ

ن

  ےہ ےک آخ

ے

ر یھب رپاشین وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 وہایگ ےہ گم ازالن اک ھچک اتپ ںیہن ہن اجےن اہک الچ ایگ م

ے
ے

لک رات ےس ہی وق

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔املسن اصح  رظن اک ہمشچ اٹہ رک آوسن اصف رکےت وہے ےتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 وت ھچک ںیہن مہی س  ریمی وہج ےس وہا ےہ وه ریمی وہج ےس رھگ ےس یگ  ےہ گم یم ےن

ایک رھپ ویکں ریمے اسھت ااسی وہراہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم ےتہک یہ وھپٹ وھپٹ رک 

روےن گل اجیت ےہ سج ہپ انح اےس اےنپ اسھت اگلےت وہے وحہلص دیتی م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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 روےئ آپ یک وکیئ طلغ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن ایھب رہمہم وک م زیلپ اھبیھب

ے

م

  ےہ ےک اس اک 

ے

ومن  لئ رگنی رکےن اتگل ےہ ےسج وه سی رکےک اکن ےس موبل یہ راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ماگلن

 ہ م ولیہ۔۔۔۔۔۔یج یم اعایلن

 

ن  ت رک راہ وہں آپ وکن۔۔۔۔۔۔یج ازالن ش

اسرے اس یک رطف وتماہج  ریمے اھبیئ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔اعایلن ےک وبےنل رپ

  وہاجےت یہ۔۔۔۔۔

 یم 

ے

  ےہ۔۔۔۔۔۔ایک۔۔۔۔۔۔۔اعایلن اےگ واےل ےک ظفل نس رک تکس

ے

  مآاجن

اعایلن وکن ےہ ایک وبل راہ ےہ۔۔۔۔۔۔املسن اصح  اس اک ن  زو الہ رک وپےتھچ 

  یہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔۔

ٹ

 ڈی 

ایک وہا ےہ ازالن وک۔۔۔۔۔وبےل ہن اعایلن اھبیئ۔۔۔۔۔رہمہم اعایلن یک آھکن یم م

  مآوسن دھکی رک روےت وہے وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔م

  ےہ اورمالؤ ےھجم دو وفن۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ا

ے

 مس ےک اہھت ےس وفن ےلرک اکن ےس اگلن

 اعایلن یک رطح ےہ وہیت گم وه تمہ رک م

ے

اےگ واےل ےک اافلظ نس رک اس یک یھب احل

  مرک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  آپ۔۔۔۔۔ےھجم اڈرسی ڈنیس رکدںی۔۔۔۔۔۔۔۔

ایک وہا ےہ رہشن  ر اھبیئ ازالن کیھٹ وت ےہ ہن۔۔۔۔۔۔رہمہم اس ےک وفن رےتھک یہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔وپیتھچ

 وہا ےہ مہ اج رک اےت ےہ ولچ م

ٹ
ن

 
 ئ

ٹ

سڈ
ک
  اس ا

ٹ

ھچک ںیہن وہا اھبیھب سب وھچن

ر یک رطف ےل رک م
م
م س ےس اعایلن اک ن  زو ڑکپ ےک اےس ن  ہ

گہ

اعایلن۔۔۔۔۔۔رہشن  ر 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 اجن

 انح ہی ایک وبل رک ےئگ ےہ۔۔۔۔۔اوب آپ اجےئ ہن ےھجم گل راہ ےہ ہی م

ٹ
ن

 
 ئ

ٹ

ازالن اک اک 

  مےس ھچک اپھچ رےہ یہ۔۔۔۔۔۔۔مہ 

 وہ اٹیب۔۔۔۔۔۔املسن اصح  وج وخد ان ےک ےھچیپ م

ے

  مت رپاشین م

ے

اہں۔۔۔۔یم اجن

ر یک رطف اجےت م
م
اجےن واےل ےھت رہمہم ےک ےتہک یہ اس ےک رس ہپ اہھت رھک ےک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ھا ول وخد وک ازالن اھبیئ کیھٹ وہےگن ھچک ںیہن وہاگ داع رکو سب ۔۔۔۔

مب
س

۔۔۔انح مرہمہم 

پ رکاےت وہے وخد یھب رو ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م   مرویت وہیئ رہمہم وک حپ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  واہں ےتچنہپ ےہ وت اسےنم اک رظنم دھکی رک ھچک ےنھجمس م
 
اعایلن،رہشن  ر اور املسن اصح  ح

 م

ے

ری احل  یہ ںیہن رےتہ ویکں ےک اسےنم ای  رٹاال ازالن یک اگڑی وج تہب ی 
 
ےک اقب
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  ےہ اعایلن اگڑی اک دروازہ وھکل رک ازالن یک اگڑی یک م یم وہیت ےہ اےسم

ے

اکنل راہ وہن

  ےسج دھکی رہشن  ر اور املسن اصح  یھب اس ےک ےھچیپ اجےت یہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 رطف اھبگ

اھبیئ۔۔۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔۔وھچڑو ےھجم واہں ریما اھبیئ 

  ےہ گم چیب یم یہ م

ے

ےہ۔۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔۔۔اعایلن ازالن یک اگڑی یک رطف اجن

  ی  وپسیل واال اےس روک اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔ا

 ھچک اتپ م

ے

 ھ ریہ ےہ ازالن رس وک گم ایھب ی

ٹ ن

 ری میٹ ڈوھی
م
 ہ

ے

رس آپ اےگ ںیہن اجتکس

  مںیہن لچ اکس۔۔۔۔۔

 ی   ان یک م

 

رس وپری اھکیئ اھچن امری گم ازالن رس اک ھچک اتپ ںیہن الچ ںیمہ اتگل ےہ ےک ش

  ن  ڈی یسک یلگنج اجونر یک رظن وہیگ ےہ۔۔۔۔۔۔وپسیل یک میٹ ےس ای  اپسیہ اس 

ٹ

ڈی 

  م

ے

  ےہ ےسج نس رک اعایلن ےصغ ےس اس اک رگن  ن ڑکپ ےک داھڑن

ے

وپسیل ارسف وک اتپن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ےسیک وہیئ ریمے اھبیئ وک

ے

ممّت
ہ
امرا وہا ےنہک یک وه زدنہ یہ اجرک دون  رہ م اہمتری 

  دوھکی۔۔۔۔۔

اعایلن وھچڑو اےس ایک رک رےہ وہ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اس اعایلن ےس اگل رکےت وہے م

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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 دھکی ےک یھب ےتہک ےہ ےک وه زدنہ وہےگن ازالن رس یک اگڑی مہ م

ے

رس آپ اگڑی یک احل

ےٹنھگ زگر ےکچ م8رقتابی  یھبم ۓ یک رہگاویئں ےس اکنیل ےہ اور اس وک رگے وہےن اھکیئ

یہ مہ ےن وپری اھکیئ اھچن امری گم ںیمہ ان اک ھچک اتپ ںیہن الچ۔۔۔۔وه وپسیل ارسف م

  ماوسفس ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔اھبیئ زیلپ واسپ م

ے

ںیہن اھبیئ آپ ےھجم اےسی وھچڑ رک ںیہن اجتکس

  ےہ۔۔۔۔۔م ویہ ھٹیب رک روےت وہےآاجے۔۔۔۔۔۔اعایلن م

ے

  مازالن وک آوازںی اگلن

راب وہاجے یگ اور ایھب مت ےن م

ن

 ھا ول وخد وک الکن وک دوھکی ان یک تعیبط خ

مب
س

اعایلن 

 ھا انل

مب
س

  وہا اےس اتھجمس ےہ وج یسک ےچب یک م رہمہم اھبیھب وک یھب 

ے

ےہ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر رون

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 رطح رو راہ وہن

اگ وه وت ازالن اھبیئ اک ااظتنر ےیک یھٹیب یہ۔۔۔۔۔یم ںیہن رکاتکس م میم اھبیھب وک ایک وہک

  ماسانم ان اک۔۔۔۔۔۔اعایلن یفن یم رس الہ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ھا ےل ےگ اوھٹ 

مب
س

  وہاگ ان اک اسانم مہ س  لم رک اںیھن 

ن

ںیمہ رکن

  ےہ

ے

 مولچ۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اےس ااھٹ رک اتلچ ےہ گم املسن اصح  وک دھکی رک روک اجن

 وج لسلسم ازالن یک اگڑی وک دھکی رےہ وہےت یہ۔۔۔۔۔۔۔

  الکن ےلچ۔۔۔۔۔
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ریما ریش الچ ایگ۔۔۔۔۔ھجم ےس افخ یہ الچ ایگ۔۔۔۔۔املسن اصح  من آوھکنں ےس م

  اور ان ےک ےلگ گل رک وھپٹ م

ے

ن ےتہک یہ سج ہپ رہشن  ر یھب اےنپ آوسن ںیہن روک نپ 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 وھپٹ رک رون

 ین وایل ن  ت وت ںیہن ےہ ہن ڈارٹک م اعایلن اھبیئ اہکں

 

یہ ازالن وہ کیھٹ وت یہ ہن ھچک رپش

 ین ےس لہٹ م

 

ایک ےتہک یہ ایک وہا ےہ اںیہن۔۔۔۔۔۔رہمہم وج الن یم یہ ڑھکی رپش

  دھکی وفرا ان ےک نپ س ارک وبیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ں وک ان

ن

 

ے

 ریہ یھت ان ت

  وہا

ے

اےس اتہک ےہ سج ہپ املسن م اھبیھب اھبیئ اب ںیہن اےئ ےگ۔۔۔۔۔۔اعایلن رون

وت رھگ ےک ادنر ےلچ اجےت یہ ویکہکن ان یم تمہ ںیہن وہیت رہمہم وک وی وٹاتٹ وہا  اصح م

  ےہ نکیل اھکن اس یک یھب اوسنں ےس رھبی وہیت م

ے

دےنھکی یک ہکبج رہشن  ر وخد وک وبضمط رکن

 ےہ۔۔۔۔۔

 راض یہ ہن یھبت انم

ن

 رکرےہ وہےگن ایک بلطم ںیہن اےئ ےگ۔۔۔۔ااھچ وہ ھجم ےس ن

نکیل یم ےن وت ھچک ںیہن ایک رھپ ویکں۔۔۔۔ےلچ ای  اکم رکےت یہ اعایلن اھبیئ اپ 

ےلچ یم ان وک انم رک الیت وہں وہ ھجم ےس تبحم رکےت یہ ااجےئ م ےھجم ان ےک نپ س ےل

 ےگ۔۔۔۔۔۔۔وہ رس ہپ دوہٹپ اوڑے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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اگ وہ الچ ایگ ےہ ںیمہ وھچڑ رک ہکلب ہی ماھبیھب ریمی ن  ت ےنس ازالن اب یھبک ںیہن اےئ 

  ےہ ویکہکن اعایلن وت اس یک ن  ت م

ے

داین وھچڑ رک۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اےس وی دھکی رک اھجمسن

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 یہ اور روےن گل اجن

ے
ن

 نس

ایک وبل رےہ یہ اپ ازالن ویکں الھب ںیہک اجےن ےگل انح دوھکی رہشن  ر اھبیئ ایک ہک رےہ م

 ںیہن ےتہک۔۔۔۔۔۔وہ اس یک ن  ت نس رک ےلہپ وت ھچک وبل یہ میہ اھجمسو اںیہن ہک ااسیم

  دھکی یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ںیہن نپ یت رھپ تمہ رکےئ انح وک ان

 رہمہم تمہ رکو ہی وھجٹ ںیہن وبل رےہ۔۔۔۔۔۔

انح مت ویکں رو ریہ وہ اعایلن اھبیئ رہشن  ر اھبیئ ویکں رو رےہ یہ اپ ولگ ازالن یہس 

 ۔۔۔۔وہ انح وک دےھکی نیقی دالییت ےہ۔۔۔۔۔میہ ھچک ںیہن وہا اںیہن۔۔

 ولچ ادنر رہمہم۔۔۔۔۔۔م

وھچڑو ریما اہھت یم اجریہ وہں ازالن ےک نپ س ارگ وہ ںیہک ےگ ہک اےلیک ویکں ایئ وت ہک 

ر یک رطف اجیت م
م
دویگن یک وکیئ ںیہن الراہاھت ےھجم ۔۔۔۔۔۔وہ انح ےس اہھت وھچڑ واےک ن  ہ

 ےہ۔۔۔۔۔۔
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ھ وہیگ یہ اپ ھجمس ویکں ںیہن ماھبیھب اھبیئ ےلچ یگ  یہ

ے

پ ب
 وہ ںیہن اےئ ےگ ان یک د

ریہ۔۔۔۔۔۔اعایلن اےس وھجنھجرےت وہےئ ےصغ ےس اتہک ےہ سج ہپ وہ وہش یم ارک 

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

ھب
ب ک

 ےب ینیقی ےس اےس د

ے وہےئ زنیم رپ ھٹیب رک وخب وھپٹ م

ے

ھی
ٹ ک  
چ

ںیہن ازالن ۔۔۔۔۔۔۔ںیہن۔۔۔۔۔۔۔وہ 

ں یھب اس ہک نپ س ھٹیب رک اےس وہالس دےتی وھپٹ رک رویت ےہ سج ہپ وہ ویت

 یہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 اھ گم وه م

ٹ ن

  ن  ڈی وک تہب ڈوھی

ٹ

ھ وک ای  ہتفہ زگر اکچ اھت ازالن یک ڈی 

ے

پ ب
آج ازالن یک ڈ

 ںیہن یلم۔۔۔۔۔۔

رہمہم وت ازالن ےک رمےن یک ربخ نس رک ہن ھچک وبل ریہ یھت اور ہن یہ روریہ یھت وه م

ہ الش نب رک رہ یئگ یھت۔۔۔۔زیلا اور رشعت مگیب یھب اس یک مازالن ےک ریغب ای  زدن

ومت یک ربخ نس رک تہب رویئ یھت اور زیلا وک دشت ےس ااسحس وہا ےک اکش وه ااسی م

 ۔۔۔زیلا وک تہب اتھچپوا اھت یھبت وه یسک ےس م

ے

 ی   ازالن آج زدنہ وہن

 

ٹ ا  اکم ہن رکیت وت ش

ٹ

ھی

گ

 رہمہم یک رکف رک ریہ یھت اس رظنے ںیہن الم نپ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ہکبج رشعت مگیب

ےک اھکےن ےنیپ اک داہین رھک ریہ یھت ویکں ےک اںیھن یھب ااسحس وہایگ اھت انپ طلغ م

  ماک۔۔۔۔۔۔۔۔
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  اھکؤ۔۔۔۔۔۔۔انح رہمہم ےک اسےنم اھکےن یک رٹے رےتھک وہے یتہک م

ن

رہمہم اوھٹ اھکن

ر وک دھکی ریہ وہیت ےہ  ۔۔۔۔اور اب اس اک اکم مےہ وج اسےنم دویار ہپ یگل ازالن یک وصتی 

  دےتھکی رانہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
ن

ر وک ھگ   میہی اھت سب ازالن یک وصتی 

پ وت ہن روہ زیلپ ن  ر ایھب مت ےن زدنیگ زگارین م رہمہم ھجم ےس ن  ت رکو اےسی حپ

 ےہ۔۔۔۔۔۔

  اھت وه وت اب راہ یہ ںیہن۔ اور اب وت وکیئ وہج یہ ںیہن ریہ م

ے
ن

سک ےک ےئل وبول وج ےھجم س

ر وک من اوھکن ےس دھکی رک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔ےنیج یک۔۔۔۔۔۔و   مه ازالن یک وصتی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔انح اےس ےتھجمس م

ے

  ںیمہ انیج ڑپن

ے

رہمہم رمےن واولں ےک اسھت رما ںیہن اجن

  موہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ ریمے ےنیج یک وکیئ وہج م

ن

گم یم انیج ںیہن اچیتہ انح ےھجم یھب ازالن ےک نپ س اجن

اےنپ آوسن روک ےک یھٹیب یھت انح یک م ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہمہم وج اجنےن بک ےس

 ھہ اجےت یہ۔۔۔۔۔۔م
ب

 ن  وتں ےس وه اسرے یسک درن   یک رطح اس یک آھکن ےس 

 راض رک ریہ وہ ںیہمت

ن

 اتپ یھب ےہ ہک وج وعرت ومت امیتگن مرہمہم ویکں اےنپ رب وک ن

  ےہ وه یمنہج ےہ رفک ےہ ومت امانگن۔۔۔۔۔۔۔
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  اھکےت ےہ۔۔۔۔۔انح اس ےک نپ س ےس م

ن

رشی وہرک اؤ رھپ لم ےک اھکن

ن

ااھچ ولچ اوھٹ ف

  موکیئ وجاب ہن ڑکپ ن  ت دبےتل وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وہے یتہک م ںیہن مت اھکول ےھجم وھبک ںیہن ےہ۔۔۔۔رہمہم اےنپ آوسن اصف رکےت

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 کیھٹ ےہ رھپ یم یھب ںیہن اھک ریہ۔۔۔۔۔م

رشی وہرک آیت وہں ۔۔۔۔۔۔رہمہم اہر امےتن وہے ایتھٹ ےہ م

ن

ااھچ مت رشوع رکو یم ف

 گم واش روم یم اجےن ےس ےلہپ یہ رکچ اھک رک زنیم وبس وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

ن دوھکی رہمہم۔۔۔۔۔رہمہم ایک وہا اوھٹ۔۔۔۔۔۔رہمہم۔۔۔۔۔اعایلن۔۔۔۔اعایل

رہمہم وک ایک وہا۔۔۔۔۔۔انح وج اھکےن ےک ےئل وناہل وتڑ یہ ریہ وہیت ےہ رہمہم ےک م

ریت ےہ اور اس ےک اگل اپھتپھتےت وہے ااھٹےن م

ٹ

رگےن یک آواز رپ وفرا اس یک رطف ی 

  میک وکشش رکیت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔م

  ےہ مایک وہا ویکں۔۔۔۔۔ہی ایک وہا اھبیھب وک۔۔۔۔۔۔اعایلن وج اس یک آواز نس رک 

ے

آن

  مرہمہم وک وی دھکی رک وفرا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ی   زمکوری یک وہج ےس وہیبش وہیگ ےہ مت ڈارٹک وک وفن رکو۔۔۔۔۔۔م

 

  ماتپ ںیہن ش
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 مت اھبیھب وک ڈیب رپ اٹلو۔۔۔۔۔اعایلن اےس ہک رک 

ے

  ی
 
  وہں ح

ے

اہں۔۔۔یم رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

ر اجن
م
 ومن  لئ اکن ےس اگلے روم ےس ن  ہ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 یم اینت زمکوری ایھچ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔ڈارٹک مآپ ان اک

ے

 ایخل راھک رکے اس احل

رہمہم اک چپ  اپ رکےک انح وک یتہک یہ اور انح ہن یھجمس ےس ان ےس وپیتھچ 

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 بلطم یم یھجمس ںیہن۔۔۔۔۔۔

ے

  مایسی احل

  آپ وکن یہ ان یک۔۔۔۔۔ڈارٹک ااٹل اس ےس یہ وسال رکیت یہ۔۔۔۔۔

  مین وہں۔۔۔۔۔یم ان یک دویرا

اووو ااھچ۔۔۔۔۔۔ابمرک وہ آپ اچیچ ےننب وایل یہ ۔۔۔۔۔ڈارٹک رکسماےت وہے م

ی ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

ھب
ب ک

 یتہک یہ اور انح ےب ینیقی ےس یھبک ڈارٹک وت یھبک وہیبش رہمہم وک د

  مایک آپ چس ہک ریہ یہ۔۔۔۔۔۔

 رپ دےی

ے
ے

 میج یم چس ہک ریہ وہں یم ھچک ڈیمنسی ھکل دیتی وہں آپ ان وک وق

راھےت وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

  ماگ۔۔۔۔۔۔ڈارٹک ای  رپیچ انح یک رطف ی 

 وھچڑ دیتی وہں۔۔۔۔۔۔۔انح

ے

ر ی
م
وخیش ےس اس  رکشہی ڈارٹک آےئ یم آپ وک ن  ہ

  مےس رپیچ ےتیل وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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ارے ںیہن آپ ان ےک نپ س رےہ اںیہن یھبک یھب وہش آاتکس ےہ یم وخد یلچ اجؤ م

ر یلچ اجیت ےہ اور انح ویہ رہمہم م  ااھٹیتیگ۔۔۔۔۔۔ڈارٹک اانپ گیب
م
رکسماےت وہے ن  ہ

 رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
ر یم ھٹیب رک اس ےک وہش یم اےن اک وی رای   ےک ی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  اھت وه وہایگ ےہ اب رتہب یہی ےہ ےک مت رہمہم م

ن

زیلا اب اتھچپےن اک وکیئ افدئہ ںیہن وج وہن

 ول ےھجم نیقی ےہ وه ںیہمت مےک نپ س اجےک اےس س  چس اتب دو اور اس ےس اعم

ن

یف امن

 ین ےس اانپ رس اھتےم 

 

اعمف رکدے یگ۔۔۔۔۔رشعت مگیب زیلا ےس یتہک یہ وج رپش

  یھٹیب وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

رزگ اعمیف ںیہن امون م
م
اخہل ایک وہایگ ےہ آپ وک یم ااسی ھچک ںیہن رکو یگ یم رہمہم ےس ہ

  یگ۔۔۔۔۔۔۔

رمکے ےک اسےنم ےس م رشعت مگیب ےک مہی ن  ت گم زیلا یک ہی دبیتمسق یھت ےک اس یک

 ےک ےئل ویہ م

ن
ن

ری   نس

ن

 اجیت ےہ ےسج وه ہن یھجمس ےس م

ے

زگرےت رہشن  ر ےک اکن ی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  دروازے یک اوٹ یم ڑھکا وہاجن

ے ازالن یک ومت یک وہج ےس ےھجت لیج م
ک
 
ٹ
 

چ

زیلا یم وت ےھجت سب اعمیف امےنگن اک ہک ریہ وہں 

  اےس ےتھجمس وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔موہ یتکس ےہ۔۔۔۔۔رشعت مگیب
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ازالن وک زیلا ےن۔۔۔۔۔ںیہن ںیہن وه ااسی ےسیک رک یتکس ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر وخد یہ م

  ےہ الھب اس یک زیلا اےسی ےسیک رک یتکس ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  موسچ رک یفن رکن

 م ایک اھت وه یھب ازالن یک رظن یم وت اےسی ازالن یک ومت یک م

ن

یم ےن سب رہمہم وک دبن

 الرک وپیتھچ ےہزدیم
 
 .…… ار یم ےسیک وہیئ؟؟؟۔۔۔۔زیلا امےھت ہپ ب

 م رکیت ہن یہ ازالن اس رات 

ن

زیلا وت یہ ےہ ازالن یک ومت یک زدیمار ہن وت رہمہم وک دبن

ا  اور ہن یہ اس یک ومت وہیت۔۔۔۔۔رشعت مگیب ےصغ ےس اےس 

ے

کلٹ

ن

ت
ےصغ یم رھگ ےس 

  انسیت یہ۔۔۔۔۔

  ماخہل زیلپ آپ۔۔۔۔۔۔۔۔

واہ یئھب واہ۔۔۔۔۔زیلا مت ےن وت امکل رکدن  ۔۔۔۔۔۔زیلا وبل یہ ریہ وہیت ےہ ےک م

  ےہ ےسج دھکی زیلا اور رشعت م

ے

 ایلں اجبےت وہے رمکے یم دالخ وہن

ے

رہشن  ر زنطہی ن

  وہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ممگیب اک رھچا دیفس ڑپھ اجن

 ال م

ٹ

م
ردیتس یک رکسماہ رہشن  ر وت۔۔۔۔۔مت۔۔۔ک۔۔۔۔بک آے۔۔۔۔۔زیلا زی 

راےت
 
  موپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔ وہے رک ھگ
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 ےم اتب ریہ یھت ےک ےسیک مت ےن رہمہم اھبیھب رپ تمہت اگلیئ اور ایٹن م

ن

  مت اےنپ اکرن
 
ح

یہس ہک ریہ یہ ےک ازالن یک ومت یک زدیمار مت یہ وہں۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ےصغ ےس م

 دڑھےت وہے اتہک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔م

  میگ۔۔۔۔۔۔۔ رہشن  ر مت ےن طلغ انس ےہ یم الھب رہمہم رپ ویکں تمہت اگلؤ

یہی وت یم وسچ راہ وہں ےک مت ےن ویکں اگلیئ ان ہپ تمہت ویکں اںیھن ازالن یک رظن م

 رک اھٹیب گم اب یم اور نپ لگ ںیہن ونب م یم رگان  ۔۔۔۔۔یم انتک نپ لگ اھت وج

ے

ّ
مت ےس حم 

 س  رھگ واولں وک اجرک اہمتری اتیلص اتبؤ اگ۔۔۔۔۔۔رہشن  ر م

ے
ے

اگ یم ایھب ایس وق

  ےہ اور زیلا اور رشعت مگیب وبےتل یہ

ے

ر الوچن یم ارک س  وک آواز اگلن
م
 رمکے ےس ن  ہ

 ین ےس اس ےک ےھچیپ آیت یہ۔۔۔۔۔۔۔

 

  مرپش

  م

ے

اعایلن،الکن،رہمہم اھبیھب۔۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر اویچن اویچن آوازے اگلن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

پ وہاجؤ ریمے ہپ رمح اھکؤ۔۔۔۔۔زیلا اس اک ن  زو ڑکپ ےک تنم ےس  یتہک مرہشن  ر زیلپ حپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 ہپ مت ےن تمہت اگلیئ ےہ ہن م

ے

ّ
رس وج یم اھکؤ سج یک حم 

ے

ویکں مت ےن اھکن   اھت اھبیھب ہپ ی

وه ریما ن  ر اھت ریما رگج ھجم ےس وپوھچ ےک ےسیک اےس رما وہا ےتہک وہے ریما دل اتٹک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت کٹھج رک من اوھکن ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

۔۔۔۔۔۔اعایلن انح اےنپ رمکے ےس اےت وہے ےتہک مارے اھبیئ آپ بک آے

  میہ۔۔۔۔۔۔۔

یم ایھب یہ ایھب آن   اھت اور ارک ےھجم ای  راز یھب اتپ الچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔رہشن  ر زیلا یک م

 رطف ےصغ ےس دھکی رک اتہک ےہ سج ہپ زیلا رشدنمیگ ےس رس اکھج یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔ ایک بلطم اسیک راز۔۔۔۔۔۔رہمہم ہن یھجمس ےس وپیتھچ

 م رکےن وایل اور وکیئ ںیہن زیلا یھت سج ےن آپ وک ازالن یک رظن م

ن

اھبیھب آپ وک دبن

ےس رگاےن ےک ےئل اینت رگی وہیئ رحتک یک یھت۔۔۔۔۔۔رہشن  ر ےک ظفل نس رک م

  مواہں رپ اخومیش اچھ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

 م رکےن ےک ےئل ہی س  ایک۔۔۔۔۔۔رہمہم ےبینیقی ےس وپ

ن

یتھچ مزیلا مت ےن ےھجم دبن

  مےہ سج ہپ زیلا روےت وہے اس ےک اسےنم اہھت وجڑ رک اعمیف امیتگن ےہ۔۔۔۔۔
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ےھجم اعمف رکدو رہمہم ھجم ےس طلغ وہیگ ےہ ےھجم اتپ ںیہن ایک وہا اھت وج یم ےن ایسی 

زیلپ ےھجم اعمف رکدو۔۔۔۔۔۔زیلا رگرگاےت وہے اعمیف امیتگن م رحتک یک

  ےہ۔۔۔۔۔۔

مل  اّللّ رپ زیلا یم
مع

 وھچڑیت وہں یم ںیہمت اعمف رکیت وہں ارگ مت ےس دبہل ےنیل ماانپ 

ےس ازالن واسپ آاجےت وت یم مت ےس رضور دبہل یتیل گم ںیہن وج دبہل اّللّ اتیل ےہ ہن وه م

وکیئ ںیہن ےل اتکس۔۔۔۔۔رہمہم رھبی وہیئ آواز یم وبیتل ےہ اور اعایلن ےصغ ےس م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

رن   مزیلا یک رطف ی 

 رے رھگ ےس دعف م اھبیھب ںیہمت
م
وھچڑ یتکس یہ یم ںیہن ایھب ےک ایھب ہ

ر یک رطف داکھ داتی ےہ سج ےس زیلا م
م
وہاجؤ۔۔۔۔۔۔اعایلن اس اک اہھت ڑکپ ےک ن  ہ

  مرگےت رگےت یتچب ےہ۔۔۔۔۔۔

اعایلن یم ایھب اہک اجؤ یگ اخہل اےس اھجمسے ہن ۔۔۔۔۔۔۔زیلا رشعت مگیب ےس تنم م

 رھبے ےجہل یم یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

 زیلا اب مت طلغ وہ یم یھب اہمتری ن  وتں یم آرک ہن اجےن رہمہم ےک ن  رے یم ایک مںیہن

 ےس ڈینیکا یلچ اجؤ۔۔۔۔۔

ٹ
 

  ایک وسیتچ ریہ گم اب ںیہن اانپ اسامن ااھٹؤ اور یلہپ الفی

 ۔۔۔۔۔۔۔م اخہل آپ یھب اےسی ہک ریہ یہ۔۔۔۔۔۔زیلا وکم

ے

 نیقی یہ ںیہن آن

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


ما ہل اقسم تبحم تمہتِ

 

کش

  :New Era MagazinePosted On  از 

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

307 

  ےھجم اب مت ےس وکیئ رہتش ںیہن رانھک۔۔۔۔رہشن  ر ماور ریمی رگنی یھب واسپ رکیت 

ن

اجن

  ماانپ اہھت اےگ رکےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 زیلپ رہشن  ر ااسی ہن رکو یم۔۔۔۔۔م

زیلا ریمی رگنی واسپ رکو۔۔۔۔۔۔رہشن  ر وھتڑی اویچن آواز یم اتہک ےہ سج رپ زیلا م

 ر رک اس ےک وحاےل رکدیتی ےہ

ے

 ۔۔۔۔۔۔روےت وہے انپ ایلگن ےس رگنی اون

 راھک۔۔۔۔۔۔انح اس اک گیب م

ے

ہی ول اانپ اسامن اور اب دون  رہ اس رھگ یم دقم یھب م

اس ےک اسےنم رکےت وہے یتہک ےہ سج رپ زیلا اےنپ آوسن اصف رکےت وہے گیب م

ر یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م
م
  مےئل ن  ہ

 یہ اک اتپ اتلچ ےک یم ےن ان ےک وس

ن

ا ماکش آج ازالن زدنہ وہےت وت اںیھن ریمی ےبگ

 ںیہن یک۔۔۔۔۔۔۔رہمہم زیلا ےک اجےن ےک دعب یتہک ےہ سج رپ س  م

ے

ّ
یسک ےس حم 

 اےس سب اوسفس ےس یہ دےتھکی رہ اجےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ول ڈارٹک ےن ںیہمت یتخس ےس نشنیٹ ےنیل ےس انم 

ے

رہمہم ہی ول وجس ویپ اور زیلپ نشنیٹ م

یگ ےہ ںیہمت اےنپ ےیل ہن یہس گم اس ایک ےہ اور اب وت اہمترے نپ س ےنیج یک وہج ھب ا

راھےت وہے یتہک م

ٹ

ےک ےیل وت انیج وہاگ ہن۔۔۔۔۔انح اس ےک اےگ وجس اک الگس ی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔
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پ انتک دببیصن ےہ ہن وج اےنپ ن  پ وک یھب ںیہن دھکی ےکس اگ وہ رشوع ےس یہ م
پ
انح ریما پ

 میتی الہکےئ اگ۔۔۔۔۔وہ وجس ےک الگس وک دھکی رک من اوھکن ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

مت یھب اےنپ رھگ واولں یک رطح وسچ ریتھک وہ ۔۔۔۔۔۔انح وھتڑا ہصغ یم یتہک م

 ےہ۔۔۔

 ےن۔۔۔۔۔۔مھچک طلغ یھب وت ںیہن اہک یم 

ر یلچ اجیت وک اور وہ م
م
انپ دامغ ےس ہی افوتل ن  ںیت اکنل دو وت رہمن  ین وہیگ۔۔۔۔۔انح یتہک ن  ہ

ر وک دھکی رک رکسماےت وہےئ اےنپ ٹیپ رپ اہھت ریتھک ےہ۔۔۔۔۔م  ازالن یک وصتی 

 رے ےچب اک تہب ایخل روھک یگ وخد م یم یہ اس امں وہں اور یم یہ ن  پ
م
ازالن یم ہ

ر وک دھکی رک اےسی یتہک ےہ ےسیج ازالن اس ےک مےس یھب زن  د ہ۔۔۔۔۔۔وہ اس یک وصتی 

  ماسےنم اھٹیب وہ۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ...نیت اسل دعب۔

  دوھکی انعہی)اعایلن یک 

ن

  اھک ول رھپ ےنلیھک ےلچ اجن

ن

اسل یک یٹیب ( ےن یھب م 2اذان اٹیب ےلہپ اھکن

  اھکن   اھت رھپ ےنلیھک یئگ ےہ۔۔۔۔۔۔رہمہم اےنپ

ن

  مےلہپ اھکن

ن

ردیتس اھکن  نیت اسہل ےٹیب وک زی 

 الھکےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م
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  اذان ںیہن اذان

ن

  ےہ۔۔۔۔۔اذان انپ  ےن ںیہن اھکن

ن

ےن اچوچ ےک اسھت ےنلیھک اجن

  موتیلت زن  ن یم وباتل وہا اس ےک اہھت وک ےھچیپ رکےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  اھکے اگ رھپ مہ الن یم ےنلیھک

ن

 ےلچ ےگ اتپ ےہ انعہی الن یم اذان مںیہن ےلہپ ریما اٹیب اھکن

  یم

ے

 اذان ںیہن آاجن

ے

  ی
 
 مںیہن ولیھکں اک ااظتنر رک ریہ یہ ہک ریہ ےہ ح

یگ۔۔۔۔۔۔رہمہم اےس ن  وتں یم اگل رک الھکےن یک وکشش رکیت ےہ سج یم وه م

  اکایمب یھب وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔

ؤ ہن ےھجم۔۔۔۔۔ اذان اانپ مدلجی دلجی الھکم ااظتنر رک ریہ یہ؟؟؟ رھپم یچس انعہی اذان اک

  ےہ

ے

ل ازالن ہپ وہن
ب لک
 مہنم وھکل رک اتہک ےہ سج یم وه تہب ویکٹ اتگل ےہ اذان 

 ک ارگ م

ن

 اس یک یہ رطح ن

ٹ
ن

۔۔۔۔۔ اس یک رطح رگے آںیھکن اس یک رطح وہی

 اےس ازالن یک وفوٹاکیپ اہک اجےئ وت ھچک طلغ ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔م

یک ویکٹ یس رحتک رپ رکسمایت م رہمہم اس ےک ہنم یم چمچ دال رک اس

ےہ۔۔۔۔۔۔ای  ویہ وت اھت اس ےک ےنیج یک وہج اس ےن یہ وت اےس دون  رہ انیج اھکیسن   م

  اھکسن   اھت۔۔۔۔۔۔م

ن

  ماھت اےس دون  رہ رکسمان

  وہا م

ے

ر ےک اھبگ

ے

 رک ایل ےہ اب یم اجراہ وہں۔۔۔۔۔وه ڈیب ےس اوی

 

س
ی 

ن

ٹ
ف

امام یم ےن 

  ےہ اور رہمہم یھبم

ے

ر اجن
م
  م اس ےک ےھچیپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔رمکے ےس ن  ہ
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ر ےک م اانپ یمٹ لف رکےک آن   ےہ ۔۔۔۔۔۔وه ریسویں اچوچ دادو دںیھکی اذان

ے

ےس ای

  ماعایلن اور املسن اصح  ےک نپ س ارک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن اےس م

ے

ارے واہ ریما ریش وت تہب ااھچ ہچب ےہ امام وک گنت یھب ںیہن رکن

  مر ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔انپ وگد یم اھٹیب رک ایپم

یج اچوچ اذان ااھچ ےہ امام یک ن  ت اماتن ےہ انعہی دنگی یچب ےہ وج اچیچ یک ن  ت ںیہن م

امیتن۔۔۔۔۔وه انپ رطف ےس آہتسہ اس ےک اکن یم اتہک ےہ گم اس یک ہی ن  ت س  م

  میہ نس رک رکسماےت یہ۔۔۔۔۔۔

ری ن  ت اٹیب انعہی آپ یک نہب ےہ ہن اےسی ںیہن ےتہک۔۔ ۔۔۔رہمہم اےس وٹیتک ماذان ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

  مےہ سج رپ اس اک ہنم نب اجن

رادے

ن

ر
ھ

 

س

را ںیہن انمےت   مااھچ ولچ اجؤ انعہی ےک اسھت اجرک الن یم ولیھک امام یک ن  ت اک ی 

۔۔۔۔۔۔انح اس اک ہنم انب دھکی رکسماےت وہے یتہک ےہ سج رپ وه اےس دھکی رک انعہی اک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماہھت ڑکپ ےک الن یک رطف اجن

  

ٹ

  اھت یھبک یھبک ےھجم اتگل ےہ ےسیج ہی ریما وھچن

ے

ل ازالن ہپ ایگ ےہ وه یھب اےسی یہ رکن
ب لک

ر ن  ر یک م
م
ازالن وہ۔۔۔۔۔املسن اصح  رکسماےت وہے من آوھکنں ےس ےتہک یہ اور ہ

 رپ رھپ ےس اموحل یم اخومیش اھچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م رطح ازالن ےک ذرک
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مت۔۔۔۔۔۔وچدیکار ای  ااجنن صخش وک رھگ ےک مارے اہک ےلچ آرےہ وہ اور وکن وہ 

 داتھکی 

ے

ر رک اےس ےچین ےس اورپ ی

ٹ

  دھکی اےس روک رک اتہک ےہ سج رپ وه صخش م

ے

ادنر اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

  ممت ایھب ےئن آے وہ ادرھ؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔وه ااٹل اس ےس وسال وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  رےہ وہ۔۔۔۔۔۔۔ مںیہن ےھجم دو اسل وہےگ یہ رپ مت ویکں وپھچ

 یہس یم وےسی یہ وپھچ راہ اھت یم درالص اعایلن ےس ےنلم آن   وہں۔۔۔۔۔۔۔وه مااھچ

رھگ یک رطف رظن وھگامےت وہے اتہک ےہ گم الن یم ےتلیھک دو وچبں وک دھکی رک وچدیکار وک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 اونگر رکے ان یک رطف اجن

  دھکی ہک رک رھپ ےس انپ ہگج الچ

ے

  مبیجع آدیم ےہ۔۔۔۔۔۔وچدیکار اےس اجن

ے

 اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 ھٹیب رک 
 
ولیہ وچبں ایک وہراہ ےہ۔۔۔۔۔۔وه صخش اذان اور انعہی ےک اسےنم وجنپ ےک ب

رکسماےت وہے وپاتھچ ےہ سج رپ اذان اور انعہی ہن یھجمس ےس اےس دےتھکی 

  یہ۔۔۔۔۔۔
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 رے رھگ یم ےسیک آے۔۔۔۔۔۔اذان انپ رمک ہپ اہھت رےھک
م
امےھت ہپ م آپ وکن وہ اور ہ

 الرک 
 
پ یہ ریتہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔م انپ وتیلت زن  ن یم وپاتھچ ےہ ہکبج انعہیب  حپ

  مہی آپ اک رھگ ےہ۔۔۔۔۔۔وه اربئو ااھٹ رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔

را ےک وباتل ےہ سج ہپ وه صخش اس ےک ادناز

ٹ

رپ م یج اہں۔۔۔۔۔۔اذان وھتڑی رگدن اک

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  سنہ داتی ےہ اور اس اک انسنہ اذان وک ہصغ یہ دالن

 آپ سنہ ویکں رےہ یہ۔۔۔۔۔م

وسری آپ وبےتل وہے اےنت ایپرے گل رےہ ےھت ےک ریمی یسنہ لکن یگ وےسی آپ م

وہ یھب تہب ویکٹ اور ہی وھچیٹ یس رپسیسن یھب ۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے ان دوونں م

  م۔ےک اگل ےتچھک وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 م وت اتبؤ۔۔۔۔۔ وه االگ وسال وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔ ااھچ اےنپ

ن

  ن

ل م
ب لک
 ہ ےہ۔۔۔۔۔۔اذان ےک وبےنل رپ وه اےس وغر ےس داتھکی ےہ وج 

 

ہی انعہی اعایلن ش

 اعایلن یک رطح وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

پ وہےن رپ وپاتھچ ےہ۔۔۔۔م  اور آپ اک۔۔۔۔وه اذان ےک حپ

 ہ ےہ۔۔۔۔۔۔اذان رخف 

 

 م اذان ازالن ش

ن

ےس اتہک ےہ سج رپ اسےنم اھٹیب صخش مریما ن

 ہ ےہ اےس دھکی  ریحت اور ےب ینیقیم

 

ےس اےس داتھکی ےہےک ایک چس یم ہی اذان ازالن ش
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ٹ گ اجیت ےہ
 ھ
ب

وخیش ےس اس ےک دوونں اہھت ڑکپ م اور وه رک اتپ ںیہن ویکں اس یک آھکن 

  مےک وچاتم ےہ اور اذان ریحت ےس اےس داتھکی ےہ ےک ہی رک ایک رےہ یہ۔۔۔۔۔

 م ایک ےہ؟؟؟۔۔۔۔۔اذان اےس دھکی رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 آپ اک ن

 ہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ وه من اوھکنں ےس رکسماےت م

 

 م ازالن ش

ن

 م۔۔۔۔۔۔۔ریما ن

ن

ریما ن

 وہے اےس دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 م ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

  مہی وت ریمے ن  ن   اک ن

 ااھچ آپ ےک ن  ن   اہک یہ۔۔۔۔۔م

ےن گل اجیت یہ اور دادو ےتہک یہ ہک وہ اہلل ےک نپ س ماتپ ںیہن امام ےس وپوھچں وت وہ رو

 یہ۔۔۔۔۔وہ ارسفدیگ ےس اتہک ہکبج ازالن یک اںیھکن رھب ایت یہ۔۔۔۔۔

ولچ اٹیب ادنر ولچ دوھکی ادنریھا وہراہ ےہ۔۔۔۔۔رہمہم ادنر ےس ارک وپیتھچ ےہ  اذان انعہی

ی ےہ سج یک ھٹیپ

ے

ھب
ب ک

 رہمہم یک رطف وہیت مگم اذان ےک اسےنم ےھٹیب صخش وک وغر ےس د

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 م یھب ازالن ےہ۔۔۔۔۔اذان وخیش ےس اےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مامام ہی دںیھکی ان اک ن
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وکن ےہ ہی۔۔۔۔۔۔۔۔وکن وہ آپ۔۔۔۔۔۔رہمہم ےلہپ اذان اور رھپ ازالن ےک م

  ےہ اور رہمہم ریحت اور ےب ینیقی م

ے

رن

ٹ

ےھچیپ ڑھکی وہرک وپیتھچ ےہ سج ہپ ازالن اھٹ رک م

ی رہ اجیت ےہ۔۔۔۔م ےس اےس

ے

ھب
ب ک

 د

اور ازالن اےس دھکی رک انپ رشدنمیگ دور رکےن ےک ےئل اذان اور انعہی وک انپ وگد یم م

  اس ےن

ے

  ےہ وه رشدنمہ ویکں ہن وہن

ے

ر ےس زگر اجن رای  اس رپ تمہت م ااھٹے اس ےک ی 

  ۔۔۔۔۔۔

ے

  اگلیئ یھت وت الھب اس ےس ےسیک رظنے المن

رک یہ رہ اجیت ےہ ےک ہی ایک وہا ےہ ازالن زدنہ ےہ ارگ م اور رہمہم ایھب یھب سب اےس دھکی

 اس ےس رفنت ےیک اھٹیب ےہ گم م

ے

 اےس طلغ ھجمس راہ ےہ ایھب ی

ے

زدنہ ےہ وت ایک ایھب ی

 اس یک آںیھکن وت ھچک اور یہ اتب ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔

 ♡دعب دمت اےس داھکی ولوگں

  ♡وه ذرا یھب ںیہن دبہل ولوگںم

 ♡ےک وه یھبم وخش ںیہن اھت ھجم ےس ڑھچب

 ♡اس ےک رہچے رپ اھکل اھت ولوگں

 ♡اس یک آںیھکن یھب ہک دیتی یھتم

 ♡رات رھب وه یھب ہن وسن   ولوگںم
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 ♡ایبنج نب ےک وج زگرا ےہ ایھب

 یم اانپ ولوگں

ے
ے

 ♡اھت یسک وق

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ےہ وت اس یک رظن اسےنم ےھٹیب اعایلن رپ اجیت ےہ وج م

ے

ازالن ےسیج یہ الوچن یم دالخ وہن

  ےہ اور انح رشعت مگیب ےک اسھت ماملسم

ے

س رک راہ وہن

 سک
ت

ن اصح  ےس یسک افلئ رپ ڈ

  میھٹیب ن  وتں یم یگل وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

رن

ٹ

 ر رک ان یک رطف ی 

ے

  مازالن دوونں وچبں وک انپ وگد ےس ان

  ےہ اور م ماع۔۔۔۔۔۔اعایلن۔۔۔۔۔وه من آوھکنں ےس

ے

ڑلڑھکایت آواز یم اےس اکپرن

اعایلن ازالن یک آواز نس رک ریحاین ےس اےنپ اسےنم یھٹیب انح یک رطف داتھکی ےہ وج ہنم م

وھکےل اس ےک ےھچیپ ریحاین ےس دھکی ریہ وہیت ےہ رشعت مگیب اور املسن اصح  اک م

 الرک ےسیج یہ
 
 ۔۔۔۔۔۔ وه امےھت رپ ب

ے

  ےہ وت اس  یھب احل انح ےس ھچک مک ںیہن وہن

ے

رن

ٹ

م

یک ریحاین یک ااہتن ںیہن وہیت ویکہکن اسےنم اس اک اجن ےس ایپرا اھبیئ اس ےک اسےنم ڑھکا 

  اھت۔۔۔۔

  مھب۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔ا۔۔۔آپ۔۔۔۔۔

ویکں ڈر ےئگ ےک یہک ریما وھبت وت ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔ازالن ان س  یک ریحاین رپ اتسنہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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ےتہک یہ ازالن ےک ےلگ گل رک وھپٹ  ناھبیئ۔۔۔۔۔ہی چس یم آپ یہ۔۔۔۔۔اعایلم

  ےہ سج ہپ ازالن یھب اےنپ آپ وک روک ںیہن اتپ۔۔۔۔اس ےن یھب وت م

ے

وھپٹ ےک رون

نیت اسل یک خ  ایئ یہیس ےہ اےنپ اھبیئ ےس اور س  ےس زن  دہ رہمہم یک گم رہمہم اک اس م

 ی   یھبت وه اعایلن ےک ےلگ گل رک

 

 ںیہن یھت ش

ے

ممّت
ہ
ل 
ب لک
اانپ مغ لکن م یم اسانم رکےن یک 

  مراہ اھت۔۔۔۔۔۔

ر ےس اےت وہے اسےنم اک رظنم دھکی رک انپ آوسن وک روک ںیہن نپ یت گم اس ےک 
م
رہمہم ن  ہ

آوسن ایھب وکیئ ںیہن دھکی راہ اھت ایھب وت س  وک ازالن رظن آراہ اھت اس ےک آوسن رظن آرےہ م

 ےھت اتپ ںیہن ےنتک دن اک ابغر آج یہ لکن راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔

  م وت ےھجمس ےھت ےک۔۔۔۔۔۔اھبیئ مہ

یہی ہن ہک یم رم ایگ وہں ےھجم اتپ اھت ےک رضور س  ےھجم رما وہا یہ ھجمس رےہ م

پ وہےن رپ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔   موہےگن۔۔۔۔۔۔۔ازالن اعایلن ےک حپ

اّللّ ےن ںیہمت زدنیگ دینی یھت وت دی آج ےھجم اس اہکوت رپ نیقی وہایگ ےہ ےک ےسج اّللّ 

  م۔۔۔۔۔املسن اصح  اےس دھکی رک ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رےھک اےس وکن ےھکچ ۔۔
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اھبیئ ارگ آپ زدنہ ےھت وت اہک ےھت اےنت اسولں ےس اور مہ ےس راہتپ ویکں ںیہن م

  ےہ سج ہک س  رظتنم وہےت م

ے

ایک۔۔۔۔۔اعایلن انپ آںیھکن اصف رکےک وسال رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ سج رپ ازالن اےس رکسماےت وہےم

ے

  ماسری اہکین اتبن

 ( امیض)

  ےہ ادرھ۔۔۔۔۔ای   ای  وت

ٹ

 ن

ن
ن

را ڈر اتگل ےہ دھکی انتک س

ٹ

ن  ر اس ہگج ےس زگرےن یم ی 

ر ےتگل م

ن

آدیم اےنپ اسھت ےتلچ وہے دورسے آدیم ےس اتہک ےہ وه دوونں دےنھکی یم اسمف

 ےہ اور ان ےک انہپوے ےس وه یسک یچک آن  دی ےک ولعمم وہ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔

 ک رظنم آے اگ م

ن

ر یس ن  ت ےہ روڈ ےک اےگ ےچیب اھکیئ وہیگ وت ااسی یہ وخف ن
م
اہں اظہ

ہن۔۔۔۔وه صخش وبےتل ےک اسھت اھکیئ یم ج  اتک ےہ گم ہی ایک اھکیئ یم وت ای  اگڑی م

  م

ے

اھجڑویں یم ایکٹ ڑپی ےہ وه صخش اھکیئ یم اگڑی وک دھکی رک اےنپ اسھت وک وبالن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ری اگڑی اھجڑویں یم یسھپ ےہ۔۔۔۔۔۔اوے تمظع ہی د

ٹ

  مھکی اھکیئ یم ینتک ی 

ر یتکس ےہ۔۔۔۔۔۔وه صخش م

ٹ

ایک اہک رپ۔۔۔۔۔ارے اہں ہی وت ایکٹ وہیئ ےہ یھبک یھب گ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رکن

ے

 
 ی

 

 ن

ے

 م تمظع اھت اےنپ اسیھت یک ن  ت وک درس

ن

  مسج اک ن
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ن

ن اک اہھت رظن مےھجم اتگل ےہ اس اگڑی یم وکیئ ےہ وه دھکی اگڑی ےک ہشیش ےس یسک ان

  مآراہ ےہ۔۔۔۔۔۔

ر م اہں۔۔۔۔۔۔ےھجم اتگل ےہ ہی زدنہ وہاگم
م
لچ ریشب اےنپ گیب ےس ریس اکنل اےس ن  ہ

ا  ےہ اور ریس اک ای  رسا اےنپ 

ے

کلٹ

ن

ت
اکنےتل یہ۔۔۔۔۔۔تمظع ریشب ےک گیب ےس ریس 

  ےہ اور م

ے

رے ےس رھتپ ےس ن  دنھ رک اھکیئ یم اجن

ٹ

ٹیب رپ ہکبج دورسا رسا اسھت ڑپے ی 

   ریس وک زور ےس ڑکپے ڑھکا راتہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ریشب

اور اس یک اسےسن یھب لچ ریہ م اسل اک ونوجان گل راہ ےہ 30اوے ریشب ہی وت وکیئ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  میہ۔۔۔۔۔۔تمظع اےس ےچین اھکیئ یم ےس یہ آواز اگلن

وت اورپ ےل رک آاج ہن۔۔۔۔۔۔۔ریشب یھب اواچن وباتل ےہ سج ےس اس یک آواز دور دور م

 وگم

ے

  میتجن ےہ۔۔۔۔۔۔ی

 ی   لم رک اےس ااھٹ م

 

ن  ر ہی تہب اھبری ےہ ھجم ےس ںیہن ااھٹن   اجراہ وت یھب آاج ش

  مےکس۔۔۔۔۔۔۔

ے م ّ
ص

ن

غ

راب ےہ ایک یم ارگ ےچین آایگ وت ہی ریس وکن ڑکپے اگ۔۔۔۔۔۔ریشب 

ن

ریتا دامغ خ

  ےہ۔۔۔۔م

ے

را اس ہنم انب رک اےس اورپ الےن یک وکشش رکن  ےس اتہک ےہ سج ہپ وہ ی 
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فم
ف
ف۔۔۔۔۔۔تہب اھبری اھت۔۔۔۔۔۔۔تمظع ازالن وک زیم ہپ اتیل ےک انپ ما

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ماسسن اھبل رکن

ہی دےنھکی یم وت وکیئ ےسیپ واال اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔ریشب اس ےک رہچے وک دھکی رک اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےھجت ےسیک اتپ الچ ےک ہی ےسیپ واال ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ه ایک ےتہک یہ ہی ولگ۔۔۔۔۔اہں مارے دھکی انتک وخوصبرت ےہ اور اس یک و

ن  ڈی۔۔۔۔۔دھکی اس یک ن  ڈی یھب ینب وہیئ ےہ۔۔۔۔۔۔وه اےنپ امےھت رپ اہھت امر رک 

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ل وہیگ وہ وت اےس ےل رک ےلچ۔۔۔۔۔تمظع رمک رپ اہھت رھک رک اتہک م

ے

ارگ ریتی اجچن ڑپن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ اےس۔۔۔۔۔

ن

  اہک ےل رک اجن

رک ےتلچ یہ وج اےنپ اگؤں یم رساکری اتپسہل ےہ ہن واہں ےھجم مایھب اےنپ اگؤں یہ ےل 

 یہس ںیہن گل ریہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ماس یک احل

اہں یہس لچ اب لم رک ااھٹے ےگ۔۔۔۔۔تمظع اےس ےلہپ یہ ریلک رک داتی ےہ ورہن م

  ریشب اک ایک رھبوہس ہک اےس ےہک لچ وت یہ ااھٹ۔۔۔۔۔
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 اہں لچ لم رک ااھٹےت یہ۔۔۔۔م

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

ڈارٹک اصح  اےس ایک وہا ےہ۔۔۔۔۔وه دوونں اےس ےئل اتپسہل اےت یہ اور ڈارٹک ےک م

 چپ  رکےن ےک دعب وپےتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

اس ےک رس ہپ وچٹ ےنگل ےس ہی وکام یم الچ ایگ ےہ اب یم ھچک ہک ںیہن اتکس ےک ہی بک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔ڈ

ے

 وکےم ےس واسپ آن

ے

 ارٹک اس یک ضبن وک دھکی رک ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔می

 وکام ےس واسپ ااتکس م وت وکیئ ادنازہ وت وہاگ ہن ڈارٹک اصح م

ے

ےک ہی بک ی

 ین ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 

  مےہ۔۔۔۔۔۔تمظع رپش

 دونں یم یھب واسپ آاتکس ےہ ونیہمں یم یھب اسولں یم یھب م

ے

ھچک ہک ںیہن تکس

۔۔ڈارٹک اےس اسری ڈلیٹی دےتی وہے مہی۔۔۔۔وہاتکس ےہ ےک یھبک ہن آے۔۔۔۔

 ےتہک یہ۔۔۔۔۔م

 اّللّ اےس دونں یم یہ وکام ےس واسپ ےل آے۔۔۔۔۔۔۔۔

  مانیم۔۔۔۔۔اس ےک وبےنل رپ ڈارٹک اور ریشب ےتہک یہ۔۔۔۔۔

رھپ اےسی یہ دن زگرےت ےگ ےنیہم زگر ےئگ گم ازالن وک وہش ںیہن آن   تمظع اور ریشب م

ر اس ےک نپ س ھٹیب رک ےلچ اجےت رھپ روز اےس دےنھکی اےت اور وھتڑی  اسل دعب ان یک م 2دی 
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 ےل یہ آیئ ازالن دو اسل دعب وکام ےس واسپ آیہ ایگ گم اےس روکیور وہےن م

ن

داع رن

 اگل۔۔۔۔۔۔

ے
ے

  میم وق

  اسیک وسحمس رک رےہ وہ اب۔۔۔۔۔ڈارٹک رکسماےت وہے اس ےس وپےتھچ یہ۔۔۔۔

  موہے وجاب داتی ےہ۔۔۔۔۔اب رتہب لیف رک راہ وہں۔۔۔۔۔وه یھب رکسماےت 

 

ے
 

ںیہمت اےنپ امں ن  پ نہب اھبیئ ن  د یہ۔۔۔۔۔ڈارٹک اس ےس وپھچ رک اس یک ن  داس

  مچپ  رک رےہ وہےت یہ۔۔۔۔۔۔۔

 یج ےھجم س  ن  د ےہ ےھجم ہی یھب ن  د ےہ ےک ریمی ویبی یھب ےہ۔۔۔۔۔۔م

  ااھچ ہی وت ایھچ ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 

ن

اچاتہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔ازالن ڈارٹک وت دھکی  ڈارٹک اب یم کیھٹ وہں اب یم رھگ اجن

  رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ل کیھٹ وہ یم یھب یہی ہک راہ اھت۔۔۔۔سب ایھب تمظع اور ریشب وک اےن 
ب لک
اہں اب مت 

 ۔۔۔۔۔۔ڈارٹک اےس ےتہک یہ سج رپ وه اابثت رس الہ داتی م

ن

دو اس ےس لم رک ےلچ اجن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤  
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 یس وہیگ یھت ۔۔۔۔۔۔تمظع موت ویکں اجراہ ےہ ن  ر وت

ے

 
 ریمے رھگ لچ ھجت ےس اانپی

اس ےک ےلگ گل ےک روےت وہے اتہک ےہ وہ ولگ سب ےک اڈے ہپ ازالن وک وھچڑےن م

  ماےئ وہےت یہ۔۔۔۔۔۔

 ی   م

 

  ےہ ریمے رھگ واےل ریما ااظتنر رک رےہ وہےگن۔۔۔۔۔ہی ش

ن

ںیہن تمظع ےھجم اجن

  مےھجم رما وہا یہ ھجمس رےہ وہےگن۔۔۔۔۔

 ےس ےنلم آن   رکے اگ ہن۔۔۔۔۔۔وه اےس ےس اگل وہرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ وت مہ

 اہں یم اؤ اگ مت ےس ےنلم انپ ویبی ےک اسھت۔۔۔۔۔

 ودعہ رک۔۔۔۔۔۔ریشب یھب اس ےک نپ س ارک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ں وک اتہک ےہ م

ن

 

ے

 ں اک رکشہی وج ریما اانت ایخل راھک۔۔۔۔۔وه ان ت

ن

 

ے

اہں ودعہ اور آپ ت

ی دےتی ےہ۔۔۔۔۔م مسج رپ ڈارٹک اصح م

پک ٹ
ھ

ے

ب

 رکسماےت وہے اس ےک دنکےھ رپ 

رکشہی یک وکیئ ن  ت ںیہن ےہ۔۔۔۔اور ہی ھچک ےسیپ یہ ہی رھک ول راےتس یم اکم آے م

 ےگ۔۔۔۔۔۔

سب اک ٹکٹ رکوا وت دن   ےہ۔۔۔۔۔۔وه ان م مںیہن اس یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ آپ ےنم

  ےس ےسیپ ےنیل ےس اصف ااکنر رک داتی ےہ۔۔۔۔۔۔
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 م
 
  دانی۔۔۔۔۔۔ڈارٹک یک ن  ت رپ رکسماےت وہے ےسیپ رھک مرھک ول ح

ٹ

 یھبک رکچ ےگل وت ولن

  ماتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ سج رپ ازالن س  ےس م

ے

 رہ رکن

 

وه دوھکی سب یھب ایگ۔۔۔۔۔ریشب سب یک رطف اش

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ےلگ لم رک سب یم وسار وہاجن

  رضور مہ ااظتنر رکے ےگ اہمترا۔۔۔۔۔۔اس ےک ےنھٹیب رپ تمظع ڑھک

ن

یک ےک نپ س مآن

  ارک اتہک ےہ سج رپ وه رکسما رک اابثت یم رس الہ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

اّللّ احظف اانپ ایخل رانھک۔۔۔۔۔۔سب ےک ےتلچ یہ ڈارٹک یک آواز اس ےک اکن یم ڑپیت م

  م

ے

 ےس کیٹ ےئگل انپ زنمل اک ااظتنر رکن

ٹ

  ےہ اور رھپ ش 

ے

 رہ رکن

 

ےہ ےسج دھکی وه ن  ےئ اک اش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 (احل)

 اھبیئ آپ اےنت اسل وکام یم رےہ اور مہ۔۔۔۔۔۔۔

پ وہاجؤ اّللّ ےن ےھجم  ریما اٹیب واسپ رکدن   ےہ ہی اکیف ںیہن مسب اعایلن حپ

ےہ۔۔۔۔۔۔املسن اصح  ازالن وک ےلگ اگلےک وبےتل یہ سج رپ ازالن یھب ان ےک م

 رگد اےنپ ن  زو الیھپ اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔م
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 نیس دنب رکو اور ازالن وک وھچےٹ ازالن ےس المؤ۔۔۔۔۔۔املسن م

ن  

ولچ اب ہی اومیش

رہمہم واہں ےس اھٹ رک یلچ اجیت ےہ م اصح  وخد یہ اس ےس اگل وہےت ےہ۔۔۔۔ اور

  داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مسج رپ ازالن اوسفس رھبی رظن ےس اےس اجن

  ماھبیئ اھبیھب طلغ ںیہن یھت وه۔۔۔۔

ےھجم اتپ ےہ اعایلن ہک رہمہم ہپ تمہت زیلا ےن وگلایئ یھت۔۔۔۔۔۔رھپ ازالن اےس س  

ر وک امر دن   اھت۔۔۔۔۔۔   ےہ ےک ےسیک اس ےن ن  ی 

ے

  اتبن

ر وک یھب زسا لم یئگ اور زیلا وک یھب اّللّ یک رطف ےس زسا لم یئگ۔۔۔۔۔۔اعایلن اس  ن  ی 

  میک ن  ت نس ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  مبلطم۔۔۔۔۔۔ازالن ہن یھجمس ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 و ن یم م
 ٹ کی
پ

 وہایگ اھت سج یک وہج ےس اس یک 

ٹ
ن

 
 ئ

ٹ

زیلا اک ای  اسل ےلہپ ڈینیکا یم اک 

سلہ اایگ اھت وہ یھب اکیف 
م

 ڈیب رپ یہ ریہ اور اس ےن اھبیھب اور مہ س  ےس تہب م

ے

 مئ ی

ٹ

ن

 اعمیف یھب امیگن۔۔۔۔۔۔۔اعایلن اوسفس ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ر وک یھب اس یک زسا لم یگ زیلا وک یھب اور ےھجم یھب وج م اّللّ ےن مہ س  وک زسا دی ےہ ن  ی 

 یم راہ۔۔۔۔۔۔۔ےبکش اّللّ یک الیھٹ ےب آواز ےہ اس 

ے

 
ےن نیت اسل اس ازی

  متمہت یک زسا دے دی ےہ۔۔۔۔۔۔ ای  ولظمم ہپ اگلیئ
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ل آپ ےک اسیج۔۔۔۔۔۔اعایلن اےس ارسفدہ دھکی رک 
ب لک
ااھچ ےلچ ہی دںیھکی ہی ےہ ہن 

اذان وک اس ےک اسےنم ڑھکے رکےک وباتل ےہ سج رپ ازالن اےس انپ وگد یم اھٹیب رک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مایپر رکن

ن اذان ےس وپاتھچ ےہ سج رپ ازالن وصعمم ماپ وک اتپ ےہ یم وکن وہں۔۔۔۔۔۔ازال

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ماس ہنم انب رک یفن یم رس الہن

  من  ن   وہں۔۔۔۔۔۔م یم آپ اک

  مےسیج انعہی ےک ن  ن   اچوچ یہ۔۔۔۔۔وه وفرا اس ےک ےنہک رپ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 اہں ےسیج انعہی ےک ن  ن   یہ وےسی یم اذان اک ن  ن   وہں۔۔۔۔۔۔

 اپ وت اہلل ےک نپ س ےھت ہن ۔۔۔۔۔۔م

ن

ن

ہک
ل

 

 ہک یم اےنپ ےٹیب وک ن  رک ےل رک اجو اور ارکسئمی م

ے

اہں اہلل ےن ازالن ےک ن  ن   وک جھب دن   ن

 دول۔۔۔۔۔

ه مےگ۔۔۔۔۔۔و رک اجے ےگ اور آسئ رکمی یھب الھکے وت آپ ےھجم نپ رک یھب ےل

وخیش ےس اس یک ن  ت اکٹ رک وپاتھچ ےہ سج رپ ازالن یک آھکن یم آوسن آاجےت م

  یہ۔۔۔۔۔۔
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اہں ریما اٹیب اہجں ںیہک اگ وج ںیہک اگ وه دالؤ اگ۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔

انعہی دوھکیں ریمے یھب ن  ن   یہ اب دانھکی ریمے نپ س ےنتک اسرے وٹسیئ م

را

ٹ
پ
  ےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔وہےگن۔۔۔۔۔۔وه انعہی وک خ

ن  ن  ۔۔۔۔۔اذان۔۔۔۔۔انعہی انپ ن  یہ الھپےئ روےت وہے اےنپ ن  پ ےک نپ س م

  ماجیت ےہ سج رپ اعایلن اےس وفرا وگد یم ےلاتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

را راہ ےہ۔۔۔۔۔۔اعایلن م

ٹ
پ
اھبیئ دھکی رےہ ےہ اےنپ اصزبحادے وک ےسیک ریمی یٹیب وک خ

 آاجیت ےہ ہن م مرشارت ےس اتہک ےہ سج رپ واہں وموجد س م

ٹ

م
ےک رہچوں رپ رکسماہ

 س  ےک رہچوں رپ ایئ یھت۔۔۔۔م

ٹ

م
 اجےن ےنتک اسولں دعب ہی رکسماہ

  ےہ وت رظن وکلبین یم ڑھکی رہمہم م ادنر ازالن اےنپ رمکے اک دروازہ وھکل ےک

ے

دالخ وہن

ر یک رطف دھکی ریہ وہیت ےہ ہکبج ھٹیپ ازالن یک م
م
 ہپ اہھت ن  دنےھ ن  ہ

ن

ہپ اجیت ےہ وج نس 

 ف وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔مرط

ربیت داتی ےہ م

ے

وه اتلچ وہا اس ےک ےھچیپ اجرک ڑھکا وہرک اس ےس ن  ت رکےن ےک ےئل ظفل ی

 ہکبج رہمہم اس یک وموجدیگ وک وسحمس رکےک اےنپ آوسن اصف رکیت ےہ۔۔۔۔م
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رہم۔۔۔۔۔رہمہم ےھجم اعمف رکدو۔۔۔۔۔۔ازالن رھبی وہیئ آواز یم ےچین ہنم م

  مآوسن اہبیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔ ےس اےنپ اخومیشرکے اتہک ےہ سج رپ رہمہم سب 

آج ےس نیت اسل ےلہپ مت ریمے اسےنم رگرگا ریہ یھت رو ریہ یھت اور یم ںیہمت نس م

یھب ںیہن راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ازالن یک ن  ت رپ رہمہم یک روےت وہے یکچہ نب اجیت ےہ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےسج نس رک ازالن اےنپ آوسن اصف رکے ن  ت لمکم رکن

 ریہ یھت اور آج یم

ن

 مآج ےس نیت اسل ےلہپ مت ریمے دقومں یم رگی اعمیف امن

  وہں ےھجم اعمف رکدو رہمہم۔۔۔۔۔۔ےھجم اعمف م

ے

اہمترے ریپ ڑکپن

وھپٹ وھپٹ  رکدو۔۔۔۔۔۔ازالن ےتہک ےک اسھت یہ اس ےک دقومں یم رگ ےک

 یم یلچ اجیت ےہ

ے

  ےہ سج ہپ رہمہم ےلہپ ریحان یس تکس

ے

 گم رھپ ےسیج مےک روےن گل اجن

  ےہ وه

ے

ریت وت ازالن اس ےک دقومں یم رگا رو راہ وہن

ٹ

وہش یک داین یم ارک وفرا اس  یہ م

 ..… ےہ ےک اسےنم یھٹیب

اےنپ ریپو ےس اس اک اہھت اٹہ رک اےنپ اہھت یم م ازالن ہی ایک رک رےہ یہ آپ ۔۔۔۔۔۔وه

 ےل رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 رایگض ےس رم اجؤ مےھجم اعمف رکدو رہمہم ےلہپ وت ںیہنم

ن

 رما گم اب اہمتری ن

 راہ اھت ہی م

ن

اگ۔۔۔۔۔زیلپ ےھجم اعمف رکدو۔۔۔۔۔۔وه یسک ےچب یک رطح اعمیف امن
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 ہ وت ںیہن اھت اہں گم ہی رہمہم اک ازالن اھت وج انپ طلغ یک اس ےس م

 

اسی اسی یپ ازالن ش

 راہ اھت۔۔۔۔۔

ن

  ماعمیف امن

 راض  اّللّ ہن رکے ازالن آپ وک ھچک وہ اور

ن

اپ ےس سک ےن اہک ےک یم آپ ےس ن

ر ےئگ ےھت یم 
م
  آپ اس رھگ ےس ن  ہ

 
وہں یم وت آپ وک یھبت اعمف رک یکچ یھت ح

 راض وہےن یگل۔۔۔۔۔

ن

  مویکں آپ ےس ن

مت ےھجم م وت ۔۔۔۔۔وت رھپ مت ھجم ےس ن  ت رکے ریغب اورپ ویکں ایگ یھت یم اھجمس اھت ہک

ولیگ گم مت ےن وت ےھجم دھکی رک یہ ہنم ومڑ ایل م دھکی رک وخش وہیگ ےھجم وخیش ےس ےلگ اگلم

  ماھت۔۔۔۔۔ازالن اےنپ آوسن اصف رکےک اےس دھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

ازالن یم آپ وک وی اےنپ اسےنم دھکی رک ریحان رہ یئگ یھت اور آپ یھب وت ےھجم دھکی رک م

وہاجے ایس ےئل موچبں وک ااھٹے ادنر اےگ ےھت وت یم یھجمس آپ ےھجم دھکی رک رھپ ہصغ ہن 

  میم اورپ ایگ یھت۔۔۔۔۔۔

یم رشدنمہ اھت یم ےن مت ہپ وھجیٹ تمہت اگلیئ ریمی تمہ ںیہن وہریہ یھت ہک یم مت م

 رکےک آن   وہں اہیں اہمترے نپ س زیلپ ےھجم اعمف رکدوں م

ے

ممّت
ہ
ےس اعمیف اموگن تہب 

 ۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپے رظنے اس یچین رکے رشدنمیگ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
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  ازالن وج  ور رہمہم ےک ےئل وت سب اانت یہ اکیف اھت ہکا

ن

اس اک ازالن واسپ اایگ ےہ اس اک رپان

  اھت ویہ ازالن آج اس ےک اسےنم ےھٹیب انپ م

ے

  اھت اس ےک رخنے ااھٹن

ے

 رکن

ے

ّ
اس ےس حم 

 راہ ےہ اےس نیقی ےہ انپ رہمہم ہپ ےک رہمہم اس ےک العوہ یسک یک م

ن

طلغ یک اعمیف امن

دھکی یتکس وه یہی وسےتچ وہے وفرا ےس روےت وہے اس ےک ےلگ گل اجیت مرطف ںیہن 

 رکسما رےہ وہےت یہ۔۔۔۔م

ٹ
ن

 ےہ ہکبج وہی

 اپ ےن م

ے

ّ
 رکیت وہں ازالن وخد ےس یھب زن  دہ ےھجم ینتج حم 

ے

ّ
یم اپ ےس تہب حم 

 م دی ےہ اینت یھبک یسک ےن ںیہن دی اور ےھجم اتپ اھت

ے

اپ ھجم ہپ یھبک تمہت ںیہن اگل تکس

 راض وہ یتکس وہں گم اپ مرض

ن

ور اپ وک یسک ےن ریمے الخف ایک اھت یم وخد ےس وت ن

ے ازالن 
ک
 
ٹ
 

چ

ےس یھبک ںیہن۔۔۔۔۔۔۔وه اس ےک ےلگ ےگل یہ روےت وہے یتہک ےہ 

  وہا اس ےک رگد اےنپ ن  زو الیھپاتیل ےہ اور یہی وت ااصحر اھت اہجں رہمہم وخد وک تہب م

ے

رکسمان

  موفحمظ رکیت یھت۔۔۔۔۔

ہم اہمترے ہنم ےس ہی ظفل نس رک ےھجم انتک وکسن الم ےہ سج اک مت ادنازہ ںیہن مرکشہی رہم

 ی   نیت اسل ےلہپ م

 

اگل یتکس۔۔۔۔۔اب اس ےک رہچے رپ وکسن اھت ایسی اکسمن یھت وج ش

  میہک وھگم یس یئگ یھت۔۔۔۔۔۔۔
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 دواگن۔۔۔۔وه اس ےس

ے

ّ
  وہں ےک ںیہمت تہب حم 

ے

اگل م اب یم مت ےس اچس ودعہ رکن

 ےکس آوسن اصف رکےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔ما وہرک

  رےتش یم زعت وہیگ م
 
 ںیہن اابتعر اچےیہ زعت اچےیہ ح

ے

ّ
ںیہن ازالن اب ےھجم حم 

 وخد یہ دیپا وہاجے یگ۔۔۔۔۔۔۔وه یفن یم رس الہ رک یتہک ےہ سج م

ے

ّ
اابتعر وہاگ وت حم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ رپ

ے

  ازالن رکسماےت وہے اابثت یم رس الہن

 ری میہس اہک مت ےن یم ےلہپ
م
  راہ گم اابتعر ںیہن رکاکس یم ےن ہ

ے

 رکن

ے

ّ
 مت ےس سب حم 

 

ے

ّ
 وک یم اابتعر تبحم انبؤ اگ اور اب وت حم 

ے

ّ
 وک تمہت تبحم انب دن   اھت گم اب اس حم 

ے

ّ
حم 

 ہلل۔۔۔۔۔۔۔م وہایگ ےہ مت ہپ اابتعر ےس زن  دہ

 
ن

 اور ہی اابتعر اب یھبک متخ ںیہن وہاگ ان

 ہلل۔۔۔۔۔۔۔رہمہم رکسم

 
ن

ازالن ےک وبےنل رپ وجاب دیتی  اےت وہےان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 را اٹیب ےہ۔۔۔۔۔وه
م
اموحل یم ادایس متخ م ااھچ اپ اےنپ ےٹیب ےس ےلم انتک ایپرا ےہ ہن ہ

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔ رکےن ےک ےئل رکسماےت وہےئ

ر یس ن  ت ےہ ن  پ ہپ وج ایگ ےہ۔۔۔۔۔وه ویہ ایتل ن  یتل امر ےک وھتڑے رخف م
م
اہں اظہ

  م۔۔۔۔۔ےس اتہک ےہ
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 می س  ےھت ریمے نپ س سب ای  آپ ںیہن م

ٹ

  اذان دیپا وہا اھت اس ن
 
اتپ ےہ ازالن ح

  وه وبانل اھکیس م
 
  اذان یلہپ ن  ر انلچ اھکیس ح

 
 اپ یک یمک وسحمس وہیئ ح

ے
ے

ر وق
م
ےھت ےھجم ہ

  اھت ےک اکش

ے

  وه انلچ م مےھجم سب یہی ایخل آن
 
آج ازالن وہےت وت الہپ ظفل اذان ن  ن   اتہک ح

  وت اپ اس یک ایلگن ڑکپ ےک انلچ اھکیسےت گم۔۔۔۔۔وه ن  ت ادوھری وھچڑ مھکیس راہ 

ے

وہن

  م

ے

ےک ےچین ہنم رکیتیل ےہ سج ہپ ازالن اےس دھکی رک رس کٹھج ےک اخمبط وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 وکیئ ن  ت ںیہن اذان ہن یہس گم رواح یک ن  ری یم ےھجم مت ہشیمہ اےنپ اسھت نپ ؤ یگ۔۔۔۔۔م

   وپیتھچ ےہ۔۔۔۔وکن رواح؟؟؟ وه ہن یھجمس ےس

 ری یٹیب رواح اور وکن ۔۔۔۔۔وه رشارت ےس اتہک ےہ سج ہپ رہمہم اک رہچا رشم م
م
ارے ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےک ریمے رسخ وہاجن

 ن یم۔۔۔۔م

 

 ازالن اپ تہب ےبرشم ےہ۔۔۔۔۔وه سب اانت یہ ہک نپ یت ےہ اس یک ش

  اسیج یھب وہں اہمترا وہں۔۔۔۔وه یھب اہک ن  ز اےن واال اھت۔۔۔۔

 امام۔۔۔۔۔امام۔۔۔۔م

ول اایگ اطیشن۔۔۔۔۔رہمہم اس یک آواز نس رک ازالن ےس یتہک ےہ سج ہپ ازالن اےس 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موھگری ےس ونازن
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  اتپ ےلچ اگ اپ وک ہک اپ اک مایک ااسی ایک

ے

 دھکی رےہ یہ ایھب اپ اس ےک اسھت رےہ ےگ ی

ل اپ ہپ یہ ےہ ۔۔۔۔وه اس ےک وھگرےن ہپ یتہک ےہ۔۔۔۔۔
ب لک
  اٹیب 

  ےہ ہک مامام۔۔۔۔اذان وکم

ے

ازالن  وھبک یگل ےہ۔۔۔۔۔وه انپ یہ دنھ یم اتہک اراہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔اور رہمہم وک وی وکلبین ہپ ےچین اھٹیب دھکی اےنپ وھچ

ے

 ےل آن
 
  مےٹ ےس امےھت ہپ ب

ری وصعمتیم ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  ماپ ولگ ایک رگےئگ یہ ےھت اہیں۔۔۔۔۔ی 

اہں مہ رگ ےئگ ےھت اور وکیئ اھت یہ ںیہن ںیمہ ااھٹےن ےک ےئل ۔۔۔۔۔ازالن اس ےک م

 دن   ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

م
  وسال رپ انپ رکسماہ

  اس وت اذان ےہ ہن اذان اپ وک ااھٹےئ اگ ۔۔۔۔۔وه وتیلت زن  ن یم اتہک اانپم

ٹ

اہھت ےلہپ م وھچن

  ےہ ےسج اھتم رک رہمہم وفرا ڑھکی وہاجیت ےہ رھپ وه اانپ اہھت ازالن م

ے

رہمہم ےک اےگ رکن

  ےہ ےسج ازالن اھتم وت اتیل ےہ گم ااتھٹ ںیہن۔۔۔۔۔

ے

  یک رطف رکن

۔۔۔۔وه اس اک اہھت ےتچھک وہے وباتل ےہ سج ہپ ازالن انپ من  ن   اپ اھٹ ویکں ںیہن رےہ

 

ے

 دن   رک دنکےھ اواکچن

ٹ

م
 ےہ۔۔۔۔۔ رکسماہ

ازالن اھٹ اجےئ اےنت ایپر ےس ااھٹ راہ ےہ۔۔۔۔رہمہم اےنپ ےٹیب وک وی وپری اجن اگل رک م

  ےہ ےسج رہمہم ےھجمس یفن م

ے

 رہ رکن

 

پ رےنہ اک اش   دھکی رک یتہک ےہ سج رپ ازالن اےس حپ

ے

ااھٹن

 یم رس رک دوونں ن  پ ےٹیب وک ایہن ےک احل رپ وھچڑ رک یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔
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 ایسی یہ ےگل رےتہ یہ۔۔۔۔۔۔

ے

ر ی   اور وه دوونں اکیف دی 

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

  ۔۔۔۔۔اعایلن ازالن وک اےنپ م

ے

  ڑپن

ن

اھبیئ ااھچ وہا اپ اھٹ ےئگ ورہن ےھجم آپ وک ااھٹن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  دھکی وفرا اس ےک نپ س ان

ے

  رمکے ےس ان

 حبص حبص ایک اکم رپ ایگ۔۔۔۔۔وه دنین یک وہج ےس اھبری آواز یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 
 ریخی

  ماھبیھب ےن آپ وک ںیہن اتبن  ۔۔۔۔۔

 سک زیچ اک۔۔۔۔وه ہن یھجمس ےس اتہک ےہ۔۔۔۔م

 ے ےہ اھبیئ۔۔۔۔۔

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر   ارے آج اذان یک ی 

ال ایل ےہ رھپ اب ماوو ۔۔۔اہں رات ایک اھت ذرک اس ےن گم وه وت ہک ریہ یھت ےک س  وک وب

 ایک اکم رپ ایگ۔۔۔۔۔م

 وہاجے اگ لمکم م

ے

 م ی

 

  ےہ الن وک یم ےن اکم رشوع رکوادن   ےہ ش

ن

 رکن

ٹ

 
اھبیئ ڈوکیری

 ن  یق آپ یھب اےک دھکی ںیل ےک وکیئ یمک یشیپ وت ںیہن ےہ۔۔۔۔۔

مت وہ وت رھپ یمک یشیپ ےسیک وہ یتکس ےہ ۔۔۔۔۔وه اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک رکسما رک م

  ےہ۔۔۔۔اتہک

 اہں وه وت ےہ۔۔۔اعایلن اےنپ دنکےھ اھجڑےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔م
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  ےہ اور وه انپ م

ے

 اجؤ اجےک اکم دوھکی۔۔۔۔وه اےس اتہک ےچین الچ ان

ے

ااھچ سب زن  دہ اڑو م

  ےہ اب اےس اعدت وہیگ یھت ےبزعیت یک م

ے

ےبزعیت وک اونگر رکے اس ےک ےھچیپ یہ اجن

ر روز انح وج رکیت ریتہ یھت۔۔۔۔۔۔
م
  مہ

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 ے نپ ریٹ رشوع وہیکچ یھت امہمن سب رہشن  ر اور رہمہم ےک رھگ واےل یہ ےھت م

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر ی 

ایھب رہشن  ر م ازالن ےک واسپ اےن اک رہمہم ےن ےلہپ یہ اتب دن   اھت اےنپ رھگ واولں وک ہکبجم

  مااجنن اھت اس ن  ت ےس۔۔۔۔۔۔

  ےہ وت اس یک رظن اسےنم

ے

 ڑھکے ازالن ہپ اجیت مرہشن  ر ےسیج یہ رھگ یم یم دالخ وہن

  ےہ وج انیقی اس ےک ااظتنر یم م

ے

 ہپ اہھت ن  دنےھ اےس یہ دھکی راہ وہن

ن

  وہا نس 

ے

ےہ وج رکسمان

  اہیں ڑھکا اھت۔۔۔۔

را م
 
از۔۔۔ازالن۔۔۔وت۔۔۔مت۔۔۔۔وه اس ےک نپ س ارک اےتکٹ وہے اتہک ےہ ہکبج ھگ

  ےہ ےک یہک ازالن یک روح وت ںیہن۔۔۔۔۔۔

ے

 یھب راہ وہن

  مویکں یم ںیہن آاتکس۔۔۔۔۔وه رشارت رس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ اہں یم

  مہن۔۔۔۔ںیہن وت۔۔۔۔مت وت۔۔۔۔۔۔
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  م

ے

اہں یم رم اکچ اھت ہن گم واہں ریما دل ںیہن گل راہ اھت وت وساچ ےک ںیہمت یھب اسھت ےل ان

 اپھچ رک اتہک ےہ اور رہشن  ر م

ٹ

م
وہں مت وہےت وہوت دل اگل راتہ ےہ۔۔۔۔۔۔وه انپ رکسماہ

ا  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ وخف ےس

ے

کلٹ

ن

ت
  موھتگ لگن 

رے ےیک وت ےہ م

ن

 دی یھب ںیہن وہیئ ےہ اور مہ ےن اہیں ےنتک م

 

 وت ریمی ش

ے

ن  ر ایھب ی

  مہ تہب اسری ن  ںیت رکا رکے م

ن

اسھت یم مت ےلھب روز ریمے وخاوبں یم آاجن

ےگ۔۔۔۔۔وه اےنپ امےھت ےس ہنیسپ اصف رکے اتہک ےہ سج ہپ ازالن انپ یسنہ 

  رھچا الل رکاتیل ےہ۔۔۔۔۔۔ روےنک ےک رکچ یم

ایک رک رےہ یہ واہں آے ہن۔۔۔۔۔۔اعایلن وج رہشن  ر وک دھکی رک م اھبیئ اپ اہیں اےلیک

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  ےہ ےک واہں ایک لچ راہ ےہ وت وفرا ان یک رطف ان

ے

  مادنازہ اگل اکچ وہن

اعایلن ںیہمت اہیں ازالن ںیہن دھکی راہ۔۔۔۔۔وه دوھا وہےت رھچے ےک اسھت اتہک م

  ۔۔۔۔۔ےہ

ںیہن اہیں وت وکیئ ںیہن ےہ اپ اھبیئ وک ن  د رک رےہ وہےگن ہن یھبت اپ وک اھبیئ رظن م

  ےک رہشن  ر اک رھچا 
 
آرےہ یہ۔۔۔۔۔وه یھب انپ ادنمےن وایل یسنہ وک دن   رک اتہک ےہ ح

  مدےنھکی واال اھت۔۔۔۔۔۔
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 ی   یہی ن  ت وہ ۔۔۔لچ۔۔۔۔ولچ مہ ےتلچ۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپے اتلچ

 

 یہ ماہں ش

  ےہ اور

ے

 وگن ےس ٹپل اجن

ٹ

  وہا ازالن ےک ن

ے

اےس وگد یم ےنیل اک اتہک ےہ م ےہ ےک اذان اھبگ

ےسج ازالن وفرا وگد یم ےلاتیل ےہ اور رہشن  ر ریحت زدہ اس یھبک ازالن وک وت یھبک اس یک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  موگد یم اذان وک داتھکی ےہ ےکسج ازالن اگل ہپ ایپر رک راہ وہن

 ایک اذان وہا یم رظن ںیہن آراہ۔۔۔۔۔وه اعایلن ےس وپاتھچ ےہ ےک ارگ ماعایلن ںیہمت

اےس ازالن رظن ںیہن آراہ وت اذان وت وہا یم رظن آراہ وہاگ ہن ےسج ازالن ےن وگد یم ایل وہا 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ اس یک ن  ت رپ قہقہ م

ے

اہاہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔۔اعایلن وج بک ےس انپ یسنہ طبض رکا وہن

  موھچاتٹ ےہ۔۔۔۔۔

 مت سنہ ویکں رےہ وہ۔۔۔۔۔۔

اہمتری مک یلقع رپ سنہ راہ ےہ ےک مت ےسیک ویبوقف نب رےہ وہ۔۔۔۔۔۔ازالن یھب اس 

  ارک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
 
ی ر

ے

 ےک ف

راق رک رےہ ےھت

ن

  م اور اپ چس ھجمس ےئگ۔۔۔۔ماھبیئ مہ اپ ےک اسھت م

ایک بلطم۔۔۔۔رہشن  ر اےس ہن یھجمس ےس ہکبج ازالن وک ریحت ےس داتھکی ےہ اور اس م

 یک ریحت ازالن دلج یہ متخ رکداتی ےہ وپرا ہصق اتبرک۔۔۔۔۔
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ے

  ےس گنت رک راہ اھت ےھجت رشم ںیہن ایئ ارگ یم وخف ےس رم اجن
 
ےنیمک وت ےھجم ح

  ےہ ن  ت متخ وہےن رپ رکیس ےس موت۔۔۔۔۔وه وج آرام ےس ےھٹیب

ے

 اس یک ن  ت نس راہ وہن

ا  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

ٹ

ٹ

ٹپی
پھ
چ

 اھٹ رک اس رپ 

 یم رہ رک آن   ےہ اور وت ےھجم امر م

ے

 
 اینت اذی

ے

  اچےیھ ےک ریتا دوس

ن

اےب ےھجت وت اوسفس رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 راہ ےہ۔۔۔۔۔ازالن ےتسنہ وہے اےنپ اپ وک اچبن

  وت یم ا

ے

  یھب گم مارگ وت ےھجم یہس رطےقی ےس اتبن

ے

 رپ رون

ے

 
  اور ریتی اذی

ے

وسفس یھب رکن

اب وتےن سج رطح ےس اتبن   ےہ ہن ےھجم ھجت رپ ہصغ آراہ ےہ۔۔۔۔۔وه واسپ رکیس رپ م

  ھٹیب رک اتہک ےہ۔۔۔۔

۔۔۔۔۔وه ن  ت دبےتل وہے اتہک م

ے

 دی ویکں ںیہن یک ایھب ی

 

ااھچ لچ وھچڑ ہی اتب ش

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 یک۔۔۔۔وه یھب ای  یبمل اسسن وھچڑ رک اہں ن  ر سب وکیئ یلم یہ ںیہن ریمے بلطم

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مزیلا اک ایک وہا۔۔۔۔۔۔

 م رپ زیباری ےس اتہک م

ن

 م ہن ایل رکو۔۔۔۔وه زیلا ےک ن

ن

زیلپ ریمے اسےنم اس اک ن

  ےہ۔۔۔۔۔
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  ن  ت اؤ کیک ٹک رکےت یہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ولچ ںیہن رکن

 اہں ولچ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

 

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر ی ی  پ
می ب ہ

 ے وت وی۔۔۔۔۔

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر ی ی  پ
می ب ہ

 ے وت م

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر ی ی  پ
می ب ہ

ر اذان  ے ڈی 

وی۔۔۔۔۔۔س  ای  زن  ن وہرک اذان وک وش رکےت ےہ وج اےنپ امں ن  پ ےک چیب یم 

  ےہ اےس اےنپ ن  پ یک وگد ھچک زن  دہ یہ م

ے

اےنپ ن  پ یک وگد یم کھج رک کیک اکٹ راہ وہن

 اےنپ ن  پ ےک وگد یم یہ اتلم اھت وه س  وک۔۔۔۔۔۔۔

ے
ے

ر وق
م
  مدنسپ ایگ یھت یھبج ہ

ی  پ
می ب ہ

 ے اذان وسری وھتڑا ٹیل وہیگ۔۔۔۔۔۔

ٹ

ھڈ

ے

ب

ر  ی 

اجین اچہپین آواز رپ س  وج اذان یک رطف وتماہج وہےت ےہ وفرا اس آواز یک رطف م

 
 
دےتھکی یہ۔۔۔۔۔ن  یق س  وت ںیہن گم اےس دھکی رک ازالن اور رہشن  ر ےک امےھت رپ ب

  مرضور آاجےت یہ۔۔۔۔۔۔

 سیپرہمہم ہی زیلا وک سک ےن وبالن   ےہ۔۔۔۔۔ازالن د

ے
ن

رک اتہک ےہ سج رپ رہمہم م ای

 الرک اےس اتھجمسیت ےہ۔۔۔۔

ٹ

م
  اس اک ن  زو ڑکپے رہچے رپ رکسماہ

ریمے م ازالن زیلپ اہیں س  یہ ریمے رھگ واےل یھب ےہ اںیھن ھچک ںیہن اتپ ہک

اسھت نیت اسل ےلہپ ایک وہا اھت وت زیلپ اےھچ ےس ےلم اس ےس اےس انپ طلغ اک ااسحس ےہ م

 یم ےن اےس اعمف رکدن   ےہ زیلپ اپ یھب اےس  وه ھجم ےس اکیف

 

م
 یکچ ہ

ن

ن  ر اعمیف امن
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اعمف رکدںی۔۔۔۔۔وه اس یک تنم رکیت ےہ سج رپ ازالن رکسماےت وہے اابثت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یم رس الہن

سلہ ںیہن اھت۔۔۔ازالن  وکیئ ن  ت ںیہن زیلا مت وھپھپ
م
وہ مت ارگ لک یھب آیت وت وکیئ 

 رکسماےت وہے اےس اتہک ےہ ہکبج وه یھب اےس دھکی رک رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔

را رکے اےس 

ٹ

 یکچ یھت سج رپ س  ےن دل ی 

ن

زیلا انپ طلغ یک س  ےس اعمیف امن

ف رکدن   ماعمف یھب رکدن   اھت اور اب ازالن ےن یھب رہمہم ےک ےنہک رپ اےس دل ےس اعم

  اھت سب وج اعمف ںیہن رکاکس اھت وه اھت رہشن  ر۔۔۔۔۔۔

  انپ ن  وتں یم گل اجےت ےہ وت زیلا رہشن  ر وک االیک دھکی رک م
 
ےسیک وہ رہشن  ر ۔۔۔س  ح

 و ن یک وہج ےس وه وھتڑا کھچ رک لچ ریہ وہیت م
 ٹ کی
پ

اس ےک نپ س آیت ےہ زیلا اےنپ 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ا  یہ ےہ ےک زیلا رہشن  ر اک ن  زو ڑکپ یتیل مرہشن  ر اس یک آواز نس رک یہ واہں 

ے

کلٹ

ن

ت
ےس 

 ےہ۔۔۔۔۔

 اک واہطس ےھجم اانپول ۔۔۔۔۔۔وه روےت ںیہمت اہمتری

ے

ّ
وہے تنم رھبے ےجہل م حم 

  ےہ اور وساتچ ےہ م

ے

ٹ گ اماتگن دھکی رک ریحان رہ اجن
 ھ
ب

 یک 

ے

ّ
یم یتہک ےہ وت رہشن  ر اےس وی حم 
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 ک ہپ یھکم

ن

یھب ےنھٹیب ںیہن دیتی یھت اور آج وه اس ےک م ہک ایک ہی ویہ زیلا ےہ وج انپ ن

 ریہ ےہ۔۔۔۔۔

ن

ٹ گ امن
 ھ
ب

 یک 

ے

ّ
  ماسےنم حم 

 ےھجم ےس م

ے

ےھجم ااسحس وہایگ ےہ انپ طلغ اک ہک یم طلغ یھت اور ےھجم اتپ ےہ مت ایھب ی

 رکےت وہ۔۔۔۔ےھجم ازالن ےن یھب اعمف رکدن   ےہ زیلپ مت یھب رکدو۔۔۔۔۔وه م

ے

ّ
حم 

 ےہ۔۔۔۔۔م اس ن  زو ڑکپے یہ یتہک

  زیلا یم۔۔۔۔۔۔

ک وی رہشن  ر ےھجم اتپ اھت مت ےھجم اعمف رکدو ےگ۔۔۔۔وه اس یک ن  ت وپری وہےن م

ن

 ٹ
ھی

ٹ

ب

ےس ےلہپ یہ اس ےک ےلگ گل اجیت ےہ گم رھپ دلجی یہ اگل وہیت ےہ اور رہشن  ر سب م

  ماںیھکن ڑھپے اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

وسری وه مت ےن اعمف ایک وت یم وخد وک روک ںیہن نپ یئ۔۔۔۔وه رشدنمہ یس یتہک م

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ہک یم ےن ںیہمت اعمف رکدن  ۔۔۔۔ بک اہک یم ےن

 یم انپ زسا وپری رکےک اہیں م

ے

 راض ںیہن رہ تکس

ن

 ن

ے

ر ی ےھجم اتپ ےہ مت ھجم ےس زن  دہ دی 

۔۔۔ اےس ےسیج نیقی اھت ےک وه مایئ وہں وت الھب مت ےھجم ویکں اعمف ںیہن رکو ےگ۔۔
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اےس اعمف رکدے اگ اور ااسی یہ وہا رہشن  ر ےن اےس اعمف رکدن   اھت اس ےک ےئل سب م

  ماانت یہ اکیف اھت ےک اےس انپ طلغ اک ااسحس وہایگ ےہ۔۔۔۔۔

  وہاگ ےک مت وکیئ ااسی م

ن

  وہں گم ںیہمت ودعہ رکن

ے

  ےہ یم ںیہمت دل ےس اعمف رکن

ے

ھت

سج ےس یسک وک فیلکت وہ۔۔۔۔۔وه اےس ورن رکےت وہے اتہک ماکم ںیہن رکو یگ 

 ےہ۔۔۔۔۔

 نب م

ن
 

 دی وہیگ وت ای  ایھچ اہؤس وائ

 

 ری ش
م
ںیہن یم سب اب مت ہپ داہین دویگن ہ

  مےک داھکؤ یگ۔۔۔۔۔۔

 چنہپ یکچ وہ واسپ آاجؤ وےسی

ے

یم اہمترے م رکش مت ےن ہی ںیہن اہک ہک ممت وت تہب اےگ ی

رتیب رک

ے

  ےہ وت ہن اجےن ایک موچبں یک تہب ایھچ ی

ے

  وبےنل ہپ ان
 
و یگ۔۔۔۔رہشن  ر یھب ح

  میہ وبل داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

 ولھپ ںیہمت وھتڑی یس ایک ٹفل رکا ول مت وت ےب رشم یہ وہاجےت م

ے

ااھچ سب زن  دہ م

 وہ۔۔۔۔۔وه اس یک ن  وتں ہپ انپ رشم اپھچےن ےک ےئل یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

رامث ںیہن ےلکن اہمترے ۔۔۔۔۔و
 
  مایھب وپری رطح خ

ے

ه یھب ےتسنہ وہے اس رپ زنط رکن

  مےہ سج اک وجاب وه اےس وھگری ےس وناز رک دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔
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 ہ یک زسا

ن

ر یک م وےسی ںیہمت یھب اےنپ گ  ہ یک زسا لم یئگ گم ن  ی 

ن

لم یئگ ازالن وک یھب اس یک گ

 زسا تہب زن  دہ یھت۔۔۔۔۔وه اوسفس ےس اتہک ےہ۔۔۔۔

  ماہں ہی وت ےہ وه یھب وبل راہ اھت ےک اےس

ے

 یھب رہمہم ےس اعمیف امینگن ےہ دوھکی وه بک ان

 ےہ۔۔۔۔وه اےس اتبیت ےہ اور رہشن  ر ریحاین ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

  مہی وہ ایک راہ ےہ ریمے اسھت وه ےسیک رہمہم اھبیھب ےس اعمیف امےگن اگ۔۔۔۔۔۔م

ایک بلطم ہنم ےس امےگن اگ اور ےسیک امےگن اگ۔۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت وک ھجمس ںیہن م

  م۔۔۔۔نپ یت

ر یس ن  ت ےہ ہنم ےس یہ امےگن اگ یم وت ہی ہک راہ وہں ےک اےس وت ازالن ےن لتق م
م
اظہ

  مرکدن   اھت ہن وت۔۔۔۔۔

ر ایک اھت م

 

سک ےن اہک اس اک لتق وہا اھت اہں سب اس ےک دوونں رگدوں رپ ازالن ےن افی

سج ےس دوونں رگدے اضعئ وہےگ ےھت گم یسک کین آدیم ےن اےس اانپ ای  رگدہ م

 ہلل ےس اس یک یٹیب یھب ےہ۔۔۔۔۔وه اےس مدے 

 

رک اس یک اجن اچبیئ یھت اور اب وت امش

  ماسری ن  ت اتبیت ےہ۔۔۔۔۔

 دال رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔
 
 راےتپ یم وہ۔۔۔۔۔وه امےھت رپ ب

ے

 مت اس ےس ایھب ی
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 وہا اھت وه ھجم رپ یہ ہصغ م

ٹ
ن

 
  ریما اڈیسکیئ

 
اہں ایس ےن س  ےس ےلہپ ےھجم اکل یک یھت ح

 ہک یم ےن مت ہپ ویکں نیقی ایک الفح الفح رھپ یم یہ اہک ہک ن  ر ےھجم یھب اتھچپوا موہراہ اھت

 اک اتبن   رھپ اجرک وه رنم وہا اھت۔۔۔۔۔۔

ٹ
ن

 
  اےس اےنپ اڈیسکیئ

 
 ےہ یم ح

 دی رکیل ےہ اور

 

 اس یک یٹیب وہیئ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اور ںیہمت ےسیک اتپ ہک اس ےن ش

  ےہ وت ویہ ےس اتپ م ارے اس اک ربمن ویس ےہ ریمے نپ س وت اس

ے

اک واسٹ اپ سٹیٹس وش وہن

 الچ ےھجم۔۔۔۔۔وه اےس اتبیت ےہ اور رہشن  ر اےس کش ےس رظن ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔م

سم

پک ب

 دی ےک دعب رکےئجیل م وین وہےن واےل لپک آاجے 

 

ےتیل ےہ انپ ایپر رھبی ن  ںیت ش

  دھکی ان ےک نپ س ارک رشارت ےس

ے

 اتہک ےہ ماگ۔۔۔۔۔اعایلن ان دوونں وک وی ن  ںیت رکن

 سج رپ وه دوونں رکسما رک اس ےک ےھچیپ اجےت یہ۔۔۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤  

  وہا ازالن ےک 

ے

 انیل۔۔۔۔۔۔رہشن  ر زیلا ےک اسھت رکسمان

ے

 م م

ن

ریمے اسےنم اس اک ن

  وہا دھکی رک 

ے

  ازالن اسےنم رمیکے یک رطف رکسمان
 
  ےہ ح

ے

ر یم ارک ڑھکا وہن رای  ی 

  مرہشن  ر وک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

اس دنب رکےک اسےنم دوھکی ھجم ہپ زنط رکےن یک رضورت ںیہن مانپ وکب

 ےہ۔۔۔۔۔رہشن  ر اس یک ن  ت نس رک ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م
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  دوھکی یم ایکری یم اج ریہ وہں۔۔۔۔۔انح اعایلن وک داکھ م

ن

اعایلن وھتڑا اس اےگ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مدے رک اےگ رکیت ےہ وج ن  ر ن  ر ایس یک رطف وہراہ وہن

ریغ ںیہن وج مت ھجم ےس دور اجریہ وہں۔۔۔۔۔وه م اہمترا وکیئ رھ اؤ وشرھ وہںن  ر اد

ی ےہ اور وه اس یک ےصغ یک م

ے

ھب
ب ک

اےس انپ رطف چنیھک رک اتہک ےہ سج رپ وه اےس ےصغ ےس د

  مرظن وک رکسما رک اڑا داتی ےہ۔۔۔۔۔

ر ریمم
م
ے مآج ااسی گل راہ ےہ ےسیج یم لمکم وہں ریما اٹیب ریمے اسھت ےہ ریما وشہ

ر وخیش ریمے رب ےن ریمی وھجیل یم دال م
م
اسھت ےہ ےھجم گل راہ ےہ ےسیج داین یک ہ

دی ےہ آج یم وخد وک تہب وخش بیصن وسحمس رک ریہ وہں۔۔۔۔۔رہمہم ازالن 

م   وہا اس ےک رگد ای 

ے

  م ےک اسھت ڑھکی من آھکن ےس یتہک ےہ سج رپ وه رکسمان

ے

ن  زو الیھپن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےک ںیہن ےنسنہ ےک 

ن

دن یہ وت زیلپ اب اےنپ آوسن اصف رکو اور اسےنم رمیکے ماب رون

  ےہ سج رپ وه اکایمب م

ے

یک رطف دوھکی۔۔۔۔۔وه اس اک داہین رمیکے یک رطف رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  میھب وہاجن
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 اسڈیئ رپ رہشن  ر زیلا اور ان ےک م

ٹ

 
چیپ یم ازالن رہمہم ٹفیل اسڈیئ رپ اعایلن انح رای

مگیب دوونں وچبں وک انپ وگد یم ےل رک ےھٹیب ماسےنم رکیس رپ املسن اصح  اور رشعت 

 ےھت رشعت مگیب یک وگد یم اذان اھت ہکبج املسن اصح  یک وگد یم انعہی یھت۔۔۔۔۔م

ر ولں ۔۔۔۔۔۔رمیکا نیم رمیکے ےک ےھچیپ ےس رس م  ےہ وت اب وصتی 

ٹ

ےلچ یج س  ش 

  ملکن رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ےل رک ڑھکے م

ٹ

م
ر مہ اےسی یہ رکسماہ  یل ںیہن وصتی 

ے

اوے مت ےن ایھب ی

ےہ۔۔۔۔۔اعایلن وج بک ےس ای  یہ وپزنشی یم ڑھکا اھت اب رمیکے نیم یک ن  ت 

 نس رک وفرا اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

رر رکےن گل اجےت م
س
پہ ب

  یھب ےنیل وگلں وت اپ یم ےس وکیئ ہن وکیئ اکن یم رسخ 
 
ن  ر ح

  آرام ےس ولاگن ایھب اپ وہ یھبت یم ےن وساچ ےک 

ے

ری وہاجؤ ی

ن

  اپ ولگ ف
 
ولچ ح

 یک امنشئ رکا م

ے
ن

ولوگں وک اخومش نپ ن   وت وساچ وپچ ولں۔۔۔۔۔۔ رمیکے نیم اےنپ دای

  مےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ر انیل انپ۔۔۔۔۔ازالن اس یک 

ے

واہ اھبیئ وت یھب انتک ذنیہ ےہ رظن ہن ےگل رھگ اجرک رظن ان

  یج رس اتہک ےہ۔۔۔۔۔لقع رپ وباتل ےہ سج ہپ وه رکسما

ے

  من
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ےلچ یج ون وٹ اڈنی۔۔۔۔۔۔۔رھتی۔۔۔۔۔رمیکے نیم رمیکے ےک ےھچیپ ےس یتنگ م

ا  ےہ۔۔۔۔۔

ے

ٹ

ن

ٹ ی
گ

  م

ر ےنیل ےک دعب اوھگنےٹ ےس  ر ۔۔۔۔۔۔وه وصتی  ےلچ یج وہیگ ای  لمکم یلمیف یک وصتی 

  ےہ سج رپ اسرے لپک رکسماےت وہے ای  دورسے یک رطف م

ے

 رہ رکن

 

ڈن اک اش

  ۔دےتھکی ےہ۔۔۔۔۔

♤♤♤♤♤♤♤♤♤ 

     متخ دشہ    

 ر
م
 مو یہ

 
  یم ی

 

 م وفحمظ یہ عیش

ن

 وزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ وہےن واےل ن

 مو انپ ںیمہ
 
را وین ی ر ای 

ن

 
 میک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

 ر
م
 مو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

 ول

ن

 ول، ن

ن

 رع ،رپ اانپ ن

 

  ،یش

ٹ

وپس

  اچیہ

ن

پ رک ےک دنم یموت اردو  رکوان

 

 ی

ٹ

  جیھبم ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہ لیرہج ذن

ے

تکس

 ۔ یہ

Neramag@gmail.com) ( 

 اہلل آپ یک

 
ن

ررحتم )ان ما می   مےتفہ ےک ادنر ادنر و ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

 تالیصفت ی  ۔ م

 یہ اورپ دےیئ ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنیم ادارہ :  ہیمرکشم                  

ن

 
را م م  وین ای 
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