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 ارلیحم

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

 ول)

ن

 (لمکم ن

ر م
سف
 م
ہ

 اظمل 

ما ہل اقمساز م م

 

کش

 

 

 ر
 
 مو یہ

 
  یمم ی

 

 م وفحمظ یہم عیش

ن

 وزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

 مو انپم ۔ ںیمہوہےن واےل ن
 
 ای  ا وین ی

 

ن

 
 ر یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

 
 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

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

ٹ

 اجےئ یگ یرپ وپس

ن

ےئگ  اورپ دےیئ ےئلیک متالیصفت ی  م۔ م

 یہ

ے

 ۔مراےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

 نیم ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
   وین ای  ا م
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ن  رش وپرے زورووشر ےس اجری یھت دربمس یھب رشوع وہاکچ اھت سج وہج ےس ڈنھٹ م

 مئ وہراہ اھت سج وہج ےس وپرا اگؤں م

ٹ

   ای  ےجب اک ن
 ھ یکچ یھت رات ےک رقتي 

ٹ

 ی   ی 

ن

م

 ے ےل م مرہگی دنین

ن

 وگش ےک م

ن

 وخاب خ

ن

ن
 
مقی

وس راہ اھت ویہ وحیلی یم یھب اسرے 

  مرےہ ےھت۔۔۔۔۔۔

 اجگ رےہ  منکیل ارگ مہ وحیلی یک تھچ

ے

رپ اجںیئ وت واہں دو ووجد اےسی ےھت وج ایھب ی

ہکبج دورسا ووجد ن  رش یم  ےھت سج یم ےس ای  ےک رہچے رپ اکسمن یھت وکسن اھت

پ راہ اھت سج یک اسےنم واےل وک وکیئ رپوہ ںیہن یھت۔۔۔۔

ن

 لسلسم اکی

 

ے ےک ن  ع

ن

گن
 
ی
 ه
ب

  م

 مم۔۔۔۔ےھجم۔۔۔رسدی۔۔۔لل۔۔۔گل ریہ ےہ زیلپ۔۔۔ےھجم اجےن

پا ےت ےلین وہوٹنں ےک اسھت اس ےن ہہک  كی
پ ی
ک
  اکر تمہ وجاب دےنی رپ 

ن

دںی۔۔۔۔۔آخ

  یہ دن  ۔۔۔۔۔

 م

ٹ

 
پ رکےک ویہ ڑھکی روہ۔۔۔ورہن۔۔۔۔ریما وت اتپ ےہ ہن ںیہمت۔۔۔۔۔ رگسی چپ

 ےک م

ٹ

 
وک وہوٹنں ےس ج  ا رکےک دوھاں وہا ےک رپسد رکے الج دےنی وایل رکسماہ

  ںیھت۔۔۔۔۔۔ یمج وہیئ اسھت اتہک ےہ ہکبج رظنںی لسلسم اس رپ
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 ا رک وفرا رظنںی ےچین رکیتیل ےہ اور ڈنھٹ ےس ےنچب م
 
وه اس یک دیکمھ اور رظنوں ےس ھگ

 رپ ن  دنھ رک اےنپ ن  زو الہسیت ےہ رگم ےب وسد اور وه لسلسم م

ن

ےک ےئل دوونں اہھت یس 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ای  رحتک ونٹ رکن
 
  ماےس داتھکی اس یک ہ

 ہپ

ن

 ن

ٹ

 ے ےس ن

ن

 ے م

ٹ

 راہ اھت م وه وخد وت ی 

ن

 وھپی

ٹ

 
 رںیھک ایسی ہگج اھٹیب رگسی

ن

 ن

ٹ

ن

  احمل اھت رگم اس اچیبری وک ن  رش یم ےلھک آامسن م

ن

اہجں ن  رش ےک نپ ین اک ای  رطقا یھب آن

  مےلت ڑھکا رکےئ ہن اجےن اےس ایک وخیش لم ریہ یھت۔۔۔۔۔

چس یم تہب رسدی گل ریہ ےہ ہی ہن وہ ہک رسدی ےتہس ےتہس یم اہیں ڈنھٹ یم یہ رم 

 ی وکشش رکیت ےہ 

ن

اجؤں۔۔۔۔۔ وه رس ااھٹ رک اس یک رطف دھکی رک روےت وہے آخ

 س یہ آاجےئ اس رپ رگم اسےنم یھب دگنسل اھت ےسج سب اےس فیلکت یم 

ے

ہک ایک اتپ اےس ی

  رھپ۔۔۔۔۔دھکی رک یہ وکسن اتلم اھت وت الھب

ے

 س ویکں اھکن

ے

  م اس رپ ی

 وک زنیم رپ کنیھپ رک اےس اےنپ نپ ؤں ےس م

ٹ

 
وه اس یک ن  ت نس رک اہھت یم یل وہیئ رگسی

  وہا

ے

 ر رک رکیس رپ رھک

ے

 ل وک ان

 

 ونں ہپ یل وہیئ رگم ش

 

  ےہ اور ش

ے

دقم اس  اتلسم وہا ڑھکا وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اھن

ٹ

  میک رطف ی 

ی م
 ه
ب

گ اجںیئ ےگ۔۔۔۔ااھچ یم اہیں یہس مآ۔۔۔آپ ویکں آرےہ یہ ن  رش یم 

 اےت وہےئ اےس روےنک م
 
  دھکی ھگ

ے

 اےئ۔۔۔۔وه اےس انپ رطف آن

ے

وہں زیلپ آپ م
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  وت ویہ زنیم رپ ھٹیب رک م

ے

  ھچک ھجمس ںیہن ان
 
یک وکشش رکیت ےہ رگم اس ےک ہن روےنک رپ چ

 روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔

 

وں یم رس دی 

ن ٹ

  ھگ

 ھٹیب 
 
  وہا رہچہ داتھکی ےہ اور رھپ موه اس ےک اسےنم وجنپ ےک ب

ے

رک رکسماےت وہے اس اک رون

  م

ے

 ین الرک اس ےس اخمبط وہن

 

 یض رپش

ن

 اپھچ رک رہچے رپ ف

ٹ

 
انپ رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

م۔۔۔۔ایھب یم زدنہ وہں م

م
م
 م
ہ

مت ےن وسچ یھب ےسیک ایل ہک یم ںیہمت رمےن دواگن۔۔

  وہ

ے

  روز وھتڑا وھتڑا رمن
 
 دےنی ےک ےئل ںیہمت ہ

ے

 
ا دےنھکی ےک ےئل وت زیلپ ن  ر مںیہمت اذی

 اہک رکو ہک مت رم اجؤ یگ چس یم ن  ر ریمی اجن لکن اجیت ےہ اہمترے ہنم ےس ہی م

ے

ااسی م

اافلظ نس رک ۔۔۔۔۔۔۔وه اس ےک رہچے رپ ےکپچ ےلیگ ن  ولں وک اےنپ اہوھتں ےس اس 

 ی   روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مےک اکن ےک ےھچیپ رکےت وہے اتہک ےہ سج رپ وه م

  ےک ےھجم اہمتری آھکن یم آوسن اےھچ ےتگل یہ رگم وه مارے 

ن

ارے رو ویکں ریہ وہ ن  ر امن

ایک ےہ ہن اس ن  رش یک وہج ےس ھجمس ںیہن آراہ ےک مت رو یھب ریہ وہ ہی ںیہن وت زیلپ ن  ر م

پ وہاجؤ روےن اک وکیئ افدئہ ںیہن۔۔۔۔۔۔وه اس ےک آوسن اصف رکےت وہے م چپ

 ے

ٹ

  ی 
 
  ما رک ےھچیپ دویار ےس اجیتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔ایپر ےس اتہک ےہ سج رپ وه ھگ
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  وہا آامسن یک رطف داتھکی ےہ سجم

ے

ےس اس ےک رہچے رپ یھب ن  رش یک م اور وه رکسمان

  ےہ رگم اسےنم وایل ےس م

ے

ی گ اکچ وہن
 ه
ب

وبدنےھ ڑپیت یہ وه یھب ن  رش یم وپرا 

  مک۔۔۔۔۔

 اے ن  رش اانت ہن ی  س ن  ر۔۔۔۔م

 ۔۔۔۔ریمے وبحمب ےک آوسن رظن ںیہن آرےہ

  م

ے

  دھکی رک ےصغ ےس داھڑن

ے

  ےہ وت اس وک وےسی یہ رون

ے

وه رعش وبل رک ےسیج یہ ہنم ےچین رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ںیہمت۔۔۔۔۔ وه اس ےک ےصغ ےس م

ے

پ وہاجؤ ھجمس ںیہن آن رو ویکں ریہ وہ وبال ےہ ہن چپ

 اےت وہےئ دلجی ےس اےنپ آوسن اصف رکیت یکچہ یتیل ےہ۔۔۔۔۔
 
  مےنہک رپ ھگ

  مں ریہ یھت۔۔۔۔۔اب ےک رنم ےجہل یم اتہک ےہ۔۔۔۔وگڈ اب اتبؤ رو ویک

مم۔۔۔۔ےھجم رسدی گل ریہ ےہ۔۔۔۔تہب زن  دہ۔۔۔۔ وه ایکچہں ےتیل وہے یتہک م

  م

ے

  وت اےس اےسی رون

ے

 ی   ارگ اس یک ہگج وکیئ اور وہن

 

  ےہ ش

ے

  وہا ڑھکا وہن

ے

ےہ سج رپ وه رکسمان

 ےس اگل اتیل رگم اسےنم یھب رگمتس

ن

  م اھت۔۔۔۔۔وہا دھکی رضور اےنپ یس 

  وہا دھکی رک ےھجم وج وکسن لم راہ ےہ ہن اس اک مت ادنازہ م

ے

ن پا  كی
پ ی
ک
ولچ آوسن ہن یہس رگم ںیہمت وی 

  میھب ںیہن اگل یتکس۔۔۔۔
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 اب ےہ ںیہمت 

ن

ااھچ ولچ یم اتلچ وہں رات یھب تہب وہیئگ ےہ اور وممس یھب تہب خ

ی گ ایگ وہں ہی ہن وہ ےک م فیلکت یم دھکی رک وکسن رھپ یھبک ےل ولاگن ایھب دوھکی انتک
 ه
ب

ی گ م
 ه
ب

ل 
ب لک
 رہ رکےک اتہک ےہ وج 

 

امیبر رپ اجؤ یم۔۔۔۔۔وه اےنپ ڑپکوں یک رطف اش

 ڈاےل
 
وسیتچ ےہ ہک اےس سب م ےکچ وہےت یہ اور وه رس ااھٹ رک اےس دھکی رک امےھت رپ ب

رش یم ماےنپ امیبر وہےن یک رکف ےہ وج ن  رش یم سب نپ چن ٹنم راہ اور وه وج دو ےٹنھگ ےس ن  م

پ ریہ ےہ اس یک وکیئ رکف ںیہن ہک وه یھب امیبر ڑپیتکس م

ن

ی گ ریہ ےہ ڈنھٹ ےس اکی
 ه
ب

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  موه سب وسچ یہ یتکس یھت وبےنل یک تمہ وج ںیہن یھت۔۔۔۔۔

  اب یم اانت یھب اظمل ںیہن وہں ےک ںیہمت وپری م

ن

اور اہں مت یھب آدےھ ےٹنھگ دعب یلچ اجن

ے

ن

گن
 
ی
 ه
ب

 ن وہں ےھجم یھب م مرات ےک ےئل ن  رش یم 

ن

ےک ےئل وھچڑدوں یم یھب ان

  ےک م

ٹ

ااسحس ےہ اہمترا ریمی ایپری ویبی۔۔۔۔۔وه اجےت وہے ھچک ن  د اےن رپ م

  ےہ۔۔۔۔

ے

  مرہچے رپ وصعمتیم اجسےئ اتہک ےہ اور رھپ اتسنہ وہا واہں ےس الچ اجن

 اور وه سب روےت وہے اس یک تشپ وک یتکت رہ اجیت ےہ ہک ویکں اس ےن اس ملظ ےس

 ا م

ن

 ہ انبن   اور اب یہی اظمل اس اک اجمزی ج

 

 یک ویکں اس ےن اس اظمل وک اےنپ دل اک ن  دش

ے

ّ
حم 
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 ی   اسری زدنیگ اس ےن اس اظمل ےک م

 

یھب اھت وه اب اچہ رک یھب ھچک ںیہن رکیتکس یھت ش

  مملظ یہ ےنہس ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  موساہ ۔۔۔وساہ۔۔۔۔اہک وہ اٹیب۔۔۔۔

ےک اسےنم ڑھکی ن  ولں یک م یج ایم یم ادرھ وہں۔۔۔۔وساہ وج اےنپ رمکے یم آےنیئ

وچیٹ انب ریہ وہیت ےہ آہیس یک آواز رپ دروازے یک رطف ہنم رکے اںیھن دھکی رک یتہک م

  مےہ وج اسےنم یہ اےس رظن آیت یہ۔۔۔۔۔

  ن  ر اجب ںیہن یتلم انتم
 
 ایتر ںیہن وہیئ ایس وہج ےس ںیہمت ہ

ے

 ٹیل اجؤ یگ وت مت ایھب ی

وکن اےنپ اسف یم ہگج داگی ںیہمت ۔۔۔۔۔آہیس وساہ ےک رمکے یم ارک یتہک 

  یہ۔۔۔۔۔

ےجب یہ ااھٹ دن   رکںی رگم آپ یہ ےھجم دی   م6 ایم روز رات یم ہہک رک وسیت وہں ےک ےھجمم

ےس ااھٹیت یہ وت اس یم ریما ایک وصقر۔۔۔۔۔۔وه انپ آوھکنں یم رسہم اگل رک اےنیئ 

 ی اور وخوصبرت ی  اون آںیھکن م

ٹ

 ہ یتیل ےہ وگرا اور افشف رہچا اس رپ ی 

ن
 

یم اانپ اجی

 ی   وخوصبرت انبےت

ن

 اور وج اےس م

ٹ
ن

 ک الگیب وھچےٹ وہی

ن

 ےھت وه ےھت اس وھچیٹ یس ن
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 رلم یھت ہن زن  دہ یبمل ہن زن  دہ وھچیٹ اور ہن م

ن

ےک ےبمل ریمشی اکےل ن  ل دق اکٹ یم وه ن

  مزن  دہ یلتپ ہن زن  دہ ومیٹ وه وصعمم یس تہب ایپری ڑلیک یھت۔۔۔۔۔۔

وتہب وساہ انتک وھجٹ وبل ریہ وہ یم ایئ وت یھت ںیہمت ااھٹےن مت ےن یہ ےھجم اہک اھت ےک ایم م

ٹنم دوھکی ای  ہٹنھگ وہایگ ےہ۔۔۔۔۔آہیس م 5  رک اجںیئ اور اہمترےٹنم 5سب 

  مانپ یٹیب یک ن  ت رپ اکونں وک اہھت اگل ےک یتہک یہ۔۔۔۔۔

  م

ن

  یھب ےھجم ااھٹن
 
 ی   یم دنین یم یھت یھبت اتپ ںیہن الچ ںیلچ اب چ

 

ااھچ ااسی ےہ اتپ ںیہن ش

 دن   رک رس ہپ اچدر موہوت ےھجم وھجنھجر ےک ااھٹےیئ اگ کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔وه ا

ٹ

 
نپ رکسماہ

  ےتیل وہے یتہک ےہ سج رپ آہیس اےس وھگری ےس ونازیت ےہ۔۔۔۔۔

دوھکی ہی ہن وہا ےک اانپ رمکہ یہ اصف رکولں سب امں ےک اورپ وھچڑا وہا ےہ ےک امں ےہ ہن م

ی۔۔۔۔آہیس وساہم

گ

ن

 ی
لی

 ایت ےہ۔۔۔۔۔ وه اصف رک 

ٹ

 ی 

ٹ

  ماک لبمک ےت اگلےت وہے ی 

ں داع رکےی اگ ےک آج اجب لم اجےئ۔۔۔۔۔وه انپ اور ےبزعیت مااھچ ایم یم یتلچ وہ

  اک رخ رکیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  مےس ےنچب ےک ےئل ن  ہ

 ۔۔۔۔۔

ن

  وساہ اےنپ اوب ےس یتلم وہیئ اجن

 مئ وس رےہ م اوب اےھٹ وہے یہ۔۔۔۔ اےس ریحت وہیت ےہ ویکں ہک

ٹ

  وه اس ن

ے

زن  دہ ی

  وہےت ےھت۔۔۔۔۔
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ےھت ہک وساہ ےس انہک ھجم ےس لم رک ماہں اہمترے ےئل یہ اےھٹ ےھت ہک رےہ 

  اجےئ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔وه اابثت یم رس الہ رک افغر ےک رمکے اک رخ رکیت یہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  مااھچ هٹ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

االسلم و مکیلع اوب ۔۔۔۔وساہ افغر ےک رمکے اک دروازہ وھکل رک السم رکیت ےہ وج ڈیب رپ م

 وہےت ےہ

ٹ

رگم وساہ یک آواز رپ آںیھکن وھکل رک دروازے یک م آںیھکن دنب رکے یل 

 رطف رکسمارک دےتھکی یہ۔۔۔۔

ومکیلع االسلم۔۔۔۔آاجؤ اٹیب یم اہمترا یہ ااظتنر رک راہ اھت۔۔۔۔وه اہھت یک دمد ےس اھٹ م

ے یہ۔۔۔۔۔

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  مرک ڈیب ےس گیٹ اگل رک 

ڑا افخ یس یتہک ماوب آپ ےن آج ڈیمنسی ویکں ںیہن یل۔۔۔۔وه ان ےک اسےنم ھٹیب رک وھت

  ےہ۔۔۔۔

  مریمی یٹیب وک ےسیک اتپ الچ ےک یم ےن آج ڈیمنسی ںیہن یل۔۔۔۔

  آپ ڈیمنسی ےتیل یہ وت آپ وک دنین آیت ےہ سج م
 
ویکں ےک آج آپ وس ںیہن رےہ چ

وہج ےس آپ وس رےہ وہےت یہ اور آج آپ اجگ رےہ یہ وت اس اک یہی بلطم وہا ہن م

 ںیہن یل۔۔۔۔۔

ن  

  مےک آپ ےن ڈیمي
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اہں ویکں ہک آج یم ےن انپ یٹیب ےس انلم اھت ریمی یٹیب روز ھجم ےس ےلم ریغب یہ یلچ اجیت 

  یم ااتھٹ وہں وت ےھجم اہمتری رکف یگل ریتہ ےہ۔۔۔۔وه اس اک اہھت م
 
ےہ اور رھپ چ

ڑکپے ایپر ےس ےتہک یہ سج ہپ وساہ اےنپ ن  پ ےک اےنت ایپر رپ دل ےس رکسمایت م

  ےہ۔۔۔۔۔

 آپ ےک ےئل ینتک رضوری یہ۔۔۔۔۔اےس رکف م منکیل اوب آپ

ن  

وک اتپ ےہ ےک ہی ڈیمي

  وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ااھچ ایھب ےل ولاگن مت اتبؤ اہک اجب یلم ںیہمت۔۔۔۔۔وه ن  ت دبےتل وہے ےتہک م

  یہ۔۔۔۔

ایھب اہک اوب اچر دن ےس اجریہ وہں رگم ںیہک اجب ںیہن لم ریہ آج ای  ینپمک ےس اکل م

  مایئ ےہ ہک ارک ارٹنووی دے دںی داع رکے آج اجب لم اجےئ واہں۔۔۔۔۔

  اٹیب اب یم یہس وہں یم اب داکن ہپ ھٹیب اتکس وہں مت ویکں۔۔۔۔

ل کیھٹ ںیہن یہ ڈارٹک ےن اتپ ےہ ہن آرا
ب لک
م اک اہک ےہ آپ وک وت سب آپ مںیہن اوب آپ 

 ہلل آج اجب لم اجےئ یگ وت 

 
ن

آرام رکے اور ریمی رکف ہن رکے یم کیھٹ وہں ان

 اب 

ن

ریمی یھب نشنیٹ متخ وہاجے یگ آپ سب نشنیٹ ہن ںیل زیلپ ورہن آپ یک تعیبط خ
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وہاجے یگ۔۔۔۔۔وه ان یک ن  ت وک چیب یم یہ اکٹ دیتی ےہ سج رپ افغر سب اخومیش م

  م یہ۔۔۔۔۔۔دےتھکیم ےس اےس

ااھچ ہی اتبؤ مت رواہن ےس ن  ت رکیت وہ۔۔۔۔وه ھچک ن  د اےن رپ وپےتھچ یہ سج رپ وه م

  مرظنںی اکھج یتیل ےہ۔۔۔۔۔

  اس اک بلطم رکیت وہں۔۔۔یم وپھچ اتکس وہں ویکں۔۔۔۔۔

 م

ے

اوب وه اھبیئ ےہ ریمے اور یم ان ےس تہب ایپر رکیت وہں آپ س  ان وک وھچڑ تکس

 اںیھن انپ یطلغ اک ااسحس ےہ اوب زیلپ آپ یھب اںیھن اعمف میہ رگم یم ںیہن

  رکدںی۔۔۔۔۔وه ان اک اہھت ڑکپے آوھکنں یم ادیم ےئل یتہک ےہ۔۔۔۔

اجؤ اٹیب اّللّ ںیہمت اکایمب رکے۔۔۔۔وه اس یک ن  ت وک اونگر رکے رکسماےت وہے م

 وکیئ ن  ت ماس ےک رس ہپ اہھت رںیھک ےتہک یہ سج اک بلطم اھت ہک وه اس ن  رے یم

  اچےتھ

ن

ی یس رکسماےت وہے ڑھکی وہیت ےہ م ںیہن رکن

ی ك
په
ب

اور وساہ ان اک بلطم ھجمس رک 

  ن  ر رواہن ےک ذرک رپ اےسی یہ ن  ت دبیل اجیت یھت ایس ےئل وه اب زن  دہ م
 
اےس اتپ اھت ہک ہ

  مںیہن یتہک یھت۔۔۔۔۔۔

 ا رواہن

ٹ

اور س  ےس م اس ےس وھچیٹ وساہ افغر اور آہیس ےک نیت ےچب ےھت س  ےس ی 

  فیس۔۔۔

ٹ

  موھچن
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  ڑپکوں یک داکن یھت سج ےس ان اک رھگ اک زگارا تہب م

ن

افغر یک انپ نیم امرٹیک یم ڈیلی 

اھت رگم ھچ امہ ےلہپ افغر وک اہرٹ اکیٹ آن   اھت سج وہج ےس وه اب رھگ یم یہ  اےھچ ےس اتلچ

م ی  مھ وہرک رہ ایگ اھت  رےنہ

ه

ویکہکن ویہ امکےن واال اھت اگل اھت اور رھگ اک اظنم ادکیم یہ در

  انیج س  م

ن

 دی رکےک دیئب یم یہ لٹیس وہایگ اھت سج ےس افغر ےن اانپ امرن

 

رواہن وت ش

نکیل وساہ اےنپ اھبیئ ےس اب یھب اکل رپ ن  ت رکیت یھت اےس اتگل اھت ےک اس  متخ رکدن   اھت

 ق وہےن 10ےک اھبیئ ےن ھچک طلغ ںیہن ایک دوونں نہب اھبیئ یم 

ن

ےک ن  ووجد م اسل اک ف

  مان دوونں ےک ایپر وک دھکی ےک ااسی اتگل اھت ےسیج ہی دوونں ڑجوا وہں۔۔۔۔۔۔۔

  اھت ہن وت ایس ےئل وساہ

ن

ےن اجب رکےن اک ہلصیف ایک اور لکن ڑپی اجب م اب رھگ وت الچن

 ےنھ ےک ےئل افغر ےن اےس انم یھب ایک رگم ہی ریما وشق ےہ ہی ہہک رک اس ےن

ٹ ن

 مڈوھی

  ۔۔۔۔۔اںیھن رایض رکایل۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

  رطف ادنریھا الیھپ وہا اھت ڑھکیک ےس م
 
ہی رظنم ےہ ای  وخوصبرت رمکے اک اہجں ہ

 ےک دیفس رپدو وک ڑیچیت دوھپ یک رکن اس رمکے ےک ادنریھے وک آہتسہ آہتسہ م

ٹ

 

ن

ن

  اکچ اھت ایس روینش یم ڈیب رپ ای  ووجد رظن آراہ اھت 

ٹ
پ
دور رک ریہ یھت انیقی وسرج آامسن رپ خ
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 ے ےل راہ اھت ای  م وج آرام ےس اودنےھ ہنم

ن

 وگش ےک م

ن

  ےیکت یم ہنم دن   وخاب خ

ٹ

ل 

  ماہھت اس اک ڈیب ےس ےچین کٹل راہ اھت ہکبج دورسا ہیکت ےک اورپ اھت۔۔۔۔۔

گگگ۔۔۔۔۔
گ

ن

ب
گگگ۔۔۔۔رٹ

ن

ب
  مرٹ

 وتڑیت یہ رگم وج ووجد ڈیب رپ م

ن

ادنریھے یم ڈوےب رمکے یک اخومیش وک ومن  لئ یک رن

  اھت اس ےن وت 

ٹ

  ےسیج اکونں یم روایئں ڈایل وہیئ یہ۔۔۔۔اودنےھ ہنم ل 

گگگ۔۔۔م
گ

ن

ب
گگگ۔۔رٹ

ن

ب
  مرٹ

م۔۔۔۔۔اب یک ن  ر ومن  لئ یک آواز رپ اس ووجد یم یکلہ یس رحتک وہیئ وت وہ ریغب م

م
 م
ہ

  ےہ اور م

ے

 لبیٹ ہپ امرن

ٹ
 

 ےن ےک ادناز یم ڈیب ےک اسی

ٹ ن

ہنم ےیکت ےس اٹہے اہھت وک ڈوھی

 ی   اےس انپ دنین زن  دہ یہ ایپری یھت۔۔۔۔۔ےسیج یہ ومن  لئ اہھت اگل اےس اوف رکدن   

 

  مش

اصچ  یج اصچ  یج۔۔۔۔۔۔روم اک دروازہ وھکےل ای  المزم ادنر ارک اےس آواز م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مداتی ےہ وج آرام ےس وس راہ وہن

ی شخب۔۔۔۔۔دنین یم ڈویب اھبری آواز ےس ایس وپزنشی یم اتہک ےہ ہکبج ڈیب م

لہ

ایک ےہ ا

  اب اورپ رکاتیل ےہ۔۔۔۔۔ےس ےچین ےکٹل اہھت وک 

 ے اصچ  بک ےس آپ وک وفن رک رےہ یہ۔۔۔۔اصچ  م

ٹ

اصچ  یج اوںیھٹ ی 

 م

ٹ
 

یج۔۔۔۔وه اےس ہن ااتھٹ دھکی دلجی ےس ڑھکیک ےک نپ س اجرک واہں ےس رپدے اسی
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  ےہ سج ےس روینش ای  بلب یک رطح وپرے رمکے یم لیھپ اجیت م

ے

رپ رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

 اانپ ہیکت اور اےنپ ہنم ہپ ےل اتیل ےہ۔۔۔۔۔روینش اس ےک رہچے رپ ڑپےت یہ وه 

گگگ۔۔۔۔۔۔
گگ

ن

ب

گگگ۔۔۔۔رٹ
گگ

ن

ب

  مرٹ

  دھکی وفرا اےس اڈنیٹ 

ے

االسلم مکیلع اصچ  یج۔۔۔۔۔۔المزم اےنپ ومن  لئ ہپ اکل آن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 رکےک اےنپ اکن ےس اگلن

ںیہن اصچ  یج بک ےس ااھٹ راہ وہں رگم ںیہن اھٹ رےہ۔۔۔۔اےگ واےل ےک وسال م

 ۔۔۔۔۔رپ وہ اچیبر

ے

  مہ ولظمم اس ہنم انب رک اےس دھکی رک اتہک ےہ وج سٹ ےس سم ںیہن وہن

 یج اصچ  یج یم اتہک وہں۔۔۔۔۔م

وھچےٹ اصچ  اںیھٹ امں یج آپ ےس ن  ت رکےن اک ہہک ریہ یہ اور ےصغ یم یھب م

 اھک رک ااتھٹ م

ٹ
ن

یہ۔۔۔۔۔سب المزم اک انہک اھت اور وه ٹھج ےس آںیھکن وھکےل رکی

  ےہ۔۔۔۔۔

 م دنین

ٹ
ن

 ک اور وھچےٹ ےس وہی

ن

ی ن

ه
ی ك

ے

ت

ےس آدیھ وھکیل وت آدیھ دنب اکیل آںیھکن 

 رپ رکےک دلجی ےس اس م

ٹ
 

رھکبے وہے امےھت ہپ اےت ن  ل ےسج وه اےنپ اہھت ےس اسی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ےک اہھت ےس ومن  لئ ےل رک اکن ےس اگلن
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اخن مولیہ االسلم مکیلع دادی۔۔۔۔۔۔دنین یم ڈویب اھبری آواز یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ د

 مئ داھکی ےہ ایک وہ راہ ےہ۔۔۔۔ومن  لئ یم ےس ای  رمع 

ٹ

  ےہ اٹیب ن

ے

 وکن وسن

ے

انت دی   ی

  مردیسہ اخوتن یک آواز وگیتجن ےہ۔۔۔۔

 ںیہن دادی سب اےنھٹ یہ واال اھت۔۔۔۔۔م

 مئ رپ چنہپ اجؤ اگ۔۔۔۔۔

ٹ

  یج کیھٹ ےہ دادی یم ن

  مارے آپ رکف یہ ہن رکے اہجز یک ڈیپس ےس اؤ اگ۔۔۔۔

ےہ اّللّ احظف۔۔۔۔۔ن  ت متخ وہےن ےک دعب رکسماےت وہے ومن  لئ اکن ےس مکیھٹ 

ی شخب وک داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

لہ

  ماٹہ رک ا

 ڈال رک م
 
ی شخب مت ےن وھجٹ ویکں اہک ےک دادی ےصغ یم یہ۔۔۔۔وه امےھت رپ ب

لہ

ا

  موپاتھچ ےہ۔۔۔۔

 ے اصچ  ےن اہک اھت ہک یم آپ وک ااسی وہک وت آپ وفرا

ٹ

اھٹ م وه وھچےٹ اصچ  یج ی 

  م

ے

  وہا اتہک ےہ سج رپ وه یفن یم رس الہن

ے

اجےئ ےگ۔۔۔۔وه اےنپ داوتنں یک امنشئ رکان

 ے اصچ  ےک یہ ہچمچ رانہ۔۔۔۔۔ ےہ ےسیج ہک راہ وہ مت ہشیمہ اےنپ

ٹ

  می 

  وہں۔۔۔۔ڈیب ےس اھٹ رک نپ ؤں یم وہایئ لپچ 

ے

 شی وہرک آن

ن

 یم ف

ے

  ی
 
 ہتش اگلؤ چ

ن

ن

  موک ڈاےل ڑھکا وہرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  ہن۔۔۔۔۔اص

ن

  مچ  یج آج آسف وت ںیہن اجن

  ےہ سب نپ چن ٹنم اک اکم ےہ رھپ ویہ ےس یہ وحیلی ےک ےئل لکن اجؤ م

ن

ںیہن اجن

  ماگ۔۔۔۔۔۔

 یم اگڑی یھب ولکناداتی وہں۔۔۔۔۔وه اتہک یہ م

ے

  ی
 
یج اصچ  یج آپ آاجے چ

  ےہ اور داخن اابثت یم رس الہ رک

ے

  اجن
 
 شی وہےن ےک ےئل وارشوم م رمکے ےس ن  ہ

ن

ف

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 یم الچ اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 ہپ اجیت ےہ وج انپ اثمل م

ن

 ی یس ڈلبن

ٹ

 یت ےہ وت رظن اسےنم ی 

ے

وساہ ےسیج یہ رےشک ےس ای

آپ یھت وه اسےنم ینپمک وک دےتھکی وہے یہ رےشک واےل وک رکان   دے رک ےسیج یہ ینپمک م

ےک ادنر دالخ وہےن یتگل ےہ وت ےھچیپ ےس ای  رمداہن آواز رپ روک اجیت ےہ سج ےن م

 یت ےہ وت وکیئ انیقی اےس یہ اخمبط ایک 

ٹ

اسہل ونوجان دیفس م 27,28اھت وه ےسیج یہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  یم ایس یک رطف آراہ وہن

ن

 ز
می
ک

  ولشار 

 اھےت وہے اتہک یہ ےہ ہک وساہ

ٹ

اس ےک م ہی اپ اک رپس۔۔۔۔۔وه اس یک رطف رپس ی 

  اہھت یم اانپ رپس دھکی رک یہ ےصغ ےس اگ وگبہل وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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 وہیئ ریما رپس وچراےن یک رشم ںیہن آیت وچری رکےت موچر ںیہک ےک اہمتری تمہ ےسیک

وہے۔۔۔۔وه اس ےک اہھت ےس اانپ رپس نیھچ رک ےصغ ےس یتہک ےہ سج ےس اسےنم م

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔
 
  مواےل ےک امےھت رپ ب

وچر اتگل وہں یم وت ینپمک ےس لکن راہ اھت ےک داھکی  اویکسز یم ڈیمم یم اہک ےس آپ وکم

اپ اانپ رپس کنھپ رک اجریہ یہ یم ےن وت آپ اک رپس اپ وک دن   ےہ۔۔۔۔۔ای  وت م

  ماچیبرے ےن اس یک دمد یک اور اورپ ےس وه اےس یہ انس ریہ یھت۔۔۔۔۔

 ہ ےہ وت اےسی اہبےن انب رےہ وہ یم س م

ن

  گ

ن

  ااسحس وہا ےک وچری رکن
 
 یتھجمس مااھچ چ

  موہں مت وچرو وک۔۔۔۔۔وه انپ رمک ہپ اہھت رےھک ےصغ ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  آپ م

ے

  ی

ے

وسری ایٹن وج آپ اک رپس واسپ ایک اس ےس ااھچ اھت ےک ےل رک اھبگ اجن

  دھکی

ے

  یہ ےہ ہک  وخش وہاجیت۔۔۔۔۔وه اس وک ایٹن یک رطح ڑلن

ے

 ن

ٹ

 سیپ رک اتہک م

ے
ن

دای

  موساہ اس ےک اسےنم آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

اسل یک م 22مت ےن ایٹن سک وک اہک دادا یج ںیہمت یم ایٹن یتگل وہں ایھب یم وجن یم 

وہیگن۔۔۔۔وساہ وک اانپ ایٹن انہک اانت ی  ا اگل ہک اس ےن انپ رمع یھب اتب دی ایک ےنہک وساہ م

  مےک۔۔۔۔
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 مارے واہ ہی ااھچ ےہ سج یھب ڑلیک یک رمع وپینھچ وہ اےس ایٹن ہک دو ااھچ آڈیئن   دن   ےہ

  م ےن یم رضور رٹاےئ رکو اگ ۔۔۔۔وه ےتسنہ وہے اتہک ےہ سج رپ وساہم آپ

ے

وک اور ہصغ ان

  ےہ۔۔۔۔۔

 دبول اعمیف اموگن ھجم ےس اور ےنسنہ یک رضورت ںیہن ےہ ورہن 

ے

 م32ےک  32ن  ت م

 اہمترے اہھت یم رھک دویگن۔۔۔۔

ے
ن

  مدای

 اب رک

ن

  م ریہ وہ۔۔۔۔۔۔مت ایک لٹنیم وہلٹیپس ےس اھبگ رک ایئ وہ وج ریما دامغ خ

وکباس دنب رکو انپ مت ےھجم اجےتن ںیہن وہ ہی وج ینپمک دھکی ریہ ےہ ہن یم اہیں یک رجینم م

وہں ھجمس ایک راھک ےہ مت ےن ےھجم۔۔۔۔۔۔وساہ ےسج وخد ایھب اجب ںیہن یلم یھت وه م

  ماہیں یک رجینم نب رک یھٹیب یھت۔۔۔۔۔۔م

یک رجینم یہ زیلپ آپ ن  س وک ںیہن اتبےیئ ماوو۔۔۔۔وسری میم ےھجم اتپ ںیہن اھت آپ اہیں م

اگ ورہن ریمی ونرکی یلچ اجےئ یگ۔۔۔۔۔وه ڈر ےک دلجی ےس اس ےس اعمیف اماتگن ےہ م

  ےک اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔ وت وساہ

ٹ

  میھب وھتڑا اک

  اک یتہک ےہ م

ن

 رے ےس اےس اجن

 

 ۔۔۔۔۔وه اہھت ےک اش

ن

کیھٹ ےہ اجؤ اےگ ےس اایتحط رکن

  وہے ادکیم رواتک ےہ۔۔۔۔۔سج رپ وه اجےت 

  ممیم سب ای  وسال رکاتکس وہں۔۔۔۔۔۔
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  یھب ےہ۔۔۔۔۔وه رصموف ےس ادناز یم یتہک م

ن

م دلجی رکے ےھجم اجن

م
م
 م
ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

آپ وک وت انپ اگڑی م میم آپ وت اہیں یک رجینم یہ وت آپ رہشک یم۔۔۔۔۔ریما بلطم

 

ٹ

  اچےیھ اھت ہن۔۔۔۔اےس ھجمس ںیہن آیت انت ی 

ن

ی ینپمک یک رجینم رہشک یم آیت میم آن

 ےہ۔۔۔۔۔

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  اور وساہ اس ےک وسال رپ رشدنما یس ادرھ ادرھ د

  ڑپا اور آپ ایک ھجم ےس م

ن

پ  وہایگ اھت وت ےھجم اس یم آن

ن

پ

  پ

 

 ی

ٹ

اہ۔۔۔۔اہں وه ریمی اگڑی اک ن

 موسال رک رےہ یہ اجےئ اےنپ اکم ےس اکم رںیھک۔۔۔۔وه دلجی ےس ہہک رک ینپمک ےک

  وہا انپ 

ے

ادنر اجیت ےہ ہک یہک وکیئ اور وسال یہ ہن وپھچ ےل اور وه یھب دنکےھ اواکچن

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 زنمل یک رطف اجن

ےہسج رپ وساہ اابثت یم رس الہیت م وساہ افغر۔۔۔۔۔ای  ڑلیک وساہ ےک نپ س ارک وپیتھچ

  ےہ۔۔۔۔۔

  میج یم یہ وساہ افغر وہں۔۔۔۔۔م

 اک مآپ وک رس آسف یم وبال رےہ یہ

ّ

۔۔۔۔وه ڑلیک یتہک اےگ لکن اجیت ےہ اور وساہ اّلل

 اھیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 م ےل رک آسف یک رطف دقم ی 

ن

  من
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رس یم ادنر آیتکس وہں۔۔۔۔۔وساہ دروازے ونک رکے ااجزت امیتگن ےہ سج رپ م

ےک ی  ای   یھت افلئ ےس رظن ااھٹ رک ااجزت  50آسف یم ےھٹیب صخش نج یک رمع رقتابی 

 داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

 آاجے سم وساہ افغر۔۔۔۔۔م یج

 رہ رکےت یہ وت وساہ م ےھٹیب۔۔۔۔وساہ

 

ےک ادنر دقم رےنھک رپ وه اسےنم رئیچ یک رطف اش

  میھب رئیچ چنیھک رک ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔

یج سم وساہ آپ ےن اہیں آےن ےس ےلہپ ںیہک اجب یک ےہ؟؟؟۔۔۔۔۔وه افلئ دنب م

  مرکے وپری اس یک رطف وتماہج وہاجےت یہ۔۔۔۔۔

  مرس ہی ریمی یلہپ اجب وہیگ۔۔۔۔۔ںیہن 

م۔۔۔۔۔مہ ےسیک نیقی رکے ہک آپ ہی اجب اےھچ ےس رکے یگ آپ ےن وت ےلہپ م

م
م
م
 م
ہ

ںیہن یک انیقی آپ وک اانت آڈیئن   یھب ںیہن وہاگ اجب ےک ن  رے م یھبک ںیہک اجب

  یم۔۔۔۔۔۔

 ںیہن وہیگ آپ ھجم رپ رھبوہس

ے

 
 ہلل آپ وک ھجم ےس وکیئ اکشی

 
ن

 مںیہن رس ااسی ںیہن ےہ ان

 ےن یک وکشش رکو یگ۔۔۔۔وه م

ے

 یہ اور یم آپ ےک رھبوےس رپ وپرا ای

ے

رک تکس

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

22 

  م

ے

  وہن

 

رکسماےت وہے وپرے اامتعد ےس یتہک ےہ سج ےس اسےنم اھٹیب صخش یھب اتمی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

وک دھکی رک۔۔۔۔۔۔وه ےتہک یہ ای  رٹیل رپ اسنئ رکےت یہ موگڈ ااھچ اگل آپ ےک اامتعد 

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 ے وغر ےس د

ٹ

  مےسج وساہ ی 

 اھےت م

ٹ

 ے اگ۔۔۔۔۔وه رٹیل وساہ یک رطف ی 
ن
 
ج

 

لٹ

ہی ےئجیل لک ےس آپ آسف وجانئ رک 

  وہے ےتہک یہ ےسج وه رکسماےت وہے یتیل ےہ۔۔۔۔۔

  مرکشہی رس آپ اک تہب تہب۔۔۔۔۔

 رے وبس یھب وخش م وکیئ ن  ت ںیہن اٹیب سب
 
 ہک ہ

ے

  ےہ ن

ن

آپ ےن دل اگل ےک اکم رکن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  وہں۔۔۔۔۔وه وخدشیل ےس ےتہک ےہ اور وساہ ریحاین ےس اںیھن د

  مایک بلطم آپ وبس ںیہن یہ۔۔۔۔وه وت اںیھن یہ وبس ھجمس ریہ یھت۔۔۔۔۔

 مںیہن یم وبس ںیہن وہں یم رجینم وہں۔۔۔۔وه اس یک ن  ت رپ رکسماےت وہے یفن

یم رس الہےت یہ اور وساہ وج اےنپ آپ وک ھچک دی   ےلہپ رجینم انب یھٹیب یھت اب وخد ےس یہ 

 ھا ل رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔

مٹ
س

 رشدنمہ وہیت ےہ رگم رھپ وخد وک 

اےس م یھب رکف وہیت ےہ ہک ںیہک نکیل رس ارگ وبس ےن ےھجم اکنل دن   وت۔۔۔۔۔اےس انپ

  ماجب ےس ہن اکنل دںی۔۔۔۔۔
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  م

 

 رے وبس تہب اےھچ یہ وه اےسی یسک وک البوہج افی
 
ارے ںیہن آپ ےبرکف وہاجے ہ

  ںیہن رکےت۔۔۔۔

ااھچ ےلچ کیھٹ ےہ رس رھپ یم لک یہ آسف وجانئ رکولیگن۔۔۔۔۔۔اےس وھتڑی یلست م

  وہیت ےہ وت رکسماےت وہے ڑھکے وہرک یتہک ےہ۔۔۔۔

ل۔۔۔۔۔وه یھب ےتہک افلئ یم کھج اجےت یہ اور
ب لک
وساہ اانپ گیب دنکےھ رپ ڈاےل م میج 

  آیت ےہ۔۔۔۔۔۔م
 
 آسف ےس ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 ھ راہ وہں اتپ ںیہن اہک م

ٹ ن

ششک مت ےن رایب وک داھکی ےہ یم بک ےس اےس ڈوھی

  ےہ۔۔۔۔۔

اہں وه وکیف ےنیل یئگ ےہ ایھب آیت وہیگ مت وھٹیب ۔۔۔۔۔۔ششک اےس اےنپ ی  ای   یم 

  مےنھٹیب اک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ر ای  وت اس ڑلیک ےن گنت رکدن   ےہ۔۔۔۔وه ےنھٹیب ےک اسھت یہ ی  ا اس ہنم انب رک اتہک من  

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےن۔۔۔۔۔وه ےتسنہ وہے اےس دھکی رک یتہک ےہ 

ے

ااھچ ایک ایک ےہ ریمی ایپری یس دوس

 سج رپ وه اےس آںیھکن داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م
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 وہں مت

ے

 ںیہن ےہ یم یھب اہمترا دوس

ے

 م سب ویہ اہمتری دوس

ٹ
 

ہشیمہ اس یک اسی

 یتیل وہ ہکبج ںیہمت ریما اسھت دانی اچےیھ۔۔۔۔۔۔

  اسھت وہےت وہ وت ےھجم م
 
 وہں یم رگم مت دوونں چ

ے

اہاہاہ۔۔۔۔مت دوونں یک دوس

  ڑلایئ رک ےتیل وہ وت اہیں ریمے نپ س آاجےت وہ۔۔۔۔۔۔۔
 
  موپےتھچ یھب ںیہن وہ اور چ

م

ے

 اماتن وہں اہں رایب اک ھچک ہہک ماب ااسی یھب ںیہن ےہ ششک یم ںیہمت دل ےس دوس

ے گیٹ اگل رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
ه
 

چ
ت ٹ 

۔۔۔۔۔۔وه چنیب رپ ےھٹیب 

ے

  مںیہن تکس

  ار یج۔۔۔۔۔

 وک دںیھکی اتہک ےہ۔۔۔۔

ٹ
ن

م۔۔۔۔وه اسےنم وٹسڈی

م
م
 م
ہ

  

  ےہ۔۔۔۔۔وه اس یک رطف ہنم ن  ت رکےن ےک ےئل اافلظ م

ن

یم ےن ںیہمت ھچک اتبن

 بیت دیتی ےہ ۔۔۔۔۔م

ے

  می

 انہک ےہ اس ےک دعب ریمے نپ س یھب ںیہمت اتبےن ےک ےیل ای  ربخ اہں وہک ایک

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ااھچ ےلہپ مت اتبؤ ایک ن  ت ےہ رھپ یم اتبؤ یگ۔۔۔۔۔
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ااھچ وت ونس یم ےن رایب وک رپوپس رکدن   ےہ اور تہب دلج اس ےک رھگ رہتش ےل رک یھب م

 

ے

  وہرک رسوگیش یم اتہک ےہ اور ششک ےک ماجےن واال وہں۔۔۔۔۔وه اس ےک ف
 
ی

 ادکیم یہ ٹمس اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مرہچے ےس رکسماہ

 الرک یتہک 

ٹ

 
او۔۔۔۔ااھچ ابمرک وہ۔۔۔۔وه دلجی ےس اےنپ رہچے رپ رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔

  اھت۔۔۔۔۔

ن

  ریخ ابمرک اب مت اتبؤ مت ےن ایک اتبن

 ۔۔۔۔۔وه ن  ت دبےتل میم ےن۔۔۔۔ ھچک ںیہن۔۔۔۔وےسی رایب ےن وت ںیہن اتبن   ےھجمم

  موہے یتہک ےہ۔۔۔۔

 اماتن وہں یھبت م

ے

 ی   اےس ن  د ںیہن وہاگ وےسی دوھکی یم ںیہمت اانپ دوس

 

ااھچ اتپ ںیہن ش

  ںیہمت یم ےن اتبن   ےہ رایب ےس یھب ےلہپ۔۔۔۔۔۔

 وہیت ےہ 

ٹ

 
 اہ
 
اہں۔۔۔۔۔۔وه اسےنم دےتھکی وہے یتہک ےہ اےس اتپ ںیہن ویکں ھگ

  مہکبج وہ وھکےل اموحل یم یھٹیب یھت۔۔۔۔

الکس ےنیل ےک ےئل یلچ یئگ وہیگ ولچ مہ یھب ےتلچ یہ۔۔۔۔۔وه اانپ م ےھجم اتگل ےہ رایبم

وت وه یھب اس ےک اسھت ڑھکی وہاجیت ےہ اور رھپ دوونں اےنپ دقم م گیب ااھٹ رک اتہک ےہ

 اھےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 الکس روم یک رطف ی 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  یسک ےک رہچے ےس وخیش
 
ریہ یھت اور م م کلھجآج دوراین نشنیم یم دیع اس امس اھت ہ

وخش یھب ویکں ہن وہےت آج وحیلی یم وپرے ای  اسل دعب داخن دوراین آراہ اھت وه م

  یھب اکایمب وہرک۔۔۔۔

دو اسل ےلہپ دوراین یلمیف ےن الوہر یم ای  ینپمک وھکیل یھت وج یہس ےس وتہج ہن دےنی یک م

  ےس 
 
انپ میلعت لمکم رکےک موہج ےس اھگےٹ یم اجریہ یھت رگم ای  اسل ےلہپ داخن ن  ہ

آن   وت اس ےن ینپمک وک اےنپ اہھت یم ےنیل اک ہلصیف ایک وج س  ےن امن یھب ایل اور اب وه م

 یہ وہاکس اھت۔۔۔۔۔۔

ے

  مینپمک وٹپ رپ اجریہ یھت وج داخن دوراین یک دبول

  اچےیھ اھت اےس۔۔۔۔۔۔دادی وحیلی ےک م

ن

 وت چنہپ اجن

ے

 ےچنہپ اگ داخن اب ی

ے

بک ی

 ریہ ںیھت مریبوین دروا

ے

زے ہپ ڑھکی ہن اجےن بک ےس وحیلی ےک نیم ٹیگ وک ی

  مرصف دادی یہ ںیہن س  وحیلی واولں اک احل دادی اسیج یہ اھت۔۔۔۔۔۔

 م

ن

ن
 
چپی
ت ٹ 

اامں یج یم ےن وپاھچ ےہ اس ےس سب ےنچنہپ یہ واال ےہ۔۔۔۔۔اونر انپ امں وک 

 ن  

ن

  میت ںیھت۔۔۔۔۔۔دھکی رک ےتہک ےہ وج وپےت وک دےنھکی ےک ےئل ھچک زن  دہ یہ ج 

ول یج اایگ داخن۔۔۔۔۔راسخہن وحیلی ےک نیم ٹیگ یم دالخ وہیت یب امی ڈویلب یک م

 رہ رکیت یہ۔۔۔۔۔

 

  مرطف اش
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 یک یب امی ڈویلب ان س  ےک اسےنم ارک رویتک ےہ اور روےتک یہ دروازہ م

ن

اکےل رن

 ےک

ے

 
  یم آوھکنں ہپ اکال ہمشچ اگلے وپری واجہ

ن

 ز
می
ک

اسھت م وھکےل داخن دیفس ولشار 

 ےت یہ دیسےھ

ے

  ےہ اور ای

ے

 ن

ے

  ےہ وج انپ ن  یہ وھکےل م ای

ے

 اھن

ٹ

دقم ےلہپ دادی یک رطف ی 

  ماس ےک ااظتنر یم ڑھکی وہیت یہ۔۔۔۔۔۔

  ماسیک ےہ ریما ریش اچب۔۔۔۔

ل کیھٹ دادی آپ ےک اسےنم وہں۔۔۔۔۔وه ان ےس اگل وہرک رکسماےک اتہک م
ب لک

  ےہ۔۔۔۔۔۔

مہ ےس یھب لم ول اہیں یبمل النئ یگل ےہ آپ ےس ےنلم م موتارگ دادی وپےت اک انلم وہایگ وہ 

  ےہ اہجں اس ےس ےنلم ےک ےئل اسرے م

ے

 رہ رکن

 

ےک ےئل۔۔۔۔۔ادح اےنپ ےھچیپ اش

  مای  اطقر یک وصرت یم ڑھکے وہےت یہ۔۔۔۔۔۔۔

  یھب م

ے

ن  ر ااسی گل راہ ےہ یم الوہر ےس ںیہن اچدن ےس آن   وہں اس رطح اک ومکلی وت ی

 م
 
  ےس ڑپھںیہن وہا اھت چ

 
  رک آن   اھت۔۔۔۔۔  یم ن  ہ

 آپ اےنپ ےئل اکایمب وہرک آے ےھت اور اج آپ دوراین یلمیف م

ے
ے

اہں ویکں ےک اس وق

ےک ےئل اکایمب وہرک آے یہ ایس ےئل۔۔۔۔۔۔ادح ےک اجبے اسد اس ےس ےلگ 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مےتلم وہے اتہک ےہ سج رپ وه ےتسنہ وہے اابثت یم رس الہن
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 آاج اٹیب ادنر ےتلچ یہ دھکی رگیم ینتک وہریہ ےہ ہی ہن وہہک اکال مولچ دعب یم انلم س م

 اھیت ےہ وت ن  قم

ٹ

 موہاجے ریما اچب۔۔۔۔۔دادی اس اک اہھت ڑکپے ادنر یک رطف دقم ی 

  مس  یھب رکسماےت وہے ان ےک ےچیب ےتلچ یہ۔۔۔۔۔۔۔

  ا

ٹ

 ا اونر ان ےس وھچن

ٹ

اجعز اور مادنفس اصچ  اور ردیشہ یب یب ےک نیت ےچب ےھت س  ےس ی 

اسل ےلہپ یہ ااقتنل وہایگ اھت سج م 10س  ےس وھچیٹ آہنم۔۔۔۔۔۔ ادنفس اصچ  اک 

 ھا ال اھت۔۔۔۔۔

مٹ
س

  وہج ےس ردیشہ یب یب ےن یہ س  

 ہ ےک نیت ےچب ےھت دو ےٹیب  داخن اونر اور راسخہن اک ای  اٹیب اھت

ن
 

اس ےک دعب ااجعز اور افی

 ا اٹیب ادح وج داخن یک رمع اک

ٹ

یہ اھت اور دوونں یم دویتس یھب تہب یھت اس  اور ای  یٹیب ی 

  اسد اور اس ےس وچیٹ ینیع رھپ

ٹ

آیت یہ آہنم وج ویبہ ںیھت اور اےنپ وچبں ےک م مےس وھچن

 ی یٹیب زون   م

ٹ

اسھت یہی وحیلی یم یہ ریتہ ںیھت ان ےک نیت ےچب ےھت دو یٹیب اور ای  اٹیب ی 

 ہ ویں ہی اس
 
 ن اور اس ےس وھچیٹ زہ

ن

  دعن

ٹ

رے اس وحیلی یک اجن ےھت ہکلب ماس ےس وھچن

  مان ےس یہ وحیلی یھت۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ایم اوب ہی دںیھکی ےھجم اجب لم یئگ۔۔۔وساہ وخیش ےس آہیس اور افغر ےک اسےنم رٹیل م

  مرہلاےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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 مابمرک وہ ریمی یچب اّللّ ںیہمت اکایمب رکے۔۔۔۔۔آہیس اےس وخد ےس اگل رک داع

  مدیتی یہ۔۔۔۔۔

اور اتپ ےہ اوب واہں اک اموحل یھب تہب ااھچ ےہ س  تہب زیمت ےس ن  ت رکےت م

پ اھٹیب دھکی ای  رظن م یہ۔۔۔۔۔وساہ افغر ےک ی  ای   یم ھٹیب رک اتبیت ےہ رگم افغر وک چپ

  آہیس وک دھکی رک افغر ےس اخمبط وہیت ےہ۔۔۔۔۔

  اوب آپ وک وخیش ںیہن وہیئ ریمی اجب یک۔۔۔۔۔۔

ںیہن ںیہن ایسی ن  ت ںیہن ےہ ےھجم الھب ویکں وخیش ںیہن وہیگ۔۔۔۔۔وه اس ےک رس ہپ م

  ماہھت رےھک ےتہک یہ۔۔۔۔م

پ ویکں یہ۔۔۔۔م   موت رھپ آپ چپ

 ے ںیہن م

ٹ

  وت ریمی یٹیب وک وی در در یک وھٹک

ے

سب ہی وسچ راہ وہں ےک اکش یم کیھٹ وہن

  مڑپیت۔۔۔۔۔اھکین 

اوب آپ ااسی ویکں وسچ رےہ یہ ےھجم وکیئ لکشم ںیہن وہیت ہکلب یم ےن اہک اھت ہن ہک ہی م

ریما وشق ےہ وت سب ےھجم وت وخیش وہریہ ےہ ےک انت ایھچ ینپمک یم ےھجم اجب لم م

  یئگ۔۔۔۔۔۔وه اںیھن یلست دےتی وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  وت وساہ وک وی اجب رکےن

ے

 یک رضورت یہ ںیہن ڑپیت وه وخد یہ انپ ماکش رواہن اہیں وہن

 ھا ل اتیل۔۔۔۔۔۔آہیس افغر اصچ  یک رطف دھکی رک وبیتل یہ۔۔۔۔۔

مٹ
س

  مداکن 

 رکا رکو وت ویکں مت ولگ اس اک 

ے

یم ےن ینتک ن  ر اہک ےہ ہک ریمے اسےنم اس اک ذرک م

  ےہ وت وےسی یہ امر دو وی اس اک ذرک ویکں رکےت وہ م

ن

ذرک رشوع رکدےتی وہ ارگ ےھجم امرن

ریمے اسےنم۔۔۔۔۔افغر اصچ  ےصغ یم ڑھکے وہرک آہیس وک انسےت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

واہں ےس ےلچ اجےت م ےہ ہک افغر اس یک ن  ت ےنس یہ اوب ایم سب۔۔۔۔۔ وساہ وبیتل یہ

  یہ۔۔۔۔۔

ایم ہن رکا رکے ہن اوب ےک اسےنم اھبیئ اک ذرک اتپ یھب ےہ آپ وک ہک وه ےصغ یم آاجےت م

  یہ۔۔۔۔۔

یم ےن ایک اہک ےہ وساہ یم ےن وت سب ای  ن  ت یہک ےہ۔۔۔۔۔آہیس اچیبری اس ہنم انب م

  رک یتہک یہ۔۔۔۔

 وہں آج اھبیئ ےس ن  ت رکے ےگ کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔وه اںیھن مااھچ ےلچ اداس 

ے

م

  موخش رکےن ےک ےئل یتہک ےہ سج رپ رکسماےت وہے اابثت یم رس الہیت یہ۔۔۔۔

  اگلیت وہں۔۔۔۔۔

ن

 یم اھکن

ے

  ی
 
 شی وہاجؤ چ

ن

  ولچ اجؤ ف

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

31 

کیھٹ ےہ ۔۔۔۔۔وه یتہک اانپ گیب اور اچدر ااھٹ رک رمکے یک رطف اجیت ےہ اور آہیس م

  مف۔۔۔۔۔۔۔نچک یک رط

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  م

ن

 لبیٹ ہپ ےھٹیب اھکن

ن
 

  اھک ریما اچب دھکی انتک زمکور وہایگ ےہ۔۔۔۔۔س  ڈای 

ن

یہس ےس اھکن

  دادی داخن یک ٹیلپ یم اچول ڈاےتل وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔
 
  ماھک رےہ ےھت چ

 ا وک امےن دادی اہک ےس ہی آپ وک زمکور گل راہ ےہ ہکلب ےلہپ ےس دنمتحص

ن

 وہرک آن   ےہ مج

  م۔۔۔۔۔ادح دادی یک ن  ت نس رک وفرا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  اھک ہی تحص دنم ںیہن وه ایک ےتہک یہ داخن۔۔۔۔۔

ن

پ رک ےک اھکن   موت چپ

  ایک دادی۔۔۔۔۔داخن ہن یھجمس ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ارے ویہ وج آج لک ےک ڑلےک واہں اجرک اےنپ اہوھتں وک اےسی اےسی رکےت م

ں اہھت یک یھٹم انب رک اےگ ےھچیپ رک ہک اتبیت یہ سج رپ س  میہ۔۔۔۔۔دادی اےنپ دوون

  اھکےت یہ۔۔۔۔۔۔

ن

 دن   رک ےچین ہنم رکے اھکن

ٹ

 
  مانپ رکسماہ

دادی اےس میج ےتہک یہ اور وج آپ اےسی اےس رک ریہ یہ ہن اس ےس مہ ن  ڈی انبےت م

  میہ۔۔۔۔وه انپ یسنہ دن   رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
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 ںیہن وہا میج یم اجےک ااسی وہایگ ےہ ہکبج ادنر ےس اب ماہں ویہ ہہک ریہ یھت تحص دنم

 ک ےس یھکم اڑا رک یتہک یہ۔۔۔۔۔

ن

  یھب زمکور ےہ۔۔۔۔۔دادی ن

 ن وھتڑا 

ن

وں یھب میج اجےت یہ رگم آپ ےن وت یھبک ںیہن داھکی۔۔۔۔دعن

ن

 

ے

 ون مہ ت

ن

ن

  مروےھٹ نپ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 ہ 

ن
 

  موےسی اہمتری ن  ڈی ےہ اہک۔۔۔۔۔زون   اس اک اجی

ے

ےتیل وہے یتہک ےہ وج زمکور اس وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

 ن یک ہگج اسد اتہک ےہ۔۔۔۔

ن

  مےہ رگم رظن ںیہن آیت وه اگل ن  ت ےہ۔۔۔۔۔دعن

 دھکی رک اتہک ےہ وج م

ے

اور اہمترا ایک ایخل ےہ۔۔۔۔۔داخن اس وک اورپ ےس ےل رک ےچین ی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ن ےس سب وھتڑا رتہب وہن

ن

  مدعن

  مارے مہ ارگ۔۔۔۔م

 ہ لمکم رکیت ن  ڈی انبے وت 
 
یھب ںیہن اتگل ےک ن  ڈی انبیئ ےہ۔۔۔۔۔اسد یک ن  ت وک زہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 یل امر ےک اتہک م

ے

اہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔ہی ن  ت یک ہن ریمی نہب ےن۔۔۔۔۔ادح اس ےک اہھت ہپ ن

  ےہ۔۔۔۔۔
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پ رکا ےک م پ وہاجؤ داخن مت اتبؤ وایسپ بک یک ےہ۔۔۔۔۔اونر س  وک چپ ااھچ اب چپ

  ےہ۔۔۔۔۔داخن ےس وپےتھچ ےہ وج اھک

ے

  اھکےت وہے ان یک ن  ںیت اوجنےئ رک راہ وہن

ن

  من

  مسب ن  ن   رپوس الچ اجؤ اگ۔۔۔۔۔وه اےنپ اہوھت وک وشیٹ ےس اصف رکے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  وھچڑ رک اےس یتہک یہ۔۔۔۔۔

ن

  ایک رپوس رگم مت آج وت آے وہ۔۔۔۔۔راسخہن اھکن

اھکےن ےس اہھت ماہں مت وپرے ای  اسل دعب آے وہ اور انت دلجی۔۔۔۔آہنم یھب 

  مروک ےک یتہک یہ۔۔۔۔۔

 ہ یھب ن  ت یم اانپ ہصح م

ن
 

ںیہن ایھب رووک ھچک دن۔۔۔۔۔ داخن وبےنل یہ اتگل ےہ ہک افی

  مڈایتل ےہ وت ااجعز یھب ےتہک یہ۔۔۔۔۔

  مدن ویکں وپرا ہنیہم رووک ویکں اامں۔۔۔۔۔وه ےتہک یہ اامں ےس وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔

 رکو۔۔۔۔۔دادی اک یھب امکل اک اامتعد اھت۔۔۔۔۔

ے

  مہی ںیہن اجےئ اگ مت ولگ رکف م

 اٹسپ

ن

وباتل دھکی ڑھکے وہرک اتہک م ارے ےھجم وت وکیئ وبےنل دو۔۔۔۔۔داخن س  وک ونن

 ایک 

ن

  وھچڑے اےس دےتھکی یہ ےک اےس ااچی

ن

ےہ سج رپ س  ریحت ےس اھکن

  وہا۔۔۔۔۔۔

  ےہ وج وت ڑھکا وہایگ ےہ۔۔۔۔۔ادح اےس اہں وبل انیل رگم ھٹیب اج اہیں م

ن

ہسلج وھتڑی رکن

  مدون  رہ رکیس ہپ اھٹیب رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔م
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  ےہ۔۔۔۔۔وه اتہک م

ے

  وبےنل وگل وت وکیئ ہن وکیئ رشوع وہاجن
 
وکیئ نس یہ ںیہن راہ ےھجم چ

پ ےس اےس دےتھکی یہ۔۔۔۔   س  یک رطف داتھکی ےہ وج چپ

  ےہ ارگ ںیہن ایگ وت ماہں وت یم ہی ہک راہ اھت ےک ریمی گنٹیم

ن

 ےہ رپوس اور ےھجم الزیم اجن

  ںیہن دھکی اتکس۔۔۔۔۔

ے

  اصقنن وہاگ ینپمک وک وج یم وہن

یہس ہک راہ ےہ داخن ایھب یہ وت ینپمک وٹپ رپ اجےن یگل ےہ ارگ ایھب یہ مہ الرپوایہ م

 ےتیل یہ۔۔

ٹ
 

  م۔۔۔۔مداھکیےئ ےگ وت رھپ وت وہایگ ہن اکم۔۔۔۔اونر یھب اےنپ ےٹیب یک اسی

 را وت وکیئ قح یہ ںیہن م
 
  اور انپ ویبی وک یھب ویہ رانھک ہ

ن

 دی یھب ویہ رکن

 

یہس ےہ یئھب ش

ےہ ہن۔۔۔۔دادی افخ یس یتہک یہ سج رپ داخن انپ رئیچ ےس اھٹ رک دادی وک ےھچیپ ےس م

 ے ایپر ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  مگہ رکے ی 

یہی رےہ یگ آپ ےک نپ س یہی م مسک ےن اہک دادی یم انپ ویبی وک الوہر ےل رک اجؤ اگ وه

 وحیلی اس اک رھگ وہاگ۔۔۔۔۔۔م

  ویبی ادرھ وہیگ وت ہی یھب ادرھ یہ وہاگ۔۔۔۔۔ادح دادی وک آھکن 
 
دادی امن اجےئ چ

  مامر ےک اتہک ےہ سج رپ دادی ےک اسھت س  یہ ےنسنہ گل اجےت یہ۔۔۔۔۔۔

  ویبی ادرھ وہیگ وت یم الوہر یم ایک
 
 ااچر ڈاولں یج دادی ادح یہس ہک راہ ےہ چ

  اگ۔۔۔۔۔داخن ادح یک ن  ت رپ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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رشم رکو داخن ںینہب ںیھٹیب یہ ادرھ اور مت یسیک ن  ںیت رک رےہ وہ۔۔۔۔۔۔۔راسخہن م

  وہا دون  رہ رئیچ ہپ ارک م

ے

اےس آںیھکن داھکیےت وہے یتہک یہ سج رپ وه رشدنمہ اس رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ھٹیب اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 ی ن  ر اجےک دھکی ول اوب وس ےئگ ےہ ہی

ن

۔۔۔وساہ اہھت یم ومن  لئ مںیہن۔۔ فیس سب آخ

  مےئل فیس یک تنم رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  اہں ایپ یم دھکی رک آن   وہں اوب وس رےہ یہ۔۔۔۔۔

  ںیہن ای  دہعف اور دھکی رک اؤ۔۔۔۔۔

یتہک م ایم ایپ نپ لگ وہیگ یہ ایک اچر دہعف اج اکچ وہں دےنھکی اور آپ یھب ھچک ںیہن

  ےہ اچیبرہ م

ے

ااکچ ےہ اور اب وساہ  اچر ن  ر اجرک دھکی رکاںیہن۔۔۔۔۔فیس وک ہصغ یہ آاجن

  مےنجھب ےک رکچ یم ےہ۔۔۔۔۔۔ اےس رھپ

 یم دھکی رک آیت م

ے

  ی
 
 وہ وساہ مت اکل المؤ چ

ے

ااھچ ااھچ اب زن  دہ ہصغ م

  ےہ افغر اک اور م

ے

  اجیت ےہ ڈر اںیہن یھب وہن
 
وہں۔۔۔۔۔آہیس یتہک یہ رمکے ےس ن  ہ

  ۔۔۔۔فیس وساہ ےک نپ س ڈیب ہپ ارک اتھٹیب ےہ۔
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اب مت سب نپ چن ٹنم ن  ت رکو ےگ۔۔۔۔وساہ وفن اکن ےس اگلے اےس یتہک م

  ےہ۔۔۔۔

 ویکں یئھب یم اچر ن  ر ایگ اھت دےنھکی۔۔۔۔۔۔م

  اہں دوھکی یم رھپ یھب ںیہمت نپ چن ٹنم دے ریہ وہں۔۔۔۔۔۔

آیپ ارگ آپ ےن ریمی ن  ت ںیہن رکوایئ ہن وت یم اوب وک اجرک اتب دواگن رھپ رکیت رانہ م

ت۔۔۔۔۔وه ایلگن داھکیےت وہے اےس دیكمه داتی ےہ سج رپ وساہ اکن ےس وفن اٹہ من  

  مرک اےس دیتی ےہ۔۔۔۔۔

  ول رک ول ن  ت اھبیئ اک ربمن یہ دنب اجراہ ےہ۔۔۔۔۔۔

ولچ دلجی المؤ ربمن اہمترے اوب وس رےہ یہ۔۔۔۔۔آہیس رمکے یم ارک دروازہ دنب 

  مرکے یتہک ےہ۔۔۔۔

  اجراہ ےہ۔۔۔۔۔وساہ ہنم انب رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔ایم اھبیئ اک ربمن دنب 

  وت فشک وک رکو ہن اکل۔۔۔۔۔آہیس اسےنم وصےف ہپ ھٹیب رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔

ن

  ماھبیھب وک رگم ےھجم بیجع گل راہ ےہ ان وک اکل رکن

  وہں۔۔۔۔۔فیس اےنپ اہھت یم ڑکپا ومن  لئ وک م

ے

  آیپ رووک یم رکن

ے

ھچک ںیہن وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔اسےنم رکے اس رپ ربمن

ے

  م المرک اکن ےس اگلن
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  م

ے

لیب اج ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔وساہ آہتسہ ےس وپیتھچ ےہ سج رپ وه اابثت یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔

 دیباری ےس السم م

ے

االسلم مکیلع اھبیھب۔۔۔۔۔اسےنم وایل یک اکل ااھٹےت یہ فیس ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  رکن

ومکیلع االسلم۔۔۔۔ےسیک وہ فیس اور الکن ایٹن وساہ ےسیک یہ۔۔۔۔۔۔وفن یم ےس م

 ای  ڑلیک یک آواز وگیتجن ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

یئ اکل ںیہن ااھٹرےہ میج اھبیھب یم کیھٹ وہں اور ن  ق س  یھب کیھٹ یہ وه اھبیھب اھب

  ےھت وت ایس ےئل یم ےن آپ وک اکل یک۔۔۔۔۔۔

  ےئگ یہ ایھب اےت یہ وت یم یتہک۔۔۔۔۔۔
 
  ماہں رواہن ذرا وچبں وک ےل رک ن  ہ

  ےہ وت م

ے

ولیہ۔۔۔۔۔اووہ ایپ آپ اک سنلیب یہ متخ۔۔۔۔۔فیس ومن  لئ اکن ےس اٹہن

 اکل یہ ٹک یکچ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

  ن  ر۔۔۔۔۔۔مایک لک یہ وت رکون   اھت

  اتپ اھت ہک دیئب ن  ت رکین ےہ وت زن  دہ اک رکوایت۔۔۔۔۔فیس اےس ومن  لئ ڑکپاےت م
 
چ

 وہےئ ہنم انب رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
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اہں یم ےن وساچ اھت اھبیئ وک اکل رکےک اکٹ دویگن رھپ اھبیئ وخد رکے ےگ رگم اہیں م

 ری وجنک
 
وساہ اک م ساھبیھب ےس ن  ت رکےن یم اسرا سنلیب یہ متخ وہایگ۔۔۔۔۔ہ

  مدامغ۔۔۔۔۔

 وخد یہ اکل آاجے یگ۔۔۔۔۔۔۔۔آہیس یتہک ڑھکی م

ے

ولچ وکیئ ںیہن ایھب وھتڑی دی   ی

  یک راہ اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  وہیت یہ اور فیس یھب ن  ہ

اسرا سنلیب متخ وہایگ۔۔۔۔وساہ اچیبری اےنپ ومن  لئ وک اہھت یم ےئل دھک ےس یتہک ےہ م

  وکیئ مک دھک ےہ ہی وکم

ن

یئ وساہ ےس وپےھچ سج یک رواہن ےس ن  ت یھب ںیہن مسنلیب متخ وہن

 وہیئ اور سنلیب یھب کم ایگ۔۔۔۔۔۔م

  مہی داخن اہک رہ ایگ۔۔۔۔

 ی   وکیئ رضوری ن  ت رک رےہ یہ وہ م

 

وه امومں ولوگں ےک اسھت اھٹیب وہا ےہ ش

ولگ۔۔۔۔ادح ےک وسال رپ زواہ وجاب دیتی ےہ وه ولگ رات ےک اھکےن ےس افرغ م

  موہرک تھچ رپ یہ ا

ے

یگ  ےھت داخن وک یھب اہک اھت سج رپ اس ےن )مت ولگ ولچ یم ان

 ے اسرے ادنر یہ وموجد م

ٹ

 وں ےک نپ س ھٹیب ایگ اھت ہکبج ی 

ٹ

وہں( ہہک رک ویہ ی 

  ےھت۔۔۔۔۔۔
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  وہرک س  یک رطف م
 
ی  

ے

وےسی مت س  ےن داخن وک ونٹ ایک۔۔۔۔۔زواہ وھتڑا ف

  دںیھکی رسوگیش رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 ن یھب ایس ےک ادناز یم اتہک ےہ سج رپ م اہں یم ےن ایک ےہ اںیھنم

ن

ونٹ۔۔۔۔دعن

  رس وجڑ رک ھٹیب اجےت یہ ہک ںیہک داخن ہن نس ےل۔۔۔۔۔
 
ی  

ے

  ماسرے ف

  مایک ونٹ ایک ےہ مت ےن؟؟؟؟

  موه ےلہپ ےس اور زن  دہ وگرا وہرک آن   ےہ۔۔۔۔۔م

 

ن

 دہ آف

 

 گنئ وہ ےئگ یہ ےسیج ش

 

ی اور ش

ی لك
س

ی  ی ماور مت ےن اس ےک ن  ل دںیھکی یہ ےنتک 

ل وےسی۔۔۔۔۔اسد یھب ایس ادناز یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔
ب لک
  مےک وہےت یہ وہشمری یم 

 ی   وه یھب

 

 ہ م Head&Shoulders ش
 
اگلےت وہ ۔۔۔۔۔س  وبےل اور زہ

  مانپ لقع اامعتسل ہن رکے ااسی یھبک وہاتکس ےہ۔۔۔۔۔۔۔

گ وسحمس یک ےہ زواہ۔۔۔۔۔زواہ ان س  وک ریحت ےس دھکی ریہ 

ن

ج ی

ن

ی ٹ چپ

وہیت ممت ےن ہی 

  مےہ ہک ہی وبل ایک رےہ یہ یھبت ادح وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

چ گ یک ن  ت ںیہن رک ریہ اتپ ںیہن ہی ایک اووفلل ی  رےہ م

ن

ی ٹ چپ

ل ںیہن یم اس 
ب لک
ںیہن 

ھ اگل رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

ی ٹ چپ
 ن یک رمک ہپ 

ن

 یہ۔۔۔۔وه دعن

  م۔۔۔۔وت امر ویکں ریہ وہ یم ےن یہی ونٹ ایک اھت ان یم مت ےن ایک ونٹ ایک اھت۔
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ریہ یھت ہک دوھکیں داخن انتک وخش رظن آراہ ےہ۔۔۔۔۔وه انپ ن  ت یک م یم ہی ہہک

 دےتی وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مواضچ

  م

ے

لچ اسد اھٹ اجےک داخن وک ای  ڑپھت امر ےک آ۔۔۔۔ادح اس یک ن  ت نس رک اسد وک ااھٹن

  ےہ سج رپ زواہ اےس وھگری ےس ونازیت ےہ۔۔۔۔۔

  مں وه ںیہمت وخش دنسپ ںیہن ےہ ہن یھبت وبل راہ وہں۔۔۔۔۔ایک اےسی ایک دھکی ریہ وہ

 ہک یم انہک ایک اچہ ریہ م

ے

پ وہرک ریمی ن  ت ںیہن نس تکس مت ولگ وھتڑی دی   چپ

  وہں۔۔۔۔۔وه ان یک ن  وتں ےس گنت ارک ےصغ ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

گ رپ م

ن

ج ی

ن

ی ٹ چپ

گ دیھکی ےہ داخن یم۔۔۔۔۔۔ادح 

ن

ج ی

ن

ی ٹ چپ

ااھچ وبول ایک ن  ت ےہ مت ےن ایک 

  مور دے رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔ز

  ےہ س  ےک م

ے

وخش بلطم ہی ہک داخن اب ےلہپ اسیج داخن وہایگ ےہ اتسنہ ےہ ذماق رکن

  ماسھت لم رک اتھٹیب ےہ بلطم وه راہعب وک وھبل راہ ےہ۔۔۔۔۔۔

  م

ن

 رکن

ے

اہں یہس ہہک ریہ وہ رکش ےہ اّللّ اک ہک وه اےس وھبل ایگ اور اب ہی ن  ت دون  رہ م

  م

ے

 وں یم ےس یسک ےن نس یل وت مہ س  یک ریخ ںیہن۔۔۔۔۔ادح اےس اھجمسن

ٹ

ارگ ی 

  ےہ۔۔۔۔
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 وں ےک اسےنم ذرک رکو یگ۔۔۔۔۔وه ےھچیپ رکیس ےس گیٹ م

ٹ

یم نپ لگ وھتڑی وہں وج ی 

  ماگل رک یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ 

ے

  وہا ان

ے

سک ذرک یک ن  ت وہریہ ےہ ےھجم یھب وت اتبؤ۔۔۔۔۔داخن ےھچیپ ےس رکسمان

 ہپ ن  ت متخ وہیئگ۔۔۔۔۔۔

ے
ے

  مسج رپ س  رکش ادا رکےت یہ ہک یہس وق

دی   رکدی اےن یم۔۔۔۔۔ادح اےس اےنپ ی  ای   یم اخیل رکیس یک یسک اک ںیہن آؤ مت انت 

 رہ رکے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 

  مرطف اش

ے وہے اتہک م

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

 ےک اطمقل یہ ن  ت وہریہ یھت۔۔۔۔وه 

ن

 

اہں سب سب

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ ایس دوران داخن

ے

 مان س  یک وبیگن ن  وتں ےس افرغ وہرک اےنپ رمکے اک رخ رکن

  ےہ اس یم

ے

 وج چیب یم افہلص وہن

ے

وپری وحیلی وک وغر ےس م تھچ ےس اےنپ رمکے ی

 ی راہ م

ن

داتھکی ےہ۔۔۔۔۔ س  واسی یہ اھت اسیج وه اسل ےلہپ وھچڑ رک ایگ اھت اکم یم اانت ی 

 ہک م

ے

  رےہ اگ ن

ے

  ےنیہم اہیں ان
 
ےک اہیں اک رخ یہ ںیہن رک اکس رگم اب وه وسچ راہ اھت ےک ہ

  ےہ مدادی وک یھب وکم

ے

 چنہپ اجن

ے

  وہا اےنپ رمکے ی

ے

 ہن وہ وه یہی س  وساتچ رکسمان

ے

 
یئ اکشی

  وہا اےنپ رمکے اک دروازہ وھکاتل ےہ رمکے ای  ڑیچ یک آواز م

ے

اور اںیہن ایخولں یم رکسمان
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  ےہ وه ادنر ارک دروازے یک م

ے

ےس وھکاتل ےہ اور اسےنم رمکہ وپرا ادنریھے یم ڈون   وہن

 دویار رپ اہھت امر 

ٹ
 

  ےہ سج ےس وپرا رمکہ ادکیم یہ رونش ماسی

ے

 اک وسچی ان رکن

ٹ
 

ےک الی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہاجن

  رظن
 
 دلج یہ متخ وہاجیت ےہ چ

ٹ

 
اسےنم دویار رپ اجیت ےہ اور وج رہچہ م رگم اس یک رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ایھب رکسماراہ اھت وه ادکیم یہ ےصغ ےس رسخ وہاجن

 ےک نج من  ون یب۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس رھگ یک رپاین المزہم 

ے

  ےہ وج یسک وبب

ے

ن  ون یب وک آواز اگلن

  میک رطح احرض وہیت یہ۔۔۔۔۔۔م

۔۔۔۔۔وه  اسہل اخوتن وھپیل وہیئ اسوسن ےک اسھت اےت وہے م 40یج وھچےٹ اصچ 

 ادب ےس یتہک یہ۔۔۔۔۔۔م

اس دویار ےس وصتی  ے سک ےن اٹہیئ یہ۔۔۔۔۔وه اےنپ رمکے یک دویار یک رطف م

 سیپ رک اتہک 

ے
ن

 رہ رکے دای

 

  مےہ۔۔۔۔۔اش

مم۔۔۔۔یم ےن اٹہیئ یہ یج۔۔۔۔۔وه اس ےک ےصغ ےس ڈر رک رظنے ےچین رکے م

  میتہک یہ۔۔۔۔۔

  سک ےس وپھچ رک۔۔۔۔۔۔
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 یھب ںیہن وہیئ یھت ہک م

ّ

۔۔۔۔۔ایھب المزہم یک ن  ت ّمکم  ے اصچ 

ٹ

اصچ  یج وه ی 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اجن
 
  وه اس یک ن  ت ےنس ریغب یہ رمکے ےس ن  ہ

  وکیئ ایق

ن

 ہن آاجے رھپ ےس۔۔۔۔۔ن  ون یب دل یم داع رکے رمکے من  اّللّ ریخ رکن

ے

م

  آاجیت یہ۔۔۔۔۔۔
 
  مےس ن  ہ

ن  ن   ریمے رمکے ےس راہعب یک وصتی   سک ےن اٹہیئ یہ۔۔۔۔وه اونر ےک رمکے وک ریغب م

 ونک ےیک ادنر ارک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

یہ اونر وج اس ےک ریغب ونک ےیک اےن رپ ہصغ وہےن واےل ےھت اس یک ن  ت ےنس ادکیم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مہصغ اھجگ یک رطح ھٹیب اجن

  مداخن ایک وہایگ ےہ وه وصتی  ے۔۔۔۔۔۔۔

اب ریمے رمکے یم ےس سج ےن یھب راہعب یک وصتی   اٹہیئ وت یم اس وحیلی یم یھبک م

 ںیہن اؤ اگ۔۔۔۔۔م

  م

ے

  اوےٹل نپ وں الچ اجن
 
وه ان یک ن  ت وک چیب یم یہ اکےٹ اتہک ےسیج آن   اھت وےسی یہ ن  ہ

  ۔۔ےہ۔۔۔۔

ن  ون یب۔۔۔۔ن  ون یب۔۔۔۔ریمے رمکے یم ےسیج ےلہپ وصتی  ے یگل یھت وےسی یہ 

دون  رہ وگلادںی اور ارگ وکیئ دون  رہ اٹہےن اک ںیہک وت ےھجم اکل رکے یگ آپ کیھٹ م
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  ارک ن  ون یب وک اتہک ےہ سج رپ وه یج اصچ  ہہک م
 
ےہ۔۔۔۔۔۔وه ان ےک رمکے ےس ن  ہ

 رک اابثت یم رس الہںیت یہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 ےگن رایب ےک ےھچیپ اجےت م

ے

رایب رایب ونس ن  ر اہک اجریہ وہ۔۔۔۔ار یج دنکےھ رپ گیب ن

  موہے اتہک ےہ وج اےس اونگر رکے الکس روم یک رطف ڑپیتھ ےہ۔۔۔۔۔

رایب ایک وہایگ ےہ ںیہمت۔۔۔۔۔وه دو دقم یم یہ اےنپ اور اس ےک چیپ اک افہلص متخ م

  ماہھت ڑکپے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔رکےک اس اک 

ایک ےہ اور وھچڑو ریما اہھت ےھجم وکیئ ن  ت ںیہن رکین مت ےس۔۔۔۔وه اس ےس اانپ اہھت م

ڑھچواےت وہے یتہک ےہ وج ار یج وھچڑےن ےک اجبے اس اک اہھت ڑکپے وفڈ ای  ن   یک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرطف ےل رک اجن

 رایگض یک وہج۔۔۔۔۔وه

ن

  م وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔اس ےک اسےنم رکیس رپ اھٹیب اب اتبؤ اس ن

یم ےن ںیہمت اہک اھت ہک اےنپ رھگ واولں وک ریمے رھگ انجھب رگم مت ےن اےنپ اوب ےس م

ریمے ن  ن   وک وفن رکوادن   ںیہمت اتپ ن  ن   ےنتک ےصغ یم ےھت ہک ہن اجےن وکن ولگ یہ وج م

  ہک اس رےتش ےک م

ے

 رےہ یہ ارگ اںیھن اتپ لچ اجن

ن

ےھچیپ ان موفن رپ ریمی یٹیب اک رہتش امن

  میک انپ یٹیب ےہ وت اجن ےس امر دےتی ےھجم۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اےس ڈاےٹن ےہ۔۔۔۔۔
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ےلہپ مہ ان ےس ہہک م وه ن  ت ںیہن ےہ رایب یم ےن اوب ےس ن  ت یک یھت رگم اوب ےن اہک ہک

  اچےتہ یہ اوب ےن سب ہی اہک اھت اوہنں ےن م

ن

دےتی یہ ےک مہ آپ ےک رھگ رہتش ےلرک آن

  اچےئہ ویکہکن اہمترے ن  ن   ےن ریمے اوب موفن رپ رہتش وھت

ن

ڑی اماگن اھت اور ہصغ وت ےھجم وہن

وک اجنےن ایک ایک انسیئ یھت انتک ھچک طلغ اہک ریمے اوب وک۔۔۔۔۔وه یھب وھتڑا ےصغ ےس اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مےہ وت رایب اک ہصغ اھجگ یک رطح ھٹیب اجن

 ن  ن   ےن الکن وک اانت ھچک وبال وہاگ۔۔۔۔۔م وسری ار یج ےھجم ںیہن اتپ اھت ہک

  مت ویکں وسری رک ریہ وہ اہمتری یطلغ وھتڑی ےہ۔۔۔۔۔

 دی رکو یگ یم ںیہن رہ یتکس اہمترے ریغب۔۔۔۔۔وه م

 

ار یج یم سب مت ےس یہ ش

  مآوھکنں یم آوسن ےئل یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 دی رکو اگ

 

  دنب رکو۔۔۔۔۔وه اس ےک آوسن اصف میم یھب سب مت ےس یہ ش

ن

 مت زیلپ رون

 رکے اتہک ےہ۔۔۔۔م

 دی رکےتیل یہ ن  ن   یھبک رایض ںیہن وہےگن۔۔۔۔وه ھچک وسچ رک م

 

ار یج مہ اھبگ ےک ش

 یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مرایب ںیہمت اتپ ےہ مت ایک وبل ریہ وہ۔۔۔۔۔ار یج ریحت ےس اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔
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وہں سب مت آج رات ےھجم وہلٹس ےس یپ رک انیل رھپ مہ ماہں ےھجم اتپ ےہ یم ایک ہہک ریہ 

اہیں ےس ںیہک دور ےلچ اجےئ ےگ۔۔۔۔۔اس ےن ےسیج ےلہپ ےس نیلپ انبن   وہا م

 اھت۔۔۔۔۔۔

 وک اےنپ اسھت الم ول۔۔۔۔۔

ے

 مت یسک دوس

ے

  ماہں رگم مہ ہی اےلیک ںیہن رکتکس

 یھب

ے

ےہ اور اےس اتپ یھب م اہں کیھٹ ےہ ششک وک الم ےتیل یہ وه مہ دوونں یک ایھچ دوس

 رے ن  رے یم۔۔۔۔۔۔م
 
 ےہ ہ

  ےہ۔۔۔۔۔وه م

ن

ااھچ کیھٹ ےہ ایھب ولچ الکس ےتیل یہ رھپ نیلپ انبےت یہ ہک ایک رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ےتہک ےہ رایب ےک رمہا ڑھکا وہن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

اک ہشیش م وساہ اہیں ایک رک ریہ وہ۔۔۔۔۔ای  اگڑی وساہ ےک اےگ ارک رویتک ےہ اور اگڑی

ےچین رکے ای  ڑلاک وساہ ےس وپاتھچ ےہ وه سب ااٹسپ رپ ڑھکی رےشک اک ااظتنر رک ریہ م

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 م نس رک وچک رک اےس د

ن

  وہیت ےہ ہک اانپ ن

  ماسمئ اھبیئ آپ۔۔۔۔۔

  

ے

  رک اس ےک نپ س ان

ے

اہں یم مت اہک اجری وہ۔۔۔۔۔وه اب ےک اگڑی ےس ای

  ےہ۔۔۔۔۔
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  میھبت رےشک اک ااظتنر رک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔یم اجب رپ اجری وہں 

  مااھچ ولچ یم وھچڑ داتی وہں ںیہمت۔۔۔۔وه اگڑی اک دروازہ وھکےل اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ین وہیگ یم یلچ اجؤ یگ وخد۔۔۔۔۔وه دلجی ےس اےس انم رکیت 

 

ںیہن اھبیئ آپ وک رپش

  ےہ۔۔۔۔۔

 ین وہریہ ےہ اس ےئل آاج

 

ؤ یم وھچڑ داتی مےھجم ںیہمت وی ڑسک رپ ڑھکا دھکی رک رپش

  ےہ ویکہکن اسرے م

ے

  وہا اتہک ےہ سج رپ وساہ وک یھب وبجمرا انھٹیب ڑپن

ے

وہں۔۔۔۔۔وه رکسمان

  ماںیھن یہ دھکی رےہ وہےت یہ۔۔۔۔۔

ںیہمت اجب بک یلم مت ےن اتبن   یھب ںیہن۔۔۔۔وه ڈراویئ رکےت وہے وپاتھچ م

 ےہ۔۔۔۔۔

  سب رپوس یہ یلم ےہ آج دورسا دن ےہ ریما۔۔۔۔۔

مت روز ےھجم ہہک دن   رکو یم وھچڑ دن   رکو اگ ںیہمت۔۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اتہک م ااھچ

  ےہ۔۔۔۔۔

 یئ ایم یسیک یہ۔۔۔۔وه ن  ت یہ م

ے

 ن   اوب اور ن

ے

رکشہی رگم یم یلچ اجن   رکو یگ آپ اتبےئ ن

  مدبل دیتی ےہ۔۔۔۔۔
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یہ ماّللّ اک رکش ےہ س  کیھٹ یہ مت آیت یہ ںیہن وہ رھگ ہکبج دو رھگ وھچڑ رک 

 رایگض ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  مےہ۔۔۔۔۔وه ونصمیئ ن

 ی وہیئگ وہں م

ن

 مئ یہ ںیہن اتلم اب ہی اجب یھب گل یئگ ےہ وت اب زن  دہ یہ ی 

ٹ

یج سب ن

 رایگض رپ رکسماےت وہے یتہک م

ن

 ہلل وکشش رکو یگ اےن یک۔۔۔۔۔۔وه اس یک ن

 
ن

ان

  ےہ۔۔۔۔۔

اےن رپ وپاتھچ م دےتھکی یہ۔۔۔۔ااھچ اب اچوچ یک تعیبط یسیک ےہ۔۔۔۔۔۔وه ن  د

  ےہ۔۔۔۔۔

 ن   اک اٹیب

ے

 ا ےہ اور م یج ایھب وت رتہب ےہ۔۔۔۔۔ اسمئ وساہ ےک ن

ٹ

ےہ وج اس ےس نیت اسل ی 

  ملکش ےک اسھت اس اک االخق یھب تہب ااھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

رس ہی وین وررک یک افلئ ےہ۔۔۔ویقم)رجینم( داخن وک ای  افلئ داھکیےت وہے ےتہک م

  یہ۔۔۔۔۔

 م رپ اس ےک امےھت م

ن

 م داتھکی ےہ رگم ای  ن

ن

م۔۔۔۔یہس۔۔۔۔وه اسرے وررک ےک ن

م
 م
ہ

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔
 
  مرپ ب

  ہی وساہ افغر وکن یہ۔۔۔۔۔وه ویقم ےس وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔
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  مرس ہی یھب وین وررک یہ وساہ افغر۔۔۔۔۔وه دلجی ےس اتبےت یہ۔۔۔۔

 ے ۔۔۔۔۔۔
ن
 
ج
 ه
ب

  کیھٹ ےہ آپ اںیہن ریمے نپ س 

  میج رس۔

ے

 م رپ وغر رکن

ن

  ےلچ اجےت ےہ اور داخن اس ای  ن
 
۔۔۔۔ویقم ےتہک یہ ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

 م ےک وت تہب ےس ولگ وہےت یہ یم یھب ہن اجےن ایک ایک م

ن

افغر۔۔۔۔۔رگم افغر ن

ا  ےہ۔۔۔۔۔

ے

كی

ٹ

هی
 
ج

 وساتچ راتہ وہں۔۔۔۔وه انپ وسچ وک 

رپ وه )سی( وبل مرس یم ادنر ایتکس وہں وساہ دروازہ ونک رکے ااجزت امیتگن ےہ سج 

  رک ااجزت داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

وه ےسیج یہ ادنر دقم ریتھک ےہ وت اےنپ اسےنم ےھٹیب صخش وک دھکی رک ریحان رہ اجیت ےہ ےلھب م

  مداخن ےن رس افلئ یم دن   وہا اھت رگم اانت وت رظن آراہ اھت ےک وساہ اےس اچہپن ےکس۔۔۔۔۔

  ےہ وت وساہ وک دھکی رک م یج وت سم وساہ آپ۔۔۔۔۔داخن افلئ دنب رکے ےسیج یہ

ے

رظن ااھٹن

  ےہ وج اےس ریحاین ےس دھکی ریہ وہیت ےہ اےس وی وخد وک اتکت دھکی م

ے

وه یھب ریحان رہ اجن

  مداخن وک رشارت وسیتج ےہ۔۔۔۔۔
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آپ ےھجم اےسی ایک دھکی ریہ یہ رجینم اصہبح۔۔۔۔۔اووو۔۔۔۔وسری میم امی وس م

  م وسری۔۔۔۔وه انپ ہگج ےس ااتھٹ انپ رکیس وک

ے

  اس ےک نپ س ان

ے

اہھت ےس اصف رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

وسری میم یم آپ یک ہگج ھٹیب ایگ اھت۔۔۔۔۔وه وصعمتیم ےس اتہک ےہ اور وساہ اچیبری م

 وڑیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

گلی ا ں م

ن

ن
  رشدنمہ یس رظنے اکھجے انپ ا

وسری رس ےھجم اتپ ںیہن اھت ہک آپ اہیں ےک وبس یہ۔۔۔۔۔وه رشدنمہ یس ای  رظن م

  م ےہ۔۔۔۔۔اےس دھکی رک یتہک

 ی   ریمے اکونں ےن ھچک طلغ انس ےہ۔۔۔۔وه وھتڑا اس 

 

ایک اہک آپ ےن رس ای  ٹنم ش

  میک رطف کھج رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  موسری رس۔۔۔۔م

نکیل اس دن وت یم وچر اھت وت رھپ آج رس ےسیک۔۔۔۔۔وه وسےنچ واےل ادناز یم اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔

  م یہ ںیہن اچب اھت وج وه یتہک۔۔۔۔۔وسری رس۔۔۔۔وساہ ےک نپ س اس ےک العوہ وکیئ ظفل

ارے رجینم اصہبح آپ ےھجم ویکں رشدنمہ رک ریہ یہ ن  ر ن  ر وسری وبل رک۔۔۔۔۔وه م

 رپ اہھت ن  دنےھ اےس دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  یس 
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 ی  

 

آپ ےن ریما رپس رچان   وہاگ یھبت ےھجم ہصغ اایگ اھت۔۔۔۔وه ریغب اس ےس  رس ےھجم اگل ش

  مےہ۔۔۔۔۔مرظنے المےئ یتہک 

۔۔۔۔۔

ٹ
 

  ماور اس رطح آپ رجینم نب یئگ رای

  موسری رس اب ااسی یھبک ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔

  رک اتکس وہں۔۔۔۔۔وه دون  رہ انپ م

 

وےسی ارگ یم اچوہں وت آپ وک اس اجب ےس افی

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  رئیچ رپ ھٹیب رک ےھچیپ گیٹ اگل رک اتہک ےہ اور وساہ وفرا ےس رس ااھٹ رک اےس د

ل ںیہن رکو اگ ویکہکن یم داخن دوراین وہں وج البوہج یسک وک رپاشین ںیہن مرگم یم ا
ب لک
اسی 

 ۔۔۔۔۔

ے

  رکن

 ںیہن وہیگ۔۔۔۔وساہ سب رو دےنی وک م

ے

 
وسری رس اب ےس آپ وک وکیئ اکشی

  میھت۔۔۔۔۔۔

ےہ ہک ےھجم وسری یم ےنتج ظفل اےت ےہ ان س  م ںیہمت اتپ ےہ مت ےن انت ن  ر وسری اہکم

 اب ارگ وکیئ ریمے اسےنم وسری وبےل اگ وت ےھجم مت ن  د آاجؤ یگ مےس رفنت وہیئگ ےہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  رجینم اصہبح۔۔۔۔۔وه اس رپ زنط رکن

 وسری رس۔۔۔۔م

  مرھپ وسری۔۔۔۔
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  موسری رس ریما بلطم ےہ یم اجؤ رس۔۔۔۔وه دلجی ےس ن  ت دبیتل ےہ۔۔۔۔۔

انپ م یج یج رجینم اصہبح ریمی ایک اجمل وج آپ وک ااجزت دوں۔۔۔۔۔۔داخن

 دن   رک وباتل ےہ

ٹ

 
 ہ اراہ اھت۔۔۔۔۔۔ رکسماہ

ن

  ماس وک یھب اےس گنت رکےن یم م

  اجیت ےہ اور داخن رکسماےت وہے یفن یم رس م
 
وساہ ااجزت ےتلم ےہ کنیھت ںیہک ن  ہ

  افلئ یم اتکھج ےہ۔۔۔۔۔

ے

  الہن

وساہ اےسی اکم ہن ایک رک وه وت رکش ےہ وبس اےھچ ےھت وہنجں ےن اجب ےس ںیہن اکنال ارگ 

  ولچ وھتڑی یس ےبزعیت وہیئگ

ے

  رکن
 
  وت الت امر ےک ینپمک ےک ن  ہ

ے

 وت ایک وہا یسک موکیئ اور وہن

ےن انس وت ںیہن ہن ایم یھب روز رکیت ےہ آج وےسی یھب ایم ےن حبص ھچک ںیہن اہک اھت وت ان یک م

 اےت وہے اجیت ےہ ہک یسک ےس م

ٹ

 ی 

ٹ

ہگج رس ےن وپری رکدی۔۔۔۔۔وساہ وخد ےس ی 

رکٹاےت وہے یتچب ےہ وه ےصغ ےس اےس دھکی رک ھچک وبےنل یہ وایل وہیت ےہ ےک انپ ھچک م

  م وایل ےبزعیت ن  د اےن رپ رکسماےت وہے اعمیف امیتگن ےہ۔۔۔۔۔مدی   ےلہپ

وسری رس یم ےن داھکی ںیہن۔۔۔۔۔وه یتہک دلجی ےس اےگ لکن اجیت ےہ ہک ںیہک 

اس ےک ہنم ےس ھچک اور ہن لکن اجےئ اور اسےنم واےل ےک رہچے رپ اےس دھکی ےک م

 رصق رکیت ےہ۔۔۔۔

ٹ

 
  میگنیمک یس رکسماہ
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ل۔۔۔۔۔وه اس یک
ن ف

ٹ

ت

  ےہ آسف م ویب

ے

 ن

ٹ

تشپ وک اتکت ہہک رک داخن ےک آسف یک رطف ی 

  میم دالخ وہےن ےس ےلہپ یھب وه ای  رظن وساہ وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

۔۔۔۔۔۔  االسلم مکیلع۔۔۔۔ایک احل ےہ داخن اصچ 

ے م

ے

هن
سك

ای  اس یک یمک یھت۔۔۔۔۔۔ومکیلع االسلم۔۔۔۔مت یسک وک کیھٹ دھکی 

 ےک اسھت زنط م وہ۔۔۔۔۔وه

ٹ

 
اس یک آواز رپ زیباری ےس ہہک رک زی  دیتس یک رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  رکن

 رک اتھٹیب وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
پ
چ

هٹ 
ک

  ممت زنط تہب رکےت وہ ن  ر۔۔۔۔۔۔وه رکیس 

  وہا اہمترا۔۔۔۔۔۔وه اکم یک ن  ت وپاتھچ م

ن

اہں اعدت ےہ ریمی مت اتبؤ ویکں آن

 ےہ۔۔۔۔۔

ن  رہ اہھت المےن آن   وہں۔۔۔۔۔وه اس یک رطف دےھکی مدوم وگڈ یہس وسال ایک یم مت ےس

  مرکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

بلطم۔۔۔۔۔ بلطم ہی داخن اصچ  ےک مہ ویکں ہن نپ رنٹ نب اجےئ ےلہپ یک رطح م

  ماسھت اکم رکے ےگ اور وےسی یھب اسھت اکم رکےن یم وت ی  تک ےہ ہن۔۔۔۔۔۔
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م۔۔۔۔۔رگم یم االیک یہ یہس وہں ےھجم ںیہن رضو

م
 م
ہ

رت یسک یک ریمے اسھت ریما م

  ےہ۔۔۔۔۔۔ اّللّ یہ

ے

  اکیف ےہ۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت رپ یفن رکن

  ےہ داخن دوراین۔۔۔۔۔

ے

  اّللّ وت س  ےک اسھت وہن

  ےہ رگم اہلل ےک اسھت وکیئ وکیئ۔۔۔۔۔

ے

  ماہں اہلل س  ےک اسھت وہن

  مایک بلطم اہمترا۔۔۔۔۔

  ےہ رگم مہ اہلل وک وھچڑ رک ولوگں وک نپ رنٹ انبےت یہ ہی وسےتچ م

ے

 رے اسھت وہن
 
اہلل ہشیمہ ہ

 را رتہبنی نپ رنٹ وت اّللّ یہ ےہ اب مت وخد وک یہ دھکی ول مت اہلل وک وھچڑ رک م
 
وہے یھب ےک ہ

ےھجم نپ رنٹ انبےن آےئگ وہ۔۔۔۔۔داخن ےھچیپ رکیس ےس گیٹ اگلے رکسماےت وہے م

  م۔اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ھا ل رک 

مٹ
س

  ےہ رگم رھپ وخد وک 

ے

اہں یہس اہک مت ےن۔۔۔۔۔ضیف وک اس رپ ہصغ وت تہب ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رکسمان

 وت رھپ دوونں ینپمک وک الم ےتیل یہ۔۔۔۔۔۔م

  وہں مت وخد یہ وھچڑ رک ےئگ ےھت یم ےن وت 

ے

ںیہن اب یم یسک اور ےک اسھت اکم رکن

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ںیہن اہک اھت ںیہمت۔۔۔۔۔وه دنکےھ اواکچ رک م

  ممت ھجم ےس دینمش رک رےہ وہ۔۔۔۔وه دیجنسیگ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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ارے دنمش وت مہ ےلہپ ےس ےھت وج چیپ یم دویتس وہیئ یھت ہن وه مت ےن بلطم ےک ےئل م

  میہ یک یھت۔۔۔۔

  ویکں م
 
ی  

ے

  ںیہمت اتپ اھت ےک یم اہمترا دنمش وہں وت رھپ مت ےن ےھجم اےنپ ف
 
چ

  ےہ۔۔۔۔۔راھک۔۔۔۔وه ےتسنہ وہ

ے

  ے اس اک ذماق انبن

  اچل وک م
 
 ہک اس یک ہ

ے

  ےہ ن

ے

  رھک
 
ی  

ے

 ےس زن  دہ دنمش وک ف

ے

ویکں ہک داخن دوراین دوس

اس رپ یہ ااٹل رک ےکس۔۔۔۔۔وه رکیس یک گیٹ وھچڑ ےک اس یک رطف کھج رک اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  موه داخن دوراین اھت اےس اتپ اھت ےک دنمش بک ایک اچل لچ راہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

  م ذنیہ وہ مت۔۔۔۔۔وه ےتسنہ وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔تہب

  یم ذنیہ وہےن اسھت یم وخوصبرت یھب تہب وہں۔۔۔۔۔

وخوصبریت ےس ےھجم ن  د آن   ایھب وج ڑلیک اہمترے اسف ےس یئگ ےہ وہ وکن م

  یھت۔۔۔۔۔اےس وخوصبریت ےس وساہ ن  د آیت ےہ۔۔۔۔۔۔

م اربئو ااھٹ رک وپاتھچ م وه اہیں اجب رکیت ےہ مت ویکں وپھچ رےہ وہ۔۔۔۔۔وه ای 

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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ل رپی یسیج۔۔۔۔۔وه وساہ اک وصتر م
ب لک
وےسی یہ وپھچ راہ اھت نکیل ڑلیک یھت تہب ایپری 

  مرکے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

مت ن  پ یھب ےنب واےل م رشم رکو وھتڑی اہمتری ای  دعت ویبی ےہ اور تہب دلج

  ےہ رگم اس یم رشم وہوت آے ہن۔۔۔۔۔۔

ے

  موہ۔۔۔۔۔داخن اےس رشم دالن

  مںیہمت ےسیک اتپ ےک یم ن  پ ےنب واال وہں۔۔۔۔اےس ریحت وہیت ےہ۔۔۔۔

 دیھکی م

ٹ

ی ک ہپ اہمتری وپس
 س
فی

وپری داین وک اتب رےہ وہ وت ےھجم یھب اتپ ےلچ اگ ہن 

 یھت۔۔۔۔۔م

 اتلچ وہں رھپ۔۔۔۔۔ اووو۔۔۔۔ااھچ۔۔۔۔۔ولچ یم

  ےہ سج رپ م

ے

یھبک ہن الماقت وہ۔۔۔۔۔داخن اس ےس اہھت المےت وہے ن  ت لمکم رکن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  ےہ اور داخن اانپ ومن  لئ ویز رکےن گل اجن

ے

  اک رخ رکن
 
 وه اتسنہ وہا ن  ہ

  م

ے

آیپ ایم ہہک ریہ یہ ہی دودھ یپ ںیل۔۔۔۔۔فیس دودھ اک الگس وساہ ےک اسےنم رکن

  لئ یم اکم رک ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔ےہ وج یسک اف

 رہ رکیت م

 

اہں ادرھ رھک دو۔۔۔۔۔وه رصموف ےس ادناز یم اسڈیئ لبیٹ یک رطف اش

  ےہ۔۔۔۔۔
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ھگ ںیہن اجیت۔۔۔۔۔وساہ وک ای  ہنیہم وہایگ اھت دوراین م

ے

ب

آیپ آپ روز اانت اکم رکیت وہ 

 رٹسسی یم

ٹ ن

اجب ےس ارک اجب رکےت وہے اور اب ہی اس اک روز اک ومعمل اھت ہک  ای

 ۔۔۔۔۔

ن

  اھکےن ےک دعب افلئ وھکل ےک ھٹیب اجن

ن

  اھکن

 ۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

ل ںیہن ےھجم ااھچ اتگل ےہ اکم رکن
ب لک
  مںیہن 

 اکم رکںیل رھپ ریما یھب ارٹن وہاجے اگ وت یم وخد وکیئ ایھچ یس م

ے

آیپ سب آپ دو اسل ی

 ھ ولاگن رھپ آپ وک وکیئ رضورت ںیہن

ٹ ن

 اجب رکےن یک۔۔۔۔۔اےس رکف اجب ڈوھی

  وہیت ےہ وساہ یک یھبت رکفدنمی ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔

ن

  ااھچ کیھٹ ےہ اب مت اجےک وساجؤ حبص اکجل یھب اجن

 ض ےہ ہک وه م مآیپ آپ اھبیئ وک ویکں ںیہن یتہک ہک

ن

 ہچ جھب دن   رکے ان اک ف

ن

وه ںیمہ خ

 ااجت وپرے رکے ےھجم وت اتگل ےہ اوب وک دل یک

ن

 رے اخ
 
 امیبری یھب اھبیئ یک وہج ےس مہ

  وہیئ ےہ۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ی  ی ن  ت فیس ااسی ںیہن ےتہک اور مت وخد وسوچ اھبیئ واہں اجب رکےت ےہ واہں ان اک اانپ م

 ااجت ااھٹےئ ںیہمت اتپ ےہ واہں ینتک اگنہمیئ 

ن

 رے اخ
 
اکرون  ر وھتڑی ےہ وج ہ

م
ب 
ل ایھچ ںیہن یتگل۔۔۔۔۔ےہ۔۔۔۔۔وساہ وک اےنپ اھبیئ یک ی  ایئ 
لک

  م

  موت رھپ آپ اھبیئ وک اتبدںی ےک آپ اہیں اجب رک ریہ یہ۔۔۔۔۔
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ریمی نہب اجب رک ریہ ےہ وه وخد وک ی  ا ںیہک ےگ م اس ےس ایک وہاگ اھبیئ نشنیٹ ےگنیل ہک

ہک دوھکی ریمے وہےت وہے ریمی نہب اجب رک ریہ ےہ۔۔۔۔۔وساہ افلئ دنب م

  مرکے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  م آیپ آپ ےس

ے

 ہ ےہ۔۔۔۔فیس ہنم انب رک ڑھکا وہن

ن

  یہ گ

ن

وت اھبیئ ےک اطمقل ن  ت رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ان ہک ےئل وکیئ ی  ا ظفل ںیہن نس یتکس م میج ویکہکن یم اھبیئ ےس تہب ایپر رکیت وہں اور

  م۔۔۔۔۔وه امن ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  اچےیہ اھت ویکں ہک یم 

ن

آپ ےس نیت موےسی داھکی اجےئ وت آپ وک ھجم ےس زن  دہ ایپر وہن

 ے یہ۔۔۔۔۔۔وه دس اسل رپ زور م

ٹ

  وہں ہکبج اھبیئ آپ ےس دس اسل ی 

ٹ

اسل وھچن

  مداتی وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ااسی ںیہن ےہ ےھجم مت ےس یھب ایپر ےہ۔۔۔۔وه اس اک ہنم دھکی رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ اور وساہ م

ے

  الچ اجن
 
ہہ۔۔۔۔ اتپ ےہ انتک ایپر ےہ۔۔۔۔وه اتہک رمکے ےس ن  ہ

ن

ہ ٹ

  موہے اسڈیئ لبیٹ ےس دودھ اک الگس ااھٹیت ےہ۔۔۔۔۔۔ رکسماےت

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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ل اس اکم یم اہمتری دمد ںیہن رکو م
ب لک
 اب ںیہن وہایگ یم 

ن

مت ولوگں اک دامغ وت خ

  میگ۔۔۔۔۔۔ششک ان دوونں یک ن  ت نس رک وفرا ےس ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 ری دمد رکیتکس وہ دوھکی مت م
 
  سب رایب وک وہلٹس مششک سب مت یہ ہ

ن

ےن زن  دہ ھچک ںیہن رکن

  یم اہمترے ٹیلف ےس رایب وک ےل ولاگن دانھکی یسک وک اتپ ںیہن م

ن

ےس اےنپ ٹیلف یم ےل آن

  مےلچ اگ۔۔۔۔۔ار یج ششک وک دون  رہ اےنپ اسھت اھٹیب رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

  مار یج مت یسیک وچبں وایل ن  ںیت رک رےہ وہ یم ےسیک اےنپ۔۔۔۔۔

ن ےس امں ن  پ ہی نہب اھبیئ یہ اکنج ںیہمت ڈر ےہ اےلیک ٹیلف یم ریتہ وہ ماہمترے وکم

  ےہ سج یک ار یج تنم رک 

ے

اہمترے ےئل وت تہب آاسن ےہ ۔۔۔۔۔رایب وک اس رپ ہصغ ان

  ےہ اور اس ےک رخنے یہ ںیہن اجےت۔۔۔۔۔

ے

  راہ وہن

وت رظن رےتھک یہ ارگ ماہں ےلھب یم ایلیک ریتہ وہں رگم ریمے اےگ ےھچیپ واےل وت ےہ ہن وه 

ان یم ےس یسک ےن دھکی ایل وت یم ایک وجاب دویگن ولوگں وک۔۔۔۔۔اےس رایب یک ن  ت م

  ی  ی یتگل ےہ رگم رھپ یھب رنیم ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

اہمترا وکن اس اخدنان ےہ وج مت ڈر ریہ وہ ہک یم ایک وجاب دویگن ای  میتی اخےن یم 

پ یک وہج ےس انت ایھچ ویین یم ڑپھ ریہ ےہ اےس انپ زعت یک م  

 

یلپ ڑلیک وج اوکسڑلش

  مرکف ےہ واہ یئھب۔۔۔۔۔رایب اس رپ زنط رکیت یتسنہ ےہ۔۔۔۔۔۔
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  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مرایب ںیہمت اتپ ےہ مت ایک وبل ریہ وہ۔۔۔۔۔ار یج وک رایب یک ن  ت رپ ہصغ ان

وھچڑو ار یج اس ےن ھچک طلغ یھب وت ںیہن اہک رکشہی رایب ےھجم ن  د دالےن ےک ےئل ہک یم م

میتی اخےن یم یلپ ڑلیک وہں۔۔۔۔۔وه من آوھکنں ےس یتہک اانپ گیب ااھٹےئ واہں ےس م

  میلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

  اہمتری م
 
 اےس اس اک امیض ن  د رکایت وہ اور وہ ہ

ے
ے

  وق
 
 ےہ مت ویکں ہ

ے

 ری دوس
 
رایب وه ہ

  ےہ اےس اتپ اھت م

ے

پ وہرک یتنس یتیل ےہ۔۔۔ار یج یھب رایب وک اتہک اس ےک ےھچیپ اجن ن  ت چپ

  موه اہک اجریہ ےہ اور رایب وک اب یھب اتگل ےہ ہک اس ےن ھچک ی  ا ںیہن اہک۔۔۔۔۔۔

  ےہ اہجں ششک م ششک۔۔۔۔اہیں ایک

ے

رک ریہ وہ اےلیک۔۔۔۔۔ وه ویین یک کیب اسڈیئ ان

یھٹیب رو ریہ وہیت ےہ وه ارثک رایب یک ن  ںیت ےنس ےک دعب اہیں یہ ارک رویت م

  میھت۔۔۔۔۔۔

  مھچک ںیہن مت اجؤ۔۔۔۔۔وه اہھت یک تشپ ےس اےنپ آوسن اصف رکے یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 مت اہیں وہ یم یھب 

ے

  ی
 
یہی روہ اگ۔۔۔۔وه یھب دنکےھ ےس مںیہن یم ںیہن اجراہ چ

 ر رک اس ےک ی  ای   یم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  گیب ان

  ار یج ےلچ اجؤ ورہن رایب رھپ ےھجم وبےل یگ۔۔۔۔۔
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مت ویکں اس یک ن  ت وک رس رپ وسار رکیت وہ اس یک اعدت ےہ اےسی انہک اب ےھجم دھکی ول یم م

م

ے
 

  مت یھب رکو۔۔۔۔۔وه اےس  یھب وت اےس ی  داس

ن

  وہن

ے

  مانپ اثمل داتی ےہ۔۔۔۔۔رکن

 ۔۔۔۔۔م

ن

 دی رک رےہ وہن

 

  ماہں یھبت اس ےس ش

  وہا اتہک ےہ م

ے

 انپ ہگج یم وت دویتس ےک احلظ ےس ہہک راہ اھت۔۔۔۔۔وه رکسمان

ے

ّ
اہں حم 

 آاجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  سج رپ ششک ےک یھب رہچے رپ رکسماہ

 رپ اتہک 

ٹ

 
  مےہ۔۔۔۔۔مت رکسماےت راہ رکو تہب ایھچ یتگل وہ۔۔۔۔وه اس یک رکسماہ

 مااھچ سب نھکم ہن اگلؤ۔۔۔۔۔یم ایتر وہں مت دوونں یک دمد رکےن ےک ےئل۔۔۔۔۔وه

رکسماےت وہے اےنپ آوسن اصف رکیت ےہ اور ار یج وت اس یک ن  ت نس رک یہ وخش 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وہاجن

چس ششک ۔۔۔۔ن  ر مت تہب ایھچ وہ چس یم ولچ لچ رک رایب وک یھب انسےت یہ ہی وخش م

 ےگن اسری ن  ت وھبل مربخی۔۔۔۔۔ار 

ے

  وہا اتہک ےہ وت ششک یھب اےنپ گیب ن

ے

یج ڑھکا وہن

  مرک رایب ےک نپ س اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

رس اس افلئ رپ اسنئ رکدںی۔۔۔۔۔وساہ داخن ےک آسف یم اےک اےس افلئ دیتی م

  ےہ۔۔۔۔۔
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سم وساہ آپ اکم تہب تسس رطےقی ےس رکیت یہ وھتڑا دلجی رکا 

  مے۔۔۔۔۔داخن اس ےس افلئ ےتیل وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔رک

  وسری رس اب ےس دلجی اکم رکا رکو یگ۔۔۔۔

  مزیلپ سم وساہ آپ ہی وسری ظفل اب ںیہن ںیہک یگ آپ۔۔۔۔۔

وسری۔۔۔۔۔ریما بلطم یج رتہب رس۔۔۔۔وه اس ےک وھگرےن رپ دلجی ےس یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ ہک وساہ اک مسم وساہ ادرھ آپ یک۔۔۔۔۔داخن افلئ یم اےس ھچک

ے

 داھکی راہ وہن

ومن  لئ رگنی رکےن اتگل ےہ ےسج وه اکٹ رک داخن یک رطف وتماہج وہیت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  میج رس آپ ںیہک۔۔۔۔

  ےہ ہک وساہ اک ومن  لئ دون  رہ م

ے

آپ یک وھتڑی یطلغ۔۔۔۔۔داخن ن  ت رشوع یہ رکن

 ا رک وفرا اکٹ دیتی ےہ اور داخن وکم
 
ی ےہ وج یھبک م رگنی رکےن اتگل ےہ ےسج وه ھگ

ے

هٹ
ب ك

د

  وساہ وت یھبک اس ےک اہھت یم ومن  لئ وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

وسری رس اب ںیہن آے اگ۔۔۔۔۔وه امےھت ےس ہنیسپ اصف رکے یتہک ےہ اور داخن م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  افلئ دنب رکے دوونں اہھت اسےنم لبیٹ ہپ رںیھک ھٹیب اجن
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 رہ رک

 

  ےہ۔۔۔۔۔ےلہپ آپ وفن نس ںیل۔۔۔۔وه اہھت ےس وفن یک رطف اش

ے

  من

  ےہ ہک اس اک ومن  لئ دون  رہ رگنی رکےن م

ے

ںیہن رس آپ۔۔۔۔۔سب وساہ اک ہی انہک وہن

 ڈاںیل اےس یہ دھکی راہ 
 
ی ےہ وج امےھت ہپ ب

ے

هٹ
ب ك

اتگل ےہ سج رپ وه رشدنمہ یس داخن وک د

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہن

  ےہ رگم رھپ یھب رن

ے

 ی   وکیئ رضوری اکل وہ۔۔۔۔اےس ہصغ وت تہب ان

 

یم ےس مااھٹ ںیل ش

  ماتہک ےہ۔۔۔۔

  یج رس۔۔۔۔۔

  وہوت ومن  لئ اوف رکےک اےیئ اگ۔۔۔۔وساہ ےک م

ن

  یھب ریمے آسف یم آن
 
رگم اب چ

  وفن اکن ےس اگلےن رپ وه اتہک ےہ سج رپ وه اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔

 ی وہیت وہں۔۔۔۔۔وساہ م

ن

 ی 

ے
ے

ایک ےہ ویکں ن  ر ن  ر اکل رک رےہ وہ اتپ ےہ ہن یم اس وق

  یت ےہ۔۔۔۔۔فیس اک ربمن دھکی رک ےھچیپ ہنم رکے اےس انس

 ادکیم یہ دیسےھ 
 
 یہ وساہ ےک امےھت رپ ڑپےھ ب

ے
ن

آیپ اوب۔۔۔۔۔فیس یک آواز یس

  وہاجےت یہ۔۔۔۔۔

یک۔۔۔۔ایک وہا ےہ اوب وک۔۔۔۔۔وه ومن  لئ ےس فیس یک رویت وہیئ آواز نس رک یسک م

  ادنےشی ےس ڈر ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔
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 ا

ن

 تعیبط خ

ن

  ب وہیئگ ےہ۔۔۔۔آیپ آپ دلجی ےس وہلٹپس آاجؤ اوب یک ااچی

 یم سب اریہ وہں۔۔۔۔۔۔وه ہہک رک وفن م

ے

 رکو رو م

ے

ااھچ یم آیت وہں مت رکف م

  ماکیتٹ ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ اس ےک م

ے

س  کیھٹ ےہ سم وساہ۔۔۔۔داخن وج اکیف دی   ےس ایس وک دھکی راہ وہن

  موفن رےنھک رپ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

  

ن

 اب وہیئگ ےہ ےھجم اجن

ن

وہاگ۔۔۔۔۔وه تہب مںیہن۔۔۔رس۔۔اوب۔۔۔اوب یک تعیبط خ

  لکشم ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 وہں اہلل س  رتہب رکے اگ آپ اجےئ۔۔۔۔۔وه اس م

ے

 ن م

 

ااھچ کیھٹ ےہ آپ رپش

  اک رخ رکیت م
 
یک آھکن یم آوسن دھکی رک رنیم ےس اتہک ےہ اور وساہ ااجزت ےتلم یہ ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ےسیج یہ دالخ وہیت ےہ وت اسےنم یہ چنیب رپ ایک وہا ےہ اوب وک۔۔۔۔۔وساہ وہلٹپس یم 

  مآہیس اور فیس ےھٹیب رظن اےت یہ۔۔۔۔۔۔

  یم رمکے یم یئگ وت وہیبش ڑپے ےھت۔۔۔۔۔۔آہیس روےت وہے م
 
اتپ ںیہن وساہ چ

  میتہک یہ۔۔۔۔۔
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  مایم آپ رپاشین ہن وہں اّللّ س  رتہب رکے اگ۔۔۔۔۔

  دھکی وساہ مآیپ ڈارٹک اصچ  آرےہ ےہ ان ےس وپےھچ۔۔۔۔فیس ڈا

ے

رٹک اصچ  وک ان

 یتھ ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  ےس اتہک ےہ ےسج نس رک وساہ ڈارٹک یک رطف ی 

  مڈارٹک اصچ  ےسیک یہ اوب۔۔۔۔۔وه اس ےک نپ س ارک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

آپ ریمے اسھت آے۔۔۔۔ڈارٹک اےس ےتہک اےنپ روم یک رطف اجےت ےہ اور وساہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  رظن فیس اور آہیس وک دھکی رک ان ےک ےھچیپ اجیت

  اگ۔۔۔۔ڈارٹک رئیچ رپ ھٹیب رک ےتہک یہ۔۔۔۔۔

ن

  ماٹیب اب آپ ریمی ن  ت داہین ےس یس

 ین وایل ن  ت وت ںیہن ےہ ہن۔۔۔۔وه رکفدنمی ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 

  موکیئ رپش

  مےہ یھب اور ںیہن یھب۔۔۔۔

  مبلطم یم یھجمس ںیہن۔۔۔۔

اٹیب آپ ےک اوب ےک دل ےک نیت وال دنب یہ ہکبج دل یم اچر وال وہےت یہ آپ ےک م

 ی م

ٹ

اوب سب اب ای  وال رپ یج رےہ یہ وج ان ےک ےئل اصقنن دے ےہ اور س  ےس ی 

  وال یھب اب دنب وہراہ ےہ ارگ وه دنب وہایگ وت آپ ھجمس یتکس م

ے

 ین وت ہی ےہ ےک وه وچوھن

 

رپش

  ےتھجمس یہ۔۔۔۔۔۔یہ۔۔۔۔۔وه اسری ن  ت اےس 

 یھب ںیہن یپ رھپ ویکں۔۔۔۔

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
  اوب ےن وت یھبک 
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 ہی یسک ےشن وایل زیچ ےس ںیہن وہیت یم آپ وک اتھجمس وہں دںیھکی م

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
دل یک امیبری 

 رے مسج یم وخن وک اےگ اچہپےن ےک اکم اےت یہ اور م
 
دل یم اچر وال وہےت یہ وج ہ

ا یئ 

ن

پكی
چ
 رے دل یم عمج من  ت ریہ واولں یک وت وج مہ 

 
ا یئ ہ

ن

پكی
چ
وایل زیچے اھکےت یہ وه 

  وخن اانپ اکم حیحص ےس م
 
وہیت ےہ اور اس رطح وه دل ےک وال یم مج اجیت ےہ اور چ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے
ن

 
  وت ہی اہرٹ اکیٹ اک ش   ب

ے

ن   ںیہن رکنپ 

  وہاگ۔۔۔۔۔ڈارٹک ہہک رک اےس دےتھکی 

ن

ایس ےئل ںیمہ آپ ےک اوب اک دلج یہ ن  ےئ نپ س رکن

  ۔۔۔یہ۔۔

  مکیھٹ ےہ آپ اورپنشی رشوع رکے۔۔۔۔۔وه دلجی ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  موه وت یم رشوع رکدوں رگم اس ےس ےلہپ آپ وک سیف عمج رکواین وہیگ۔۔۔۔۔

 آپ اورپنشی وت رشوع رکے۔۔۔۔

ے

  ی
 
 عمج رکوادویگن چ

ے

  میم لک ی

  وت یم تفم یم ان اک الع

ے

ج رکداتی لک ںیہن ایھب رکواین وہیگ ارگ ریمے سب یم وہن

رگم اہیں ن  ت وہلٹپس یک ےہ یم ھچک ںیہن رکاتکس۔۔۔۔۔وه یفن یم رس الہ رک ےتہک م

  یہ۔۔۔۔۔۔

ااھچ آپ ےھجم اتب دںی ےنتک ےگل ےگ یم عمج رکوادویگن۔۔۔۔۔وه ان ےس وپیتھچ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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  مالھک۔۔۔۔۔ 20

 ار یم وہاجے م م50الھک رگم ہی وت تہب زن  دہ یہ یم یھجمس یھت ےک  20ایک 

ن

 
ہ

  ماگ۔۔۔۔۔وه ریحت ےس وبیتل ےہ۔۔۔۔۔

 اروں یم اکم وہاجے اگ۔۔۔۔۔ڈارٹک اس 

ن

 
ہی وگرٹنمن اک وہلٹپس وھتڑی ےہ وج ہ

 یک ن  ت رپ زنطہی رکسماےت یہ اور وساہ اچیبری نشنیٹ یم آاجیت ےہ ہک اےنت ےسیپ الےئ یگ

  ماہک ےس۔۔۔۔۔۔۔

 ہچ ےہ سج روم یم م 7الھک ےگل ےگ ن  ق ےک  13ن  ےئ نپ س ےک ےئل وت 

ن

الھک اورپ اک خ

 یہ ای  دن اک ای  الھک ےہ یم وت رھپ یھب آپ م

ٹ
ن

 
آپ ےک اوب اڈٹیم یہ اس روم اک رن

  م
 
 ن دھکی رک ےتہک ےہ سج ہپ وه سب رس الہ رک ن  ہ

 

ےس مک ےل راہ وہں۔۔۔۔وه اےس رپش

  م۔۔۔۔۔۔۔۔آاجیت ےہ۔

  آیت ےہ وت فیس وفرا اس 
 
آیپ ایک اہک ڈارٹک ےن ایک وہا ےہ اوب وک۔۔۔۔۔وساہ ےسیج یہ ن  ہ

  ےہ اور وساہ آہیس اور فیس وک رکفدنمی ےس دھکی رک س  اتبیت م

ے

ےک نپ س ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

الھک اہک ےس الےئ ےگ مہ۔۔۔۔۔۔آہیس وک یھب رکف وہیت م 20الھک۔۔۔۔۔ 20ایک 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

68 

 ہن رکے یم اھبیئ ےس ن  ت رکیت وہں س  وہاجے اگ۔۔۔۔۔وساہ مایم آپ رکف

اور فیس انپ م اںیھن یلست دیتی اےنپ ومن  لئ رپ رواہن اک ربمن المیت ےہ ای  ویہ اھت اب

  رویت وہیئ امں وک ےلرک نپ س چنیب رپ اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

 نخ اھکےت وہے رواہن ےک وفن ااھٹےن اک ااظتن

ن

ر رکیت وساہ وفن اکن ےس اگلے اےنپ ن

  مےہ وج ای  دو لیب رپ ااھٹ اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ولیہ یسیک وہ وساہ۔۔۔۔۔وه وخدشیل ےس اتہک ےہ اور وساہ اےنپ اھبیئ یک آواز نس رک یہ اانپ م

  مطبض وھک دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔م

ایک وہا وساہ رو ویکں ریہ وہ۔۔۔۔اوب کیھٹ ےہ ہن۔۔۔۔اےس وساہ ےک روےن رپ الہپ م

  ےہ۔۔۔۔

ے

  م۔۔ایخل افغر اک ان

 اب ےہ زیلپ آپ آاجے مہ اہیں تہب اےلیک یہ یم اےلیک 

ن

اھبیئ اوب یک تہب تعیبط خ

 ھا ل یتکس۔۔۔۔۔وه روےت وہے یتہک ےہ سج رپ رواہن نشنیٹ یم 

مٹ
س

اہیں ھچک ںیہن 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مآاجن

  وہں رگم مت اتبؤ وت وہا ایک ےہ اوب وک۔۔۔۔۔اےکس وپےنھچ رپ وساہ اےس س  اتبیت م

ے

ااھچ یم ان

  ےہ۔۔۔۔۔
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رکف م الھک یہ۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت نس ےک3الھک رگم ریمے نپ س وت رصف  20ایک 

  مدنمی ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ماھبیئ آپ سب آاجے وسیپ اک ااظتنم یھب وہاجے اگ۔۔۔۔م

 رکو۔۔۔۔اور اوب اک داہین روھک۔۔۔۔وه اتہک اکل اکٹ داتی م

ے

  وہں مت رکف م

ے

ااھچ یم ان

رک آوسن اصف ےئک آہیس اور فیس ےک نپ س اجیت  ےہ اور وساہ وفن اکن ےس اٹہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 آن   ویکں ںیہن۔۔۔۔۔رایب وج ششک ےک ٹیلف م

ے

ن  ر اتپ رکو اہک رہ ایگ ےہ ار یج ایھب ی

  میم بک ےس ار یج اک ااظتنر رک ریہ یھت گنت ارک وپھچ یہ یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

رکےک آیت وہں اہیں لنگس رپوملب ےہ۔۔۔۔۔وه یتہک م ااھچ مت ادرھ وھٹیب یم اےس اکل

  مآرام ےس دروازہ دنب رکیت ےہ۔۔۔۔۔ ن  وکلین یک رطف اجیت ےہ اور ن  وکلین یم ارک

  ںیہن دھکی یتکس ارگ اہمترے رھگ واولں وک اتپ م

ے

 م وہن

ن

  یم ںیہمت وی دبن

ن

رایب ےھجم اعمف رکن

ےھجم اعمف رکدانی۔۔۔۔۔وه ومن  لئ م ملچ ایگ وت وه اہمترے اسھت ار یج وک یھب امر دےگنی

  یم ربمن المیت وخد یہ ےس یتہک ےہ ہکبج رو یھب ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ماالسلم مکیلع ۔۔۔۔۔۔۔ ولیہ
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وکن۔۔۔۔۔۔ششک ےک السم رکےن رپ اےگ ےس رمداہن آواز یم وجاب  ومکیلع االسلم

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ان

 اصف رکےت وہے یتہک میج یم آپ یک ریخ وخاہ وہں۔۔۔۔وه اےنپ امےھت ےس ےنیسپ

  ےہ۔۔۔۔۔

  

ے

ی آواز یم وجاب ان

صل

ن

غ

ایک بلطم وکن وہ مت ویکں وفن ایک ےہ۔۔۔۔۔اےگ ےس 

  ےہ۔۔۔۔۔

ےجب الوہر ےک سب م 11یم ےن آپ وک ہی اتبےن ےک ےئل وفن ایک اھت ہک آپ یک یٹیب 

اڈے ےس ای  ڑلےک ےک اسھت رمی رواہن وہریہ ےہ وه دوونں وکٹ ریمج رکےن م

 ارگ وہ ےکس وت انپ یٹیب وک روک ںیل۔۔۔۔۔وه دلجی ےس ہہک رک وفن اکٹ رک مواےل یہ

 ےس اگل رک ای  رہگی اسسن یتیل ےہ رھپ ومن  لئ وک اسےنم رکے م

ن

ومن  لئ وک اےنپ یس 

  مدون  رہ وکیئ ربمن المیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ے واال وہں۔۔۔۔۔

ن

کلن

ن

ن
  ماہں ششک یم سب 

 رایب ںیہن

ے

  ایھب ی

ن

 آن

ے

 ایئ ےہ اور ااھچ ںیہن ےگل اگ ےک مت اس مںیہن مت وھتڑی دی   ی

  وھتڑی وھتڑی م
 
 اےت وہے وھجٹ یتہک ےہ ہکبج ہ

 
 ریمے رھگ اؤ۔۔۔۔وه ھگ

ے
ے

وق

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  رک د

ٹ

  مدی   دعب ےھچیپ یھب م
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ا  وہں۔۔۔۔

ے

کلی

ن

ن
 

ے

  ااھچ کیھٹ ےہ رھپ یم آدےھ ےٹنھگ ی

  وفن ان رکیت ےہ وت اسےنم 
 
اہں کیھٹ ےہ۔۔۔۔وه ہہک رک وفن دنب رکدیتی ےہ اور چ

  میک زتنی ینب وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔ wallpeper یہ ار یج یک رکسمایت وہیئ وصتی  

 رکیت وہں نکیل یم رایب ےس یھب رکیت وہں یم یھبک ںیہن م

ے

ّ
ار یج یم مت ےس تہب حم 

 مت ےس نیھچ ولں رگم وج راہتس مت ےن انچ م

ے

ّ
 یک اخرط اہمتری حم 

ے

ّ
اچوہں یگ ےک انپ حم 

 م وہاجےئ ےگ۔۔۔۔۔وه م

ن

ےہ وه طلغ ےہ اہمترے اس ای  دقم ےس دو اخدنان دبن

اےنپ آوسن اصف ےیک رمکے یک رطف اجیت م وصتی   وک دھکی رک یتہک ےہ رھپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ی ےس لہٹ ریہ م ایک اہک ار

ن

چپی ٹ
ت ٹ 

یج ےن۔۔۔۔۔۔ششک ےک رمکے یم اےت یہ رایب وج 

  دھکی وفرا اس ےک نپ س آیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  موہیت ےہ اےس ان

وه۔۔۔۔وه ہہک راہ ےہ رایب وک وہک سب ااٹسپ رپ آاجے یم ویہ ڑھکا اس اک ااظتنر رک راہ م

  ۔۔۔۔وه اےتکٹ وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔وہں۔

  ایک یم ایلیک اجؤ۔۔۔۔اےس ریحت وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔

ن

 وگنماےتیل یہ مت اس یم یلچ اجن

ٹ

 
  اہں مہ رای

  ممت یھب ولچ ہن ریمے اسھت۔۔۔۔۔م
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ںیہن رایب یم ںیہن اج یتکس ںیہمت اتپ وت ےہ اہیں س  ولگ ریمی دھکی اھبل رکےت یہ م

  
 
 مئ ن  ہ

ٹ

یگ وت وچدیکار س  وک اتب داگی۔۔۔۔۔وه ہی ن  ت چس یتہک مارگ یم اس ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 وگنماولیگن۔۔۔۔۔وه یتہک انپ اچدر م

ٹ

 
  ےس یہ رای

 
ااھچ کیھٹ ےہ رھپ یم یتلچ وہں ن  ہ

  یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  ماوڑھ ےک گیب ااھٹے ن  ہ

 وھچڑےن آیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماانپ ایخل رانھک رایب۔۔۔۔۔۔ششک اےس دروازے ی

مت یھب ایتر رانہ تہب دلج مت ریمی اور ار یج یک دوعت رکو یگ۔۔۔۔۔وه رکسمایت م اہں اور

وہیئ یتہک یلچ اجیت ےہ اور وه دروازے دنب رکےئ ادنر ارک وصےف رپ رگےن ےک ادناز م

  میم یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔۔

یم ےن وج ایک ےہ ایک وه حیحص ےہ۔۔۔۔۔وه وخد ےس یہ وسال رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔اہں 

 ےہ اب دوونں اخدناونں یک زعت چب اجےئ یگ۔۔۔۔۔وخد یہ وجاب یم ےن حیحص ایک

  مدے رک نئمطم وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

اتپ ںیہن اہک رہ ایگ ےہ ہی۔۔۔۔۔۔رایب اکیف دی   ےس سب ااٹسپ رپ ڑھکی ار یج اک ااظتنر رک 

  یہ اےس اےنپ ےھچیپ ای  رمد یک آواز آیت
 
  م ےہ۔۔۔۔۔۔ریہ وہیت ےہ ےک چ
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 یت ےہ وت اسےنم اےنپ اھبیئ م

ٹ

 را ااظتنر وت ںیہن رک ریہ یھت یٹیب۔۔۔۔۔رایب ےسیج یہ م
 
ہ

  ن  پ وک دھکی رک اس ےک نپ ؤں ےس زنیم یہ لکن اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  من  ۔۔۔۔ن  ن  ۔۔۔آپ۔۔۔۔۔

اہں یم ےن اہک اھت ہن ےک یم وخد ےنیل اؤ اگ وت مت انت دلجی ادرھ ویکں آیئگ۔۔۔۔۔وه م

  م وبےتل یہ ےسیج وایعق یم وه اےس ےنیل آے وہ۔۔۔۔۔اےسی

ولچ رھگ یم س  اہمترا ااظتنر رک رےہ یہ۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اس اک اہھت انت زور م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وسحمس وہن

ے

  مےس ڑکپےت یہ ےک اےس اانپ ن  وتں اےنپ مسج ےس اگل وہن

ی ےہ وج وھٹیب اگڑی یم۔۔۔۔۔وه اب یھب رکسما رک ےتہک ےہ ہکبج وه 

ے

هٹ
ب ك

اےنپ اھبیئ وک د

  ےہ وه دلجی ےس اےس دھکی رک اگڑی یم یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  ماےس ےصغ ےس وھگر راہ وہن

ے یہ ےتہک یہ سج رپ وه اانپ ومن  لئ ڈرےت م

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

اٹیب اانپ وفن دانی۔۔۔۔وه اگڑی یم 

  موہے ان ےک وحاےل رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 اب زیچ ےہ۔۔۔۔۔وه ومن  لئ وک 

ن

ااٹل دیساھ رک ےک ےتہک یتلچ وہیئ مہی ومن  لئ تہب خ

  کنیھپ دےتی یہ سج رپ رایب سب وھتگ لگن رک یہ رہ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  ماگڑی ےس ن  ہ
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  اھت ےک اس ےعمج وکم

ن

 ےک ےٹیب ےک م ااھچ اٹیب یم ےن ہی اتبن

ے

یم ےن اہمترا اکنح اےنپ دوس

ھت اجرک ےل ماسھت رھک دن   ےہ وت وج زیچے اچےیہ وہں اےنپ اھبیئ ہی انپ امں ےک اس

 ۔۔۔۔۔ایھب ای  ومن  لئ اک مگ مک اھت وج ہی اکنح۔۔۔۔۔۔

ن

  مآن

  یم ہی اکنح یھبک ںیہن رکو یگ یم رصف ار یج ےس۔۔۔۔۔

انپ وکباس دنب رکو ارگ ای  ظفل اور اہک وت یم اس ار یج وک اجن ےس امر دواگن۔۔۔۔اگڑی م

پم   اس اک اھبیئ ادکیم یہ ڑھبک ااتھٹ ےہ سج رپ اس وک چپ

ے

یس گل اجیت ےہ رمع یم وت م الچن

  اھبیئ یک رطح اس یم یھب
 
  اھت رگم اھت وت اھبیئ ہن ہ

ٹ

ریغت یھت وت م اس ےس نیت اسل وھچن

 ۔۔۔۔۔۔

ے

  الھب ےسیک انپ نہب ےک اس اکم رپ وخش وہن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 م مایک بلطم ںیہن آیئ یم ےن

ٹ

 م یم اےس اکل یک یھت وت اس ےن اہک اھت ہک وه ن

 

مئ رپ چنہپ مش

 ڈاےل وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔
 
  ماجےئ یگ۔۔۔۔۔ار یج ششک یک ن  ت نس رک امےھت ہپ ب

اجریہ ےہ وه ںیہن آے م اتپ ںیہن ےھجم اس ےن اکل رک ےک اہک اھت ہک وه اےنپ رھگ

 اےت وہے وھجٹ یتہک ےہ۔۔۔۔۔
 
  میگ۔۔۔۔۔وه ھگ

  ممت ھجم ےس ھچک اپھچ ریہ وہ۔۔۔۔۔۔
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ںیہن یم ایک اپھچؤ یگ مت ےس۔۔۔۔۔مت آب رھگ ےلچ اجؤ ریمے رھگ یم زن  دہ دی   انھٹیب م

 اپھچےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
 اہ
 
  مانمس  ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔وه انپ ھگ

یم اب یھبک رھگ ںیہن اجاتکس اوب ےھجم یھبک رھگ یم ےنسھگ ںیہن دےگنی۔۔۔۔۔وه ای  م

  مرہگی اسسن ےل رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 دی رک رےہ وہ۔۔۔۔۔وه م ویکں مت

 

ےن ایک اہک ےہ اںیھن ںیہک ہی وت ںیہن ہہک دن   ےک مت ش

  ماس یک رطف دںیھکی وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

  اچاتہ وہں ایھب یم اس ےس اکنح 

ن

اہں یم ےن اہک اھت ےک یم ای  ڑلیک ےس اکنح رکن

 دی م رک ےک ادرھ یہ الؤ اگ رگم اوب ےن انم رکدن   وت یم ےن یھب ےصغ یم ہہک دن  

 

ہک یم ش

 م

ے

  اھت اور اوب ےن اہک ہک اب مت اس رھگ یم یھبک دقم م

ن
ن

رکو اگ وت سب رایب ےس سب ہی س

ا  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

كی

ٹ

هی
 
ج

  مرانھک رمےئگ وہ مت ریمے ےئل۔۔۔۔وه اےس اسری ن  ت اتب رک رس 

  اب ایک رکو ےگ مت۔۔۔۔۔

 

ے

  کلم یم وہن
 
 ےس ن  ت رکیل یھت وه ن  ہ

ے

ےہ اس ےن م یم ےن ےلہپ یہ اےنپ ای  دوس

اہک مت آاجؤ یم اہمتری اہیں ایھچ اجب اگل دواگن یم ےن وساچ اھت ہک رایب وک اسھت ےل رک م

اجؤ اگ رگم اہیں وت رایب ےن یہ دوھہک دے دن  ۔۔۔۔۔وه ےصغ یم انپ یھٹم دنب رکے م

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  اجرک ویہ انپ یلمیف انب انیل
 
  م۔۔۔۔۔موھچڑو ار یج وه اہمترے القئ ںیہن یھت مت ن  ہ

اس م مت ونب یگ ریمی یلمیف۔۔۔۔۔وه اس یک رطف دھکی رک وپاتھچ ےہ اور ششک اس ےک

 ا اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 ی 

ٹ

 
  رطف ےک وسال رپ ادکیم ہ

  مہی۔۔۔۔ہی ایک وبل رےہ وہ مت یم۔۔۔۔۔

 ی اہمترا ومن  لئ یم ھچک دن ےلہپ دھکی اکچ م

 

 وبانل اہمتری ڈای

ے

ششک ھجم ےس وھجٹ م

م

ے

ّ
  مرکیت وہ ہن۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت وک اکٹ رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔م وہں مت ھجم ےس حم 

ارگ رکیت یھت وت یھبک اہک ویکں ںیہن۔۔۔۔۔ےھجم اتگل ےہ ےھجم ایس ن  ت یک زسا یلم ےہ 

 رکیت وہ رھپ یھب م

ے

ّ
رایب ےھجم یھبت وھچڑ رک یلچ یئگ یم ہی اجن ایگ اھت ےک مت ھجم ےس حم 

  مدےنی رپ اتہک ےہ۔۔۔۔۔ یم ااجنن انب راہ۔۔۔۔وه اس ےک وجاب ہن

ںیہن ااسی ھچک ںیہن ےہ ار یج ںیہمت طلغ یمہف وہیئ ےہ۔۔۔۔۔وه رشدنمہ یس یتہک م

  ےہ۔۔۔۔

  م

ے

  یک رطف ےل رک اجن
 
ولچ ریمے اسھت۔۔۔۔۔وه اےس وی دھکی رک اس اک اہھت ڑکپے ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔
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اہک ےل رک اجراہ وہ ےھجم وھچڑو ریما اہھت۔۔۔۔۔وه اس ےس اانپ اہھت وھچڑویت ےہ رگم وه م

  ےہ ہن اجےن وه م

ے

  ےل اجن
 
  اور اس اک اہھت ڑکپے ٹیلف ےس ن  ہ

ے
ن

یھب اس یک ای  ںیہن س

  مایک رکےن واال اھت سج ےس ایھب ششک ااجنن یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

اکم۔۔۔۔۔المزم اس ےک اسےنم وکیف اک پک رےنھک ےک دعب وپاتھچ م اصچ  یج اور وکیئ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  م

ے

  ان
 
داخن وج الن یم اھٹیب یسک رہگی وسچ یم مگ اھت اس یک آواز ےس ایخولں ےس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ںیہن تہب رکشہی۔۔۔۔وه رکیس یک گیٹ وھچڑ ےک پک ااھٹےت وہے رکسما رک اتہک ےہ م

 

ے

  اجن

ے

  م یہ ےہ ہک داخن یک آواز رپ راتک ےہ۔۔۔۔۔مسج رپ المزم یھب رس الہن

  ےہ وت مت انلچ ریمے اسھت۔۔۔۔۔

ن

  ملک حبص اسف ےس ےلہپ ےھجم وہلٹپس اجن

 اصچ  یج۔۔۔۔۔المزم وہلٹپس اک نس رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ے

 
ی  

ن

  مخ

 اب ےہ وت ان

ن

یک ایعدت م اہں ریمے اسف یک ای  وررک یہ ان ےک وادل یک تعیبط خ

  ےہ۔۔۔۔۔وه 

ن

پ اتیل وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔ےک ےئل اجن   مای  ش 
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  م

ے

  ےہ اور وه پک رھک رک اانپ ومن  لئ ااھٹن

ے

یج کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔المزم اتہک الچ اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ومن  لئ یم وج س  ےس زن  دہ دےنھکی وایل زیچ یھت وه یھت راہعب اور اب یھب وه اس یک م

  موصتی   وک دںیھکی رکسماراہ اھت۔۔۔۔۔۔

پ مںیہمت اتپ ےہ راہعب زواہ ہہک  ریہ یھت یم اب ےلہپ اسیج داخن ںیہن راہ ےسیج ےلہپ یم چپ

  مت ریمے اسھت م
 
  اھت یم اب دبل ایگ وہں۔۔۔۔چ

ے

ّصہ رکن

ن

غ
  یسک رپ البوہج 

 
راتہ اھت ہ

ل واسی۔۔۔۔۔وه اس یک وصتی   وک دںیھکی اتہک ےہ اور وصتی   یم ای  
ب لک
اسہل م 21یھت 

  مڑلیک رکسما ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔م

 رےہ ےھت ےک داخن ےن ھچک ںیہن انس وه س  نس اکچ اھت ان یک ن  ت مزواہ ولگ وج ھجمس

  ںیہن رکا اھت۔۔۔۔۔
 
  سب اظہ

 ی  

 

 ےصغ یم رےنہ واال داخن ےننب واال اھت م اب داخن ویہ ےبرمح رگم ش

ے
ے

  وق
 
ےبسح ہ

 رگم سک ےک ےئل ہی وت اب لک اک وسرج یہ اتب اتکس ےہ۔۔۔۔۔۔م

ی گیب یم ڑپکے رےتھک وہے دھکی رک ممت اہک اجرےہ وہ۔۔۔۔۔۔فشک رواہن وک فسم

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  میم نپ اتسکن اجراہ وہں۔۔۔۔وه رصموف ےس ادناز یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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ایک۔۔۔۔مت نپ اتسکن اجرےہ وہ وکیئ رضورت ںیہن واہں اجےن یک وھچڑو م

  مڑپکے۔۔۔۔۔وه اس ےک گیب ےس ڑپکے اکنےتل وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ل م
ب لک
فشک ہی ایک دبزیمت ےہ واسپ رکو ریمے ڑپکے۔۔۔۔رواہن وک اس یک رحتک 

 

ے

 ےہ مدنسپ ںیہن آیت یھبت وه اس ےک اہھت ےس اےنپ ڑپکے نیھچ رک دون  رہ گیب یم رھک

  اور فشک اےس وی ےصغ یم دھکی رک وھتڑی رنیم ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

  منپ اتسکن اہیں سک زیچ یک یمک ےہ ںیمہ۔۔۔۔۔ رواہن مت ویکں اجرےہ وہ

ےھجم اہیں اونپں یک یمک ےہ وج نپ چن اسل یم ےن ادرھ زگارے ےہ ہن وه سب یم یہ 

  م اجاتن وہں ےسیک زگارے ےہ اونپں ےک ریغب اور اب اوب

ن

 اب ےہ وت ےھجم اجن

ن

یک تعیبط خ

  دنب رکےت وہے ےصغ ےس یہ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
 
  موہاگ۔۔۔۔۔۔وه گیب یک زی

  مایک وہا ےہ الکن وک۔۔۔۔۔

ان وک اہرٹ اکیٹ وہا ےہ دورسی ن  ر۔۔۔۔اب ےک وه یھب رنم ےجہل یم اتہک ےہ سج رپ م

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  فشک اےس سب اخومیش ےس د

   رکولں دلجی ےس۔۔۔۔۔مت یھب انپ اور وچبں یک گنکیپ

ایک بلطم مہ یھب انپ گنکیپ رکںیل مت ےنتک دن ےک ےئل اجرےہ وہ۔۔۔۔۔وه وج م

  اخومش ڑھکی وہیت ےہ ادکیم وچک رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔
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مہ دونں ےک ےئل ںیہن ہشیمہ ےک ےئل اجرےہ یہ۔۔۔۔۔رواہن وباتل ےہ اور فشک وک م

  ۔۔۔۔۔اتگل ےہ ےسیج اس رمکے یک تھچ اس رپ ارگی وہ

ےچب ادرھ یہ رےہ ےگ مت اےنپ اوب ےک کیھٹ م ایک ہشیمہ ےک ےئل رگم ویکں۔۔۔۔یم اور

۔۔۔۔۔۔

ے

  ی
 
 ادرھ یہ روانک ہکلب چ

ے

  وہےن ی

 ایت وہ ہکبج مت ویہ دیپا وہیئ 
 
 م ےس ھگ

ن

فشک ایک وہایگ ےہ ںیہمت ویکں مت نپ اتسکن ہک ن

ل وہے ےہ ایک ںیہمت اانت مویہ انپ میلعت لمکم یک ںیہمت ادرھ آے وہے سب نپ چن اس

دنسپ آایگ ےہ دیئب ےک مت اےنپ کلم وک یہ وھبل یئگ۔۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت اکٹ رک م

  وت فشک وفرا م

ے

  یھب رواہن فشک ےس نپ اتسکن اک ذرک ڑیھچن
 
ےصغ ےس اتہک ےہ ہی چس اھت چ

  میہ ن  ت دبل دیتی یھت۔۔۔۔۔۔

  ےہ

ن

وت اجؤ رگم یم اور ےچب ںیہن اجےئ م اہں ےھجم تہب دنسپ اایگ ےہ ارگ ںیہمت نپ اتسکن اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےگ۔۔۔۔وه یھب دضی ےجہل یم یتہک ےہ سج رپ رواہن وک اور ہصغ ان

فشک۔۔۔یم اب دون  رہ اہیں ںیہن اؤ اگ وت زیلپ ھجم رپ ااسحن رکو اور ولچ ریمے اسھت م

 میم گنت اایگ وہں اونپ ےس دور رہ رہ رک۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اس ےک اےگ اہھت وجڑ ےک

  ماتہک ےہ ای  وت اےس اےنپ اوب یک رکف یھت اور اورپ ےس فشک ےن روال ڈال دن   اھت۔۔۔۔

  یم اور ےچب ںیہن اجےئ ےگ وت مت وخد یہ ادرھ آاجؤ ےگ۔۔۔۔۔
 
  مچ
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  اچیتہ وت یم م

ن

مت ویکں وچبں وایل ن  ںیت رک ریہ وہ ۔۔۔۔۔ااھچ حیحص ےہ ارگ مت ںیہن اجن

  ےہ اور مافص اور ارمح وک ےل رک اجراہ وہں ا

ے

  اجن
 
ےنپ اسھت۔۔۔۔۔وه اتہک رمکے ےس ن  ہ

  ماس ےک ےھچیپ فشک۔۔۔۔۔

رواہن مت ریمی ااجزت ےک ریغب وچبں وک اہھت یھب ںیہن اگلؤ ےگ ورہن ااھچ ںیہن م

  موہاگ۔۔۔۔

ایک رکو یگ مت۔۔۔۔ وبول ایک رکو یگ یم وچبں وک اےنپ اسھت ےلرک اجؤ اگ۔۔۔۔۔رواہن م

ے وہے اتہک ےہ سج یک

ے

هن
ی ك پ
چ

  آاجےت یہ۔۔۔۔۔۔یھب 
 
  م آواز رپ ےچب یھب ن  ہ

مہ آسپ یم ویکں ڑلرےہ یہ وچبں ےس یہ وپھچ ےتیل ےہ ہن ہک وه اےنپ ن  ن   ےک اسھت م

  دھکی یتہک ےہ سج رپ رواہن یھب م

ے

رےہ ےگ ہی انپ امام ہک اسھت۔۔۔۔۔فشک وچبں وک ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اابثت یم رس الہن

۔۔رواہن وچبں ےک اسےنم وھگےنٹ گیٹ رک اتھٹیب مکیھٹ ےہ۔۔۔۔افص ارمح ادرھ اؤ اٹیب۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ن  ن   آپ ںیہک اجرےہ یہ۔۔۔۔۔اچر اسہل افس اےنپ ن  پ ےک نپ س فسی گیب دھکی رک م

  وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔
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ولچ ےگ ہن م یج اٹیب آپ ےک ن  ن   نپ اتسکن اجرےہ یہ دادا اچوچ وھپھپ ےک نپ س آپ دوونں

 افص یھب رکسماےت وہے وجاب دینی ریمے اسھت۔۔۔۔وه رکسماےت وہے وپاتھچ ےہ

 آںیھکن داھکیےت وہے انم رکیت ےہ وت یہ یتگل ےہ ہک رواہن ہک ےھچیپ ڑھکی فشک اےس

 رھب 
پ
 یھب ب

ٹ

 
 ٹیمس رک یفن یم رس الہیت ےہ سج ےس رواہن یک رکسماہ

ٹ

 
افص رکسماہ

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔

 

  میم اغی

  مویکں اٹیب آپ ویکں ںیہن اجؤ ےگ ریمے اسھت۔۔۔۔۔

یم ےن امام ےک اسھت رانہ ےہ۔۔۔۔وه یتہک وفرا اجرک فشک ےس کپچ اجیت ےہ اور اس 

  ےہ سج ےس فشک ےک رہچے رپ وت م

ے

یک داھکی دیھکی ارمح یھب فشک ہک نپ س الچ اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 آاجیت ےہ رگم رواہن اک دل وٹٹ اجن

ٹ

 
  رکسماہ

ں۔۔۔۔وه دوونں وچبں مااھچ کیھٹ ےہ اٹیب آپ ولگ روہ انپ امام ےک اسھت یم اجراہ وہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ڑھکا وہن

ے

  موک ایپر رکن

نکیل روز ےھجم اکل رکین ےہ آپ ےن اوےک۔۔۔۔۔رواہن اجےت وہے رک رک افص م

  مےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  دھکی یتہک ےہ م

ے

 ےہ رک اجؤ۔۔۔۔۔فشک اےس وچبں وک ایپر رکن

ے
ے

رواہن اب یھب وق

  ےہ اور فشک سب ا

ے

  یک رطف اجن
 
س یک تشپ وک یہ یتکت رہ مےسج رواہن اونگر رکے ن  ہ

  اجیت ےہ۔۔۔۔

 ی   وه طلغ م

 

وه ھجمس ریہ یھت ہک یم اور ےچب ںیہن اجےئ ےگ وت رواہن واسپ آاجے اگ رگم ش

 وہےن وایل یھت۔۔۔۔۔۔م

ے

 
 ی

 

  من

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 رکو یطلغ یھب اہمتری ےہ اور رخنے یھب مت یہ رک ریہ م

ے

  اھکول زیلپ ںیمہ گنت م

ن

اھکن

  رےتھک وہے اتہک ےہ وج اھکےن ےس ہنم ومڑے م

ن

وہ۔۔۔۔۔وه رایب ےک اسےنم اھکن

  میھٹیب یھت۔۔۔۔۔

مت وھچےٹ اھبیئ وہ ہن وت وھچےٹ اھبیئ یہ روہ ای  ن  پ اکیف ےہ ںیہمت ن  پ ےننب یک 

  م۔وه اس یک ن  ت رپ ےصغ ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔رضورت ںیہن ےہ۔۔۔

  ہن وت اہمترےم

ے

  اھبیئ وہں وت سب وبل راہ م ارگ ن  پ وہن

ٹ

اسھت اس ڑلےک وک یھب امر داتی وھچن

وہں ویکں ہک ریمے ادنر یھب ریغت ےہ۔۔۔۔۔وه یھب تخس ےجہل یم اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔
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 دی رکو اگ 

 

رگم وه ںیہن آن   اس ےن میم طلغ ںیہن وہں اس ےن ےھجم اہک اھت ہک یم مت ےس ش

ھجم ےس اےنپ اوب یک ےبزعیت اک دبہل ایل ےہ وج ن  ن   ےن اس ےک اوب یک یک یھت۔۔۔۔۔وه م

  اےنپ اھبیئ وک ےصغ یم دھکی رک روےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ری زعت ےک اسھت وه یھب ںیہن انچب اھت۔۔۔۔۔
 
  مااھچ وہا وه ںیہن آن   ورہن ہ

 ںیہن یک ہن یھبتم

ے

ّ
 ںیہمت ریما ااسحس ںیہن ےہ۔۔۔۔۔وه ھجمس ریہ یھت ممت ےن یھبک حم 

  دھکی رنم وہاگ رگم اےس واسی یہ تخس دھکی رک وه ےصغ اور روےت م

ے

ہک اس اک اھبیئ اےس رون

  وہے یتہک ےہ سج رپ وه سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

  سنہ ویکں رےہ وہ۔۔۔۔۔

 وہیئ ہن وت یم وفرا اےس اکنح اک اغیپم دواگن اےس وی

ے

ّ
 وریغہ مےھجم ارگ حم 

ٹ
ن

 نپ روک ررٹسیوی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  میم ےل رک ںیہن رھپوں اگ۔۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اس رپ زنط رکن

پ وہاجؤ رو ںیہن ایھب ن  ن   ےن اہمترا رہتش ےت رکدن   ےہ رپوس اکنح ےہ م ااھچ چپ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

پ رکان   دھکی اےس چپ

ے

  اہمترا۔۔۔۔۔وه اےس دون  رہ رون

 دی مت سب ای  ن  ر 

 

 ی   میم ںیہن رکو یگ ش

 

سلہ وہایگ وہ ش
م
 ی   وکیئ 

 

ار یج ےک رھگ ےلچ اجؤ ش

 ڈنی وہایگ وہ یھبت وه اںیہن اکس۔۔۔۔۔

ٹ

  اس اک اک 

  مت نپ لگ وت ںیہن وہیگ یم۔۔۔۔۔
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 دی م

 

سب ای  ن  ر ریمی اخرط ارگ وه چس یم ےبواف وہا ہن وت یم اہجں مت ولگ وہک ےگ ش

یک ن  ت اکٹ رک تنم رکیت ےہ م رکولیگن زیلپ ای  دہعف اس ےک رھگ ےلچ اجؤ۔۔۔۔وه اس

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 س ان

ے

  موت اےس یھب انپ نہب رپ ی

ااھچ حیحص ےہ یم اچوچ ہک اسھت اجؤ اگ رگم اس ےک دعب وج ن  ن   اک ہلصیف وہاگ ںیہمت امانن م

وہاگ۔۔۔۔۔وه اےس ورن رکےت وہے اتہک ےہ سج رپ وه دلجی ےس اابثت یم رس م

  الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  الھکےت وہے یتہک م

ن

 ی اھکن

ن

 
اوب ہی وھتڑا اس اھک ںیل۔۔۔۔۔وساہ افغر وک رپہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

سب اٹیب اب اور ںیہن اور مت یھب رھگ یلچ اجؤ اجرک آرام رکو لک ےس ادرھ یہ م

  وہ۔۔۔۔۔افغر انپ یٹیب وک دھکی رک ےتہک یہ۔۔۔۔۔

 ےہ۔۔۔۔رگم اس ےس ےلہپ میج اوب یلچ اجؤ یگ۔۔۔۔۔وه وسپ اک ن  ؤل رےتھک وہے یتہک

  وہاگ ہک آپ ہصغ ںیہن وہےگن ہکلب م

ن

  ےہ نکیل آپ وک ودعہ رکن

ن
 

آپ ہک ےئل ای  رسرپای

وخش وہےگن اور ارگ ی  ا یھب اگل وت آپ ھچک ںیہن وبںیل ےگ ودعہ رکے۔۔۔۔وه انپ م
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ی م

ی ل

ے

ہ ی

ی افغر ےک اسےنم رکے یتہک ےہ سج رپ افغر رکسماےت وہے اانپ اہھت اس یک 

ی ل

ے

ہ ی

  مےتھک یہ۔۔۔۔۔۔رپ ر

  ےہ وج مت ھجم ےس اےنت ودعے ےل ریہ وہ۔۔۔۔۔

ن
 

  مودعہ رگم ااسی یھب ایک رسرپای

  اتبے وھتڑی اجےت یہ۔۔۔۔۔

ن
 

  ماوب رسرپای

  

ے

 ان

 

چ

می ش

 آیت وہں۔۔۔۔وه اےنپ ومن  لئ یم ای  

ے

  ی
 
ااھچ اوب آپ آرام رکے یم چ

  دھکی رکسما اجیت ےہ۔۔۔۔۔

  آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔آپ آرام رکے۔۔۔۔وه ان اک ہیکت کیھٹ
 
  م رکے ن  ہ

  آیت ےہ وت اسےنم یہ چنیب رپ
 
  ےہ موه ےسیج یہ ن  ہ

ے

اور اس ےک م رواہن رگدن اکھجےئ اھٹیب وہن

 وپٹ ےس دیساھ اتپسہل یہ آن   اھت وه یتلچ وہیئ اےنپ اھبیئ م

 

نپ س گیب ہی اتب راہ اھت ےک وه ای

ے ےھت اب وه اےنپ مےک اسےنم ارک ڑھکی وہیت اور ہن اجےن بک ہک آوسن وج روےک وہ

  ماھبیئ وک اسےنم دھکی رک یسک دنمسر یک رطح رشوع وہاجےت یہ۔۔۔۔۔۔

 ےس اگل م

ن

  دھکی وفرا ڑھکے وہرک اےس یس 

ے

  ےہ وت انپ نہب وک رون

ے

اور رواہن ےسیج یہ رس ااھٹن

  ماتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ

ے

پ رکان   وساہ رو ویکں ریہ وہ یم اایگ وہں ہن۔۔۔۔وه اےس چپ

   آپ ںیہن آے ےگ۔۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔ےھجم اگل
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  ریمی وساہ ےن ےھجم وبالن  ۔۔۔۔۔وه اےس وخد ےس اگل رکےک اس 
 
  چ

ے

ویکں ںیہن ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےک آوسن اصف رکن

  مااھچ اوب ےسیک یہ۔۔۔۔۔

ڑکپے افغر م کیھٹ ںیہن ےہ آپ ےلچ ریمے اسھت اوب ےس لم ںیل۔۔۔۔وه اس اک اہھت

ےک روم یک رطف اجیت یہ ےہ ہک رواہن اانپ اہھت اس ہک اہھت ےس وھچڑوا اتیل م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ایک وہا اھبیئ۔۔۔۔۔

 ںیہن ےہ اوب اک اسانم رکےن یک وه ےھجم دھکی رک ےصغ یم آاجے م

ے

 مّت
ہ
ریمے ادنر 

  ےہ۔۔۔۔۔ےگ۔۔۔۔۔۔اےس 

ے

  مافغر اک ڈر وہن

ھچک ںیہن ںیہک ےگ اوب ہکلب وخش وہےگن آپ وک دھکی رک ےلچ ریمے اسھت۔۔۔۔۔وه م

  ےہ ہکبج دل اس اک 

ے

  ڑپن

ن

اےس زی  دیتس ےل رک اجیت ےہ سج رپ رواہن وک یھب وبجمرا اجن

 وہاگ۔۔۔۔۔

ن

ن

 

س
ك

 

 ی
ت

  ےہ ہک اجنےن اوب اک ایک ر

ے

 ا راہ وہن
 
  مھگ

ادنر دالخ وہیت ےہ رگم رواہن اےنپ ن  پ وک دھکی رک  وساہ رمکے اک دروازہ وھکےل

  ےہ ویکہکن ہی وه واےل افغر وت ںیہن ےھت ںیھنج وه وھچڑ رک ایگ م

ے

دروازے رپ یہ روک اجن

  اھت ہی وت وکیئ دصویں ےک امیبر گل رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔
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 رہ م

 

 ۔۔۔۔وساہ اےنپ ن  پ ےک نپ س ارک رواہن یک رطف اش

ن
 

اوب دںیھکی آپ اک رسرپای

  ۔۔۔۔۔رکیت ےہ

ہی اہیں ویکں آن   ےہ وساہ اس ےس وہک ےک ایھب ےک ایھب اہیں ےس الچ اجےئ یم اس یک 

  آاجےت م
 
لکش یھب دانھکی ںیہن اچاتہ۔۔۔۔افغر رواہن وک دھکی رک یہ اےپ ےس ن  ہ

  یہ۔۔۔۔۔۔

اوب ایک وہایگ ےہ آپ وک آپ ےن ودعہ ایک اھت ہک آپ ہصغ ںیہن رکے ےگ۔۔۔وساہ اےنپ م

دھکی رک اںیھن اھجمسیت ےہ اور رواہن دروازہ دنب رکے افغر ہک اسےنم ارک ن  پ اک ہصغ 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ڑھکا وہن

  یہ وت ےہ دوھکی اےس دھکی رک 

ن
 

 ۔۔۔۔اہں یہس ریمے ےئل ہی رسرپای

ن
 

ہی اھت اہمترا رسرپای

  آج رم اجؤ اگ۔۔۔۔۔

ے

  مےھجم ہصغ آراہ ےہ ااھچ ےہ ہن لک اک رمن

 ا اک واہطس ےہ اےسی ہن ںیہک۔۔۔۔۔رواہن اےنپ ن  پ ےک ہنم ےس اےسی اافلظ نس م

ن

اوب ج

  رک روےت وہے ان ہک نپ ؤں ڑکپ اتیل ےہ۔۔۔۔۔

ےھجم اعمف رکدںی اوب یم س  ھچک وھچڑ رک اایگ وہں اےنپ ویبی ےچب س  سب آپ ہک 

  مےئل اہیں آن   وہں۔۔۔۔۔۔م
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  دنب رکو ےسیج آے ےھت وےسی م سک ےن اہک اھت ہک ریمے ےئل اؤ ںیہن اےت اورم

ن

اب ہی رون

  میہ واسپ ےلچ اجؤ۔۔۔۔۔وه اےنپ نپ ؤں ٹمس رک ےتہک یہ۔۔۔۔۔

اوب اب یم یھبک واسپ ںیہن اجؤ یم یہی روہ اگ آپ ےک نپ س ایم وساہ فیس ےک نپ س م

 ی ن  ر اعمف رکدںی۔۔۔۔۔رواہن یسک م ریمی یطلغ یھت اوب اعمف رکدںی ےھجمم

ن

سب آخ

  وہ

ے

  ےہ اٹیب اھت ان اک اہک اےس مےچب یک رطف رون

ے

ا اعمیف اماتگن ےہ وت افغر اک یھب دل رنم وہن

 ےھت۔۔۔۔۔

ے

  اےسی دھکی تکس

  ماوب اعمف رکدںی ہن اھبیئ وک۔۔۔۔وساہ یھب اےنپ اھبیئ وک دھکی رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ایھب اجؤ ےھجم دنین آریہ ےہ۔۔۔افغر سب اانت یہ ےتہک یہ وت رواہن اےنپ م ااھچ کیھٹ ےہ

  ےہ اور وساہ یھب ایس ےک ےھچیپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔ن  پ 

ے

  آاجن
 
  موک رسحت ےس داتھکی ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

۔۔۔۔۔المزم داخن وک ارک اتہک ےہ وج م 11رس واڈ ربمن  یم ےہ سم وساہ ےک وادل اصچ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مایھب یہ وہلٹپس آن   وہن

  اچےئہ رھپ۔۔۔۔۔و 11ااھچ۔۔۔۔ وت 

ن

  واڈ رپ رظن امرےت وہے اتہک مربمن اہک وہن
 
ه ایسی ہ

  ےہ۔۔۔۔۔
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  ےہ وج افغر ےک رمکے ےس م

ے

 رہ رکن

 

اصچ  یج سم وساہ۔۔۔۔المزم وساہ یک رطف اش

لکن ریہ وہیت ےہ داخن وساہ وک دھکی رک اس ہک نپ س اجےن یہ اتگل ےہ ہک اس ہک ےھچیپ م

  مرواہن وک دھکی رک کٹھٹ رک رواتک ےہ۔۔۔۔۔۔

ےہ اور ہن اجےن ےسیک اس ےک اکن یم ویکسسں یک آواز وگیتجن موه ریحت ےس اےس داتھکی 

ےہ ویہ یکسس سج ےن اےس جنیچ رک ےک رھک دن   اھت اےس ہشیمہ ےصغ یم رےنہ واال انب دن   م

  اھت۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ار یج۔۔۔۔۔۔وه انپ یھٹم دنب رکے ہصغ طبض رکن

یک رسخ آھکن دھکی م اصچ  یج ایک وہا آپ رک ۔۔۔۔۔۔المزم اےس اتہک یہ ےہ ہک اس

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرک ڈر اجن

  ےہ اور م

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

 ڑھبن

ن

ولچ واسپ۔۔۔۔۔وه تخس ےجہل یم اتہک ےبمل ےبمل ڈن

 ا ےس ریخ اماتگن ےہ ہک ہن اجےن اب ایک م

ن

  واال داخن دھکی رک سب ج

ن

المزم ویہ رپان

  موہاگ۔۔۔۔۔

  یسک رپ مالمزم اس وہج ےس ڈر راہ اھت ویکہکن داخن ھچک اسولں ےس تہب
 
 ااھچ وہایگ اھت ہ

 یم دھکی رک ہن اجےن ویکں اےس یسک رطخے اک م

ے

رہمن  ن رگم اب اس وک دون  رہ ایس احل

  مادنہشی وہ راہ اھت۔۔۔۔۔
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  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ڑھکا وہن
 
  ےہ وت داخن اگڑی ےک ن  ہ

ے

  ان
 
  المزم ےسیج یہ ن  ہ

  دھکی ماہک ےھت انت دی   ویکں اگل دی اانپ العج رکواےن گل ےئگ ےھت ایک

ے

۔۔۔۔۔وه اےس ان

  رک دےتھکی یہ اور المزم اچیبرہ م

ٹ

  ےہ سج رپ واہں وموجد ولگ یھب اےس م

ے

ےصغ ےس دڑھن

 رک دلجی ےس اےگ وہرک اگڑی اک دروازہ وھکاتل ےہ وت داخن یھب اےس ےصغ یک م

ن

اعمیف امن

  مرظن ےس دھکی رک اگڑی یم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔م

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ےس اکنح رایب وک داھکیےن ےک ےئل رکا ےہ ہن۔۔۔۔۔وه دوونں ایھب یہ رھگ ممت ےن ھجم 

  ششک ار یج ےس وبیتل ےہ وج اےت یہ وصےف رپ رگےن ےک ادناز م
 
ےچنہپ وہےت یہ چ

  یم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

  وہں اور دورسی ن  ت م
 
یلہپ ن  ت ےھجم ار یج ںیہن رواہن وہک ویکں ہک اب یم اہمترا وشہ

یم ےن مت ےس اکنح رایب ہی یسک وک داھکیےن ےک ےئل ںیہن ایک ہکلب اہمترے دل یم م

  اچےیہ اور مت اےسی وسال رک ریہ م

ن

 دھکی رک ایک ےہ ںیہمت وت وخش وہن

ے

ّ
اےنپ ےئل حم 

  اھٹ رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔وہ۔۔۔۔۔۔وه ای  اربئو ا

ںیہن ویکہکن یم ےن ہشیمہ ںیہمت رایب ےک اسھت وساچ ےہ۔۔۔۔۔وه وھتڑا اس یک 

 اھ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  مرطف دقم ی 
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وت اب ریمے اسھت وخد وک دھکی ول ہکلب دےنھکی یک رضورت ایک ےہ یم اہمترا یہ 

  وہں۔۔۔۔۔وه وھتڑا رشارت ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  رک ریہ ےھجم وت رایب۔۔۔۔۔۔ رواہن یم ذماق ںیہن

 وکسن ےس زگرے وت م

ن
 

 انیل ارگ مت اچیتہ وہ ریمی الئ

ے

 م م

ن

فشک اب دون  رہ راہعب اک ن

 ےہ دیئب یک انپ گنکیپ م

ٹ
 

 ری الفی
 
  رکو لک ہ

ن

 م ےنیل ےس رگی 

ن

زیلپ اس اک ن

رکول۔۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپے اےنپ نپ س اھٹیب رک ایپر ےس اتہک ےہ سج رپ وه اابثت م

  رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔یم 

  م

ے

  وہا ڑھکا وہن

ے

۔۔۔۔وه رکسمان

ے

  وہں وھتڑی دی   ی

ے

 آرام رکو یم ان

ے

  ی
 
وگڈ مت چ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ممت اہک اجرےہ وہ۔۔۔۔۔

  یم وساہ ےک اوکسل اجراہ وہں اس ےس ےنلم۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔ 6رگم حبص ےک 

ے
ے

  مجب رےہ یہ اس وق

 ہک اس ےس لم وکس ایھب و

ے

 ےک اسھت آیت ےہ اور ماہں یم ےلہپ اجراہ وہں ن

ے

ه انپ دوس

  مےنیل اےس اوب اےت ےہ یھبت۔۔۔۔۔وه اانپ ومن  لئ ااھٹےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ااھچ کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔
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 یئ م

ٹ

  ےہ اور اانپ وکٹ ن

ے

داخن اےنپ رمکے یم اےت یہ دروازہ وپری اجن اگل رک دنب رکن

 ر رک ڈیب رپ کنھپ رک ویہ

ے

   واچ ان

ے

ڈیب رپ دوونں اہوھتں ےس رس اھتےم ھٹیب اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  یم رم اجؤ یگ اس ہک ریغب۔۔۔۔۔

  مداخن مت ےھجم رواہن الدو زیلپ داخن۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔اجنےن ایک م

ے

  ن  ر ڑلاک وصقروار ںیہن وہن
 
 تیب ایھچ رکین اچےیہ یھت ہ

ے

انپ یٹیب یک ی

  یھبک مایک اور اافلظ اس ےک اکن یم وگجن رےہ ےھت یھبک را

ے

  اس اسےنم ان

ن

ہعب اک رون

 ےل ےلمج۔۔۔۔۔۔م
 
  مزہ

  ےہ اور وج زیچ اہھت یتگل ےہ اےس ااھٹ رک زنیم ہپ وت یھبک 

ے

آااہ۔۔۔۔۔وه خیچ رک ڑھکا وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مدویار ہپ امرن

یم ںیہمت ںیہن وھچڑو اگ رواہن ںیہمت یھب اےسی یہ ومت دواگن ےسیج ریمی نہب وک یلم م

۔۔۔وه ےتخیچ وہے وپرے رمکے اک احل یہ ی  ا رکداتی ںیہن وھچڑو اگ ںیہمت۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔
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 ہک ںیہمت یھب اتپ م

ے

ںیہن ںیہن یم ںیہمت ویکں ھچک وہک یم یھب اہمتری نہب وک امر دواگن ن

  م

ے

 ن

ٹ

  ےہ۔۔۔۔۔وه وخد یہ ےس ہہک رک انپ ااملری یک رطف ی 

ے

ےلچ ہک نہب اک دھک ایک وہن

  ےہ وت اس ےک اہھت یم

ے

  واسپ ان
 
 ای  دعد نگ وہیت ےہ وه نگ وک ڈیب رپ مےہ اور چ

  موک آواز داتی ےہ۔۔۔۔۔ کنیھپ رک المزم

ی شخب۔۔۔۔

لہ

ی شخب۔۔۔۔ا

لہ

  ما

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ےک نج یک رطح احرض وہن

ے

ی شخب یسک وبب

لہ

  میج اصچ  یج۔۔۔۔۔ا

ی نگ یک رطف م

ك

ن

هی
پ
ب

ہی اصف رکو ایھب ریمے اسےنم۔۔۔۔۔وه ڈیب رپ ریھک ںیہن ہکلب 

  ےہ اور ا

ے

 رہ رکن

 

 اجےت ےہ۔۔۔۔۔اش

ٹ
ن

ی شخب ےک وت نگ دھکی رک یہ ےنیسپ وھچی

لہ

  

ص۔۔۔اصچ  یج۔۔۔۔ہی۔۔۔سک ےئل۔۔۔۔۔وه وھتگ لگن رک وپاتھچ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ی شخب م

لہ

  ےہ سج ےس ا

ے

یم ےن اہک اصف رکو۔۔۔۔وه اس ےک وسال رپ ےصغ ےس داھڑن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ھ رک ڑپکا ےئل نگ اصف رکن

ٹ

  ےہ اور دلجی ےس اےگ ی 

ے

پ اجن

ن

  موپرا اکی

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  دروازہ وھکاتل ےہ وت اےنپ اسےنم دو ڑلوکں م13یج آپ وکن۔۔۔۔۔
 
اسہل فیس چ

  ماور ای  آدیم وک دھکی رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔
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  میہ۔۔۔۔۔ افغر اصچ  وہےگن۔۔۔۔۔ااجعز رکسماےت وہے وپےتھچ

  میج یہ آپ وکن۔۔۔۔۔

  اٹیب مہ ان ےس ےنلم آے یہ آپ اںیھن وبال دوےگ۔۔۔۔

 رک ادنر اےن اک راہتس داتی م

ٹ

 
یج آپ ادنر آاجے۔۔۔۔۔وه دروازے ےک اسےنم ےس ہ

  مےہ اور وه راہتس ےتلم یہ ادنر اےت ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔۔داخن ادح وک اتہک ےہ سج رپ وه دوونں م

ے

 ر رک ان

ے

مت ولگ ولچ یم وشز ان

 ےت یہ۔۔۔۔۔۔ اابثت یم رس الہرکم

ٹ

  مادنر یک رطف ی 

 وہ۔۔۔۔۔

ے

رکے م اسہل وساہ داخن ےک اسےنم انپ نپ لیم15آپ ریمی نپ لی وجڑ تکس

  ےہ اس یک آواز رپ رس ااھٹ رک اےس داتھکی م

ے

یتہک ےہ داخن وج اےنپ وشز ےک سیل وھکل راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 اک ےنہپ انپ نپ لیم وه وصعمم یس ڑلیک

ن

  ف

ٹ

 رک یتہک ےہ داخن ماہوھتں یم ےئل اےس دھکی ری 

  وہا اس ےک اہھت ےس نپ لی اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  موک وه ڑلیک تہب ایپری یتگل ےہ وه رکسمان

  یج یم وجڑ اتکس وہں رگم اس ےک دعب آپ ےھجم ااعنم یم ایک دویگ۔۔۔۔۔

  وج آپ وہک ےگ وه۔۔۔۔وه دلجی ےس اےنپ یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ماتہک ےہ۔۔۔۔ ہی ول وجڑ یئگ سب۔۔۔۔۔وه نپ لی اس ہک وحاےل رکے
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کنیھت وی آپ تہب اےھچ وہ۔۔۔۔وه انپ نپ لی اےنپ نپ ؤ یم ےتنہپ وہے یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔

  ریما ااعنم۔۔۔۔وه اانپ اہھت اےگ رکے اتہک ےہ۔۔۔۔

م۔۔۔۔۔اہں ہی یہس ےہ۔۔۔۔۔۔وه وھٹڑی ہپ ایلگن رےھک وسیتچ ےہ رھپ اےنپ اہھت م

م
م
 م
ہ

 ر رک اےس دیتی ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ان

ن

  ایلگن ےس ای  رن

  رپ رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔ اور داخن اس یک اس ویکٹ ےس ااعنمم

 ۔۔۔۔۔داخن ایھب رکسما م

ے

  ن  ر ڑلاک وصقروار ںیہن وہن
 
 تیب ایھچ رکےت ہ

ے

انپ یٹیب یک ی

 ای  دم یہ 

ٹ

 
  اےت وہے ےتہک یہ اور داخن یک رکسماہ

 
  ےہ ہک افغر ن  ہ

ے

یہ راہ وہن

  وہاجیت ےہ ادح اور ااجعز وک دھکی رک اتگل ےہ

 

 ہک وه راہعب وک یہ ااسی وبل رےہ ماغی

  یہ۔۔۔۔۔

الکن یٹیب آپ یک یھب ےہ وت یسک یک یٹیب ےک ن  رے یم ن  ت رکےت وہے آپ وک وس ن  ر م

 رہ رکے اتہک م

 

وسانچ اچےیہ۔۔۔۔داخن زیمت ےس رگم تخس ےجہل یم وساہ یک رطف اش

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 تیب ایسی رکو اگ ہک ہی اہمتر

ے

ی نہب یک رطح رات ےک ماّللّ اک رکش ےہ یم اس یک ی

ادنرھے یم اھبگ ںیہن ریہ وہیگ یسک ڑلےک ےک اسھت۔۔۔۔۔داخن اک اب اہیں 
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  ےہ اور اس ےک ےھچیپ م

ے

  اجن
 
  احمل وہایگ اھت یھبت وه وشز ےنہپ ریغب سیل ن  دنےھ ن  ہ

ن

ڑھکا وہن

  میہ ادح اور ااجعز یھب۔۔۔۔۔۔

پ وہرک  دی رکول ینتج راہعب اب اہجں ن  ن   ےن اہک ےہ واہں چپ

 

 زعت یلم ےہ ہن ںیمہ مش

 رے ےئل ارگ مت ےن وکیئ وشر ڈاال وت اہمترے ےئل ااھچ ںیہن م
 
تہب ےہ ہ

  اےت ےہ وت داخن وفن اکن ےس اگلے ےصغ ےس ہہک م
 
  ن  ہ
 
وہاگ۔۔۔۔۔ادح اور ااجعز چ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مراہ وہن

  یم رم اجؤ یگ داخن۔۔۔۔۔

 ا

ے

  ی
 
 چنہپ اجےئ ےگ چ

ے

 م ی

 

انپ ہنم یہس رکول ورہن رھپ موکباس دنب رکو انپ اور مہ ش

  وہاگ۔۔۔۔۔وه اتہک دلجی ےس وفن اکٹ داتی ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مےھجم یہ ھچک رکن

ی ک رپ داھکی اھت اس ےن۔۔۔۔۔داخن 
 س
فی

 دی رکیل ےہ راہعب اتب ریہ یھت 

 

رواہن ےن ش

  ےہ سجم

ے

  ےہ داخن اگڑی یم  ادح وک اتبن

ے

رپ وه سب اخومیش ےس اگڑی یم ارک ھٹیب اجن

ڑھکی اےس یہ دھکی ریہ م ای  رظن ےھچیپ داتھکی ےہ اہجں دروازے رپ وساہ ےنھٹیب ےس ےلہپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  موہیت ےہ وه اےس دھکی رک وکیئ روپسسن ںیہن داتی اور اگڑی یم ھٹیب اجن
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ے

  دھکی وفرا اےس آواز اگلن

ے

  ےہ وت اےس ان

ے

  ڑھکا وہن
 
 موساہ۔۔۔۔۔رواہن وساہ ہک اوکسل ےک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  رواہن اھبیئ آپ۔۔۔۔۔وه وخش وہاجیت ےہ اےس دھکی رک۔۔۔۔۔

  ملک ویکں ںیہن ایئ یھت یم لک اہمترا ااظتنر رک راہ اھت اہیں۔۔۔۔

اھبیئ لک دی   ےس آھکن وھکیل یھت یھبت یٹھچ رکین ڑپی۔۔۔۔۔وه وصعمتیم ےس یتہک م

  ےہ۔۔۔۔

ے الن   وہں اس یم ےس وھتڑی مااھچ وھچڑو ہی دوھکی یم اہمترے ےئل ینتک اسری زیچ

  مفیس وک یھب دانی اوےک۔۔۔۔وه ای  وشرپ اےس دےتی وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  م

ے

سب ای  دویگن۔۔۔۔۔وه ےلہپ یہ اتب دیتی ےہ سج رپ وه رکسمارک اابثت یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔

  یھبک ریمی ن  د آے وت م
 
کیھٹ ےہ۔۔۔۔ااھچ ہی دوھکی ہی ربمن ےہ ریمے ومن  لئ اک چ

  اس اکذغ اےس دےتی مومن  لئ

ٹ

 یم اس ربمن ہپ ےھجم وفن رکانیل کیھٹ ےہ۔۔۔۔وه ای  وھچن

  موہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ماھبیئ آپ اب یھبک رھگ ںیہن اؤ ےگ۔۔۔۔
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  اؤ اگ۔۔۔۔ااھچ اب مت اجؤ دوھکی اوکسل اک 

ے

  اجےئ اگ ہن ی

ے

  اوب اک ہصغ ای
 
ںیہن اؤ اگ چ

  مٹیگ دنب وہراہ ےہ۔۔۔۔۔وه اس ےک گیب یم زیچے رےتھک وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ن  ۔۔۔۔وه اےس ےلگ اگل رک اتہک ےہ ہکبج آھکن یھب من وہاجیت ےہ م

ٹ

اانپ ایخل راھک ریمی گ

ی ےہ۔۔۔۔۔ اور وساہ یھب روےن وایل لکش

ے

هٹ
ب ك

  انب رک اھبیئ وک د

  ںیہن ےہ

ن

وت وه یھب اابثت م اتہک ےہ یم روز اکل رکو اگ ایم ےک ربمن ہپ۔۔۔۔۔وه اےس رون

 وه م یم رس الہرک

ے

  ی
 
 اےس داتھکی راتہ ےہ چ

ے

  ی
 
 یت ےہ اور وه چ

ٹ

اوکسل یک رطف ی 

  ماوکسل ےک ادنر دالخ ںیہن وہاجیت۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ۔۔۔۔

ے

  مداخن ولگ ےسیج یہ وحیلی ےتچنہپ ےہ وت وحیلی یم بیجع یہ رظنم وہن

  رک اےنپ ای  

ے

ایک وہا ےہ وحیلی یم اانت رش ویکں اگل وہا ےہ۔۔۔۔۔داخن اگڑی ےس ای

  مالمزم ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

اںیھن وہلٹپس ےل رک وخدوخیش رکیل  موه اصچ  یج راہعب یب یب ےن تھچ ےس رگ رک

  ےک م

ے

  ےہ اےس ںیہن اتپ وہن

ے

 یہ دون  رہ اگڑی یم وسار وہن

ے
ن

ےئگ ےہ۔۔۔۔داخن ہی یس

اےس ادح آواز دے راہ ےہ ہی وکیئ اور اےس سب دلجی ےس راہعب ےک نپ س انچنہپ م

  اھت۔۔۔۔۔
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 ی اسےسن ےل ریہ وہیت م

ن

  وہلٹپس اتچنہپ ےہ وت راہعب انپ آخ
 
وه زیت اگڑی الچ رک چ

  ۔۔ےہ۔۔۔

  م

ے

راہعب ھچک ںیہن وہاگ ںیہمت مت کیھٹ وہاجؤ یگ۔۔۔۔وه ڈارٹک وک اٹہ رک وخد اس ےک نپ س ان

 وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

پ
  مےہ وج وخن یم ھٹل ی

  مداخن ۔۔۔۔رواہن۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت ےنس م

ے

یم ےل رک اؤ اگ رواہن وک مت یہس وہاجؤ یم ودعہ رکن

  ه یفن یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔وفرا اس اک اہھت ڑکپے اتہک ےہ سج رپ و

داخن۔۔۔۔۔روہ۔۔۔۔۔وه وپرا وبل یھب ںیہن نپ یت ہک اس یک اجن لکن اجیت 

  ےہ۔۔۔۔۔

راہعب۔۔۔۔راہعب ایک وبل ریہ یھت وبول ےھجم راہعب اوھٹ ہن راہعب۔۔۔۔۔وه اس اک اگل م

پا  رک روےت وہے اتہک ےہ رگم راہعب اب یھبک اھٹ ںیہن یتکس یھت۔۔۔۔۔م هی

ے

پٹ ھی

ے

ب

  م

 زدنہ رہ یتکس موسری ا

ے

 دھکی رک یہ یم ےن اہک اھت سب ہی ھچک ٹنم ی

ے

ن یک احل

  م

ے

  وہا اتھٹیب الچ اجن

ے

یہ۔۔۔۔ڈارٹک اس یک آںیھکن دنب رکے ےتہک ےہ اور داخن ویہ رون

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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داخن ےلچ۔۔۔۔۔ادح داخن ےک نپ س ارک اتہک ےہ وج راہعب یک ربق ہک نپ س ہن اجےن بک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےس ڑھکا وہن

 سیپ رک اتہک ےہ۔۔۔۔

ے
ن

  یم رواہن وک ی  ن  د رکدواگن۔۔۔۔۔۔وه دای

داخن ہی اّللّ یک رمیض ےہ۔۔۔۔۔ادح اےس اتھجمس ےہ سج رپ وه زنطہی سنہ داتی م

  ےہ۔۔۔۔۔

اس یک ومت ریمے اہوھت یھکل م رواہن یک ومت یھب اہلل یک رمیض وہیگ ےھجم اتگل ےہ

  وہیگ۔۔۔۔۔

  مایگ وس وہایگ اب۔۔۔۔۔داخن وج وہ

  ےہ اور ادح سب اخومیش ےس م

ے

ادح یک ن  ت لمکم یھب ںیہن وہیت ہک داخن واہں ےس الچ اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 اس ےک ےھچیپ اجن

ایک وہا رواہن۔۔۔۔وسیپ اک ااظتنم وہا۔۔۔۔۔۔آہیس وج ایھب یہ وہلٹپس ایئ وہیت ےہ 

  ےہ۔۔۔۔۔۔ اےت یہ رواہن ےس وپیتھچ ےہ وج وساہ ےک اسھت چنیب رپ

ے

  ماھٹیب وہن

 ی رمق دےنی ےک ےئل ایتر ںیہن ےہ س  ےن یہ انم رکدن   

ٹ

ںیہن ایم وکیئ یھب انت ی 

ےہ۔۔۔۔۔وه ای  رہگی اسسن ےلرک اموییس ےس اتہک ےہ اس ےک ےنتج یھب اجےنن م
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واےل ےھت وه س  ےس اتپ رک اکچ اھت رگم وکیئ یھب ےسیپ دےنی ےک ےئل رایض ںیہن م

  وہا۔۔۔۔۔۔

وہاگ ےسیک رکواےئ ےگ اہمترے اوب اک العج ۔۔۔۔۔آہیس اس ےک ی  ای   یم ھٹیب ماب ایک 

  مرک روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

 اہلل وہاجے اگ م

 
ن

 اب وہیگ ان

ن

ایم آپ ویکں رو ریہ یہ اس رطح وت آپ یک تعیبط خ

وسیپ اک ااظتنم۔۔۔۔۔وساہ انپ امں ےک نپ س ارک اںیھن دالاس دیتی ےہ وت رواہن یھب اںیھن م

پ رک   ےہ۔۔۔۔۔۔چپ

ے

  ان

 یم داکن چیب دواگن ارگ وسیپ اک۔۔۔۔۔۔

ے

  مزیلپ ایم آپ روے م

 انچیب ای  ویہ زرہعی ےہ م

ے

ںیہن رواہن اہمترے اوب ےن ےلہپ یہ انم رکدن   ےہ ہک داکن م

 یت م

ٹ

 را۔۔۔۔آہیس اس یک ن  ت اکٹ رک وبیتل یہ رھپ ھچک ن  د اےن رپ وساہ یک رطف م
 
ہ

  یہ۔۔۔۔۔

وساہ مت اےنپ ن  س ےس ن  ت ویکں ںیہن رکیت وه یھب وت ولوگں یک دمد رکےت یہ ان ےس م

 ری یھب دمد رکدںی۔۔۔۔۔
 
 ی   ہ

 

  وبل ےک دوھکی ش

  دواگن آہتسہ آہتسہ۔۔۔۔۔رواہن وک یھب آہیس م

ٹ

اہں وساہ مت ن  ت رکو یم ان ےک ےسیپ ولن

 یتگل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  میک ن  ت درس
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 ان ےس ےسیپ امانگن۔۔۔۔۔وساہ یک ےلہپ یہ اس ےس اکیف ن  ر مرگم ایم ےھجم ںیہن ااھچ ےگل اگ

  مارگ ےسیپ امےگن اور ںیہن دےی رھپ اور رشدنمیگ وہیگ۔۔۔۔۔۔ ےبزعت وہیکچ ےہ

وساہ اہمترا ن  پ امیبر ےہ مت ن  ت وت رکےک دوھکی ان ےس ےھجم نیقی ےہ وه انم ںیہن رکے م

  ےہ وت وبجمرا 

ے

وساہ وک یھب احیم رھبین ڑپیت مےگ۔۔۔۔۔آہیس وک اس یک ن  ت رپ ہصغ ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ااھچ کیھٹ ےہ یم ن  س ےس ںیہن رجینم اصچ  ےس ن  ت رکو یگ وه ن  س ےک اسھت یہ م

 یہ ہی ںیہن۔۔۔۔اےس یہی حیحص م وہےت یہ

ے

وه اتب دےگنی ےھجم ہک ایک وه اےنت ےسیپ دے تکس

  ماتگل ےہ۔۔۔۔۔

 یم ھچک اھکےن ےک ےئل

ے

  ی
 
  م اہں کیھٹ ےہ مت ن  ت رکول چ

ے

ےل رک ان

  ےہ اور وساہ اابثت یم رس الہ رک ومن  لئ م

ے

  یک رطف اجن
 
وہں۔۔۔۔۔رواہن اےس اتہک ن  ہ

  مرپ ربمن المیت ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ی شخب۔۔۔۔۔

لہ

  ما

  ےہ م

ے

ی شخب وج الن یم وپدوں وک نپ ین دے راہ وہن

لہ

اہں وبول ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔ا

  م۔۔۔۔۔موچدیکار ےک وبالےن رپ اتہک ےہ

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

104 

  من  ر ہی اصچ  وک ایک وہا اےنت ےصغ یم ویکں ےہ وکیئ ن  ت وہیئ ےہ ایک۔۔۔۔۔

ےھجم وخد ںیہن اتپ ہک ایک وہا ےہ ہن اجےن اتپسہل یم ااسی ایک دھکی ایل اھت وج ےلہپ ےسیج م

  موہےئگ۔۔۔۔۔وه نپ ین اک لن دنب رکےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 اج یہ داھکی ایک بلطم ےلہپ ےسیج وہےئگ ےہ یم ےن وت ہشیمہ

ن

 اںیھن رنم م

ی شخب یھب ای  رہگی اسسن ےل رک اس ےس 

لہ

ےہ۔۔۔۔۔وه ہن یھجمس ےس وپاتھچ ےہ وت ا

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماخمبط وہن

ںیہمت سب ای  اسل وہا ےہ ادرھ ونرکی رکےت وہے یم وت اہیں ہن اجےن ےنتک م

اسولں ےس ونرکی رک راہ وہں۔۔۔۔ریخ اب مت یھب لم ول ےگ رپاےن داخن م

  م۔۔۔۔وه ےتسنہ وہے اس ےک دنکےھ رپ اہھت رےھک اتہک ےہ۔۔۔۔۔ےس۔

۔۔۔۔۔۔   مبلطم ےسیک ےھت اصچ 

 وت اےسی یہ ےھت ےسیج مت ےن داھکی ےہ رگم اس ےک دعب م20نپچب ےس ےل رک 

ے

اسل ی

نپ چن اسل وه اےسی رےہ اتگل یہ ںیہن اھت ہک ہی ویہ داخن دوراین ےہ اور اب ای  اسل دعب م

  ماایگ ےہ۔۔۔۔۔مویہ داخن دوراین رھپ 

  مبلطم۔۔۔۔۔۔۔
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  وکیئ م
 
  یسک یک زعت رکےن واال اھت چ

 
 اج وخش االخق ہ

ن

ےلہپ واال داخن دوراین رنم م

   یم ےنتج ےسیپ وہےت اسرے اکنل رک دے داتی اھت رگم رھپ ااسی احدہث م
 

  وت ج

ے

ریقف اسےنم ان

وہا ہک سج ےن اےس دبل رک رھک دن   اور رھپ ااسی داخن اسےنم آن   سج اک وکیئ وصتر یھب م

  وت ہی مںیہن رک اتکس اھت

ے

  وکیئ یطلغ رکن
 
 ےصغ یم رےنہ واال ڑیچڑیچا اس دبزیمت چ

ے
ے

  وق
 
 ہ

  اےس سب زسا دینی وہیت یھت

ٹ

 ا ےہ ہی وھچن

ٹ

 وک م ںیہن داتھکی اھت ہک اسےنم واال ی 

ے

اےنپ ن  پ ی

  اھت اور اب ویہ داخن دون  رہ واسپ اایگ ےہ ہن اجےن اب اےگ ایک 

ے

ںیہن وھچڑن

س  اتب رک اس اک ہنم داتھکی ےہ سج ےس ڈر اصف موہاگ۔۔۔۔۔وه داخن ہک ن  رے یم 

  وہراہ اھت۔۔۔۔
 
  ماظہ

 ےس رھپ م

ے

اور ااسی داخن دوراین وک دبےل ےن انبن   اھت اےس سب دبہل انیل اھت انپ نہب ہک اقب

 ی   اس ےن وھچڑ دن   اھت یھبت وت وه یہس وہایگ اھت اور اب ےھجم اتگل ےہ وه دبےل اک ونجن م

 

ش

  م۔۔۔۔۔۔۔اب دون  رہ اجگ ااھٹ ےہ

  موه ایک ےھجم یھب زسا دےگنی۔۔۔۔۔اےس سب انپ رکف وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 ی   اگڑی اہمترے م

 

  ےس اگڑی یم آے اور مت ےن دروازہ ںیہن وھکال وت ش
 
اہں ارگ وه ن  ہ

 یہ۔۔۔۔۔وه دیجنسیگ ےس ہہک رک اس اک رہچا داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اھتکس

ٹ
پ
  ماورپ یھب خ

  موک اپھچ رک ےبرپواہ اس اتہک ےہ۔۔۔۔۔ماب ااسی یھب ںیہن ےہ۔۔۔۔وه اےنپ ڈر 
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  اھکےئ وسےئگ وت م

ن

ولچ دھکی انیل ایھب یم ولچ اصچ  ےس اھکےن اک وپاتھچ وہں ارگ ریغب اھکن

ریمی ریخ ںیہن۔۔۔۔۔۔۔وه واہں ےس اجےت وہے اتہک ےہ اور وچدیکار دلجی ےس م

 

ن

  ےہ ہک ارگ ںیہک داخن وک اجن

ے

 وہ وت دروازہ مدروازے ےک نپ س ارک انپ رکیس رپ ھٹیب اجن

 رپ وھکل ےکس۔۔۔۔۔۔۔

ے
ے

  موق

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

داخن اےنپ رمکے یم ادنریھا رکے وسےف ہپ ےنٹیل ےک ادناز یم اھٹیب ہن اجےن ینتک دی   م

 وموجد یھت اور اس اک م

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
 اکچ اھت اب یھب اہھت یم ای  

ن

 وھپی

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
ےس ینتک یہ 

 ےک دوھاں ےس

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
 ںیگن رےھک اےسی مرمکہ الدعتاد 

ٹ

 رھباکچ اھت رگم وه اسےنم لبیٹ ہپ ن

 اک دوھاں ںیہن ددنھ

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
 یک م اھٹیب اھت ےسیج رمکے یم 

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
 یلی 
 
وہ رمکے یم زہ

ی دبوب اموحل وک اور ی  ا رک ریہ یھت اور وه اےسی رسکیلی اھٹیب اھت ےسیج الگب یک وخوبش م

 ھل

پٹ ت

  میم اھٹیب وہ۔۔۔۔۔۔۔

س۔۔۔۔۔وه اتپ ںیہن 

س
س

 م

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
اےنپ دامغ یم ایک وسچ راہ اھت ہک اےس اتپ یہ ںیہن الچ 

 ی اگنچری اس یک اویلگنں یک وپرو یم یگل وت نلج یک م

ن

 یک آخ

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
متخ وہیکچ ےہ وه وت 

 وک وہوٹنں یم دن  ے الرٹئ م

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
دشت ےس اےس اشی رٹے یم کنیھپ رک دورسی 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یک دمد ےس اےس الجن
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ن

 اک ماصچ  یج۔۔۔۔۔۔اھکن

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
  ےہ وت 

ے

 رمکے یم ےسیج یہ ان

 
ن

پ

ی پ

لہ

الؤ۔۔۔۔ا

  ےہ وت وه اتسنھک وہا یہ اس ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  دوھاں اس یک آھکن اور ےلگ یم اجن

ریمے رمکے یم ریغب وپےھچ ےسیک آے۔۔۔۔۔۔وه وےسی یہ آںیھکن دنب رکے اس 

  ےہ اور وه وت وھبل یہ ایگ اھت

ے

 ہک اب ہی وه داخن ںیہن مےک وسال وک اونگر رکے وسال رکن

  اھت۔۔۔۔۔

ے

  اچےہ ہنم ااھٹ رک آاجن
 
  راہ سج ےک رمکے یم چ

  موه اصچ  یج۔۔۔۔۔۔م

  مسک یک ااجزت ےس آے وہ۔۔۔۔۔وه ای  ےکٹھج ےس اواتھٹ خیچ رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

  اعمیف وھچےٹ اصچ  اب دون  رہ یطلغ ںیہن وہیگ۔۔۔۔۔

 یم ہن وہک

ے

  ی
 
 ۔۔۔۔۔ داخن وےسی یہ خیچ رک م دعف وہاجؤ اور چ

ن

 داھکین

ے

انپ لکش م

  ےہ ای  داخن ےصغ یم اھت اور دورسا م

ے

  اجن
 
  دلجی ےس ن  ہ

ے

اتہک ےہ اور اابثت یم رس الہن

  اس اک اس رمکے یم ڑھکے رانہ احمل وہایگ اھت۔۔۔۔۔۔

  ےہ ےسج ااھٹ رک وه اکن م

ے

 رکن

ن

اس ےک اجےن دعب داخن اتھٹیب یہ ےہ ہک اس اک ومن  لئ رن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مےس اگلن

۔۔۔۔۔   میج وبںیل ویقم اصچ 
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رس آج آپ آے ںیہن اسف یم ےن ن  ت رکین یھت آپ ےس۔۔۔۔۔وفن یم ےس م

  مویقم اصچ  رنم ےجہل یم ےتہک یہ۔۔۔۔۔

سلہ  ویقم اصچ  یم اورن وہں ینپمک اک
م
  اچےہ ںیہن اؤ ہی ریما 

 
  اچےہ یم اؤ چ

 
وت چ

ےہ آپ وکیئ ںیہن وہےت ھجم ےس وپےنھچ واےل وج ن  ت رکین ےہ وه رکے ھجم م

ےس۔۔۔۔۔وه آہتسہ رگم تخس ےجہل یم اتہک ےہ سج رپ ویقم اصچ  ریحاین ےک اسھت م

  مرشدنمہ یھب وہےت ےہ۔۔۔۔۔

  میج رس اےگ ےس داہین روھک اگ۔۔۔۔۔م

  مایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔ وگڈ اب اتبےئ

الھک اچےیہ وت وه ہہک م 20رس سم وساہ یک اکل ایئ یھت ان ےک وادل ےک اورپنشی ےک ےئل 

  ریہ یھت ےک آپ ےس وپھچ ولں ارگ آپ ںیہک وت یم۔۔۔۔۔

وکیئ رضورت ںیہن ےہ دےنی یک انم رکدو۔۔۔۔۔وه ےتہک یہ وفن دنب رکداتی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  وخد رپ ڑپیھ وت یم ن  د مےسیپ اچےہ ن  پ امیبر ےہ ریمی نہب م
 
وک ایک ھچک وبال اھت اب چ

 ڈاےل وخد ےس یہ اتہک ےہ۔۔۔۔۔
 
  اایگ۔۔۔۔وه امےھت ہپ ب
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 ےم

ٹ

ہہ ی 
ہ

ن

ب
  ےہ او

ے

  ن  ر ڑلاک وصقروار ںیہن وہن
 
 تیب ایھچ رکےت ہ

ے

آے م انپ یٹیب یک ی

  م

ے

پ وہن   ےہ رھپ ای  دم یہ یسک ایخل ےس چپ

ے

 رن

ے

اب۔۔۔۔۔وه ان یک لکن ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  میٹیب

ے

 تیب۔۔۔۔۔وساہ یھب وت یٹیب ےہ ویکں ہن۔۔۔۔۔وه ھچک وسچ رک رکسمان

ے

۔۔۔۔۔ی

  ےہ۔۔۔۔

ہی ایخل ےھجم ےلہپ ویکں ںیہن آن  ۔۔۔۔واہ داخن دوراین مت وت تہب زیت وہ ںیہمت وت اطیشن م

  ےہ۔۔۔۔اور دلجی ےس ومن  لئ ااھٹ رک ربمن م

ے

  اچےیہ اھت۔۔۔۔وه وخد وک یہ رہسان

ن

وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مالمن

ویقم اصچ  وساہ وک ںیہک ےک لک ریمے اسف یم ارک وخد ھجم ےس ن  ت  ولیہ

  مرکے۔۔۔۔۔

یج کیھٹ ےہ رس۔۔۔۔۔ویقم اصچ  ےک وجاب ےتلم یہ وه وفن اکٹ داتی م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ن  ین اک رکبا اننب ڑپے اگ رواہن اک دبہل اس یک اجن ےس ایپری م

ے

وسری وساہ ڈارگنل ںیہمت ف

  اتسنہ وہا ےھچیپ وصےف ےس گیٹ اگل رک نہب ےس۔۔۔۔اہاہاہاہ۔۔۔۔۔وه ای  رہگ

ے

ا شک اگلن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ھٹیب اجن
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  ےہ اب اجنےن ایک ایک م

ے

 ن انبن

 
ن

میگ اٹسرٹ رواہن افغر۔۔۔۔۔وه وہا یم رکوس اک ن

  موساچ اھت اس ےن۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

وج ی  نت م وساہ ن  ت یک مت ےن اےنپ ن  س ےس۔۔۔۔۔آہیس رویٹ انبےت وہے وپیتھچ یہ

  مدوھ ریہ وہیت ےہ وه دوونں ھچک دی   ےلہپ یہ وہلٹپس ےس آے وہےت یہ۔۔۔۔۔م

یج یک یھت ن  ت رس ےن اہک ہک وساہ ےس وہک ھجم ےس وخد ارک ن  ت رکے۔۔۔۔۔وه ٹیلپ م

  موک دوھےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ادہ ںیہن مےھجم اتگل ےہ وه دے دےگنی وےسی مت یھب وھتڑی ولظمم یس لکش انب انیل ارگ ان اک ار

وہا ہن دےنی اک وت اہمتری لکش دھکی رک یہ دے دےگنی۔۔۔۔۔آہیس رویٹ اہٹ نپ ٹ یم م

  مرےتھک وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔

ایم یم ھچک ںیہن رکو یگ سب زیمت ےس اجرک ہہک دویگن ہک ےھجم وسیپ یک رضورت م

  مےہ۔۔۔۔۔وه دلجی ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 دن   ےہ ارگ 

ے
ے

ںیہن وہا ہن وت ان م ان دو دونں یم ن  ےئ نپ سوساہ اہمترے اوب وک دو دن اک وق

  لکشم وہاجے اگ۔۔۔۔۔وه اےس ایپر ےس اھجمسیت وہیئ یتہک م

ن

اک ن  ےئ نپ س رکن

  یہ۔۔۔۔۔
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 ن یک ہگج اہلل م

ن

ایم ےھٹیب ادرھ۔۔۔۔۔وه اںیھن رکیس رپ اھٹیبیت ےہ۔۔۔۔ایم ارگ یم ان

 ین دی ےہ ایس ےک نپ س اجؤ ہک اّللّ 

 

نپ ک ریمے اوب ےک مےس دمد اموگن سج ےن رپش

  دےھکی اگ ہک ریما دنبہ م
 
اورپنشی ہک ےئل وسیپ اک ااظتنم رکدںی وت ایک وه ںیہن رکے اگ وه چ

ریمے نپ س آن   ےہ ای  آس ےل رک وت ویکں وه ےھجم امویس رکے اگ اور ن  ت ریہ ن  س م

یک وت یم ان ےک نپ س اجؤ یگ ےسیپ یھب اموگن یگ رگم تنم اور ولظمم لکش سب اّللّ ےک م

 را وہلیس انبن   وہ۔۔۔۔۔۔وه آہیس وک اھجمسیت ےہ ماس
 
ےنم انبؤ یگ ایک اتپ اّللّ ےن ن  س وک یہ ہ

وت آہیس یھب ھجمس رک اابثت یم رس الہیت ےہ وه حیحص وت ہہک ریہ یھت اّللّ ےس یہ امانگن اچےیہ م

  مےلھب وه رھگ اک کمن یہ ویکں ہن وہ رھپ اس ےک اورپ ےہ ہک وه سک وک اور ےسیک وہلیس 

ے

انبن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔وه واہں ےس اےتھٹ وہے م

ن

  حبص اسف یھب اجن

ن

  اھکول مت رھپ وساجن

ن

ااھچ ولچ اھکن

  یتہک ےہ وت وه یھب ڑھکی وہرک ان یک دمد رکیت ےہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 وی اکل رپ م

ٹ

ن  ن   آپ بک اؤ ےگ واسپ یم تہب سم رک ریہ وہں آپ وک۔۔۔۔۔افص وی 

  مرواہن ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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یم یھب تہب سم رک راہ وہں آپ دوونں وک اٹیب رگم آپ یم واسپ ںیہن اؤ اگ نکیل آپ م

  مولوگں وک اےنپ نپ س رضور وبال ولاگن۔۔۔۔۔۔

 راض یہ۔۔۔۔افص فشک یک رطف دھکی رک رواہن ےس وپیتھچ ےہ م

ن

ن  ن   آپ امام ےس ن

  الھک ریہ وہیت ےہ اور م

ن

سج ہپ فشک ےک اہھت رک اجےت ےہ نج ےس وه ارمح وک اھکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

پ رھپ اخمبط وہن   مرواہن ےلہپ چپ

 راض ںیہن وہں سب آپ یک امام ےن ےھجم تہب اہرٹ ایک ےہ۔۔۔۔۔سب م

ن

ںیہن اٹیب یم ن

  مہی انہک اھت ہک فشک وفرا افص ےک اہھت ےس ومن  لئ ےل یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

رواہن یم وچبں وک ےل رک نپ اتسکن اریہ وہں مت زیلپ ےھجم اعمف رکدو۔۔۔۔۔وه انت م

 آاجیت 

ٹ

 
وصعمتیم ےس یتہک ےہ ہک رواہن ےک رہچے رپ ادکیم یہ رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 وپرٹ ہپ۔۔۔۔۔

 

  میم آپ اک ومکلی رکو اگ ای

 ہک وچبں مرگم 

ے

 ےگل اگ وچبں ےک اوکسل ےک اسرے ڈووکسٹنم ےنیل یہ ن

ے
ے

ےھجم وھتڑا وق

 ین ہن وہ۔۔۔۔۔وه یھب حیحص یھت وت رواہن یھب اابثت م

 

وک واہں اڈنشیم ےنیل یم وکیئ رپش

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یم رس الہن

  الکن یک تعیبط یسیک ےہ اب۔۔۔۔۔
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 م ایھب کیھٹ ںیہن ےہ داع رکو سب۔۔۔۔۔رواہن اےنپ ن  پ وکم

ٹ

دھکی رک اتہک ےہ وج یل 

  موہےت یہ۔۔۔۔۔

اںیھن۔۔۔۔ارے افص ن  ت وت رکےن دو۔۔۔۔فشک ایھب وبل یہ ریہ م اہلل تحص دںی

  موہیت ےہ ےک افص وفرا اس ےک اہھت ےس ومن  لئ ےل یتیل ےہ۔۔۔۔۔

ن  ن   ریمی دادو ےس ن  ت رکاے ہن۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت رپ ای  رظن افغر وک داتھکی م

  مےہ وج آںیھکن دنب

ے

  افغر ےک نپ س اجن

ے

 وہےت یہ وه اہں یم رس الہن

ٹ

 رکے یل 

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماوب۔۔۔۔وه اہھت ےس اںیھن ااھٹن

  ماہں ایک وہا ویکں آے وہ۔۔۔۔۔۔وه آںیھکن وھکےل زیباری ےس ےتہک یہ۔۔۔۔

  اچیتہ ےہ۔۔۔۔وه ومن  لئ یک رکسنی ان ےک م

ن

اوب آپ یک وپیت آپ ےس ن  ت رکن

ےہ سج یم افص افغر اصچ  وک دھکی رک وخیش ےس اہھت الہیت ماسےنم رکے ےتہک 

  ےہ۔۔۔۔۔

 م اےس فشک ےن م

ن

االسلم مکیلع دادو ےسیک ےہ آپ یم افص رواہن افغر۔۔۔۔۔ہی وپرا ن

 م اتبیت یہی اتبیت یھت افغر افص وک دںیھکی اھٹ رک م

ن

  یھب وه یسک وک اانپ ن
 
یہ انیل اھکسن   اھت چ

ے ےہ اور رکسماےت وہے ا

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  مس ےک اہھت ےس ومن  لئ ےتیل یہ۔۔۔۔۔
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 ن  ۔۔۔۔۔افغر اصچ  وک اےسی وباتل م

ٹ

ومکیلع االسلم یم کیھٹ وہں آپ یسیک وہ ریمی گ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ اےس وھتڑا وکسن وہن

ے

  دھکی رواہن دل ےس وخش وہن

  مدادو آپ یک تعیبط یسیک ےہ۔۔۔۔۔

  مےگ۔۔۔۔۔ یم کیھٹ وہں آپ دادو ےک نپ س اؤ یگ وت دادو اور کیھٹ وہاجے

یج دادو مہ آے ےگ دادو ہی ارمح ےس ن  ت رکںی ہی ھجم ےس ومن  لئ نیھچ راہ م

  مےہ۔۔۔۔وه ارمح وک ےصغ ےس وھگڑیت وہیئ اےس ومن  لئ دیتی ےہ۔۔۔۔۔م

 وہ)دادو آپ ےسیک وہ آپ کیھٹ وہ (۔۔۔۔وه یھب م

ے

هن ت

ے

ب

دادو آپ ےت ےش وہ آپ 

  من وک دےتھکی یہ۔۔۔۔۔انپ نہب یک رطح وپاتھچ ےہ وت افغر اصچ  وخیش ےس رواہ

ل اہمتری رطح ےہ اہمتری رطف یہ ن  ںیت رک راہ ےہ۔۔۔۔اںیھن ایھب ھچک ن  د م
ب لک
ہی وت 

 راض یہ ان یک وت آدیھ امیبری وچبں ےس ن  ت رکےک یہ م

ن

  ہک وه رواہن ےس ن

ے

ںیہن وہن

متخ وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔اور رواہن اےنپ ن  پ وک وخش دھکی رک رکسما داتی ےہ اب ہن اجےن م

 دادا اور وپےت یک ن  ںیت ینلچ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔بک 

ے

  می

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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رس یم ادنر ا یتکس وہں۔۔۔۔۔وساہ داخن ےک اسف اک دروازہ وھکےل رس اکنل رک وپیتھچ 

  ےہ اس یک آواز نس ےک وفرا ااجزت داتی 

ے

ےہ اور داخن وج ایس ےک ااظتنر یم وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

  مآاجے سم وساہ۔۔۔۔۔م

 اور اتبے ایک ن  ت رکین یھت آپ ےن ھجم ےس۔۔۔۔۔وه اس ےک ادنر اےن رپ مںیھٹیب

 رہ رکے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 

  مرکیس یک رطف اش

  مرس ےھجم آپ یک دمد یک رضورت ےہ۔۔۔۔۔م

ا  وہں۔۔۔۔۔وه ےھچیپ رکیس ےس گیٹ اگلے م

ے

هی
سك

ریمی دمد یم ےسیک آپ یک دمد رک 

  موپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 اب ےہ اںیھن اہرٹ رپوملب م رس وه درالص ن  ت ہی ےہ ہک ریمے

ن

اوب یک تعیبط تہب خ

  وہاگ سج ےک ےئل 

ن

الھک یک رضورت م20ےہ وت ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک ان اک ن  ےئ نپ س رکن

 رے نپ س اےنت ےسیپ ںیہن یہ ہک مہ ان اک العج رکوا ےکس ایس ےئل یم م
 
ےہ رگم رس ہ

 واسپ رک مآپ ےک نپ س آیئ وہں ےک آپ ریمی دمد رکدںی یم آپ ےک ےسیپ تہب دلج

 ے وغر ےس اس یک م

ٹ

دویگن۔۔۔۔۔وه ادیم رھبی رظنوں ےس دھکی رک وبیتل ےہ وج ی 

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  من  ت نس راہ وہن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

116 

 ےک م

ن
ن

 ۔۔۔۔اس یک ن  ت یس

ے

  ن  ر ڑلاک وصقروار ںیہن وہن
 
 تیب ایھچ رکےت ہ

ے

انپ یٹیب یک ی

ا  ےہ ےسج وه یھٹم دنب م

ے

ج ی

ن

ب

 ہلی ہلمج وگ
 
  ن  ر یک رطف اس ےک اکونں یم ویہ زہ

 
دعب ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مرکے اانپ ہصغ طبض رکن

 مکیھٹ ےہ یم آپ یک دمد رکےن ےک ےئل ایتر وہں رگم۔۔۔۔۔وه رکیس ےس اھٹ رک

  اس ےک اسےنم ارک اتہک اافلظ ادوھرے یہ وھچڑ داتی ےہ۔۔۔۔۔

 رگم ایک رس۔۔۔وه وج اس یک ن  ت رپ وخش وہیئگ یھت ظفل "رگم " وک نس رک ہن یھجمس ےس

  مڑھکی وہرک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

  م

ن

رگم ہی ہک یم اہمتری دمد رک دواگن دبےل یم ںیہمت یھب ریمے ےئل ھچک رکن

 ےس اتہک ےہ اور وساہ م وہاگ۔۔۔۔۔۔وه اس اک اورپ

ے
 

 ہ ےتیل وہے ابخی

ن
 

 اجی

ے

ےس ےچین ی

  اس یک ن  ت اور رظن اک وہفمم ھجمس رک ےصغ یم آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ی ا  ن  ت رکےن یک آپ وک رشم این اچےیہ یسک م

ٹ

ھی

گ

آپ یک تمہ ےسیک وہیئ ھجم ےس ایسی 

  وہاجیت ےہ سب
 
یمک  وبجمر ڑلیک اک افدئہ ااھٹےت وہے۔۔۔۔۔وه ےصغ یم آےپ ےس ن  ہ

  میھت وت ای  ڑپھت امرےن یک۔۔۔۔۔

اس یم رشم یس وکن یس ن  ت یم آپ یک دمد رک راہ وہں وت اس ےک ےئل آپ وک یھب م

  مریمی۔۔۔۔۔
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  ےہ۔۔۔۔وه اس یک ن  ت 

ے

آپ سج یک یھب دمد رکےت ےہ ان ےک اسھت یھب ااسی یہ رکن

  ماکےٹ تخس ےجہل یم یتہک ےہ۔۔۔۔۔

یھب وت انت وخوصبرت وت دنبا ایک ارے ںیہن ںیہن سب آپ ےس یہ آپ ےہ م

رکے۔۔۔۔۔ای  ٹنم آپ ںیہک ریمی ن  ت اک طلغ بلطم وت ںیہن ےل م

  ریہ۔۔۔۔۔وه اےس دھکی رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

آپ یک ن  ت ےس یہ ادنازہ وہراہ ےہ آپ ایک انہک اچہ رےہ یہ۔۔۔۔۔وه اب یھب ےصغ م

  یم یہ یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  اچاتہ م ارے یم وه ںیہن ہہک راہ وج آپ ھجمس

ن

ریہ ےہ یم وت آپ ےس اکنح رکن

 رپ اہھت ن  دنےھ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ن

  موہں۔۔۔۔وه لبیٹ ےس انپ رمک اگل رک یس 

  اےسی ن  ت ںیہن ینب وت آپ اس نپ ک رےتش اک اہسرا ےل رےہ ےہ ارے آپ وک م
 
ااھچ چ

  موت رشم۔۔۔۔۔

ی ا  رحتک 

ٹ

ھی

گ

رکو اگ مت ےن ایک مدنب رکو انپ وکباس مت ےن وسچ یھب ےسیک ایل ہک یم ایسی 

  وہرک اتہک ن  ت ادوھری م اےنپ
 
ی  

ے

اھب۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اکےٹ ےصغ یم اس ےک ف

 زک یس

ن

 میہ وھچڑ داتی ےہ اور وساہ اس ےک ےصغ ےس ےنہک رپ دو دقم ےھچیپ وہیت ےہ وه ن

  ڑلیک یک اس ڈلبوزر ےک اسےنم وبیتل یہ دنب وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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سب اکذغی وہاگ یم مت ےس وکیئ اطمہبل ںیہن رکو م وبول اکنح رکو یگ ھجم ےس ہی اکنح

 ھا ل رک م

مٹ
س

  دھکی وھتڑا رنم ےجہل یم اتہک ےہ وت وساہ یھب وھتڑا 

ے

اگ۔۔۔۔۔وه اےس وی ڈرن

 ہک وہ اےس زمکور ہن ےھجمس۔۔۔۔۔۔م

ے

 ےل آیت ےہ ن
 
  مدون  رہ اےنپ امےھت رپ ب

  اچےتہ ےہ۔۔۔۔۔

ن

  رگم آپ ھجم ےس اکنح ویکں رکن

ری ےہ وےسی ریمی یھب وبجمری ےہ۔۔۔۔۔۔وه رھپ ےس انپ رمک ےھچیپ مےسیج اہمتری وبجم

  لبیٹ ےس اگلے دنکےھ اواکچےئاتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے یہ رھپ یم یہ ویکں۔۔۔۔اےس ھجمس م

ے

هن
سك

 ی   رک اس ےس اکنح رک 

ن

آپ وت یسک وک یھب خ

  ںیہن آیت الھب اس یک ایک وبجمری وہ یتکس ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ وت وساہ رشدنمہ یس م

ے

 ی   راہ وہں۔۔۔۔وه اس رپ زنط رکےک رکسمان

ن

ںیہمت یھب وت خ

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔

اکذغی وہاگ اور اعریض یھب یسک وک اتپ ںیہن ےلچ مےنیہم دعب وھچڑ دواگن ہی رہتش م6یم ںیہمت 

اگ ہک مت ےن ھجم ےس اکنح ایک ےہ ہی ن  ت ریمے اور اہمترے چیپ رےہ یگ۔۔۔۔۔۔وه م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ی   اتبن

ن

  ماےس رشدنمہ دھکی رک اور م

ارگ یم اکنح ہن رکو وت آپ ےھجم ےسیپ ںیہن دےگنی۔۔۔۔۔وه اس ےس وپیتھچ ےہ سج رپ م

 

ے

  مےہ۔۔۔۔م وه یفن یم رس الہن
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کیھٹ ےہ ےھجم ںیہن اچےیہ آپ اےنپ نپ س یہ رںیھک اےنپ ےسیپ۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس یتہک م

 اھیت ےہ۔۔۔۔

ٹ

  یک رطف دقم ی 
 
  من  ہ

ارگ مت ھجم ےس اکنح رکیت وہ وت یم ںیہمت ےسیپ دے دواگن اس ےس اہمترے اوب اک العج م

  یھب وہاجے اگ اور مت وت یٹیب وہ اےنپ ن  پ ےک ےئل اانت وت رک یہ یتکس

ے

 وہ۔۔۔۔وه اےس اجن

  مدھکی رکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

  لم راہ ےہ۔۔۔۔۔اس 
 
وخش تمسق وہ وج وبجمری یم یھب اانت اریم اور وخوصبرت وشہ

 ی   اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ن

  مےک روےنک رپ وه م

  رپ۔۔۔۔۔۔۔وه
 
 اور نیسح وشہ

ے

  م تنعل یتجھب وہں یم ایسی دول
 
ےصغ ےس یتہک ن  ہ

  وہا ای  رہگی اسسن ےلرک انپ رئیچ ہپ ارک اتھٹیب یلچ اجیت ےہ اور داخن رکسم

ے

ان

  ےہ۔۔۔۔۔

  موج وت رس اجین اے۔۔۔

 اجین اے۔۔۔۔

ٹ
ٹ

  مدل ہی ی

  اگ ےک چیپ یم یہ م

ن

  اھت ن  ر۔۔۔۔۔وه اگن

ن

  وسٹ ںیہن رک راہ وہ وکن اس اگن

ن

ارے ںیہن ہی اگن

  وساتچ ےہ۔۔۔۔۔

ن

  موھچڑ رک دورسا اگن

  اہں ہی واال۔۔۔۔
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ر ریما ااقتنم دںیھکی یگ۔۔۔۔وه اتسہ وہا رکیس وک وھجےل دےتی وہے مرکھٹاےک ریما ایپم

  ےہ۔۔۔۔

ے

ن ا 

ن

گی

ن

گی
  م

اب ںیہمت انپ دبزیمتی اک یھب اسحب دانی وہاگ وساہ افغر۔۔۔۔۔وه رہچے رپ یتخس الرک 

 اتہک ےہ اور رھپ رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔۔م

Game Start dear Soha……. 

_____________________________ 

وکن ےہ۔۔۔۔۔آریہ وہں ربص رکو۔۔۔۔۔۔آہیس وج نحص یم یھٹیب زبسی اکٹ م

  م رپ زبسی وھچڑے اےتھٹ وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔ریہ وہیت یہ دروازہ نجبم

وساہ انت دلجی آیئگ مت۔۔۔۔۔وه یسیج یہ دروازہ وھکیتل یہ وت اسےنم وساہ وک دھکی رک م

ریحاین ےس وپیتھچ یہ اور وساہ اںیھن وجاب دےی ریغب ای  رظن دھکی رک ان یک اسڈیئ ےس م

ی اےنپ رمکے یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

کلٹ

ن

ن

  م

ےہ۔۔۔۔۔وساہ اتبؤ وت۔۔۔۔۔وه یھب دروازہ دنب رکے اس ےک ےھچیپ آیت م وساہ ایک وہا

 ےنچنہپ ےس ےلہپ یہ وه رمکے یم دالخ وہرک دروازہ زور ےس دنب رکدیتی م

ے

یہ رگم اس ی

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 ر رک زور ےس ڈیب رپ یتکٹپ ےہ اور رھپ ویہ ڈیب م

ے

وه رمکے یم اےت یہ انپ اچدر اور گیب وک ان

  ھت ہنم رپ رںیھک روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔رپ ےھٹیب دوونں اہ

اےس آج اتپ ںیہن ویکں بیجع گل راہ اھت اےس داخن ےس زن  دہ اےنپ اورپ ہصغ آراہ اھت ہک وه م

 ۔۔۔۔۔۔

ے

  ویکں یئگ واہں ہن وه اجیت اور ہن یہ وه وکیئ ایسی ن  ت رکن

 وت موساہ اٹیب وکیئ ن  ت وہیئ ےہ اتبؤ وت۔۔۔۔۔وساہ ریما دل اھٹیب اجراہ ےہ ھچک

وبول۔۔۔۔۔۔وساہ وک لسلسم آہیس یک آواز آیت ےہ رگم اس یک تمہ ںیہن وہیت ہک ان اک م

ی ا  م

ٹ

ھی

گ

اسانم رکے اےس وخد ےس رشم آیت ےہ ہک داخن دوراین اس ےک ن  رے یم ایسی 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موسچ رھک

وه آہیس وک وجاب دےنی ےک اجبےئ اےنپ آوسن اصف رکے واش روم یم اجیت ےہ اور م

ی مواہں اجرک 

ے

هٹ
ب ك

نسیب ےک اسےنم ڑھکی وہرک اےنپ آپ وک ےشیش یم وغر ےس د

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے الگیب ڑھکنپی ےسیج م
لك
 
ب
 ی وہیئ 

ٹ

وگری اصف افشف رتگن سج رپ ای  دھی ہ یھب ںیہن م

 وه یھت یھب وت انت وخوصبرت ہک م
 
 ی آںیھکن اکےل ےبمل ب

ٹ

 ی  اون ی 

ٹ
ن

وخوصبرت وہی

  موج ای  ن  ر دےھکی داتھکی رہ اجےئ۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔ آپ

ے

  مسج یک یھب دمد رکےت یہ ان ےک اسھت یھب ااسی یہ رکن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

122 

ارے ںیہن ںیہن سب آپ ےس یہ آپ ےہ یھب وت انت وخوصبرت وت دنبا ایک 

  مرکے۔۔۔۔۔۔

اس ےک اکن یم داخن ہک اافلظ وگےتجن یہ سج رپ وه ےصغ ےس لن وھکےل اےنپ ہنم رپ م

ے امریت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

ن
 
پھی
ج

  منپ ین یک 

ری دنگی رظنوں ےس نپ ک رکو یگ داخن دوراین۔۔۔۔۔وه اانپ رہچہ میم اانپ رہچہ اہمتم

دھکی ےک ااسی گل م اصنب ےس ےتلم وہے یتہک ےہ اور اجنےن ینتک ن  ر ہنم دوھیتیل ےہاےس

راہ اھت ےسیج وه اےنپ رہچے ےس وکیئ دنگی زیچ اصف رک ریہ وہ اور وه دنگی زیچ داخن یک م

یک رظنے وسحمس وہ ریہ یھت سج ہپ وه مرظنںی یھت اےس اب یھب اےنپ رہچے رپ اس 

  ملسلسم نپ ین اہب ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ وت م ایم

ے

  ےس آن
 
ایک وہا ےہ آپ اہیں ویکں ڑھکںی یہ۔۔۔۔۔رواہن وج ایھب یہ ن  ہ

  اتلہٹ وہا دھکی رک ان ےک نپ س ارک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  مآہیس وک وساہ ےک رمکے ےک ن  ہ

 وک ایک وہا ےہ دروازہ یہ ںیہن وھکل ریہ اسف ےس اےت رواہن ااھچ وہا مت اےئگ اتپ ںیہن وساہم

یہ اےنپ رمکے یم یلچ یئگ اس یک آںیھکن اتبریہ یھت ےک وه رویئ ےہ۔۔۔۔۔آہیس م

 ین ےس یتہک یہ۔۔۔۔۔

 

  مرواہن وک رپش
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  وہں اس ےس آپ رپاشین ہن وہں۔۔۔۔۔وه آہیس وک دالہس م

ے

ااھچ رںیک یم ن  ت رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔ دے رک وساہ ےک رمکے اک دروازہ

ے

  ماٹھکٹھکن

وساہ۔۔۔۔وساہ دروازہ وھکول ایک وہا ےہ۔۔۔۔۔وساہ۔۔۔۔۔ رواہن یک آواز نس ےک وساہ م

 الل اور وسھج یئگ م

 

ی ےہ اس یک آںیھکن روےن ےک ن  ع

ے

هٹ
ب ك

اانپ رہچہ ااھٹ ےک ےشیش یم د

 الیگ وہراہ اھت وه دلجی ےس اانپ ہنم دوےٹپ م

 

  ےک رہچے ہنم دوھےن ےک ن  ع
 
یھت چ

  آیت ےہ۔۔۔۔۔ےس اص
 
  مف رکیت ن  ہ

وساہ اٹیب دروازہ وھک۔۔۔۔۔ وه وباتل یہ ےہ ہک وساہ دروازہ وھکل دیتی ےہ وت آہیس یھب اس م

  ماسےنم آیت ےہ۔۔۔۔۔م ےک

 ے م

ٹ

وساہ ایک وہا ےہ مت رویئ وہ؟؟؟۔۔۔۔رواہن اس اک رہچہ اےنپ اہوھتں یم ےل رک ی 

  م۔۔۔۔۔۔ایپر ےس اتہک ےہ وت وساہ دون  رہ ےس روےن گل اجیت ےہ

  ماھبیئ۔۔۔۔۔وسیپ اک ااظتنم ںیہن وہا۔۔۔۔۔وه رظنںی یچین رکےئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 دوھکی م

ے

وت اس یم روےن وایل وکن یس ن  ت ےہ وہاجے اگ وسیپ اک ااظتنم یھب مت رو وت م

 اب وہیگ مت اچیتہ وہ ےک ایم یھب امیبر م

ن

اےسی رکو یگ وت ایم یک یھب تعیبط خ

اتھجمس ےہ سج رپ وساہ وصعمتیم ےس یفن یم رس م وہاجےئ۔۔۔۔۔۔وه اےس ایپر ےس

  الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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  دنب رکو اور ایتر وہاجؤ اوب الب رےہ یہ ںیہمت۔۔۔۔۔وه اس ےک آوسن م

ن

وت سب رھپ رون

  ےہ وت وساہ یھب اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اصف رکن

 یم یھب ڑپکے دبتلی رکاتیل وہں۔۔۔۔۔رواہن 

ے

  ی

ے

 مت ایتر وہ ی

ے

  ی
 
اےس مڈگ چ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماتہک اےنپ رمکے یک رطف اجن

  وت وه م

ے

وساہ چس اتب سب یہی ن  ت ےہ ہن وکیئ اور ن  ت وت ںیہن ےہ۔۔۔۔۔آہیس وک نیقی ںیہن ان

  موساہ ےس وپھچ یہ یتیل یہ۔۔۔۔۔۔

  آراہ م

ن

 ن یھت یھبت رون

 

ںیہن ایم ایسی وکیئ ن  ت ںیہن ےہ سب اوب ےک ےئل رپش

   ےہ۔۔۔۔اھت۔۔۔۔۔وه ان ےس وھجٹ وبل دیتیم

ااھچ کیھٹ ےہ اجؤ ایتر وہاجؤ۔۔۔۔۔۔وه اےس یتہک نحص یم اجیت یہ اور وساہ واسپ م

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

ٹ

ٹ

ی ی
ل

  رمکے یم ارک ڈیب رپ رگےن ےک ادناز یم 

ارگ یم اھبیئ وک اتب دیتی ےک ےھجم ن  س ےن ایک اہک ےہ وت اھبیئ اس اک رشح رشن ای  

  یہ اس اک وم

ے

 ایت ےہ ہک ی

ٹ

 ی 

ٹ

  ےہ وت وه اھٹ مرکدےتی۔۔۔۔۔وه وخد یہ ی 

ے

ن  لئ رگنی وہن

  مرک ومن  لئ ااھٹیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ہی سک اک ربمن ےہ۔۔۔۔۔وه اسےنم ااجنن ربمن وک دںیھکی وسیتچ ےہ رھپ یسک ایخل ےس م

  ااھٹ یہ یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔
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 ی دی   رک دی اکل ااھٹےن یم رجینم اصہبح۔۔۔۔۔۔وفن یم ےس داخن یک اھبریم

ٹ

 می 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مآواز نس رک وساہ وک ہصغ یہ آاجن

 ن اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ےھجم اکل رکےن یک۔۔۔۔۔

ن

  مذلیل ان

ارے ارے ایک وہایگ ےہ رجینم اصہبح یم آپ اک ن  س وہں آپ ھجم ےس اےسی دبزیمتی م

 ورہن یم آپ وک اس اجب ےس اکنل یھب اتکس وہں رگم آپ رکف ہن مےس ن  ت ںیہن رکیتکس

رکے یم آپ وک یھبک اجب ےس ںیہن اکنولں اگ۔۔۔۔۔۔اےس وساہ یک ن  ت رپ ہصغ وت م

  وک وبجمری یھت اس یک م

ن

  ےہ رگم رھپ ہصغ طبض رکے رکسماےت وہے اتہک ےہ آخ

ے

تہب ان

  م۔۔۔۔۔

اجب وھچڑیت وہں ےھجم وےسی یھب میم یہ آپ یک  آپ ایک ےھجم اجب ےس اکنےل ےگ

 ن یک ینپمک یم اجب رکےن اک وج وبجمر م

ن

 ان

ے

وکیئ وشق ںیہن ےہ اےسی وہس رپس

  وه ےصغ یم ایک ایک وبل یئگ م

ے

ڑلویکں اک افدئہ ااھٹےت یہ۔۔۔۔۔۔اےس وخد اتپ ںیہن وہن

پ وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔   ےہ وه وت داخن یک ےصغ رھبی آواز نس رک ادکیم چپ

 م

مٹ
س

 ن مانپ زن  ن 

ن

 ان

ے

ھا ل رک ن  ت رکے سم وساہ ہی ہن وہ لک آپ وک ایس وہس رپس

  وہ دمد امےنگن۔۔۔۔۔۔۔

ن

  مےک نپ س آن
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یم ںیہن اؤ یگ یھبک یھب ںیہن۔۔۔۔۔ وت رتہب وہاگ آپ اےنپ دامغ ےس ہی ن  ت اکنل دںی م

 ںیل۔۔۔۔۔وه یھب تخس ےجہل یم یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ ن

  ماور اےنپ ےئل وکیئ اور ڈوھی

 ی   ااضہف وہاگ۔۔۔۔۔وه مارگ آپ ریمے نپ 

ن

س دمد امےنگن آے یگ وت اس ن  ر ڈلی یم م

  اس یک ن  ت وک اونگر رکے رکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

یم ںیہن اؤ یگ اور یم آپ یک اجب یھب وھچڑ ریہ وہں۔۔۔۔وه ےتہک یہ اکل اکٹ م

  مدیتی ےہ۔۔۔۔۔

ےنپ ےئل یہ زسا ےک اہپڑ انب مریما وفن اکٹ دن   داخن دوراین اک وفن اکٹ دن   ولچ وکیئ ںیہن ا

ریہ ےہ یم ایک رک اتکس وہں۔۔۔۔ وه ومن  لئ وک اےنپ اہھت یم وھگامےت وہے ےھچیپ م

  دنکےھ اواکچ رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

ے

  رکیس ےس گیٹ اگلن

  وہاگ۔۔۔۔۔وه ھچک وسچ رکرکےھچیپ گنیہ رکا اانپ وکٹ ااھٹ رک م

ن

ولچ اب ےھجم یہ ھچک رکن

  ےہ اتپ ںیہن

ے

  یک رطف اجن
 
  وه ایک رکےن واال اھت اب؟؟۔۔۔۔ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ل رواہن رپ یہ اور ارمح وه وت انت ایپری ایپری ن  ںیت م
ب لک
وساہ ںیہمت اتپ ےہ رواہن ےک ےچب 

  روہں۔۔۔۔۔۔افغر ےتسنہ وہے وساہ وک م

ے
ن

  ےہ دل اچاتہ ےہ سب اس یک ن  ںیت س

ے

رکن
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وجد س  ےک رہچے رکسما اجےت یہ افغر ےن یھب ماتبےت یہ وت وساہ ےک اسھت واہں وم

 راض رےتہ۔۔۔۔۔

ن

 ن

ے

  مرواہن وک اعمف رکدن   اھت اٹیب اھت بک ی

یج اوب رگم افص ریمے رپ ےہ ایم ےن اہک اھت ےک یم یھب افص یک رطف یھت۔۔۔۔۔وه م

  مدلجی ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

آہیس رواہن ےک م اہں یئھب افص وساہ رپ یئگ ےہ وساہ یھب نپچب یم ایسی یہ یھت۔۔۔۔۔

  میک وصتی   دےتھکی وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔ مومن  لئ یم افص

 ۔۔۔۔۔

ے

  رواہن مت اب دلجی ےس اےنپ ویبی وچبں وک الب ول سب اب ربص ںیہن وہن

یج اوب وه ولگ دلج یہ آے ےگ یم ےن اہک اھت فشک وک ہک انتج دلجی وہےکس اےن یک م

ی دھکی رک رکسم

ن

چپی ٹ
ت ٹ 

اےت وہے اتہک ےہ اور وساتچ موکشش رکےئ۔۔۔۔وه اےنپ ن  پ یک 

  مےہ ہک ولچ رکش اوب ےن اعمف وت رکدن  ۔۔۔۔۔

ارمح آپ ےک نپ س یہ راہ رکے اگ داھکی ںیہن ےسیک اوب ےس ن  ںیت رک راہ م اوب ےھجم اتگل ےہ

 ےگن دن  ےت وہے اتہک ےہ رواہن اور فیس افغر یک م

ٹ

اھت۔۔۔۔فیس اےنپ ن  پ یک ن

 ںیگن دن   رےہ ےھت وساہ اےنپ ن  پ وک 

ٹ

آہیس م ش   ےک السسئ اکٹ رک دے ریہ یھت ہکبجن

  ماسےنم یہ وصےف رپ یھٹیب رواہن ےک وچبں یک وصتی  ںی دھکی ریہ یھت۔۔۔۔۔۔م
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  ےہ۔۔۔۔۔۔وه وھتڑا رخف ےس ےتہک م

ے

اہں وت دادا وہں دادا وپوت یم وت وےسی یہ تہب ایپر وہن

ون  رہ ےلہپ یسیج وہیئگ یہ وت س  رکسما دےتی یہ اور وساہ رکش ادا رکیت ےک اس یک یلمیف د

 ےہ س  وخش یہ رگم وه ای  آےن واےل وطافن ےس ااجنن یھت۔۔۔۔۔م

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

  آج ےسیک ن  د رکایل ےھجم داخن دوراین ےن۔۔۔۔۔۔

ے وہے م

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

 رک 
پ
چ

هٹ 
ک

سب یھبک یھبک ڈارٹک ےس یھب اکم رپ اجےت یہ۔۔۔۔وه رکیس 

  مرکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 اکم اکم اکم ۔۔۔۔۔یھبک دادی یک تعیبط میھبک ریغب

ے
ے

  وق
 
 اکم ےک یھب ن  د رکایل رکو ہ

  ےہ م ےک ےئل آےت وہ

ے

یھبک الکن یک وےسی دادی اب یسیک یہ۔۔۔۔۔۔وه اس رپ زنط رکن

 وت دوونں اسھت ےھت رھپ اےگ دمص ےن ڈارٹک اننب 

ے

 ک ی

ٹ

 
ڈارٹک دمص داخن اک الکس ولیف اھت م

 اقمئ ماھت وت اس ےن وکیئ اور اکجلم

ے

 یم اڈنشیم ےل ایل اھت رگم دوونں یم دویتس ایھب ی

  میھت تہب مک۔۔۔۔۔

ل کیھٹ یہ مت وه ونس سج اکم ےس یم آن   وہں۔۔۔۔۔۔
ب لک
  ماہں اّللّ اک رکش ےہ دادی 

  ماہں وبول ایک اکم ےہ۔۔۔۔۔وه آںیھکن وھگام رک اکم رپ زور دے رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔
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ٹنشیپ یہ۔۔۔۔۔۔وه وھتڑا اس یک رطف کھج رک م اہمترے وہلٹیپس یم وکیئ اہرٹ

  موپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 رے وہلٹیپس یم وت تہب ےس اہرٹ ٹنشیپ یہ مت سک ےک ن  رے یم ن  ت رک م
 
ہ

  مرےہ وہ۔۔۔۔۔

 م ےہ ٹنشیپ اک۔۔۔۔وه دلجی ےس وباتل ےہ۔۔۔۔م

ن

 افغر۔۔۔۔۔افغر ن

ااھچ افغر اصچ  یک ن  ت رک رےہ وہ اہں وه ڈارٹک اعرف ےک ٹنشیپ ےھت رگم ایھب ھچک م

  م دونں ےس وه اوٹ اوف یٹس

ن

ےئگ یہ وت یم ان اک العج رک راہ وہں ان اک ن  ےئنپ س وہن

ےہ رگم ان یک یلمیف ےک نپ س ےسیپ ارجنی ںیہن وہ نپ رےہ اور ںیہمت اتپ ےہ ہی وگرٹنمن اک م

 ارو یم اکم وہاجے ادرھ ہی اوصل ےہ ےک ےلہپ ےسیپ عمج موہلٹیپس وت ےہ ںیہن 

ن

 
وج ہ

  مرکواؤ رھپ اےگ العج وہاگ۔۔۔۔۔۔وه ن  د اےن رپ وباتل ےہ۔۔۔۔۔

  ماہں ہی وت ےہ۔۔۔۔۔وه اانت ہہک رک وساتچ ےہ ہک اس ےس ن  ت ےسیک رکے۔۔۔۔۔

وےسی وه وکن ےہ اہمترے۔۔۔۔وه اس ےس وپاتھچ ےہ سج رپ وه رکسما داتی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  موه ریمے وہےن واےل رسس یہ۔۔۔۔۔۔

  مایک۔۔۔۔اہمترے رسس یہ وت ےلہپ ویکں ںیہن اتبن   یم۔۔۔۔۔
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ںیہن ںیہن وکیئ رضورت ںیہن ےہ ھچک رکےن یک مت سب ریما ای  اکم رکدو۔۔۔۔۔۔وه م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ وت دمص یھب رس الہن

ے

  میفن رکےک اےنپ بلطم یک ن  ت رکن

  موہا وت رضور رکو اگ۔۔۔۔۔ اہں وہک ایک ن  ت ےہ ریمے سب یم

ھ م

ے

ت ٹ
وه درالص افغر اصچ  اک وج اٹیب ےہ ہن وه ںیہن اچاتہ ےک وه کیھٹ وہ ارگ ان یک ڈ

 م وہیگ یھبت وه ان ےک العج ےک ےسیپ ںیہن دے راہ م

ن

وہیئگ وت اسری اجدیئاد اس ےک ن

ہکبج اس ےک نپ س یہ ےسیپ ۔۔۔۔۔۔داخن انت افصیئ ےس وھجٹ وباتل ےہ ہک وکیئ ہہک م

  یہ ںیہن اتکس ےک ہی وھجٹ وبل راہ ےہ۔۔۔۔۔

افف۔۔۔اسیک اٹیب ےہ اجدیئاد ےک ےئل ن  پ وک امر راہ ےہ دح ےہ وےسی۔۔۔۔۔دمص وک م

  ےہ اس ےن اہک یہ اےسی اھت ہک دنبے وک ہصغ یہ آاجے۔۔۔۔۔۔

ے

  مرواہن رپ ہصغ ان

  ےہ ےک مت ےن اںیھن اجرک انہک ےہ ہک

ن

 وسیپ اب مت ےن ریما ہی اکم رکن

ے

 اک ااظتنم لک ی

  رکو ورہن آپ ےک اوب وک ھچک یھب وہ اتکس ےہ۔۔۔۔۔

  مرپ ااسی رکےن ےس ایک وہاگ۔۔۔۔۔اےس ھجمس ںیہن آیت ہک وه انہک ایک اچہ راہ ےہ۔۔۔۔

ویبی ریمے نپ س آے یگ ےسیپ ےنیل م مااسی رکےن ےس ان یک یٹیب ینعی ریمی وہےن وایل

  وت۔۔۔۔
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یم ھجمس ایگ وہں مت ایک انہک اچہ رےہ وہ۔۔۔۔وه داخن یک ن  ت اکٹ رک م ااھچ ااھچ داخن

  رکسماےت وہے اتہک ےہ سج رپ داخن یھب رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔

ااھچ رھپ اتبؤ ایک ھجمس ےئگ وہ۔۔۔۔۔۔وه اربئو ااھٹ رک وپاتھچ ےہ سج رپ دمص یھب رکسما رک 

 

ے

  مےہ۔۔۔۔۔ اتبن

اور مت اس یک م ےتہ وہ ہک وه مت ےس ےسیپ امےنگن آےمت اس ڑلیک وک دنسپ رکےت وہ اور مت اچ

 ادنازہ م

ے

۔۔۔۔۔اس ےن یسک دح ی

ٹ
 

دمد رکےک اس ےک دل یم اےنپ ےئل ہگج انب ول رای

  میہس اگلن   اھت وت داخن ےن یھب اس وک ایس ےک ادنازے یم رےنہ دن  ۔۔۔۔۔

  واہ ایک ادنازہ اگلن   ےہ اب مت ریما اکم رک دانی۔۔۔۔۔

 ایھب یہ اجرک ان یک وج نیشم یگل ےہ وت دل یک دڑھنک زیت رکداتی اہں رکدواگن ہکلب

 اھت۔۔۔۔

ے

  موہں۔۔۔۔وه یھب ایس اک دوس

 م

ے

  ےہ رکو سب وه ریمے نپ س این اچےیہ۔۔۔۔وه ڑھکا وہرک اانپ وکٹ درس

ن

اہں وج رکن

   یم اہھت ڈااتل ےہ۔۔۔۔۔
 

  ٹنیپ یک ج

ے

  مرکن

  مارگ مت وہک وت یم اےس ہہک یھب داتی وہں۔۔۔۔۔

  اتہک م

ے

ںیہن مت ھچک ںیہن انہک وه وخد یہ آاجے یگ۔۔۔۔۔وه یفن یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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ولچ کیھٹ ےہ۔۔۔۔ااھچ ان اک اٹیب یھب حیحص ےہ ہن۔۔۔۔۔وه وبل رک اےس داتھکی ےہ سج م

  ےہ۔۔۔۔

ے

  رپ وه اتسنہ وہا اابثت یم رس الہن

 رک راہ اھت اےنپ ن  پ مےھجم ےلہپ یہ اگل اھت ویکں ہک وه ااسی اگل یہ ںیہن ےھجم 

ے

 م

ن

وه وت تہب ج

  میک۔۔۔۔۔

ااھچ وھچڑو اب یم اتلچ وہں مت ن  د ےس ریما اکم رک دانی۔۔۔۔۔وه ہہک رک اانپ ومن  لئ م

 ن م

 

  وہا اس یک ش

ے

  ےہ اور دمص اس ےک اجےت یہ رکسمان

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

لبیٹ ےس ااھٹن

  میم ای  رقفہ وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ سج یک ربخ اےلگ داخن دوراین اسیج اطیشن یھبک

ے

 دیپا یہ ںیہن وہا ہی دنبا وه ھچک رکن

 وتشں وک یھب ںیہن وہیت ہن اجےن ہی دنبا ایک زیچ ےہ۔۔۔۔۔

ن

 دنبے ےک ف

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  اجےن اک ہہک رک افغر ےک رمکے یم م
 
  وہں۔۔۔۔۔۔رواہن وساہ وک ن  ہ

ے

وساہ مت ولچ یم ان

  ےہ اور وساہ اابثت یم رس 

ے

  مالہیت وہلٹیپس یک ڑیسویں یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔اجن

  ےہ وج اس یک م

ے

وه ڑیسن  ں یک رطف آیت یہ ےہ ہک اےس ڑیسویں ہپ داخن ڑھکا رظن آن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 رطف ھٹیپ رکے ڑھکا وفن اکن ےس اگلے یسک ےس ن  ت رک راہ وہن

 یت ےہ۔۔۔۔

ے

  وه ےلہپ ریحاین رھپ اس یک تشپ وک رفنت ےس دھکی رک ڑیسن  ں ای
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ے

 ن

ٹ

 ےہ وت اسےنم وساہ وک ماہں سب ڈلی افلنئ۔۔۔۔۔وه ن  ت رکےت وہے ےسیج یہ م

 آاجیت ےہ وه دلجی ےس

ٹ

 
  دھکی اس ےک رہچے رپ رکسماہ

ے

 ن

ے

اکل اکٹ م مڑیسویں ےس ای

  ےہ سج رپ وساہ ےلہپ اس م رک اس ےک اسےنم اہھت رکے

ے

اس اک راہتس روےک ڑھکا وہاجن

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مےک اہھت اور رھپ اےس رہق رھبی رظنوں ےس د

اےت وہے آںیھکن دنب رکےئ اتہک مزہ بیصن۔۔۔۔آپ اک ہصغ افف۔۔۔۔وه رکسم

  ےہ۔۔۔۔

  ےہ وت وه تخس ےجہل یم

ے

 مراہتس وھچڑے ریما۔۔۔۔۔اےس اس یک رحتک رپ تہب ہصغ ان

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہرک اس یک آوھکنں یم دںیھکی
 
ی  

ے

وپاتھچ ےہ سج رپ م اور ارگ ہن وھچڑو وت وه اس ےک ف

  موساہ دو ڑیسن  ں اورپ وہیت ےہ۔۔۔۔۔م

 اےت م پپ۔۔۔۔ےھچیپ ںیٹہ
 
ورہن یم وشر اچم دویگن۔۔۔۔وه اس یک رظنوں ےس ھگ

  موہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  رک دنکےھ م اچم دو ےھجم ایک۔۔۔۔۔وه

ٹ
پ
ٹنیپ یک وبیج یم اہھت ڈاےل ای  ڑیسی اورپ خ

 ا رک ای  ڑیسی اور اورپ وہیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  ےہ سج رپ وساہ ھگ

ے

  ماواکچن
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۔ااھچ ںیہن وہاگ۔۔۔۔وه مدںیھکی ریما راہتس وھچڑ دںی۔۔۔۔ور۔۔۔ ورہن اچ۔۔۔

  مایلگن ااھٹ رک اےس ونع رکیت ےہ۔۔۔۔

  ےہ سج رپ وساہ اک ربص م

ے

 ن

ٹ
پ
  وہا ای  ڑیسی اور اورپ خ

ے

ورہن ایک رکو یگ مت۔۔۔۔وه رکسمان

  موجاب دے داتی ےہ اور۔۔۔۔۔

  ماٹچخ۔۔۔۔۔۔

 موساہ وخد رپ رٹنکول ںیہن رک نپ یت اور زور ےس اس ےک داےئ اگل رپ ڑپھت امر دیتی ےہ ڑپھت

  ےہ

ے

وه اےنپ اگل ہپ اہھت رںیھک م انت زور اک اھت ہک داخن اک ہنم یہ دورسی رطف کھج اجن

وتعق یھت وساہ ےس اس  ریحاین اور ےب ینیقی ےس آںیھکن اھپڑے وساہ وک داتھکی ےہ اےس اہک

  مڑپھت یک۔۔۔۔۔

ی ےہ ہک اس یم انت تمہ  اور وساہ اچیبری ریحاین ےس ہنم وھکےل

ے

هٹ
ب ك

اہک ےس ماانپ اہھت د

  مآیئگ۔۔۔۔۔۔

 رکے ورہن ااھچ ںیہن م

ے

مم۔۔۔۔یم ےن اہک اھت ہک ےھجم گنت م

 ایت دلجی ےس یتہک اس وک اےسی یہ ریحان وھچڑ رک اس 
 
وہاگ۔۔۔۔۔وسری۔۔۔۔وه ھگ

ی یہ ےہ ہک

ے

کلٹ

ن

ن

ا  ےہ وه وت م یک اسڈیئ ےس 

ے

جپی
 
هٹ
ک

وه ےصغ یم اس اک ن  زو دوبچ رک انپ رطف 

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

135 

ے ےھت واہں وکیئ اھت ںیہن ورہن وت داخن یک زعت اک انجزہ موه دوونں اہجں ڑھکم رکش اھت ہک

 ۔۔۔۔۔

ے

  میہ لکن اجن

اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ےھجم ڑپھت امرےن یک مت اجیتن یھب وہ مت ےن سک وک ڑپھت امرا م

ےہ۔۔۔۔۔وه اوھکنں یم ہصغ ےیل انت زور ےس اس اک ن  زو دوباتچ رک انپ رطف م

ا 

ے

ج ی

ن

هٹ
ک

گلی ا ں  

ن

ن
  ماےنپ ن  زو ےک ادنر ڈیتسھ وسحمس وہیت یہ۔۔۔۔۔ےہ ہک وساہ وک اس یک ا

 ر م

ے

وھچڑںی ریما اہھت ایھب وت سب ڑپھت امرا ےہ ارگ دون  رہ ایسی رحتک یک وت وجیت یھب ان

ےصغ ےس یتہک واہں ےس یلچ اجیت م ولیگن۔۔۔۔۔وه اس ےس زی  دیتس اانپ اہھت وھچڑوا رک

  مےہ اور داخن ےصغ ےس اس یک تشپ وک اتکت ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہاگ وساہ افغر اہمتری زدنیگ یم ےن منہج ںیہن انبدیماس ڑپھت

ن

وت م  اک دبہل یھب ںیہمت اکچن

 م یھب داخن دوراین ںیہن۔۔۔۔۔۔

ن

  مریما ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وه ےصغ یم اتہک وخد یھب انپ زنمل یک رطف اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ اکر افغر یک یہ م

ے

  ڑھکا ایس اک ااظتنر رک راہ وہن
 
  آیت ےہ وت رواہن اکر ےک ن  ہ

 
  ن  ہ
 
وساہ چ

یھت وج اس ےک امیبر وہےن یک وہج ےس رھگ یم یہ ڑھکی ریتہ یھت اب ہکبج رواہن اایگ اھت 

  وت وه رہمان رواہن ےک اامتسل یم آیئگ یھت۔۔۔۔۔
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  اےن ےک ےئل یلکن ںیھت اور دوھکی اب چنہپ ریہ موساہ اہک رہ یئگ یھت مت ھجم ےس ےلہپ ن  
 
ہ

  دھکی اےس دااتٹ ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ وساہ وک ان

ے

  موہ۔۔۔۔۔۔رواہن وج وخد ٹفل یم آن   وہن

اھبیئ وه ای  ایٹن یھت اںیھن دمد اچےیہ یھت یھبت یم ان یک دمد رک ریہ یھت۔۔۔۔وه م

 اےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔
 
  مھگ

پا  ویک كی
پ ی
ک
ں ریہ وہ ںیہمت اخبر وت ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔وه اس ےک اہھت مااھچ کیھٹ ےہ رگم مت 

پا  رےہ وہےت یہ وه داخن ےک اسےنم وت ہصغ رک ریہ یھت رگم وه ڈر انتک م كی
پ ی
ک
داتھکی ےہ وج 

اےس یہ اتپ یھت آج یلہپ ن  ر اس ےن یسک ڑلےک رپ اہھت ااھٹن   اھت وه یھب م ریہ یھت ہی سب

  مداخن رپ۔۔۔۔

 یہ۔۔۔۔۔وه دلجی ےس اگڑی اک دروازہ وھکےل مںیہن اھبیئ یم کیھٹ وہں ےلچ ےتلچ

 ھا اتل ےہ۔۔۔۔۔

مٹ
س

 

ٹ

 ش 

ن

  میتھٹیب ےہ وت رواہن یھب وھگم رک ڈراوین

ی ےہ وت داخن اےس دںیھکی ڈٹیھ ےنب رکسما م

ے

هٹ
ب ك

  د
 
  وساہ ن  ہ

 
اگڑی اٹسرٹ وہےن رپ چ

  ےہ وه اےس دےھکی ےصغ ےس دورسی رطف ہنم رکیت ےہ سج رپ داخن اےس 

ے

راہ وہن

  ےہ ےسجداھکیےن

ے

  ماس یک ہی ادا دل رپ یگل وہ۔۔۔۔۔۔۔  ےک ےئل اےنپ دل رپ اہھت رھک

وتہب ےہ ہی دنبا ڑپھت اھک رک یھب ںیہن دسرھا۔۔۔۔وه اس یک رحتک دھکی یکچ وہیت ےہ م

  میھبت دل یم یہ وسیتچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 ٹمس رک ویہ ےصغ واےل م

ٹ

 
اور داخن اس یک اگڑی لکن اجےن ےک دعب وفرا انپ رکسماہ

  ےہ ےسیج وه ایھب رکسمان   یہ ہن وہ۔۔۔۔۔۔وم

ے

 دن یم آاجن

  ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔ اکم وہایگ؟؟۔۔۔۔۔دمص ای  رنس

  ےہ دلجی رکے۔۔۔۔۔رنس 

ن

ھ یھب وہیتکس ےہ وج رکن

ے

ت ٹ
یج رس رگم اےسی ان یک ڈ

 اےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔
 
  مھگ

  کیھٹ ےہ۔۔۔۔وه اےس م

ن

کیھٹ ےہ مت اجؤ اور ےلہپ ان ےک ےٹیب وک اور رھپ ےھجم ارک اتبن

  یلچ اجیت ےہ اور وه اسےنم م
 
اھجمسےت وہے اتہک ےہ سج رپ وه اابثت یم رس الہیت ن  ہ

  ملبیٹ ےس

ے

  ےہ وج ای  دو لیب ےک دعب ااھٹایل اجن

ے

  ربمن ڈالئ رکن

ے

 اانپ ومن  لئ ااھٹن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ی یس آواز وگیتجن م

ن

پٹ  ج
ت ٹ

اہں وبول وہایگ اکم؟؟؟۔۔۔۔۔وفن یم ےس داخن یک 

  ےہ۔۔۔۔۔

 م ںیہن ایھب یم ےن رنس وک اجیھب ےہ وه

ن

ان ےک ےٹیب وک اتبے یگ ہک آپ ےک اوب یک ااچی

 اب وہیئگ

ن

 دانھکی وه ڑلیکےہ تعیبط خ

ے

  مںیہمت اکل رضور رکے یگ۔۔۔۔۔۔  رات ی

  ماور ارگ ریما اکم ںیہن وہا وت مت اجےتن وہ یم ایک ھچک رک اتکس وہں۔۔۔۔
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 رکو۔۔۔۔۔۔۔وه اےس یلست داتی م

ے

اہں یم اجاتن وہں اہمترا اکم وہاجے اگ مت رکف م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

م۔۔۔۔۔دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔۔اےگ ےس داخن سب اانت یہ

م
م
 م
ہ

  م اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

  ےہ رھپ ن  ت وہیت م

ن

اہں دھکی انیل۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ولچ ن  ےئ ےھجم اہمترا اکم یھب رکن

ےہ۔۔۔۔وه اس یک ن  وتں ےس ڈرےت وہے دلجی ےس ہہک رک وفن رھک داتی م

  ےہ۔۔۔۔۔

افف۔۔۔۔۔اّللّ رکے وه ڑلیک یلچ اجےئ اس ےک نپ س ےسیپ امےنگن ورہن ہی ےھجم امر م

ا  ےہ۔۔۔۔۔۔داگی۔۔۔۔۔وه ومن  لئ 

ے

كی

ٹ

هی
 
ج

  رس 

ے

  اسےنم رکن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

آپ ےک اوب یک تعیبط ادکیم ڑگب یئگ ےہ زیلپ آپ دلجی وسیپ اک دنبوتسب رکے ان اک م

  ارک رواہن وک اتبیت م
 
  وہاگ۔۔۔۔۔ رنس افغر ےک رمکے ےس ن  ہ

ن

ن  ےئ نپ س دلج رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

 وت کیھٹ ےھت یم وخد

ے

 ین ےس ڑھکا م ایک وہا ےہ اوب وک ایھب ی

 

دھکی رک آن   اھت۔۔۔۔۔وه رپش

  وہرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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 اب وہاجیت ےہ آپ سب دلجی ےس وسیپ اک ااظتنم رکںیم

ن

 ہی اہرٹ ٹنشیپ یہ تعیبط خ

 ڈارٹک وک وبالیت وہں۔۔۔۔۔وه رظن رچا رک یتہک دمص ےک رمکے یک رطف م

ے

  ی
 
یم چ

  ہک وه ایک رکے

ے

اےنت یم یہ اس اک ومن  لئ رگنی م اجیت ےہ اور رواہن وک ھچک ھجمس ںیہن ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  رکن

  مولیہ۔۔۔۔۔

اھبیئ ایک وہا آپ یک آواز وک اوب وت کیھٹ ےہ ہن۔۔۔۔۔وساہ رواہن یک ڑلڑھکایت آواز نس رک 

 ن وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔

 

  مرپش

 اب وہیئگ ےہ ہی ولگ ہہک رےہ یہ ہک ںیمہ م

ن

 یہ خ

ن

وس۔۔۔وساہ اوب یک تعیبط ااچی

  وہاگ رگم اس ےس ےلہپ ںیمہ ےسیپ عمج رکواےن دلج ےس دلج ن  ےئنپ س رک

ن

ن

  وہےگن۔۔۔۔۔رواہن یگیھب آواز یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ماھبیئ آپ ان وک وبےل ہن ہک مہ دے دےگنی ےسیپ رگم العج وت رکدںی۔۔۔۔۔

 ن یہ ںیہن یہ

ن

  یہ م وساہ وه ںیہن امن رےہ ہی ولگ ان

ن

اںیہن ولوگں ےس زن  دہ ےسیپ زعی 

  وہں یسک ےس۔۔۔۔۔وه اںیھن ی  ا الھب ہہک رک ماب یم ایک رکو مت وف

ے

ن روھک یم ن  ت رکن

  ےہ اور وساہ وفن اکن ےس اٹہ رک روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  موفن رھک
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 ولں۔۔۔۔۔ںیہن ںیہن م

ن

ایک رکو یم اہک ےس ےسیپ الؤ۔۔۔۔۔۔۔۔داخن ےس ےسیپ امن

ی ا  وسچ اک امکل ےہ۔۔۔۔۔وه وسچ 

ٹ

ھی

گ

رک وخد یہ یفن رکیت میم ہی ںیہن رک یتکس وه ینتک 

  ےہ۔۔۔۔۔

 ن  ین دینی وہیگ۔۔۔۔۔وساہ وک اےنپ دل ےس یہ آواز آیت م

ے

  ےہ وت ف

ن

وساہ اےنپ ن  پ وک اچبن

  ےہ۔۔۔۔

رم اجےئ م ںیہن ارگ ن  پ وک اتپ الچ ہک یم ےن پھچ رک اکنح ایک ےہ وت وه وےسی یہ

  ےگ۔۔۔۔

 یم ےہ اس اک وسوچ م ےنیہم دعب وھچڑ یھب وت داگی وت ایھب اہمترا6نکیل وه ںیہمت 

ے

 
ن  پ اذی

سک ےن داھکی ےہ آج وج ےہ اس اک وسوچ ۔۔۔۔۔اےس رھپ دل ےس آواز آیت ےہ م لک

  ہک وه ایک م

ے

 یم وه اانپ رس اھتم رک ھٹیب اجیت ےہ اےس ھجمس ںیہن ان

ن

 
دامغ اور دل یک اس ج

  ہلصیف ےل یہ یتیل ےہ اور ومن  لئ ااھٹرک ربمن ڈالئ رکیت ےہ۔۔۔

ن

  م۔۔۔رکے رھپ وه آخ

یم ےن وت اےس ڑپھت یھب امرا اھت۔۔۔۔۔وه وفن اکن ےس م ایک وه ریمی دمد رکے اگ آج

 وخن اھکیت وہیئ وسیتچ ےہ لیب لسلسم اج ریہ وہیت ےہ رگم وکیئ ااھٹ ںیہن راہ م

ن

اگلیئ اےنپ ن

 ۔۔۔۔۔

ے

  وہن
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 ایت م

ٹ

 ی 

ٹ

ایک ےہ وفن ویکں ںیہن ااھٹرےہ۔۔۔۔۔وه زیباری ےس وفن اکن ےس اٹہے ی 

  م دون  رہ اکل المیت ےہ۔۔۔۔۔مےہ اور رھپ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ ہک اس اک ومن  لئ رگنی م مداخن آرام ےس اےنپ رمکے یم اودنےھ ہنم

ے

  وس راہ وہن

ٹ

ل 

  ےہ وت اسڈیئ لبیٹ رپ اہھت امر رک م

ے

  گنت وہاجن
 
  ںیہن ےہ رھپ چ

ے

  ےہ ےسج وت ےلہپ وه ااھٹن

ے

رکن

 

ے

  ےہ۔۔۔۔۔ ومن  لئ ااھٹن

ے

  مدنب آوھکنں ےس یہ سی رکے اکن ےس اگلن

 رک اےنپ مولیہ۔۔۔۔۔دنین یم ڈویب دنب اوھکن ےس اتہک ےہ سج رپ وساہ اس یک آواز نس

  ہک ےسیک ن  ت رشوع رکے۔۔۔۔۔

ے

 اکیتٹ ےہ اےس ھجمس ںیہن ان

ٹ
ن

  موہی

  اکل ن  ےئ۔۔۔۔۔وه م

ن

وکن وہ۔۔۔۔۔۔ ارگ انپ اسوسن یک یہ آواز انسین ےہ وت حبص رکن

  زیباری ےس اتہک وفن اکےنٹ یہ اتگل ےہ ہک۔۔۔۔۔ یسک وک ہن وباتل دھکی

  اگ ےھجم ن  ت رکین ےہ آپ ےس۔۔۔۔۔وساہ دلجی ےس اےس م

ٹ

 اکی

ے

ںیہن زیلپ اکل م

وه دلجی ےس م م ادکیم وھکل اجیت یہیتہک ےہ وت داخن یک آںیھکن اس یک آواز نس رک یہ

 م

 

  ےہ سج ےس رمکے یم ادنریھا وہےن ےک ن  ع

ے

ومن  لئ انپ اوھکنں ےک اسےنم رکن

ومن  لئ یک روینش اس ےک رہچے رپ ڑپیت ےہ اسےنم ربمن دھکی اس ےک وہوٹنں رپ حتف یس م

 آاجیت ےہ سج رپ

ٹ

 
  ےہ۔۔۔۔۔ مرکسماہ

ے

  موه دون  رہ وفن اکن ےس اگلن
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 ن وک۔۔۔۔وه مآج ےسیک ن  د رکایل

ن

ی ا  ان

ٹ

ھی

گ

 اور 

ے

 آپ ےن رجینم اصہبح ھجم ےسج وہس رپس

  وہا اانپ ای  اہھت رس ےک ےچین رےتھک وہے اتہک ےہ ہکبج

ے

دورسے اہھت ےس م رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مومن  لئ اکن ےس اگلن   وہن

  وساہ اس یک ن  ت وک اونگر رکے اےنپ بلطم یک ن  ت رکیت ےہ۔۔۔۔۔

  مرس ےھجم۔۔۔۔۔

 ہی وچر ہہک یتکس یہ یم امڈنئ مایک اہک رس۔۔

ے

ی ا  وہس رپس

ٹ

ھی

گ

۔۔ںیہن ںیہن آپ ےھجم 

ںیہن رکو اگ۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اکےٹ اتہک ےہ سج رپ وساہ ومن  لئ اکن ےس اٹہ رک م

  ماےنپ اسےنم رکے اےس وھگریت ےہ ےسیج ومن  لئ ںیہن داخن وہ اسےنم۔۔۔۔۔۔

رہ وفن اکن ےس اگلے اانپ مےسیپ اچےیہ زیلپ آپ ریمی دمد رکدںی۔۔۔۔۔وه دون  م ےھجمم

  مہصغ طبض رکے یتہک ےہ وبجمری ہن وہیت وت وه یھبک اس یک وکباس ںیہن یتنس۔۔۔۔۔

 آپ یک ےہ نکیل اس ےک ےئل۔۔۔۔

ے

  مہی ایک ن  ت رکدی آپ ےن ریمی وت اسری دول

یم ایتر وہں آپ ےس اکنح رکےن ےک ےئل سب آپ ریمے اوب اک العج رکوا م

وہےن ےس ےلہپ ہہک دیتی ےہ سج رپ وه رکسما داتی مدںی۔۔۔۔وه اس یک ن  ت لمکم 

  ےہ۔۔۔۔۔
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  ےہ سج ےس م

ے

رگم یم ےن اہک اھت ےک ڈلی یم یھب ااضہف وہاگ۔۔۔۔۔وه اےس ن  د دالن

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔م
 
  موساہ ےک امےھت رپ ب

 ۔۔۔۔۔۔

ے

  مہی بک اہک آپ ےن ےھجم ںیہن ن  د۔۔۔۔۔اےس چس یم ن  د ںیہن وہن

  اکنح وہاگ اس ےس ھچک ٹنم ےلہپ اتبؤ اگ م ںیہن وہاگ ریخیم ےن اہک اھت آپ وک ن  د 
 
ڈلی چ

  زن  دہ رضوری ےہ ایس ےئل یم ایھب ےسیپ وجیھبا راہ م

ن

ایھب اہمترے اوب اک ن  ےئنپ س وہن

یم ںیہمت اس یک یپ م مت واہں ےس اس ےس ےل انیل وہں وہلٹیپس ای  آدیم ےک اہھت

ر 
مف
ک

  وہا اےنپ ن  ولں یم اہھت ریھپ میھب ڈنیس رک داتی وہں۔۔۔۔۔وه اےنپ اورپ ےس 

ے

رٹ ااھٹن

  رک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

  مکیھٹ ےہ آپ ےھجم ڈنیس رکدںی۔۔۔۔۔۔

ااھچ ونس۔۔۔۔۔وساہ وج ومن  لئ اکن ےس اٹہریہ وہیت ےہ اس یک آواز رپ دون  رہ اکن م

  مےس اگلیت ےہ۔۔۔۔۔

  یج۔۔۔۔۔

 نلج وہ ریہ ےہ۔۔۔۔۔وه اانپم

ے

 اگل ےتلم ممت ےن ڑپھت تہب زور ےس امرا اھت ایھب ی

  موہے اتہک ےہ سج رپ وساہ۔۔۔۔۔۔
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  وہا ومن  لئ اکن ےس م

ے

وسری رس۔۔۔۔ہہک رک اکل اکٹ دیتی ےہ وت داخن یھب رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  اٹہن

ی م

لہ

ی شخب۔۔۔۔وه وخد ےس اتہک ا

لہ

ی شخب۔۔۔۔۔ا

لہ

ولچ یج لیھک رشوع۔۔۔۔۔۔ا

  ےہ وج کیھٹ 

ے

  ےہ30شخب وک آواز اگلن

ے

  م۔۔۔۔۔ڈنکیس یم اس ےک اسےنم وہن

 وبالن  ۔۔۔۔وه رمکے یم آںیھکن اتلسم وہا 

ے
ے

 اس وق

ے

 
یج اصچ  یج ۔۔۔۔۔ریخی

  ماےت یہ ڑھگی یک رطف داتھکی ےہ وج رات ےک نیت اجب ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

  یہ م
 
اہں یم ای  چپ  داتی وہں سج وہلٹیپس یم دادی وک ےل رک اجےت یہ ہن واہں ن  ہ

 ۔۔۔۔۔وه

ن

اسڈیئ لبیٹ یک دراز وھکل رک ای  چپ   مای  ڑلیک ڑھکی وہیگ اےس دے آن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

ی شخب اابثت یم رس الہن

لہ

  ی  اکنےتل وہے اتہک ےہ سج رپ ا

وواو۔۔۔۔وه اےس چپ  دے رک اانپ ومن  لئ م
پ ج
 
هٹ
ک

ہی چپ  روھک اور ذرا ای  انپ وصتی   

  مااھٹےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 وفرا اتہک ےہ سج رپ ماصچ  یج یم ن  ولں یم یگنک رکولں۔۔۔۔وه رمیکا ان وہےت دھکی

   ےس ای  م
 

  ےہ وت وه دلجی ےس انپ ج

ے

 ڈاےل اابثت یم رس الہن
 
داخن امےھت رپ ب

  اس ہشیش اکنل رک م

ٹ

   ےس ای  وھچن
 

وھچیٹ یس یگنک اکناتل اےنپ ن  ولں یم یگنک رکےک ج

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

145 

  ےہ ہک

ے

  نیقی وہاجن
 
ااھچ گل راہ ےہ وت دوونں زیچںی م اےنپ آپ وک داتھکی ےہ رھپ چ

  ےہ۔۔۔۔۔دون  ر

ے

   یم ڈال رک رکسماےت وہے اہھت ن  دنھ رک ڑھکا وہاجن
 

  ہ ج

  ےہ ہک

ن

 ہک وه ںیہمت اچہپن م سج وک مت ےسیپ دےنی اج رےہ وہ اےس داھکین

ے

ہی دنبا آراہ ےہ ن

ے
ه
سك

مت وت اےسی رک رےہ وہ ےسیج اہمتری وفوٹ ریمج ی  و جیھب راہ وہں۔۔۔۔وه اس یک  

  موصتی   اتیل وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  رظن اس رپ اجیت ےہ م ایک
 
  ےہ چ

ے

وہا اجؤ اب۔۔۔۔داخن وج وصتی   ڈنیس یھب رک اکچ وہن

  ےہ وت ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

 راہ وہن

ن

  موج وےسی یہ ڑھکا اس ےک ومن  لئ یم اھجی

  ےہ اور داخن م

ے

  الچ اجن
 
یج یج اصچ  ۔۔۔۔۔وه دلجی ےس اتہک اس ےک رمکے ےس ن  ہ

  وہا ٹیل رک انپ 

ے

  ےہ اےس سب اب لک اک ااظتنر اھت یہی مھچک وسچ رک رکسمان

ے

دنین وک آواز اگلن

  موسےتچ وہے تہب دلج دنین اس رپ رہمن  ن وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ڑھکی داخن ےک اس المزم وک ڈوھیتٹن ےہ م
 
وساہ وج ایھب یہ وہلٹیپس یچنہپ وہیت ےہ ن  ہ

  ۔۔۔۔سج یک یپ داخن ےن ھچک دی   ےلہپ یجیھب وہیت ےہ۔
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اہک ےہ۔۔۔۔اہں وه راہ۔۔۔۔وه ایھب اچرو رطف رظنںی وھگام ریہ وہیت ےہ ہک اےس م

 ھ راہ م

ٹ ن

  ےہ ےسج دھکی ےک اتگل ےہ ہک وه یھب وساہ وک ڈوھی

ے

ی شخب اسےنم ڑھکا رظن ان

لہ

ا

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ھا  ےہ۔۔۔۔۔وه اس ےک نپ س اجرک وپیتھچ ےہ 
چ
هٹ 
 
ب

اویکسز یم آپ وک رس داخن ےن 

  مسج رپ وه یھب اس یک رطف داتھکی ےہ۔۔۔۔۔م

  ےہ سج رپ وساہ اابثت یم رس الہیت م

ے

 دی  رکن

ن
ے

یج آپ سم وساہ یہ۔۔۔۔۔وه یھب ی

  ےہ۔۔۔۔۔

  یج یم وساہ وہں۔۔۔۔۔

۔۔۔۔وه ای  چپ  اےس داتی ےہ سج رپ وساہ اس اک رکشہی ادا 

ے
ن

ہی ےئجیل آپ یک اامی

  مرکے وہلٹیپس ےک ادنروین رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ین یم لہٹ م

 

وساہ یسیج ادنر دالخ وہیت ےہ وت اسےنم یہ رواہن وفن اکن ےس اگلے رپش

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مراہ وہن

  رک داتھکی ماھبیئ۔۔۔۔وه اس ےک نپ س اجرک اےس اخمبط رکیت ےہ

ٹ

 سج رپ رواہن اےس م

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔
 
  ےہ اور دےتھکی یہ اس ےک امےھت رپ ب

  مویکں۔۔۔۔ مت انت رات وک ایلیک آیئ وہ
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اھبیئ ےھجم اوب یک رکف وہریہ یھت وت یم آیئگ اور یم ےن ایم اور فیس وک ھچک ںیہن اتبن   سب م

  مرےہ ےھت وت۔۔۔۔۔ اےلیک یہ آیئگ وه ولگ وس

ی ےہ موساہ ںیہمت

ے

کلٹ

ن

ن

 وکن ڑلیک رھگ ےس 

ے
ے

 اتپ ےہ حبص ےک اچر جب رےہ یہ اس وق

ارگ۔۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت اکٹ رک اتہک ےہ ہک وساہ یھب اس یک ن  ت اکٹ رک ےسیپ م

  ماےگ رک دیتی ےہ۔۔۔۔۔

اھبیئ ہی وسیپ اک ااظتنم وہایگ ےہ آپ ےلہپ ہی عمج رکا دںی رھپ ےلھب ےھجم داٹ ےئجیل 

 رکے یتہک ےہ اور رواہن اس ےک اہھت ےس ےسیپ ےل رک ریحاین اگ۔۔۔۔۔وه رظنںی یچین

  ےس اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

  مہی ےسیپ۔۔۔۔۔

اھبیئ ریمے ن  س ےن دےی یہ یم ےن دون  رہ اںیھن اکل یک یھت وت وه امن ےئگ م

  ےھت۔۔۔۔۔وساہ آداھ چس اور آداھ وھجٹ اتبیت ےہ۔۔۔۔۔

 اب وہ ریہ ےہ۔۔۔۔۔ویہ رنس وسیپ اک ااظتنم وہا آپ ےک اوب یک تعیبط تہب

ن

 خ

  مدون  رہ ارک رواہن ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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یج یج وہایگ ےہ یم عمج رکوا راہ وہں آپ ولگ اٹسرٹ رکے م

  ےہ اور وساہ ویہ چنیب رپ م

ے

ن  ےئنپ س۔۔۔۔۔۔رواہن دلجی ےس اتہک اکؤرٹن یک رطف اجن

  ھٹیب رک داع رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 یئ انبےت وہے اتہک ےہ ماہں وبول 

ٹ

یلعج ڈارٹک۔۔۔۔۔داخن اےنیئ ےک اسےنم ڑھکا انپ ن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ہکبج وفن اس ےن اےنپ اسےنم یہ ارکیپس رپ رکا وہن

ہی اجیل ڈارٹک سک وک وبل راہ ےہ وت۔۔۔۔۔دمص وج اس ےک ہنم ےس اےنپ ےئل رعتفی 

 اک رظتنم اھت اب اےنپ ےئل اےسی اافلظ نس رک ےصغ ےس وباتل

ن
ن

  م ےہ۔۔۔۔۔یس

  یس ن  ت ےہ م
 
ایھب یم ن  ت سک ےس رک راہ وہں مت ےس اور ڈارٹک یھب مت یہ وہ وت اظہ

  ےہ۔۔۔۔

ے

  ںیہمت یہ وہک اگ ہن۔۔۔۔۔وه اب اےنپ ن  ل انبن

  اھت ہک افغر اصچ  اک ن  ےئنپ س اکایمب م

ن

ریخ وھچڑو ان ن  وتں وک یم ےن ںیہمت ہی اتبن

 اتپ اھت وه انتج وبےل اگ داخن اس ےس زن  دہ موہایگ ےہ۔۔۔۔۔وه وخد یہ ن  ت دبل داتی ےہ

  داخن ےبزعت رکےن رپ آے وت اسےنم واال وخد یہ انپ زعت یک م
 
وبےل اگ اور چ

  اھت ویکہکن

ے

پ وہاجن  ںیہن اتکس اھت۔۔۔۔۔۔ اخرط چپ

ے

 
 

  ماس ےس وکیئ ج
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ولچ ابمرک وہ وه چب ےئگ ورہن یم ھجمس راہ اھت ےک وه اورپ یہ ہن ےلچ اجےئ۔۔۔۔۔وه ےب م

  ےہ اس ےس ےلہپ وه ارکیپس اوف رک داتی م

ے

رپوا اس اتہک ومن  لئ ااھٹ رک اےنپ اکن ےس اگلن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ماہں اور ےھجم نیقی ےہ ےک اہمترا یھب اکم وہایگ وہاگ۔۔۔۔۔

ہن ہن ایھب آداھ وہا ےہ ایھب آداھ ن  ق ےہ وھجمس وج نیم اکم ےہ وه ایھب راتہ م

  وہا اتہک

ے

 ن

ے

ےہ اور اسھت یہ ای  المزم اس ےک اےن رپ م ےہ۔۔۔۔۔وه ڑیسویں ےس ای

  ےہ ےسج وه اھتم رک ڑھکے ڑھکے یہ یپ رک اخیل الگس

ے

اےس  وجس اک الگس اےگ رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مواسپ رکن

 ہتش۔۔۔۔۔م

ن

  ماصچ  یج ن

  م

ے

  یک رطف اجن
 
  ےہ۔۔۔۔۔المزم ےک وپےنھچ رپ وه اتہک ن  ہ

ن

  رکن
 
 ہتش ن  ہ

ن

ںیہن آج ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ہتش ن  

ن

  رکو ےگ وکیئ اخص ےہ ایک۔۔۔۔۔دمص اس یک ن  ت نس رک وباتل مریخ وت ےہ آج ن
 
ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  رکو م
 
ںیہن اخص ںیہن ےہ سب وبجمری یم اےس اخص انب راہ وہں اور اس ےک اسےنم اظہ

  وہا اتہک اگڑی ےک نپ س ارک رواتک م

ے

اگ ےک مت ریمے ےئل تہب اخص وہ۔۔۔۔۔وه رکسمان
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 ھ رکےہ سج رپ اسےنم اہھت ن  دنےھ ڑھکا المزم 

ٹ

اگڑی اک دروازہ م اےس دھکی رک وفرا اےگ ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  موھکاتل ےہ وت وه اگڑی یم ھٹیب اجن

  رک م

ٹ
پ
ل یھب۔۔۔۔۔وه اس یک یلہپ یسیج ن  وتں ےس خ

ب لک
ےھجم اہمتری ن  ںیت ھجمس ںیہن آیت 

  موباتل ےہ سج رپ داخن سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

 اگل دن   اور داخن یک ن  ںیت اخیل دامغ مدامغ ڈارٹک ےننب یم یہ اہاہاہاہ۔۔۔۔۔مت ےن اانپ اسرا

  میم ںیہن آیت یلعج ڈارٹک ۔۔۔۔۔

 ن۔۔۔۔۔۔

ن

  دبزیمت ان

ن

 رکن

ے

  مدعف وہاجؤ اور اب ےھجم دون  رہ اکل م

 ڈنی وہ وج یم ںیہمت انمؤ اگ ن  ےئ۔۔۔۔۔۔وه اتہک م

ن

اوےک مت وکن اس ریمی رگل ف

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  یہ رہ اجن

ے

  مرکسماےت وہے اکل اکٹ داتی ےہ اور دمص ولیہ ولیہ رکن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ےسیک یہ اب اوب؟؟؟۔۔۔۔۔۔وساہ رواہن ےک اےن رپ وپیتھچ ےہ وج ایھب یہ افغر ےک م

  ےہ افغر ےک ن  ےئنپ س ےک دعب اےس روم یم ٹفش رکدن   اھت اور ایھب م روم ےس آن  م

ے

وہن

  مسب ای  وک ےنلم یک ااجزت یھت یھبت رواہن یہ لم رک آن   اھت۔۔۔۔۔۔
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 دن   ےہ یھبت وس رےہ م اّللّ اک رکش اوب

ن

ن

 

س
 ی ك
ج

ن

ب

کیھٹ یہ ایھب اںیھن دنین اک ا

  ےہ وت وساہ ےک اسھت آہیس

ے

  وہا اتبن

ے

یھب یلست وہیت م م اور فیس وکمیہ۔۔۔۔۔رواہن رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

اّللّ اک رکش ےہ۔۔۔۔۔۔وساہ وفرا یتہک ےہ ےب کش ویہ زدنیگ دےنی واال اھت داخن وت سب م

  ای  زرہعی اھت۔۔۔۔

 ری دمد 
 
 رپ ہ

ے
ے

 الھب رکے وساہ اہمترے ن  س اک ہک سج ےن حیحص وق

ّ

اّلل

ی 

ے

هٹ
ب ك

  ےہ۔۔۔۔رکدی۔۔۔۔۔آہیس وساہ وک یتہک یہ سج رپ وساہ اںیھن د

ایم آپ وک ایک اتپ وخد وک چیب رک ہی ےسیپ ےلم یہ ورہن داخن دوراین رمح دل وہ یہ ںیہن م

 ےک اسھت وسیتچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  ماتکس۔۔۔۔۔وه انپ امں وک دھکی رک زیمخ رکسماہ

  اچےیہ انت رات یم اوہنں ےن ںیمہ ےسیپ م

ن

اہں وساہ ںیہمت ان اک رکشہی ادا رکن

  اتہک ےہ وت وه اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔دےی۔۔۔۔۔رواہن یھب اےس 

  وہاگ اکم اھت ای  ارگ آپ وہک۔۔۔۔۔

ن

  ایم ےھجم اسف اجن

  اےس یھب اکجل جیھب دانی اہمترے اوب ےک نپ س م

ن

اہں اہں اجؤ مت اور فیس وک یھب ےل رک اجن

 ۔۔۔۔۔آہیس اےس یتہک ےہ سج رپ وه فیس م

ن

 رکن

ے

یم اور رواہن یہ مت ادرھ یک رکف م

  یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔مےک اس
 
  مھت ن  ہ
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  ارک وساہ م
 
 ۔۔۔۔۔فیس ن  ہ

ّ

آیپ یم آج سب آج یک یٹھچ رکولں رھپ یھبک ںیہن رکو اگ پپ

  مےس ولظمم یس لکش انب رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

پ وہرک ولچ ویسی اہمتری تہب ایٹھچں وہیئگ یہ ہی ہن وہ ںیہمت اکجل ےس یہ اکنل م چپ

دںی۔۔۔۔۔۔وه اےس ےصغ یک رظن ےس دھکی رک وبیتل ےہ سج رپ فیس ی  ا اس ہنم انب رک 

  ماس ےک اسھت اتلچ ےہ۔۔۔۔۔م

ہنم یہس رکو اور رہشک رووک۔۔۔۔۔وه اس اک ہنم دںیھکی یتہک ےہ سج رپ وه زیباری اس م

  م ہنم

ے

انب رک ےلہپ اےس داتھکی ےہ اور رھپ اےگ وہرک ای  رےشک یک رطف اہھت رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ریما اکنح ےہ اور ریما اانپ وکیئ ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔۔داخن اسف یک الگس وال ےک اسےنم 

  رک

ٹ

  وہا م

ے

 وہوٹنں یم دن  ے وساتچ ےہ رھپ یسک ایخل ےک تحت رکسمان

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
 مڑھکا 

  ےہ لیب اجیت ےہ اور دو لیب ےک دعب م

ے

  اکن ےس اگلن

ے

لبیٹ ےس ومن  لئ ااھٹ رک ای  ربمن المن

  ماکل رویسی یھب رکیل اجیت ےہ۔۔۔۔

آپ ےن یطلغ ےس ضیف کلم وک اکل المدی ےہ داخن دوراین۔۔۔۔۔وفن ےسیج یہ م

  ےہ وت اسےنم ےس ضیف یک آواز وگیتجن ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  رویسی وہن
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 اک دهواں وہا ےک رپسد ںیہن یم ےن ضیف کلم

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
 وک یہ اکل المیئ ےہ۔۔۔۔۔وه 

  مرکے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ںیہک یم وخاب وت ںیہن دھکی راہ آپ انجب ےن ےھجم اکل یک۔۔۔۔۔اےس نیقی ںیہن م

 ۔۔۔۔۔

ے

  ان

  ےہ اور وه اتہک وفن رےنھک یہ اتگل ےہ ہک ضیف۔۔۔۔

ے

  ماوےک ن  ےئ۔۔۔۔۔اےس ہصغ ان

اھت مت وت ریسسی یہ وہےئگ۔۔۔۔۔ ضیف ےک ےنہک رپ داخن مرووک رووک یم ذماق رک راہ 

  مدون  رہ ومن  لئ اکن ےس اگلاتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

  وک ن  د ایک آپ ےن۔۔۔۔۔اےس اتپ اھت رضور وکیئ اکم وت م
 
وےسی سک وہج ےس ھجم رغی

  موہاگ۔۔۔۔۔

  اچراہ میم اکنح رک راہ وہں وت وکیئ ریما اانپ اہیں وموجد ںیہن ےہ اور ہن یہ یم یسک وک وبال

ن

ن

 لم م

 

 ہن حیحص دونمش وک یہ انپ وخیش یم ش

ے

وہں ایس ےئل یم ےن وساچ ولچ دوس

  رکولں۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ایک۔۔۔۔۔مت اکنح رک رےہ وہ بک اور سک ےس۔۔۔۔۔اےس ریحت اک اکٹھج اتگل م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  مڑلیک ےس رک راہ وہں اور آج۔۔۔۔۔۔
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  یس ن  ت ےہ ڑلیک ےس 
 
  میہ رکے اگ ڑلاک ےس وت رکےن ےس ہن راہ۔۔۔۔۔۔وت اظہ

 وکٹ چنہپ م

ے

ےہ ای  ڑلیک ےھجم دنسپ آیئگ وت سب اکنح رک راہ وہں مت دوریپ دو ےجب ی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ۔۔۔۔۔وه آدیھ ن  ت اتبن

ن

  ماجن

یم چنہپ اجؤ اگ رگم ہی وت اتبؤ ڑلیک ےہ وکن۔۔۔۔۔اس یک وسیئ ایھب یھب ویہ ایکٹ م

  میھت۔۔۔۔

ٰ املسمن یھب ےہ۔۔۔۔۔داخن یھب اہکں یہس ےس وجاب م ّللّّ ْد ُ
َم
چ
ْ ل

 ن ےہ اور اَ

ن

ڑلیک ان

  دےنی واال اھت۔۔۔۔۔

  مڑلیک اہکں ےس ےہ ےھجم ہی اتبؤ۔۔۔۔۔م

ن  ر وت ریمی امں ےہ وج اانت وپھچ راہ ےہ ایھب آے اگ وت دھکی انیل ایھب یم وفن رھک راہ وہں م

  م۔ریتی اھبیھب وک یھب اکل رکین ےہ۔۔۔۔

ااھچ لچ حیحص ےہ ن  ےئ۔۔۔۔۔۔ضیف ےک ےتہک یہ وه وفن اکٹ داتی ےہ اور رھپ وساہ اک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مربمن ڈالئ رکے وفن اکن ےس اگلن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ہتش وت انبدںی ےھجم دی   وہ ریہ ےہ۔۔۔۔۔وساہ وج اےنپ ن  ولں یک وچیٹ انب ریہ یھت م

ن

آیپ ن

  آیت ےہ۔۔۔۔۔فیس یک آواز نس ےک دلجی ےس
 
  م وپین اگل رک ن  ہ
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  ےہ وت یم ایتر یھب ہن م

ن

ربص وت ذرا اس یھب ںیہن ےہ مت یم اتپ ےہ ےھجم یھب اجب رپ اجن

  موہں۔۔۔۔وه فیس وک ےصغ ےس دھکی رک نچک یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

آیپ یم وبل یھب راہ اھت ہک آج رےنہ دںی یم لک الچ اجؤ اگ رگم آپ وک یہ یگل یھت ہک 

 آج یہ اجؤ۔۔۔۔۔وه اس ےک نچک یم اجےت یہ انت آواز ےس وباتل ےہ ہک اےس مںیہن

  مآواز یلچ اجےئ۔۔۔۔۔

 ےتش اک ااظتنر رک راہ اھت وساہ ےک م

ن

آیپ آپ یک اکل آریہ ےہ۔۔۔۔۔فیس وج لبیٹ ہپ اھٹیب ن

  دھکی ومن  لئ اہھت یم ےل رک وساہ وک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مومن  لئ رپ اکل ان

 ایھب اےٹ یم وہ رےہ یہ۔۔۔۔۔وساہ نچک ےس یہ آواز اگلیت ےہ وت مااھٹ ول ریمے اہھت

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مفیس یھب اس یک ن  ت نس رک اکل ااھٹ رک اکن ےس اگلن

  وہا وساہ یک آواز اک رظتنم اھت ایھب یسک ڑلےک یک آواز رپ

ے

 مولیہ وکن۔۔۔۔۔داخن وج رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ومن  لئ اکن ےس اٹہ رک اےنپ اسےنم رکن

  ےہ۔۔۔۔۔ہی یم

ے

  م ےن سک وک اکل المدی۔۔۔۔۔۔وه اتہک دون  رہ ومن  لئ اکن ےس اگلن

  مہی سم وساہ افغر اک ربمن ںیہن ےہ۔۔۔۔ریحایگن ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  یج ہی وساہ افغر اک یہ ربمن ےہ آپ وکن یہ۔۔۔۔۔

  میم ن  س وہں ان اک آپ اںیھن ومن  لئ دںی ےھجم ن  ت رکین ےہ ان ےس۔۔۔۔۔۔
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 رے اوب ےک العج ےک ےسیپ م س یہااھچ آپ ن  
 
آپ اک تہب تہب رکشہی آپ ےن ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مدےی۔۔۔۔وه وخیش ےس اتہک ےہ اور داخن اس یک ن  ت نس رک رکسما اجن

وکیئ ن  ت ںیہن اب آپ ریمی ن  ت رکا دںی وساہ ےس ےھجم ای  رضوری ن  ت رکین م

  مےہ۔۔۔۔۔۔اےس وساہ ےس ن  ت رکین یھت سب۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔۔آیپ۔۔۔۔آیپ ۔۔۔۔یج یم ایھب رک

ے

  موان

 ہتش انب ریہ وہں۔۔۔۔۔وساہ اس یک آواز نس رک ےصغ ےس یتہک ےہ م

ن

ایک ےہ دھکی ںیہن راہ ن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  رکسما اجن

ے

  ماور داخن وفن ےس اس یک ن  ت نس رک ای  شک اگلن

 ی   وکیئ اکم ےہ ان وک آپ ےس۔۔۔۔۔سب ہی انہک اھت م

 

آیپ آپ ےک ن  س یک اکل ےہ ش

 رپااھٹ لیب ریہ یھت وفرا وھچڑے اس ےک اہھت ےس ومن  لئ یتیل ےہ اےنپ اہھت مہک وساہ وج

 اصف ںیہن رکیت۔۔۔۔۔۔

ے

  می

  ماالسلم مکیلع رس۔۔۔۔۔

ومکیلع االسلم۔۔۔۔آپ ایئ ںیہن رجینم اصہبح ںیہک اانپ ودعہ وھبل وت ںیہن یئگ۔۔۔۔۔وه م

 وک اشی رٹے یم لسم رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ

  م

د ےہ یم سب اےن یہ وایل یھت ہک آپ اک وفن آایگ۔۔۔۔وه اچےئ اک وچال مںیہن رس ےھجم ن  

  دنب رکے یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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 وک اےنپ م

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
 ہتش انب ریہ یھت ریمے ایخل ےس۔۔۔۔۔وه ای  اور 

ن

رگم آپ وت ن

  وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہوٹنں ےس اگل رک الرٹئ یک دمد ےس الجن

۔اےس ھجمس ںیہن آیت ہک ایک میج۔۔۔۔رس وه۔۔۔۔سب ہی انب رک آریہ وہں۔۔۔۔۔

  ںیہک۔۔۔۔۔

 رک راہ وہں۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 
  مااھچ ےلچ رھپ ریمے اسف یم ااجےیئ اگ یم آپ اک وی

ی م

ے

هٹ
ب ك

یج رس۔۔۔۔۔وه ہہک رک وفن دنب رک دیتی ےہ اور ومن  لئ اسےنم رکے سب د

  ےہ۔۔۔۔۔

یہی مایک یم آج وساہ افغر ےس وساہ داخن وہاجؤ یگ ایک رشںیت وہیگن ان یک۔۔۔۔۔وه 

  آیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔
 
  موسچ ریہ وہیت ےہ ہک فیس یک آواز ےس ایخولں ےس ن  ہ

  یھب ےہ رھپ۔۔۔۔۔

ن

 ہتش دے دںی یم ےن اجن

ن

  آیپ ن

 ہتش نب ایگ ےہ مت رکول یم ویہ ےس ھچک ےل رک اھکولیگن۔۔۔۔۔۔وه اچےئ اور م

ن

اہں ہی ن

  ےہ اور وه اےنپ م

ے

  الچ اجن
 
رپااھٹ اےس دےتی وہے یتہک ےہ وت فیس ےل رک نچک ےس ن  ہ

ن  رے یم وسچ رک یہ رکف یم وہیت ےہ ہک اجنےن اب اےگ ایک وہاگ اس یک ایک رشںیت م

رگ وه اکنح ےس ااکنر رکدیتی وت داخن ھچک یھب رک اتکس اھت اور اس وہیگن اس یک وبجمری یھت ا
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یک رہمن  ین یہی یھت ےک اس ےن اس ےک اوب اک العج رکوا دن   اھت یہی س  وسےتچ یہ وه م

  اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔
 
 ی  نت ٹیمس رک نچک ےس ن  ہ

 

ن

 

پ  

 ںیہن آےئ؟؟؟وساہ یسیج ینپمک یم دالخ وہیت ےہ وت رس

ے

رپ موساین رس داخن ایھب ی

  میھٹیب ای  ڑلیک ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ںیہن آےئگ یہ ایھب وکرفنسن روم یم گنٹیم یم یہ ویکں ںیہمت وکیئ اکم 

اھت۔۔۔۔۔وه ڑلیک اتب رک وسال رکیت ےہ سج رپ وساہ اابثت یم رس الہ رک اےنپ ویپمکرٹ یک م

  رطف اجیت ےہ اہجں وه ھٹیب رک اکم رکیت یھت۔۔۔۔۔

یہ وہں وه حیحص ےہ۔۔۔۔۔وه رئیچ رپ ھٹیب رک وخد ےس وسال رکیت ایک وج یم رکےن اج ر

  ےہ۔۔۔۔۔

ل طلغ ےہ
ب لک
  اچےیہ م ںیہن 

ن

یم وت اےنپ رھگ واولں وک دوھہک دے ریہ وہں ےھجم ںیہن رکن

  اچےیہ۔۔۔۔۔وه وخد ےس ہلصیف ےل رک اےنھٹ یہ یتگل ےہ ہک 

ن

اکنح اہں ےھجم ےلچ اجن

  ےہ اور وساہ داخن وک دھکی رک وفرا یہ انپ موکرفنسن روم اک دروازہ وھکےتل یہ داخ

ے

  آن
 
ن ن  ہ

 داخن

ے

 رپ دون  رہ ھٹیب اجیت ےہ رکش اھت ہک ایھب ی

ٹ

ےن وساہ وک ںیہن داھکی اھت ہی وساہ م ش 

  موسیتچ ےہ۔۔۔۔۔
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 ےک اسھت اس ےک اسےنم م

ے

 
داخن ٹنیپ یک وبیج یم دوونں اہھت ڈاےل وپری واجہ

 

ے

  ےہ ےسج اس ےن ھچک دھکی ایل وہ اور موھترا اےگ اجرک ا یہ ےہ ہک ےس زگرن

ے

دکیم رک اجن

  ےہہکبج وساہ لسلسم م

ے

 وھتڑا وھگاتم رگدن ومڑ رک اےس دھکی رک رکسمان
 
 ی ےک ب

ٹ

رھپ ای 

 اکم وکشش رکیت م

ن

 وک اپھچےن یک ن

ٹ

 
 اہ
 
اےنپ اہھت وک وبیکڈ رپ رحتک دےتی وہے انپ ھگ

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ سج رپ

ے

 وساہ ویپمکرٹ ےس رظن اٹہ رک اےس داخن اتلچ وہا اس ےک نپ س ارک ڑھکا وہن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د

  ماالسلم مکیلع رس۔۔۔۔۔۔۔

ومکیلع االسلم ۔۔۔۔۔سم وساہ ریمے اسف یم آےئ۔۔۔۔۔وه اتہک اےنپ اسف یک م

  ےہ اور وساہ آںیھکن دنب رکے ای  ابمل اسسن ےل رک ڑھکی وہیت م

ے

رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  رس یم۔۔۔۔۔

آاجےئ رجینم اصہبح آپ اک یہ ااظتنر اھت۔۔۔۔وه اس یک ن  ت وپری وہےن ےس ےلہپ یہ م

  ااجزت دے داتی ےہ سج رپ وساہ ااجزت ےتلم یہ ادنر دالخ وہیت ےہ۔۔۔۔۔
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  ےہ وت وساہ یھب اس 

ے

 رہ رکن

 

ےھٹیب۔۔۔۔۔وه اس یک رطف داتھکی اسےنم رکیس یک رطف اش

  مےک ےنہک رپ ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔

س ےک ےنھٹیب رپ ےھچیپ رکیس ےس گیٹ اگلےئ وھٹڑی ہپ اہھت رہپےت وہے اس اک مداخن ا

 کنپ رلک یک ولشار اکزیم رپ کیلب رلک یک اچدر ےنہپ ریغب کیم اپ ےئک م

ٹ
 

 ہ اتیل ےہ وج الی

ن
 

اجی

  میہ نیسح گل ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔

ےئ انپ موساہ وک لسلسم اس یک رظنںی اےنپ اورپ وسحمس وہیت یہ سج رپ وه ےچین رظنںی رک

  اچدر وک یھٹم یم رکےئ اانپ ہصغ طبض رکیت ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ وت اھٹ رک اس ےک اسےنم اجرک زور ےس اس ےک ہنم رپ م

ے

  اجن

ٹ

  ہصغ دح ےس ی 
 
اور چ

  ڑپھت امریت ےہ اور داخن ریحت ےس اس وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

 مسم وساہ آپ ریمی ن  ت نس ریہ یہ ہن۔۔۔۔۔داخن اس وک انپ رطف داتھکی اس ےک

  آیت ےہ۔۔۔۔۔م
 
  ماسےنم اہھت رہلا رک اتہک ےہ سج رپ وساہ وچک رک ایخولں ےس ن  ہ

جج۔۔۔۔یج رس ایک ہہک رےہ ےھت آپ۔۔۔۔۔اےس انپ وپزنشی رپ رشدنمیگ وہیت ےہ م

ہک وه اس وک دھکی ریہ یھت اتپ ںیہن ینتک دی   ےس اور رکش یھب رکیت ےہ ےک ایھب وج داھکی وه م

  ایخل اھت۔۔۔۔۔
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 یم انت نگم ںیھت ہک آپ وک اتپ یہ ںیہن الچ ہک یم ایک ہہک راہ مآپ ےھجم دےنھکیم

  موہں۔۔۔۔وه رشارت اس رکسماےت وہے وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  

ے

ںیہن رس وه ویسی یہ۔۔۔۔۔وسری۔۔۔۔اےس اب اےنپ اورپ ہصغ ان

ےہ۔۔۔۔۔۔آپ ایک ہہک رےہ ےھت سک ڈلی یک ن  ت رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔وه ریغب م

 ٹیمس رک دیجنسیگ ےس اس یک رطف دےھکی وپیتھچ 

ٹ

 
ےہ سج رپ داخن انپ رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  من  ت اک آاغز رکن

  مریمی دو رشںیت یہ ربمن ون یم اہجں وہک اگ آپ وک ریمے اسھت انلچ وہاگ۔۔۔۔

  مرگم رس۔۔۔۔

ریمی ن  ت ایھب لمکم ںیہن وہیئ سم وساہ۔۔۔۔۔وساہ وج اس یک یلہپ رشت وک نس رک م

پ رکوا داتی ےہ سج رپ وه میہ وبل ایتھٹ ےہ داخن اےس   رے ےس چپ

 

وفرا اہھت ےک اش

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

پ وہرک اےس د   نشنیٹ یم چپ

ربمن وٹ ےھجم رس ںیہن داخن ہہک رک اکپرںی یگ کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔وه ن  ت لمکم رکےک اس م

  مےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  رس یم آپ ےک اسھت ںیہک ںیہن اجیتکس یم۔۔۔۔
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  یھب ںیہک
 
 وری مہ چ

ٹ
ن

دن ےک ااجےل یم یہ اجےئ ےگ اور ہشیمہ اجےئ ےگ  ڈوی

ی ریمی اسف یک نپ ریٹ وریغہ وہیت ریتہ یہ وت م

پی ل
ج
ب ك

کلبپ سیلپ رپ یہ اجن   رکے ےگ وه ا

  وہاگ اہجں رات یم وہیگ یم واہں وخد یہ الچ اجن   رکو م

ن

ںیہمت ریمے اسھت اجن

  م۔اگ۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اکٹ رک وباتل ےہ وت وساہ وسچ یم ڑپ اجیت ےہ۔۔۔۔

ھجم رپ نیقی رکو یم اہمترے اسھت یھبک ھچک طلغ ںیہن رکو اگ۔۔۔۔وه اس یک رطف م

وھتڑا کھج رک وباتل ےہ وت وساہ اےس ای  رظن دھکی رک ےچین رظنںی رکے اابثت یم رس 

 رصق رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مالہیت ےہ سج ےس داخن ہک رہچے رپ اطیشین یس رکسماہ

  ےہ مت ریمی اگڑی ےک نپ س اجرک ڑھکیم

ے

  وہں۔۔۔۔وه اےس اتہک ےہ وت وه م مهٹ

ے

وہ یم ان

  یلچ اجیت ےہ اور داخن
 
  رک ن  ہ

ٹ

انپ لبیٹ یک م اسےنم ےس اانپ گیب ااھٹ رک دنکےھ رپ ٹل

 می یک وہیئ وصتی   اکناتل ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مدراز وھکل رک اس یم ےس راہعب یک ای  ف

رطح اس ےک اھبیئ ےن م راہعب اب اہمترا اھبیئ یھب وساہ یک زدنیگ اہمتری یسیج انب داگی سجم

اہمترے اسھت ایک اھت ریما ودعہ ےہ یم اس اک احل اہمترے ےس یھب رتب رکو اگ مت وت رم م

  رگم یم اےس رمےن ںیہن دواگن ہی ریما ودعہ ےہ مت ےس یھب اور وخد ےس م

ن

یئگ وہن

 سیپ اتہک راہعب یک وصتی   وکم

ے
ن

 داتھکی دون  رہ دراز م یھب۔۔۔۔۔۔۔وه دای

ے

وھتڑی دی   ی

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔یم 

ے

  یک رطف اجن
 
  مرھک رک ےھچیپ ےس اانپ گنہ رکا وہا وکٹ ااھٹرک ن  ہ
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ےھجم ڈر گل راہ ےہ ارگ رھگ یم یسک وک اتپ لچ ایگ وت۔۔۔۔۔وساہ اس ےک اسھت وکرٹ یم م

  رکیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  دالخ وہےت وہے اانپ ڈر اظہ

ن وہریہ وہ اہمترے رھگ یم وکن اتبےئ اگ یم ن   میسک وک اتپ ںیہن ےلچ اگ مت البوہج رپاشی

مت اتبؤ یگ ؟؟؟وه اتلچ وہا اتہک ای  رظن اس یک م مت۔۔۔۔یم وت ںیہن اتبؤ اگ یچب مت وت ایک

گلی ا ں لسم ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

ن
 ین یم انپ ا

 

  مرطف داتھکی ےہ وج یتلچ وہیئ رپش

دعب ےھجم وھچڑ م ےنیہم6ںیہن ںیہن یم ویکں اتبؤ یگ۔۔۔۔ آپ وت وےسی یھب 

دےگنی۔۔۔۔۔ وھچڑ دےگنی ہن؟؟؟ ۔۔۔۔۔وه ہہک رک وپیتھچ ےہ سج رپ داخن سنہ داتی م

  ےہ۔۔۔۔۔

  مآپ سنہ ویکں رےہ یہ۔۔۔۔۔وه اس یک ےنسنہ رپ ڈر ےک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

وہے اتہک ےہ وت وساہ ھچک ےنہک ےک م اہں وھچڑ دواگن ارگ مت اچوہ یگ وت۔۔۔۔۔وه رکسماےت

پ یہ ریتہ یک ڈیپس ےس دڑھک راہ اھت سج یک آواز وه م م100ےہ آج اس اک دل  اجبے چپ

  موخد یھب نس یتکس یھت۔۔۔۔۔م

 دو۔۔۔۔۔ضیف م

ے

ن  ر اہمترے نپ س ومسےس یسک اکم ےک ںیہن یہ ای  نپ ین یک وبب

  ےہ اور اس ےس م ومسےس اھکےت

ے

وہے اتہک ای  نپ چن وس اک ونٹ داکدنار یک رطف رکن
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  داتھکی ےہ رگم 

ے

  ےہ وت اسےنم ےس اےس داخن ان

ے

 ےل رک یسیج یہ ہنم ےس اگلن

ے

نپ ین یک وبب

  اس ےک اسھت وساہ وک داتھکی ےہ وساہ وک دھکی رک یہ اس ےک م
 
  اتگل ےہ چ

ے

اکٹھج وت اےس ی

 
 
  ےہ۔۔۔۔۔ہنم اک نپ ین یسک وفارے یک رطح ن  ہ

ے

   ان

ایک وھایگ ےہ ریخ وت ےہ مہ دوونں ایک زن  دہ یہ ایپرے گل رےہ ےہ اسھت م

یم۔۔۔۔داخن اس یک رطف ارک انپ اڈمےن وایل یسنہ وک روک رک اتہک ےہ وه ھجمس ایگ م

  ماھت ےک ضیف اس ےک اسھت وساہ وک دھکی رک ریحان وہراہ ےہ۔۔۔۔۔۔

  م وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔مت۔۔۔ان ےس اکنح رک رےہ وہ۔۔۔۔وه اھکےتسن

 وہیئ۔۔۔۔وه وساہ یک رطف ایپر رھبی رظنوں ےس م اہں یج یہیم

ے

ّ
یہ نج ےس ےھجم حم 

  مدھکی رک وباتل ےہ سج رپ وساہ دورسی رطف ہنم رکےک وسیتچ ےہ ہک۔۔۔۔

 ن ےسیک ریمے ہنم رپ یہ وھجٹ وبل راہ ےہ۔۔۔۔۔م

ن

  ےہ ہی ان

ٹ

  من  اّللّ انتک وھجن

  سب یہی اتہک ےہ۔۔۔۔ااھچ ایھچ ن  ت ےہ۔۔۔۔۔ضیف 

  ممت ےن ن  ت رکیل ولیک ےس اکنح یک۔۔۔۔۔م

اہں رکیل ےہ وه اہمترا یہ ااظتنر رک راہ ےہ آاجؤ۔۔۔۔۔وه داخن وک دےھکی اتہک ےہ وساہ رپ وت م

  ماب یطلغ ےس یھب رظن ںیہن ڈال اتکس داخن آںیھکن یہ ہن اکنل دے۔۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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 ہم اھت وساہ یک م پ۔۔۔۔۔ولیک ای  نیپ اورادرھ اسنئ رکدںی آ

ن

اکذغ وج انیقی اکنح ن

م یس اےنپ اہھت وک دھکی ریہ وہیت ےہ وج اس ےن انپ وگد یم م

مش
گ

رطف رکے اتہک ےہ وج 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مراھک وہن

ولیک وساہ وک وجاب ہن داتی دھکی داخن یک رطف داتھکی ےہ سج رپ داخن اس یک رظن اک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔ وہفمم ھجمس رک وساہ وکم

ے

  اخمبط رکن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  وساہ اسنئ رکو۔۔۔۔۔داخن ےک ےنہک رپ وه وچک رک اےس د

 ڈاےل
 
وپاتھچ ےہ سج رپ وه م مت کیھٹ وہ وساہ۔۔۔۔۔وه اس ےک وچےنک رپ امےھت رپ ب

 ہم ڑکپیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

  اابثت یم رس الہ رک ولیک ےس نیپ اور اکنح ن

 ادرھ اسنئ رکےن یہ۔۔۔۔۔ولیک اےس دون  م

ے

ےہ وت وساہ اسنئ رکےن یہ یتگل ےہ م رہ اتبن

پ اجےت یہ۔۔۔۔۔۔م

ن

  مےک اس ےک اہھت اکی

ل ںیہن م
ب لک
  اکنح وہاگ ہن وت یم وخد اس اک اکنح ڑپاھؤ اگ اور مت ےن 

 
دانھکی ریمی وساہ اک چ

  وساہم

ن

ی گ اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔وساہ وک رواہن یک ای  رپاین ن  ت ن  د م رون
 ه
ب

 ہم وپرا 

ن

ورہن اکنح ن

  م۔۔۔آیت ےہ۔۔۔
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  دوھکی 

ے
ن

 
سب اب دلجی ےس وساہ اک وکیئ ااھچ اس رہتش ااجےئ رھپ یم یھب انپ وساہ وک دنہل ب

یگ۔۔۔۔۔اس ےک اکن یم ںیہک دور ےس آہیس یک آواز وگیتجن ےہ اور اس ےک اسھت م

  میہ افغر اور فیس یک یھب۔۔۔۔۔م

  آپ اک اکنح وہاگ ہن وت یم آپ وک روےن ںیہن دواگن سب آپ ےھجمم
 
ی رانہ مآیپ چ

ے

هٹ
ب ك

 د

  میم آپ وک تہب اسنہؤ اگ۔۔۔۔۔۔

 اجےئ اگ اور اس اک دقحار م

ٹ

 
 م ریمی یٹیب ےک اےگ ےس ہ

ن

  ریما ن
 
وه یھب ایک ہحمل وہاگ ہن چ

  میہ دبتلی وہاجے اگ۔۔۔۔۔

 م ےس ج  ا رکو یگ اور آپ س  یھب م

ن

 م اےنپ ن

ن

اوب یم یہک ںیہن اجؤ یگ اور ہن یہ آپ اک ن

وھچڑ دںی۔۔۔۔۔وساہ اےنپ آپ وک افغر ےک ےلگ ےتگل  ایھب ریمے ن  رے یم وسانچ

  م

ے

ی ےہ اور اسھت یہ اس ےک اہھت ےس نیپ وھچٹ رک ےچین رگ اجن

ے

هٹ
ب ك

وہے د

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ اس ےک نیپ رگےن رپ اس ےک ےصغ ےک امرے امےھت رپ م

ے

داخن وج ایس وک دھکی راہ وہن

 آاجےت یہ
 
اور ضیف اور ولیک ہن یھجمس ےس یھبک داخن وت یھبک وساہ وک دےتھکی  ب

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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  م

ے

وساہ ہی نیپ ڑکپو۔۔۔۔داخن کھج رک نیپ ااھٹ رک اےس تخس ےجہل یم اتہک ڑکپان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

۔۔کک۔۔۔رکیتکس۔۔۔۔وه اس یک رطف یگیھب آوھکنں ےس ممم۔۔۔۔یم ںیہن

  م

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

ی وہیئ یتہک ےہ سج رپ داخن ےصغ ےس اس اک ن  زو ڑکپے ااھٹن

ے

هٹ
ب ك

د

  ےہ۔۔۔۔۔

ایک وہا ڑلیک رایض ںیہن ےہ ایک۔۔۔۔ولیک ان دوونں ےک اجےن ےک دعب ضیف ےس م

  موپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

رک اکنح رک رےہ یہ ہن یھبت م ں ےس پھچںیہن ںیہن رایض ےہ وه درالص رھگ واول

وھتڑا ڈر ریہ وہیگ ایھب داخن ایگ ےہ ہن اےس اھجمس الےئ اگ۔۔۔۔۔ضیف وک یہی اگل اھت م

  میھبت اس ےن ولیک وک یھب یہی اہک۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

رس ریما اہھت درد رک راہ ےہ زیلپ ریما اہھت وھچڑ دںی۔۔۔۔۔وساہ اےنپ اہھت رپ اس یک م

تف وبضمط دھکی رک دورسے اہھت ےس اانپ اہھت وھچڑوایت وہیئ یتہک ےہ رگم داخن وت رگ

  ےہ رگم رھپ ای  ایسی ہگج م

ے

  وه سب اس اک اہھت ڑکپے الچ اج راہ وہن

ے

ےسیج نس ںیہن راہ وہن

  ےہ اہجں ولگ سب یتنگ ےک

ے

  موہےت یہ۔۔۔۔۔۔ الرک اس اک اہھت وھچڑن
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  اھت وت ےسیپ ویکں ےئل ھجم ےس ادنر ایک امتےش رک ریہ ںیھت مت ارگ اکنم

ن

ح ںیہن رکن

 ی   روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔ وبول۔۔۔۔وه

ن

  ےہ سج رپ وساہ م

ے

  مےصغ ےس داھڑن

پ ریہ یھت واہں زیلپ ےھجم م یم ںیہن رک

ن

یتکس اکنح ھجم ےس اسنئ یہ ںیہن وہ راہ اھت یم اکی

  موھچڑ دںی۔۔۔۔۔وه اس ےک اےگ اہھت وجڑ رک تنم رکیت ےہ۔۔۔۔۔

اےنپ م  اجؤ وھچڑ دن   ںیہمت ۔۔۔۔۔وه دیجنسیگ ےس اتہک ےہ سج رپ وه دلجی ےسکیھٹ ےہ

  مآوسن اصف رکیت ےہ۔۔۔۔۔

  یم۔۔۔۔۔یم اجؤ۔۔۔۔۔

اہں اجؤ ۔۔۔۔۔وه ومن  لئ اکنےتل وہے یسک اک ربمن المےت وہے اتہک ےہ سج رپ وه م

 یت

ٹ

 یہ میہ ےہ ہک داخن یک آواز رپ اس ےک دقم رھتپ ےک وہاجےت ےہ اور وه ویسی م

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 رک اےس ےبینیقی ےس د

ٹ

  متیفیک یم م

  ریمی اکل آے وت اکم امتم رکدانی اجؤ افغر اصچ  یک م
 
یم ےن ںیہمت اہک اھت ہن چ

 اگل دانی اس ےس دنبا ھچک م

ن

ن

 

س
 ی ك
ج

ن

ب

لکشم آاسن رکدو۔۔۔۔ارے ںیہن ںیہن مت سب اخیل ا

  ےہ ےبرکف وہاجؤ

ے

ام ںیہن آے ماہمترے اورپ وکیئ ازل یہ ٹنم یم اورپ وہن

 ےک اسھت وساہ وک دےتھکی وہے وفن رپ اتہک ےہ اور م

ٹ

 
اگ۔۔۔۔۔۔وه الج دےنی وایل رکسماہ

  موساہ اس ےک اافلظ نس رک ےسیج یئگ یھت وےسی یہ اس ےک نپ س آیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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 ا اک واہطس ااسی ہن رکے ایھب وت ریمے اوب کیھٹ وہے یہ۔۔۔۔۔وه اس ےک 

ن

ںیہن ج

  م۔۔۔۔۔اسےنم اہھت وجڑ رک یتہک ےہ

ای  ٹنم ربص رکو ایھب۔۔۔۔۔اہں ایک وبل ریہ وہ مت اہمترے اوب وک ھچک ںیہن رکو وت م

  مکیھٹ ےہ رھپ۔۔۔۔

یم۔۔۔۔یم رکو یگ اکنح سب آپ اوب وک وھچڑ دںی۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اکٹ رک م

  وہا وفن رپ انم رکداتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  دلجی ےس یتہک ےہ وت داخن یھب رکسمان

  وہا اتہک وفن اکن ےس اٹہ رک 

ے

رےنہ دو ایھب افغر اصچ  ےن انیج ےہ۔۔۔۔۔وه رکسمان

  موساہ وک داتھکی ےہ وج رو ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

  یہ اھت وت اس س  ڈراےم اک بلطم اور آدنئہ ےک دعب ریمے اسےنم ماکنم

ن

  وہن
 
ح چ

  ورہن یم وه ھچک رک اتکس وہں سج اک مت وسچ یھب ںیہن یتکس۔۔۔۔۔۔۔وه اس م

ن

 رون

ے

م

ےک ای  اگل ےس آوسن اصف رکے اتہک ےہ سج رپ وساہ دلجی ےس اانپ دورسا اگل یھب م

  ماصف رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

پم   موہرک اسنئ رکدانی ورہن۔۔۔۔۔ ڈگ اب ےلچ اور اب چپ

ںیہن یم رکدویگن ۔۔۔۔۔وساہ اس ےک اسھت ےتلچ وہے یتہک ےہ سج رپ داخن م

 ایس یک وہریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔

ے

 
 

  ن  ر ج
 
  ہ

ن

  مدیجنسیگ ےس اتلچ ےہ آخ
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 ی رپیپ ہپ اسنئ رکواےت وہے م

ن

ہی ادرھ یھب رکدںی اسنئ۔۔۔۔۔ولیک وساہ ےس آخ

  مرپ وساہ اسنئ رکدیتی ےہ۔۔۔۔۔ اتہک ےہ سجم

 ہم داتی م

ن

اب آپ یھب رکدںی ادرھ۔۔۔۔۔ولیک وساہ ےک دعب داخن وک نیپ اور اکنح ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مےہ سج رپ داخن ای  رظن وساہ وک دھکی رک نیپ وھکےل اسنئ رکن

  ابمرک وہ آپ دوونں آج ےس ای  نپ ک رےتش یم دنبھ ےئگ ےہ۔۔۔۔۔

  م داخن ےس ےلگ ےتلم وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔ابمرک وہ تہب تہب دنمش۔۔۔۔ضیف

 رکیس رپ یھٹیب اےنپ م

ے

ریخ ابمرک۔۔۔۔۔داخن ضیف وک لم رک وساہ وک داتھکی ےہ وج ایھب ی

  ماہوھتں وک دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ابمرک وہ مگیب اصہبح۔۔۔۔۔۔ولیک اور ضیف ےک اےگ اجےن رپ داخن وساہ یک رطف م

 اھ ےک اتہک ےہ سج اک بلطمم

ٹ

 اھت آپ ریما اہھت ڑکپ ےک ڑھکی ماانپ اہھت ی 

  وہاجے۔۔۔۔۔

  ےہ وساہ اک رہچا اورپ م

ے

ی ےہ داخن وج رکسما راہ وہن

ے

هٹ
ب ك

وساہ ےلہپ اس اک اہھت اور رھپ اےس د

 اور رہگی وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مرکےن رپ اس یک رسخ آںیھکن دھکی رک اس یک رکسماہ
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 اےنپ داوتنں ےس م

ٹ
ن

  وہں اہمترا۔۔۔۔۔۔داخن ےک ےنہک رپ وساہ وہی
 
اھتم ول اہھت وشہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  ان
 
  ماکیتٹ اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت ریتھک ےہ وت داخن اس اک اہھت ڑکپے ن  ہ

  ارک ضیف ےس اتہک ےہ م
 
 اجےئ ےگ۔۔۔۔۔داخن ن  ہ

ٹ
ن

ضیف اب مت اجؤ ایھب مہ ررٹسیوی

  ےہ۔۔۔۔۔وج ڑھکا اںیہن اک ااظتنر رک 

ے

  مراہ وہن

کیھٹ ےہ رگم ےھجم مت ےس ای  ن  ت رکین یھت۔۔۔۔۔وه وساہ یک ہگج اس ےک نپ ؤں دھکی م

  مرک وباتل ےہ ینعی وساہ یک وموجدیگ یم ن  ت ںیہن وہیتکس۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔۔۔وه وساہ وک اگڑی یک اچیب دےتی م

ے

ااھچ وساہ ہی یک ول اور اگڑی یم وھٹیب یم ان

  ماچیب ےل رک اگڑی یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔وہے اتہک ےہ وت وساہ م

اہں اب وبول ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔وساہ ےک اجےن ےک دعب داخن ضیف یک رطف وتماہج 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وہن

  مےھجم ںیہن اتگل ہک وساہ رایض ےہ مت ےس اکنح رکےن رپ۔۔۔۔۔

 رکو وه رایض ےہ اور ےسیج ایھب مت ےن اس یک ہگج اس ےک نپ ؤں وک دھکی

ے

 ماس یک مت رکف م

 ۔۔۔۔۔۔داخن آوھکن رپ اکال ہمشچ اگلےت م

ن

رک ن  ت یک یھت آدنئہ یھب اےسی یہ ن  ت رکن

  موہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

172 

ل یھب ںیہن اور ارگ م
ب لک
  اور دونمشں یک وت 

ے

اہں یئھب یم دووتس یک ویبویں رپ رظن ںیہن رھک

  ےک یم اس یک ویبی وک دھکی یھب

ے

 مدنمش داخن دوراین وہ وت وسال یہ دیپا ںیہن وہن

  م

ے

ولں۔۔۔۔۔۔وه اےنپ اہھت ااھٹ رک اتہک ےہ سج رپ داخن ڈگ وبل رک اےگ یک رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ وت وساہ وک م

ے

  اگڑی ےک نپ س ان
 
 یھٹیب ںیہن اگڑی یم۔۔۔۔۔داخن چ

ے

مت ایھب ی

  ویسی ڑھکا دھکی ریحاین ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ڑی یک اچیب اس یک مںیہن آپ اک ااظتنر رک ریہ یھت ہی ںیل آپ وھکل ںیل۔۔۔۔وه اگ

 اھیت ےہ ےسج داخن رکسماےت وہے اھتاتم ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  رطف ی 

ہی وبول ہن ںیہمت وھکینل ںیہن ایئ ۔۔۔۔۔۔۔وه اس یک اسڈیئ اک دروازہ وھکل رک اتہک سج م

 اگڑی یم یتھٹیب ےہ وایعق یم وساہ بک ےس وھکےنل یک وکشش م

 

رپ وساہ ریغب وجاب دی 

ریہ یھت اور ہی رشارت یھب داخن یک یہ یھت ایس ےن م مرک ریہ یھت رگم وه لھک یہ ںیہن

 ہک وساہ ےس ہن وھکےل۔۔۔۔۔۔

ے

  مالک ےک اسھت ھچک رکا اھت ن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

االسلم مکیلع۔۔۔۔۔وساہ رھگ یم ارک وفرا وصےف رپ رگےن ےک ادناز یم یتھٹیب م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

173 

ہیس اےس وی دھکی رک وپیتھچ مومکیلع االسلم۔۔۔۔۔ایک وہا تعیبط کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔آ

  ےہ۔۔۔۔۔

  یج ایم کیھٹ وہں۔۔۔۔اوب ےسیک یہ۔۔۔۔۔

 داچسرج وہاجے ےگ۔۔۔۔۔وه چ گ ےس نپ ین اکنل رک اےس دےتی م

ے

کیھٹ یہ لک ی

  موہے یتہک یہ۔۔۔۔۔

ولچ رکش۔۔۔۔۔یم وھتڑا آرام رکولں ایم نکھت وہریہ ےہ۔۔۔۔۔وه نپ ین اک اخیل م

  وہیت ےہ۔۔۔۔الگس آہیس وک دےتی وہے ڑھکی 

اہں اجؤ ریمی یچب آرام رکول۔۔۔۔۔۔آہیس اےس ایپر رکیت نچک یم اجیت یہ اور وساہ اانپ م

  مگیب ااھٹ رک اےنپ رمکے یم آیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 یتگن ےہ رھپ اےنیئ ےک اسےنم ڑھکی م

ٹ

رمکے یم ارک وه س  ےس ےلہپ اانپ گیب اور اچدر ن

  آیت ےہ وت اس ےک موہرک ن  ولں اک وجڑا انب رک وارشوم اجیت ےہ ا
 
 شی وہرک چ

ن

ور ف

ومن  لئ رپ ای  وننشیکفیٹ آیت ےہ وت وه اانپ ہنم وتےیل ےس اصف رک ےک ڈیب رپ ارک اانپ 

ی ےہ وت

ے

هٹ
ب ك

  ومن  لئ د
 
 آے وہےت یہ وه واسٹ م ومن  لئ ااھٹیت ےہ چ

 

چ

می ش

داخن ےک 

  ماپ اونپ رکیت ےہ وت۔۔۔۔۔۔

  ممگیب اصہبح۔۔۔۔م رھگ چنہپ یئگ
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 رپ ےک

 

چ

می ش

  مبیجع اس ہنم انبیت ےہ۔۔۔۔ وساہ 

 ے رپ اجےئ م

ٹ ن

 م ےنیل رپ وکن اس اےس ڈی

ن

ےلہپ رجینم اصہبح اور اب مگیب اصہبح اتپ ںیہن ریما ن

 ایت ےہ اب ھکل وت یتکس ںیہن یھت ایس ےئل وخد ےس م

ٹ

 ی 

ٹ

ےگ۔۔۔۔۔وساہ ہنم یہ ہنم یم ی 

  یہ ہہک دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

پ رکےک ومن  لئ 
 
ی  

ٹ

 ن

 

چ

می ش

ڈاٹی اوف رکیت آرام ےس ٹیل میج چنہپ یئگ وہں۔۔۔۔۔وه 

ھگ یکچ یھت ہک دنین اس رپ دلج یہ رہمن  ن وہیگ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

ب

  ماجیت ےہ وه انت 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  اہک ےہ۔۔۔۔۔داخن ڈاگنئ لبیٹ ہپ اھٹیب م

ن

ی شخب۔۔۔۔۔ریما اھکن

لہ

ی شخب۔۔۔۔ا

لہ

ا

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ی شخب وک آواز اگلن

لہ

  مےصغ ےس ا

  ماصچ  یج آپ ےک

ے

 رہ رکن

 

  اس ےک اسےنم اش

ے

ی شخب وفرا ےس ان

لہ

 اسےنم ےہ۔۔۔۔۔ا

  ےہ اہجں نپ کل یک ڈشی ریھک وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ھچک اور ےل رک اؤ وفرا۔۔۔۔۔۔وه زیباری اس ہنم انب رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مےھجم ہی ںیہن اھکن

  وہں۔۔۔۔۔

ے

  اصچ  یج آپ ےھجم اتبدںی یم ےل ان
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  وہ رھپ م

ن

  یہ ںیہن ےہ یم ےن ینتک ن  ر اہک ےہ ےک ھجم ےس وپھچ رک انبن   رکو وج انبن

ن

ےھجم اھکن

آج ویکں ںیہن وپاھچ۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس ڑھکے وہرک اسےنم راھک نپ ین اک چ گ ااھٹ رک م

پ اجےت یہ۔۔۔۔۔۔م

ن

ی شخب ےک اسھت س  المزم اکی

لہ

  ےہ سج ےس ا

ے

  مزنیم رپ امرن

ن روھک اگ۔۔۔۔۔وه اس ےک اسےنم رس ےچین رکے اتہک ماعمیف اصچ  یج آدنئہ داہی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

مت۔۔۔۔۔داخن ےن اےس ایھب اور ھچک یھب وبانل اھت ہک اس ےک ومن  لئ رپ اکل آاجیت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

ی شخب وک جیھب ےک ومن  لئ اکن ےس اگلن

لہ

  مےہ ےسج دھکی رک وه ا

یج ن  ن  ۔۔۔۔۔وه دون  رہ رکیس رپ ھٹیب رک دو اویلگنں ےس رس دن  ےت وہے وباتل م

  ےہ۔۔۔۔۔

  ماکل ویکں ںیہن ااھٹ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔

 ی اھت آپ وک وکیئ اکم اھت۔۔۔۔۔ےبرپواہ اس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

  میم ی 

ہی ںیہمت وہ ایک ایگ ےہ مت ویکں ےلہپ یک رطح وہےت اجرےہ وہ۔۔۔۔۔ان یک آواز م

  م وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔ادکیم یہ زیت

  مآپ اکم اتبےئ۔۔۔۔۔۔داخن وک ان ےک ےصغ یک وکیئ رپواہ ںیہن یھت۔۔۔۔۔۔
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وحیلی بک اؤ ےگ۔۔۔۔۔۔اںیھن اتپ اھت اب اس ےن وکیئ دیساھ وجاب ںیہن دانی یھبت م

  االگ وسال وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔۔

اہک مراہعب یک ی  یس رپ۔۔۔۔۔۔راہعب یک ای  ےتفہ دعب ی  یس یھت یھبت اس ےن ااسی 

  اھت۔۔۔۔۔

  موه ںیہن وہیگ وےسی بک اؤ ےگ۔۔۔۔۔وه یھب ےصغ ےس ےتہک یہ۔۔۔۔۔

  رھگ م

ے

یھبک ںیہن۔۔۔۔۔وه ےتہک ہک اسھت یہ اکل اکٹ داتی ےہ اور ےصغ ےس ومن  لئ ااھٹن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اجن
 
  مےس ن  ہ

ی شخب ای  المزم م

لہ

  اجراہ ےہ ےلہپ ےس یھب زن  دہ۔۔۔۔۔۔ا

ے

 ن

ٹ

اصچ  یج اک ہصغ وت اور ی 

  م ےہ۔۔۔۔۔ےس اتہک

  اّللّ ریخ رکے اب۔۔۔۔وه اچیبرہ یھب ایک اتہک اب۔۔۔۔۔

وساہ مت اہیں ایک رک ریہ وہ ایلیک۔۔۔۔۔رواہن وساہ وک وی تھچ رپ االیک ڑھکا دھکی اتہک ےہ م

  وج دور ںیہک الخ یم ہن اجےن ایک وھگر ریہ یھت۔۔۔۔۔

اب نپ رک رواہن اس ےک موساہ ایک وہا وکیئ نشنیٹ ےہ۔۔۔۔وساہ یک رطف ےس وکیئ ہن وج

ی ےہ۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ارک اتہک ےہ سج رپ وساہ اس یک رطف وچک رک د
 
ی  

ے

  ف
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 ا راہ اھت وت وساچ اہیں وھکیل اضف یم م
 
ںیہن اھبیئ وکیئ نشنیٹ ںیہن ےہ سب دل ھگ

آاجؤ۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اےس یتہک ےہ آج داخن اور وساہ ےک اکنح وک دنپرہ دن م

دونں یم وه اس ےک اسےنم اجےن ےس رپزیہ یھب رک ریہ مزگر ےکچ ےھت اور ان دنپرہ 

  میھت اجنےن ویکں۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔

ے

  ااھچ وت ےھجم یھب اتب دیتی یم یھب اہیں آاجن

  ماب آےئگ یہ ہن۔۔۔۔۔۔

اہں۔۔۔۔۔وساہ یم مت ےس ہی یھب ےنہک واال اھت ےک مت اجب وھچڑ دو یم آج داکن یک م

اکن رپ اجن   رکو اگ۔۔۔۔رواہن اتہک ےہ اور مگنٹیس وریغہ رک آن   وہں اب لک ےس یم د

 ا اجیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  موساہ وفرا ھگ

  مںیہن اھبیئ یم اجب ںیہن وھچڑ یتکس۔۔۔۔۔

 
 
ویکں مت اجب ویکں ںیہن وھچڑ یتکس؟؟؟۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت ےس امےھت رپ ب

ل رک ن  ت رکیت ےہ۔۔۔۔۔
 ھ

مٹ
س

  ڈاےل وپاتھچ ےہ وت وساہ وھترا 

 ی وہیت وہ

ن

ں اور رھگ ےھٹیب وبر یھب وہاجیت وہں وت ااھچ ےہ ہن اجب رکیت اھبیئ یم ف

  انبیت ےہ وت رواہن یھب رکسما م

ن

روہں یگ وت داہین اٹب رےہ اگ۔۔۔۔۔وه اےنپ نپ س ےس اہبن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرک اس ےک رس رپ اہھت رھک
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  ےگل ےک مت اب رصموف م
 
ااھچ کیھٹ ےہ رگم ہی اجب مت انپ رمیض ےس رکو یگ اور چ

  موہ وت وھچڑ دانی کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔رےنہ یگل 

یج اھبیئ رکشہی۔۔۔۔ااھچ اھبیئ اھبیھب اور ےچب بک آرےہ یہ۔۔۔۔۔وه ن  د اےن رپ م

  وپیتھچ ےہ۔۔۔۔

 م

ن

ن
 
چپی
ت ٹ 

 آاجے ےگ ٹکٹ وہےئگ یہ ان ےک اور افص وت مت ےس ےنلم ےک ےئل 

ے

اہں رپوس ی

  وہریہ ےہ۔۔۔۔۔وه ےتسنہ وہے اتہک ےہ۔۔۔۔

و ےس 

ن

 

ے

ےنلم ےک ےئل۔۔۔۔وےسی اھبیئ اھبیھب اہیں یلہپ ن  ر آے یگ اہں اور یم وت ت

  ےہ۔۔۔۔

ے

  ہن؟؟وه فشک اک وپیتھچ ےہ سج رپ رواہن اابثت یم رس الہن

اہں وه یلہپ ن  ر آے یگ ولچ وساہ ےچین ےتلچ یہ رات تہب وہیئگ ےہ حبص یم ےن یھب داکن م

  ےہ اور مت ےن یھب اسف ایھب وسےئ ےگ وت حبص دلجی آھکن ےلھک یگ۔۔۔۔۔وه ہہک رک

ن

 اجن

وساہ وک وباتل ےہ وت وساہ اابثت یم رس الہ رک ےچین یک رطف اجیت ےہ اور رواہن یھب اس ےک م

  مےھچیپ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ی م

لہ

 اب وہاجےئ یگ۔۔۔۔۔ا

ن

 اور خ

ے

عن ت
طن 
اصچ  یج ہی دوایئ ےل ںیل اےسی آپ یک 

 اھےت وہے اتہک ےہ وج م

ٹ

شخب داخن ےک اسےنم نپ ین اک الگس اور ای  انیپڈول یک وگیل ی 
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اےنپ رمکے یم وصےف یک تشپ ےس گیٹ اگلےئ اانپ رس ای  اہھت یک اویلگنں ےس دن   راہ م

  ےہ

ے

  ۔۔۔۔۔وہن

 اک الرک دو۔۔۔۔وه ویسی یہ م

ٹ

 
ی شخب ےھجم ںیہن ینیل ۔۔۔۔۔اجؤ ےھجم ای  ٹکیپ رگسی

لہ

ا

  مآںیھکن دنب رکے اانپ رس دن  ےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 اب وہیگ آپ ہی ےل ںیل۔۔۔۔۔

ن

 ےس وت اور تعیبط خ

ٹ

 
  ماصچ  یج رگسی

 اب وہیت ےہ۔۔۔۔وه اس یک ن  ت رپ دیساھم

ن

 ےس تعیبط خ

ٹ

 
 مسک ےن اہک ےک رگسی

  وہرک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔

  مس  یہ ےتہک یہ۔۔۔۔وه ےچین رظنںی رکے ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔

 ےس وکسن اتلم ےہ اور ہی وه وادح زیچ ےہ وج وخد لج رک م

ٹ

 
ےھجم دواویئں ےس ںیہن رگسی

ےھجم وکسن دیتی ےہ وت الھب یم ایسی واف رکےن وایل زیچ وک وھچڑ اتکس وہں؟؟؟۔۔۔۔وه م

م  یک امسلئ داتی ای 

ٹ
 

  ےہ۔۔۔۔۔ای  اسی

ے

 ااھٹ رک وہوٹنں ےس اگلن

ٹ

 
  م رگسی

 ضیف م

ے

  ےھجم اس یک ل

ے

  یم ارمہکی یم اھت ی
 
ی شخب اچر اسل ےلہپ چ

لہ

ںیہمت اتپ ےہ ا

 وک الج رک وہوٹنں ےس ج  ا م

ٹ

 
 اسھت ےہ۔۔۔۔۔وه رگسی

ے

ےن اگلیئ یھت اور دوھکی ایھب ی

  ےہ۔۔۔۔

ے

  رکن

 یہ ہی اجن ویل

ے

  ا وہیت ےہ۔۔۔۔۔اصچ  یج اس ےس آپ امیبر یھب وہتکس
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 اجن ویلا ںیہن

ٹ

 
 ےہ ےھجم اس ےک م وہیتکس ویکں ہک ریمے ےئل رگسی

ے

ّ
ےھجم اس ےس حم 

 اک م دوھاے ےس اس یک وخوبش ےس اور

ٹ

 
 ےہ۔۔۔۔وه رگسی

ے

ّ
اس ےک وشےل ےس حم 

 ہن وہیئ وکیئ دوزیشہ وہیئگ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مای  شک اگل رک اےسی اتہک ےہ ےسیج رگسی

ه اور ایک وبل اتکس اھت۔۔۔۔اصچ  یج یم اجراہ موج آپ وک یہس ےگل اصچ  یج۔۔۔۔و

  موہں وکیئ اکم وہوت الب ےئجیل اگ۔۔۔۔۔

ی شخب یھب ااجزت 

لہ

م اجؤ۔۔۔۔وه دون  رہ وصےف یک تشپ ےس گیٹ اگل رک اتہک ےہ وت ا

م
 م
ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 اھن

ٹ

  یک رطف دقم ی 
 
  ےتلم یہ ن  ہ

 

ے

  وہا تنم رکن

ے

  ےہ وت اس اک داخن ےک دامغ یم ہن اجےن اہک ےس وساہ اک رون

ے

 رہچا اسےنم ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ےتیپ وہے رک اجن

ٹ

 
ی  

ٹ

ڑ
سگ
  ماہھت 

ایھب وت وساہ مت ےن تہب ھچک انہس ےہ ایھب ےس اہمتری آںیھکن الل وہیگ م

  وہاگ۔۔۔۔۔وه ےتہک یہ م

ن

 وہایگ اب اانپ االگ لیھک رشوع رکن

ے
ے

ںیھت۔۔۔۔اب تہب وق

 

ے

  م ےہ۔۔۔۔۔اسےنم لبیٹ ےس ومن  لئ ااھٹ رک اکل الم رک اکن ےس اگلن

  مولیہ۔۔۔۔۔

  ماہں وس رےہ ےھت ایک۔۔۔۔۔داخن ضیف یک دنین یم آواز نس رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

  رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

ٹ
پ
  مںیہن ڑگنبے ڈال راہ اھت۔۔۔۔۔وه اس ےک وسال رپ خ
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 رات ےک 

ے
ے

 ا امر دن   اھت وج ایسی رحتک رک 12اس وق

ٹ ن

جب رےہ یہ اھبیھب ےن ایک رس رپ ڈی

  مرےہ وہ۔۔۔۔داخن ڑھگی یک رطف دھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

  اتپ ےہ رات ےک 
 
  مجب رےہ یہ وت دنبا وس یہ راہ وہاگ ہن۔۔۔۔م12چ

  مااھچ یم اھجمس مت یسک بلک وریغہ یم وہےگ یھبت وپچ ایل۔۔۔۔۔

ہتسہ وبل اسھت یم یہ وس ریہ ےہ االی۔۔۔۔ضیف اس یک ن  ت نس رک انپ یھب ماےب آ

ی رھک رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔

 م
ھٹ

  مآواز د

ااھچ وت ایک مت اب بلک ںیہن اجےت۔۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت نس رک اور زور ےس وباتل م

  ےہ۔۔۔۔۔

  ماووے ۔۔۔۔۔م

 یک آواز آیت مضیف سک ےس ن  ت رک رےہ وہ۔۔۔۔۔ضیف وبےنل یہ اتگل ےہ ہک اےس االی

  ےہ۔۔۔۔

  م

ے

داخن ےس ن  ت رک راہ وہں مت وس اجؤ اس ےن وکیئ رضوری ن  ت رکین ےہ یم نس رک ان

  ےہ اور داخن انپ یسنہ روےنک یک م

ے

  اجن
 
وہں۔۔۔۔ضیف اےس اتہک اھٹ رک رمکے ےس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اکم وکشش رکن

ن

  من
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اےس ےصغ ےس اتہک ےہ م ایک ےہ اب وبل ویکں وفن ایک اھت ےھجم۔۔۔۔۔۔ ضیف الن یم ارکم

  مسج رپ داخن سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

 چ رےہ یہ۔۔۔۔

ن

  سنہ ویکں راہ ےہ ریتے اسےنم ایک دنبر ن

  مںیہن دنبر ےس وت یم ن  ت رک راہ وہں۔۔۔۔

  دھکی ن  ت م

ے

۔۔۔۔۔ضیف اس ےس اور ےبزعت وہن

ے
ے

ایک اکم اھت وج ےھجم اکل یک اس وق

  مدباتل ےہ۔۔۔۔

اہں ااھچ ن  د دالن   وه مت لک اےنپ رھگ نپ ریٹ رھک ول۔۔۔۔۔وه انپ یسنہ وک رٹنکول رک ےک اتہک م

  ےہ۔۔۔۔

  سک وخیش یم۔۔۔۔

  

ن

  ماچاتہ وہں۔۔۔۔رھک ول ےسیپ یم دے دواگن سب انپ ویبی وک ںیہک ےل رک اجن

ااھچ کیھٹ ےہ وسیپ یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ ریمی رطف ےس مت دوونں ےک ےئل م

  منپ ریٹ وہاجے یگ۔۔۔۔۔ضیف اس اک بلطم ھجمس رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ولچ کیھٹ ےہ اب مت اجرک وساجؤ رھپ حبص ایتری یھب رکین وہیگ۔۔۔۔۔داخن ہہک رک 

  ۔۔وفن رےنھک یہ اتگل ےہ ےک ضیف وبل ااتھٹ ےہ۔۔۔
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  اکم ھجم ےس ےتیل وہ۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اتہک م
 
مت ریمے دنمش وہ رھپ یھب ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

 رے اکم یم اانت م
 
 ہک وه ہ

ے

 یک ہگج دنمش ےس دمد ینیل ڑپیت ےہ ن

ے

اہں سب یھبک یھبک دوس

 یہ ہن م

ے
ے

 رے الخف اسزش رکےن ےک ےئل وق
 
رصموف وہاجے ہک اےس ہ

  وہا اکل اکٹ داتی 

ے

  ےہ۔۔۔۔۔ےلم۔۔۔۔۔وه رکسمان

  ےہ۔۔۔۔داخن ومن  لئ اسےنم م

ن

 ےس زن  دہ زعی 

ے

وت یہ وت ای  دنمش ےہ وج دوس

 یک وہج ےس وھتڑی دویار آیئگ م

ن

 

رکے اتہک ےہ دوونں نپچب ےس اسھت ےھت سب ہی سب

۔۔۔۔۔اور م

ے

 م دنمش رھک دن   ہکبج اھت وه اب یھب اس اک دوس

ن

یھت وت داخن ےن اس اک ن

  مواہں ضیف۔۔۔۔۔

  وہا ہہک رک اےنپ ھچک یھب رکںیل ےھجت

ے

 رضورت ایس دنمش یک ڑپے یگ۔۔۔۔وه رکسمان

 اتھ ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  مرمکے یک رطف ی 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

رس آپ ےن البن  ۔۔۔۔۔وساہ داخن ےک اسف یم ارک اس ےک اسےنم ڑھکی وہےک م

  وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  مےہ۔۔۔۔۔ اہں یم ےن وبالن   اھت اؤ وھٹیب۔۔۔۔۔وه انپ افلئ دنب رکےک اےس اتہک
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ںیہن آپ ایسی یہ ہہک دںی ےھجم اکم یھب اھت۔۔۔۔۔اس اک اجنےن ویکں اس ےک اسےنم 

  اھت رگم اب اےس دھکی رک یہ دل یک دڑھنک زیت م

ے

  لکشم وہراہ اھت ےلہپ وت ںیہن وہن

ن

ڑھکا وہن

  وہاجیت ںیھت۔۔۔۔۔

۔۔۔۔وه مھٹیب اجؤ ےھجم ااھچ ںیہن ےگل اگ ہک یم اھٹیب وہں اور ریمی ویبی ڑھکی وہ

 چیپ رک ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔

ٹ
ن

  رکسماےت وہے اتہک ےہ وت وساہ وہی

  یج۔۔۔۔

 ی رانہ۔۔۔۔سج م

ٹ

 ےک رھگ نپ ریٹ ےہ وت مت ری 

ے

  ےہ ای  دوس

ن

 مہ ےن اجن

ے

نیت ےجب ی

ی م

ے

هٹ
ب ك

ن  ت ےک ےئل اس ےن وبالن   اھت وه ہہک یہ دی رگم وساہ اس یک ن  ت رپ وفرا اےس د

  ےہ۔۔۔۔۔

یگ ارگ رھگ واولں وک اتپ لچ ایگ اور ااھچ یھب ںیہن اتگل ہک یم آپ مںیہن ںیہن یم ںیہن اجؤ 

  مےک اسھت ںیہک اجؤ۔۔۔۔۔

  ےک اسھت اج ریہ وہ اور رھگ واولں یک رکف ہن رکو م
 
مت یسک ریغ ےک اسھت ںیہن اےنپ وشہ

 آاجے ےگ ےھجم اتپ اھت مت ڈرو یگ یھبت یم ےن م6اںیھن اتپ ںیہن ےلچ اگ مہ 

ے

ےجب ی

   یم نپ ریٹ روھکایئ ےہ۔۔۔۔وه اس یک ن  ت نس رک اتہک ےہ سج رپ م اہمتری وہج ےس
پ
دوپ

  موساہ وسچ یم رپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔
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  م

ے

 وسوچ اور اوھٹ ایھب انلچ ےہ۔۔۔۔وه اےس وسوچ یم دھکی رک ڑھکا وہن

ے

زن  دہ م

  ےہ۔۔۔۔۔

 ےہ م12ایک بلطم ایھب انلچ ےہ ایھب وت 

ے
ے

جب رےہ یہ نیت نجب یم وت تہب وق

  ه اےس ااتھٹ دھکی رس ااھٹ رک اےس دھکی رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔ایھب۔۔۔۔۔و

  ےہ وج م

ے

اہں ولعمم ےہ رگم مت ایک اس وحےیل یم اجؤ یگ۔۔۔۔وه اس ےک ابلس رپ زنط رکن

  ماسدے ےس وسٹ رپ ویہ ہشیمہ وایل اکیل اچدر ینہپ وہیت ےہ۔۔۔۔

ی ےہ سج رپم

ے

هٹ
ب ك

 داخن رکسما مبلطم اسیک وحایل۔۔۔۔وه داخن ےک ےنہک رپ اےنپ ڑپکو وک د

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مرک اس ےک نپ س ان

بلطم ہی ریمی ایپری مگیب ہک مہ واہں نپ ریٹ یم اج رےہ یہ یسک یک تیم یم ںیہن وج م

مت اےتن اسدےھ ےس وسٹ یم اجؤ یگ ریمے اسھت۔۔۔۔۔۔وه ٹنیپ یک وبیج یم م

 وہرک ماتہک ےہ سج رپ وساہ رکیس رپ وھتڑا یہس اہھت ڈاےل اس ےک اسےنم وھتڑا کھج رک

  میتھٹیب ےہ یھٹیب وت وه یہس یھت رگم داخن ےک وی ےنکھج رپ یہس وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

یم یھجمس ںیہن آپ یک ن  ت۔۔۔۔۔وه رظنںی ےچین رکے یتہک ےہ وت داخن وک اس یک م

  ہی ادا تہب دنسپ آیت ےہ وه دیساھ وہرک اےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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 گنپ رپ ےل رک اجؤ اگ واہں ےس مت 

 

اےنپ ےئل وکیئ ااھچ اس وسٹ ےل انیل میم ےلہپ ںیہمت ش

رھپ مہ نپ ررل اجےئ ےگ اہجں یم ےن اہمتری ےئل ےلہپ یہ ن  ت رک یل یھت اور اب وکیئ م

وسال ںیہن ولچ دلجی۔۔۔۔وه اسرا اےس اتب رک اس ےک وبےنل ےس ےلہپ یہ ہہک داتی ےہ م

  ڑپاھ

ن

 اس ےک مسج رپ وساہ ھچک رک یھب ںیہن یتکس یھت رمیت ایک ہن رمیت وبجمرا اجن

  اسھت۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 پ یم م

 

وساہ ہی دوھکی ہی واال زن  دہ ااھچ گل راہ ےہ۔۔۔۔وساہ اور داخن امل یم ای  ش

  ےہ وج سب م

ے

 اک اےس الرک داھکین

ن

  ف

ن

وشگنپ رک رےہ وہےت ےہ یھبت داخن ای  ڈیلی 

  اورپ اورپ ےس ڑپکے دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 ا

ن

ک تہب دنسپ آیت ماہں ہی وت تہب ایپری ےہ رگم ہی یگنہم تہب وہیگ۔۔۔۔۔وساہ وک وه ف

  رلک یک وہیت ےہ سب ےلگ رپ ای  اہر یک رطح وھچےٹ وھچےٹ وگن ےس اکم 

ٹ

ےہ وج وپری ری 

  ےہ رگم انت وخوصبرت یھت وت یگنہم یھب تہب وہیگ۔۔۔۔۔

ے

  وہا وہن

 اک دےتھکی وہے اتہک م

ن

مت ہی اتبؤ دنسپ آیئ ہی دورسی دںیھکی۔۔۔۔۔وه دورسی ف

  ےہ۔۔۔۔۔
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 اک وک دھکی رک ںیہن ںیہن ہی تہب ایھچ ےہ

ن

 یہی پپ  رکواںیل۔۔۔۔وه اےنپ اہھت یم ف

  یتہک ےہ۔۔۔۔

  ےہ واہں ےس م

ے

 ےپ رکواےت یہ۔۔۔۔داخن ہہک رک اکورٹن یک رطف اجن
 
ااھچ آاجؤ ب

 پ وشز یک وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 

 ونباےن ےک دعب ان یک ایلگ ش
 
  ب

دوھکی وکن ےس ںیہمت دنسپ آرےہ یہ۔۔۔۔داخن س  ڈنیسلی یک رطف دھکی رک ویہ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ھٹیب اجن

ی ےہ ہک ای  

ے

هٹ
ب ك

 ۔۔۔۔وساہ س  ڈنیسلی یک رطف رظن وھگام رک د

ن

اھبیئ ہی وایل داھکین

 رہ رکے ای  ڑلےک وک یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 

  مکیلب ڈنیسلی یک رطف اش

  وہں۔۔۔۔و

ے

  ےہ اور وساہ ماوےک میم آپ ےھٹیب یم الن

ے

ه ڑلاک ہہک رک ادنر یک رطف اجن

  مداخن ےک ھچک افےلص رپ ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔

 می یم ریھک م

ن

ےھجم وه وایل یھب ایھچ گل ریہ ےہ دوھکی۔۔۔۔۔داخن اسےنم ےشیش ےک ف

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رہ رکے اتہک ڑھکا وہرک اس ےک نپ س اجن

 

  مای  ولسر ڈنیسلی یک رطف اش

  یسنہ دن   رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔ وه ی  اڈیئل ےہ۔۔۔۔وساہ انپ

ااھچ۔۔۔ولچ انپ ویبی وک یہی دالؤ اگ۔۔۔۔۔وه ڈنیسلی وک دھکی رک اتہک ےہ اور وساہ یک م

ی رپ اجیت ےہ ہن اجےن ویکں اےس ہی نس رک ی  ا اگل اھت۔۔۔۔۔۔

ی ك
په
ب

 ادکیم یہ 

ٹ

 
  مرکسماہ
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  وہں۔۔۔۔۔ویہ ڑلاک ای  ن  سک ےل رک وساہ م

ے

ےک ممیم الےئ یم انہپ رک چپ  رکوان

اسےنم ھٹیب رک اتہک ےہ اور وساہ اانپ ریپ اےگ رکےن یہ یتگل ےہ ےک داخن اس ڑلےک ےک م

  ماہھت ےس ڈنیسلی ےل اتیل ےہ۔۔۔۔۔م

وں ےک م

ن ٹ

  وہں۔۔۔۔۔وه ڑلےک وک اٹہرک وخد وساہ ےک اسےنم ھگ

ے

مت رےنہ دو یم چپ  رکن

 اتھٹیب ےہ اور وساہ وفرا اانپ ریپ ےھچیپ رک یتیل ےہ۔۔۔۔۔
 
  مب

رےنہ دںی یم۔۔۔۔وه ڑلاک داخن وک رکسما رک اتہک یہ ےہ ہک داخن اےس تخس رس آپ 

پ رکواداتی ےہ۔۔۔۔۔۔   مےجہل یم چپ

اہھت اگلےئ ۔۔۔۔داخن ہہک رک  ےھجم ںیہن دنسپ ہک وکیئ ریغ رمد ریمی ویبی ےک نپ ؤں وکم

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وساہ اک ای  ریپ ڑکپ ےک اس یم ڈنیسلی انہپن

ےہ مت اتبؤ۔۔۔۔۔داخن ڈنیسلی انہپرک اےس اتہک ےہ وج اب م دوھکی ےھجم وت ایھچ گل ریہ

  یھب ریحان یس اےس یہ دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

وساہ ےھجم دعب یم آرام ےس دھکی انیل ےلہپ ہی دوھکی۔۔۔۔وه دیجنسیگ ےس اتہک ےہ سج رپ م

ےھچیپ ڑھکا ڑلاک اس یک ن  ت نس رک انپ یسنہ رواتک ےہ اور وساہ رشدنمہ یس وہاجیت م

  ۔۔۔۔۔ےہ

  میج ایھچ ےہ۔۔۔۔۔۔
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 ر ےک ڑلےک وک م

ے

کیھٹ ےہ آپ ہی کیپ رکوادںی۔۔۔۔داخن وساہ ےک ریپ ےس ڈنیسلی ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  داتی ڑھکا وہن

وساہ ےن داخن اک ہی روپ یلہپ ن  ر داھکی اھت اور اجنےن ویکں داخن وک اس روپ یم دھکی م

 آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مرک اس ےک رہچے رپ رکسماہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 رک راہ م

ٹ

 
  یم ادرھ یہ اہمترا وی

ن

ول یج آپ اک نپ ررل یھب اایگ اب وھتڑا دلجی آن

 ے ےس نپ ررل ےک اسےنم اگڑی روک رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  موہں۔۔۔۔۔داخن ای  ی 

  دھکی داخن ےھچیپ م

ے

 ن

ے

  داخن آپ اےنپ گیب وھبل ریہ یہ۔۔۔۔وساہ وک اخیل اہھت ای

ن

ز
س
س
م

  ےہ۔۔۔

ے

 رہ رکن

 

 یک رطف اش

ٹ

  م۔۔۔مش 

اوو۔۔۔وسری وھبل یئگ یھت۔۔۔۔وه ہہک رک ےھچیپ ےس گیب ااھٹیت نپ ررل یک رطف اجیت 

  ےہ۔۔۔۔۔

وساہ نپ ررل یم آیت ےہ وت اےس تہب بیجع اتگل ےہ ای  وت وه ایلیک یھت دورسا رھگ واولں یک م

  میھب رکف یھت۔۔۔۔۔

رکسماےت  رکیج میم یم آپ یک ایک دمد رک یتکس وہں۔۔۔۔۔۔ای  ڑلیک وساہ ےک نپ س ا

  موہے وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔
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  میج یم وساہ افغر وہں ریمی اہیں وبگنک وہیئ ےہ نپ ریٹ کیم اپ یک۔۔۔۔۔

اوےک میم آپ آے ریمے اسھت۔۔۔۔۔وه ڑلیک وساہ وک اےنپ اسھت ےل رک اجیت 

  ےہ۔۔۔۔۔

 م یک یسک ڑلیک یک وبگنک ںیہن وہیئ ہکلب وساہ داخن یہ نج م

ن

وسری میم اہیں وساہ افغر ن

  ےہ ہک اب م

ے

یک ےہ وبگنک۔۔۔۔۔وساہ وک اس یک ن  ت نس رک انپ مک یلقع رپ تہب ہصغ ان

 م ےس اچہپین اجےئ یگ۔۔۔۔۔م

ن

  ےک ن
 
 م ےس وھتڑی ہن اےنپ وشہ

ن

  موه اب اےنپ ن  پ ےک ن

 م ہشیمہ ےس اگل راہ ےہ ہن وت سب ایس م یج یم یہ وساہ داخن وہں

ن

افغر ریمے اوب یہ ان اک ن

  ےئل اعدت وہیئگ ےہ۔۔۔۔۔۔

او ااھچ ںیلچ وکیئ ن  ت ںیہن آپ واہں اجرک ڑپکے جنیچ رکںیل رھپ یم آپ اک کیم اپ 

 رہ رکیت ےہ وت وساہ رکسمایت وہیئ م

 

رکیت وہں۔۔۔۔۔وه ڑلیک ای  روم یک رطف اش

  اہں اجیت ےہ۔۔۔۔۔اابثت یم رس الہ رک و

 ی چٹ دےنی ےک م

ن

میم آپ اک کیم اپ وہایگ ےہ آپ دھکی ںیل۔۔۔۔۔وه ڑلیک وساہ وک آخ

دعب اس ےس وپیتھچ ےہ اور وساہ ےسیج یہ آںیھکن وھکیتل ےہ وت وخد وک اسےنم ےشیش یم م

دھکی رک ریحان رہ اجیت ےہ وه وج ھجمس ریہ یھت ےک ڈارک کیم اپ وہاگ رگم اب وخد وک م

  م اپ یم دھکی رک وخش وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔وسٹف کیم
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۔۔۔۔۔۔وه دل ےس اس یک رعتفی م

ے

تہب ااھچ کیم اپ ایک ےہ آپ ےن زی  دس

  رکیت ےہ۔۔۔۔۔

میم سب کیم اپ یہ ںیہن آپ یھب تہب وخوصبرت یہ یھبت آپ اک کیم اپ تہب م

  یک م
 
ایپرا وہا ےہ۔۔۔۔وه ڑلیک رکسماےت وہے یتہک ےہ وت وساہ رکشہی ادا رکےک ن  ہ

 اھیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

  مرطف دقم ی 

 ایئ ویکں ںیہن یم نپ لگ وہں وج بک ےس ااظتنر رک راہ 

ے

ن  ر ایک تبیصم ےہ ایھب ی

  نپ ررل یک رطف م

ے

 ن

ے

ھگ ایگ اھت گنت ارک اگڑی ےس ای

ے

ب

وہں۔۔۔۔۔داخن وج بک ےس ھٹیب 

  م

ے

  یہ ےہ ےک واہں ےس وساہ آیت رظن آیت ےہ ےسج دھکی رک وه دون  رہ اگڑی یک رطف اجن

ے

اجن

  ۔۔۔۔۔۔ےہ

  وہاجے اگ اب اےس 

ن

 ی 

ن

وساہ وج ھجمس ریہ یھت ےک یسک ملف یک رطف داخن اےس دھکی رک ف

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  دھکی اس اک دل وٹٹ اجن

ے

  اےسی واسپ اجن

یم ویکں ان ےک ن  رے یم ااسی وسچ ریہ وہں وےسی یھب ہی رہتش سب آریض ےہ ےھجم م

اگڑی یک رطف آیت مںیہن وسانچ اچےیہ ااسی۔۔۔۔۔وه انپ وسچ وک کٹھج رک 

  ےہ۔۔۔۔۔
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 ۔۔۔۔داخن اگڑی اٹسرٹ رکےت وہے اتہک م

ن

انت دی   اگل دی یم ےن اہک یھب اھت دلجی آن

  ےہ۔۔۔۔۔

  مرس وه۔۔۔۔۔

داخن۔۔۔۔مت ےھجم داخن وہک یگ۔۔۔ ایک وہک یگ؟؟؟۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت وک چیب م

  میم اکٹ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  د۔۔۔۔داخن۔۔۔۔۔

م ڈگ۔۔۔۔اب اہمترے ہنم

م
 م
ہ

 ےس یم دون  رہ رس اک ظفل ہن ونس۔۔۔۔۔داخن اسےنم م

ی 

ے

هٹ
ب ك

  یک رطف د
 
  ےہ سج رپ وه اابثت یم رس الہ رک ن  ہ

ے

دےتھکی وہے اےس ونع رکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

________________________ 

 ے ےس ےلگنب م

ٹ

 ری زنمل آیئگ ےہ۔۔۔۔۔داخن اگڑی ای  ی 
 
ںیلچ یج مگیب اصہبح ہ

  یک رطف دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔ےک اسےنم روک رک وساہ وک اخم
 
  ےہ وج ن  ہ

ے

  مبط رکن

 م ویکں ںیہن ےتیل یھبک رجینم اصہبح وت یھبک مگیب اصہبح ےتہک یہ ویکں۔۔۔۔وه م

ن

آپ ریما ن

  مآج اس ےس وپھچ یہ یتیل ےہ اور داخن اس ےک وسال رپ رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔۔
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  اھت مرجینم اصہبح اس ےئل ویکہکن ای  دہعف آپ ےن ےھجم ریمی یہ 

ٹ

ینپمک یک رجینم نب ےک ڈان

  ماور مگیب اصہبح اس ےئل ویکہکن آپ ریمی وکنمہح یہ۔۔۔۔۔

  رضوری ےہ۔۔۔۔۔آج اجنےن اہکں ےس م

ن

 یہ وی زنط رکن

ے

 م یھب وت ےل تکس

ن

آپ ریما ن

  ماس یم انت تمہ آیئگ یھت ہک داخن ےک اسےنم وبل ریہ یھت۔۔۔۔م

 م دنسپ ںیہن ےہ یھبت

ن

۔۔۔۔۔وه دنکےھ اواکچ ےک وباتل اگڑی ےس مویکہکن ےھجم اہمترا ن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ن

ے

  ای

  اجےن ےک م

ے

 م وت ےہ ریما۔۔۔۔۔وه داخن ےک اگڑی ےس ای

ن

 ن ےہ اانت ایپرا ن

ن

بیجع یہ ان

 اک دروازہ اتلھک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ
 

 ایت ےہ یھبت اس یک اسی

ٹ

 ی 

ٹ

  دعب ی 

 م ااھچ ںیہن اتگل وت ںیہن اتگل۔۔۔۔۔داخن م اس یم بیجع یک ایک ن  ت ےہ مگیب اصہبح

ن

ن

  ےہ یھبت اتہک ےہ اور وساہ رشدنمہ یس ریغب ھچک ےہک اگڑی م

ے

 نس اکچ وہن

ٹ

 
 اہ

ٹ

 ی 

ٹ

اس یک ی 

 یت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےس ای

وه دوونں اسھت یہ ضیف ےک ےلگنب یم دالخ وہےت یہ ہک وساہ یک رظن الن یم اجیت ےہ م

  ےہ اہجں تہب ےس ڑلےک ڑلایکں وخش وپگں انیقی

ے

 نپ ریٹ اک ااظتنم الن یم یہ ایک وہن

  میم رصموف ےھت۔۔۔۔۔۔
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ومکلی۔۔۔۔رٹسم اڈنی زسم داخن۔۔۔۔۔ضیف وج ھچک ڑلوکں ےک اسھت ڑھکا ن  ںیت رک راہ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وہا ان ےک نپ س ان

ے

  دھکی رکسمان

ے

  ےہ داخن اور وساہ وک ان

ے

  موہن

ک وی۔۔۔۔داخ

ن

 ی
ھی

ٹ

ب

ن یھب وخدشیل ےس وجاب داتی ےہ ہکبج وساہ سب رکسماےن رپ یہ م

  ماافتق رکیت ےہ۔۔۔۔

 یہ۔۔۔۔االی ان ےک نپ س م

ن
 

االسلم مکیلع داخن اھبیئ ےسیک یہ آپ اور ہی آپ یک وائ

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ارک داخن وک السم رکےت وساہ یک رطف د

 ےہ وساہ داخن۔۔۔۔۔داخن وساہ یک رطف دھکی 

ن
 

رک وباتل ےہ وت االی میج ہی ریمی وائ

  میھب اےگ وہرک اےس گہ رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 وہں۔۔۔۔۔وه وساہ ےس اگل وہرک 

ن
 

تہب ااھچ اگل آپ ےس لم رک وساہ یم ضیف یک وائ

یتہک ےہ وت وساہ وک یھب وه ایپری یس ڑلیک تہب ایھچ یتگل ےہ وج ویلب رلک یک یسکیم یم تہب 

  میہ وخوصبرت گل ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

  مرکشہی ےھجم یھب ااھچ اگل آپ ےس لم رک۔۔۔۔۔

ہن امےن وت یم وساہ وک اےنپ اسھت ادنر ےل اجؤ اہیں وبر وہاجے مداخن اھبیئ ارگ آپ ی  ا 

ی ےہ۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  میگ ہی۔۔۔۔۔االی داخن ےس وپیتھچ ےہ وت وساہ داخن یک رطف د
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  ےہ وت االی رکسماےت وہے اس اک اہھت م

ے

داخن ای  رظن وساہ وک دھکی رک اابثت یم رس الہن

  اجیت ےہ۔۔۔۔۔م

ن

  مڑکپ ےک ادنر یک اجی

  ےسیک

ن
 

  ےہ انپ بقع ےس آواز رپ ماہےئ وبای

ے

  وہا دھکی راہ وہن

ے

 وہ۔۔۔۔۔داخن وج وساہ وک اجن

  رک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  مم

ارے ضیف مت ےن اس یلعج ڈارٹک وک یھب البن   ےہ۔۔۔۔داخن دمص وک دھکی رک رکسماےت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وہے اتہک ےہ سج رپ دمص ی  ا اس ہنم انبن

 وا یہ وبانل۔۔۔۔۔

ٹ

  یھب وبانل ک
 
  مچ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

وساہ مت تہب ایپری وہ داخن اھبیئ وک یھب ان یک ڑکٹ یک ویبی یلم ےہ۔۔۔۔۔االی ےتسنہ م

وہے یتہک ےہ وت وساہ سب رکسما دیتی ےہ اےس ھچک یھب ااھچ ںیہن گل راہ اھت اےس سب م

  وھتڑی وھتڑی دی   دعب ڑھگی رپ رظن ڈال ریہ یھت سج یم ایھب
 
  اھت وه ہ

ن

 ماےنپ رھگ اجن

  منجب یم یھب آداھ ہٹنھگ اھت۔۔۔۔۔5

وت نجب واےل یہ۔۔۔۔اہں داخن وک اجرک یتہک وہں ہک اب ےتلچ یہ  5ایک رکو۔۔۔۔ 

 وہایگ ےہ۔۔۔۔۔وه وخد ےس یہ وسیتچم

ے
ے

ان ڑلویکں ےک رگوپ م وےسی یھب تہب وق

  مےس وھتڑا اسڈیئ رپ وہیت ےہ اور ومن  لئ اکنل رک داخن وک وفن المیت ےہ۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

196 

 ڈال رک داخن 
 
  دھکی امےھت رپ ب

ے

وج ضیف اور دمص ےک اسھت ڑھکا ن  ںیت رک راہ اھت وساہ اک وفن ان

ڑھکی اکن ےس وفن اگلیئ م ادنر یک رطف داتھکی ےہ اہجں ڑلویکں ےک ھچک افےلص رپ وساہ

وہیت ےہ اور اس اک رہچہ دھکی رک گل راہ اھت اےس اےنپ رھگ اجےن یک گل ریہ وہیگ داخن م

  ےہ رگم دھکی وساہ یک م وھتڑا اس اسڈیئ

ے

  وہا وفن سی رک ےک اکن ےس اگلن

ے

رپ وہرک رکسمان

 وخن اھکریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

 ین ےس اےنپ ن

 

  ےہ وج رپش

ے

  رطف وہن

  وہا اتہک ےہ سج م

ے

ولیہ۔۔۔۔ایک وہا مگیب اصہبح۔۔۔۔۔داخن اس یک رطف داتھکی رکسمان

  ہک مرپ وساہ اس ےک مگیب اصہبح ےنہک رپ وفن اکن ےس اٹہ رک وھگڑیت

ے

 ےہ اےس اتپ ںیہن وہن

  داخن اےس دھکی راہ ےہ ورہن وه ااسی یھبک ںیہن رکیت۔۔۔۔۔

 اور رہگی وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  ماس یک اس رحتک رپ داخن یک رکسماہ

  ےہ 

ن

جب اجےئ ےگ۔۔۔۔۔اور وفن وک اکن ےس اگل رک یتہک م موییہ 6ےھجم رھگ اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ماس اتہک ےہ۔۔۔۔۔ اہں وت جب اجےئ اس یم ایک۔۔۔۔وه ےبرپوا

  مےجب ےس ےلہپ یہ آاجے ےگ۔۔۔۔۔6آپ ےن اہک اھت ہک مہ 

جب ےئگ وت ریمی وج م 6اہں وت ےتلچ یہ ربص رکو مت وت اےسی ڈر ریہ وہ ےسیج مت ڈنیسالی وہ ارگ 

  ڑھکی ےہ وه ڈکو نب اجےئ یگ اور مت اےنپ رپاےن واےل وحےیل یم آاجؤ م
 
اگڑی ن  ہ
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 وہے اتہک ےہ سج رپ وساہ ای  ڈنھٹی آہ رھبیت میگ۔۔۔۔وه اس یک ن  ت رپ ےتسنہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ےتجب وت یم اےنپ رپاےن واےل وحےیل یم آاجیت ےھجم م6اکش یم ڈنیسالی وہیت ےسیج یہ 

  م ایھب ہی رکف وت ںیہن وہیت ہن ہک

ن

یم ےن ایھب اےنپ رپاےن واےل وحےیل یم یھب آن

  ےہ۔۔۔۔۔

 اےنپ ڑپکے یھب وت جنیچ رکےن مارے ن  ر یم وت وھبل یہ ایگ ہک مت ےن ایھب

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یہ۔۔۔۔داخن وک اس یک ن  ت ےس وفرا ن  د ان

  یج یھبت یم ہہک ریہ وہں۔۔۔۔

  م

ے

  وہں۔۔۔۔داخن ہہک رک وفن اکاتٹ اس یک رطف اجن

ے

ااھچ مت ویہ رووک یم ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

س ارک وپاتھچ ےہ وت وساہ اےنپ گیب یک موساہ اہمترے ڑپکے اہک یہ۔۔۔۔۔وه اس ےک نپ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رہ رکیت ےہ وج اس ےک اہھت یم یہ وہن

 

  رطف اش

  یہ ےہ ہک وساہ م

ے

ااھچ ولچ ریمے اسھت۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپ ےک ڑیسویں یک رطف اجن

  ماس ےس اانپ اہھت وھچڑوایتیل ےہ۔۔۔۔۔
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ل ااھچ ںیہن
ب لک
  

ن

  م اتگل۔۔۔۔۔ایک وہا۔۔۔۔داخن وک اس اک وی اہھت وھچڑوان

 اےت وہے وپیتھچ ےہ سج رپ داخن وک ہصغ م
 
مہ اورپ ویکں اجرےہ یہ۔۔۔۔۔وه ھگ

  ےہ اور وه۔۔۔۔۔

ے

  مآاجن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مولچ ریمے اسھت۔۔۔۔اس اک اہھت ڑکپ ےک اورپ یک رطف اجن

  م

ے

ہی آ۔۔۔آپ ےھجم روم یم ویکں الےئ یہ۔۔۔۔داخن اےس ای  روم یم الن   وہن

  ف زدہ یس وہاجیت ےہ۔۔۔۔ےہ ےسج دھکی رک وه وخ

ول الھب اب ہی یھب اتبؤ ےک روم یم ویکں الن   وہں۔۔۔۔وه ٹنیپ یک وپوٹیک یم اہھت م

 

ے

 ن

ٹ

وہا اتہک ےہ سج رپ وساہ اےنپ دقم ےھچیپ یک رطف یتیل م ڈاےل اس یک رطف ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

دںیھکی۔۔۔۔آپ ےن اہک اھت ہک ہی اکنح اکذغی وہاگ اور۔۔۔اور اب آپ ودعہ الخیف م

۔۔۔۔وه وھتگ لگن رک لکشم ےس اےس ایلگن داھکیےت وہے یتہک 

ے

ںیہن رک تکس

  ےہ۔۔۔۔۔

  وہا اس یک رطف م

ے

 ۔۔۔۔وه دنکےھ اواکچن

ے

ااھچ یم ےن ااسی اہک اھت رگم ےھجم وت ن  د ںیہن ڑپن

  ےہ۔۔۔۔

ے

 ن

ٹ

  م۔آہتسہ آہتسہ ی 
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 اّللّ آپ وک یھبک اعمف ںیہن رکے م

ے

آپ۔۔۔۔آپ ودعہ الخیف ںیہن رک تکس

 ن یہ م

ن

 ان

ے

اگ۔۔۔۔یم یہس وسیتچ یھت آپ ےک ن  رے یم آپ ای  وہس رپس

  وج۔۔۔۔۔۔

ی ا  وسچ م

ٹ

ھی

گ

انپ وکباس دنب رکو۔۔۔۔اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ریمے ن  رے یم انت 

یہ داین یم نیسح ڑلیک یچب وہ سج اک یم اگبلطر م رےنھک یک مت وخد وک یتھجمس ایک وہ ایک سب متم

روہ اگ ارے مت یسیج الھک ڑلایکں ریمے اےگ ےھچیپ وھگیتم یہ ایھب ای  ونٹ یک ڈگی م

وو ہن اجنےن ینتک ڑلایکں ریمے دقومں یم رگ اجےئ۔۔۔۔۔وه دشی   ےصغ یم م
ك

ن

ی
په
ب

  ےہ سج ےس وساہ ےھچیپ دویار ےس اج یتگل ےہ

ے

  م۔۔۔۔۔اس اک ہنم دوبچ رک ڈڑھن

وھچڑے ےھجم۔۔۔۔۔وه تہب لکشم ےس سب اانت یہ وبل نپ یت ےہ وساہ وک اتگل ےہ ارگ م

  آاجے م
 
ایھب اس اک اہھت اس ےک ڑبجے ےس ںیہن اٹہ وت اس اک ڑبجا یہ وٹٹ رک ن  ہ

  ماگ۔۔۔۔۔۔

آدنئہ ےک دعب ریمے ن  رے یم ارگ ایسی وسچ ریھک ن   رھپ ریمے اسےنم ایسی وکباس 

یک وت یم اہمترے اسھت وه رکو اگ سج اک مت وصتر یھب ںیہن رک یتکس۔۔۔۔۔وه ای  ےکٹھج م

 سیپ رک اتہک ےہ سج رپ وساہ اےنپ آوسن اصف رکےئ دلجی م

ے
ن

ےس اس اک ہنم وھچڑ رک دای

  ۔۔۔ےس اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔
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  وہں۔۔۔۔۔وه م

ے

 رکن

ٹ

 
 یم ادرھ یہ اہمترا وی

ے

  ی
 
اب اجؤ اےنپ ڑپکے جنیچ رکو چ

ےصغ ےس یہ اےس اتہک ےہ وت وه وفرا اانپ گیب ااھٹ رک واش روم یک رطف اجیت ےہ اور وه ویہ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موصےف رپ ھٹیب اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

اےنپ ہنم رپ نپ ین یک ےٹھچ امریت ےہ ملن وھکل رک  وساہ وارشوم یم ارک س  ےس ےلہپ

  ےہ وه ہنم ااھٹ رک م ڈنھٹے

ے

نپ ین یک وٹھچں ےس وکسن وت اتلم ےہ رگم وپرا ڑبجا دشی   درد رکن

 ن م

 
ن

ی ےہ وت اس ےک دوونں اگولں رپ داخن یک اویلگنں ےک ن

ے

هٹ
ب ك

اسےنم ےشیش یم د

اصف واعض وہرےہ وہےت ےہ ےسج دھکی رک وه ہنم ےچین ےیک روےن گل اجیت م

  ےہ۔۔۔۔۔

یم اب یھبک ان ےک اسھت ںیہک ںیہن اجؤ یگ۔۔۔۔یم اب اسف یھب ںیہن اجؤ یگ یم 

اب یھبک ان اک اسانم یھب ںیہن رکو یگ۔۔۔۔۔وه روےت وہے وخد ےس یہ یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔

وساہ ینتک دی   اگلؤ یگ۔۔۔۔۔داخن یک تخس آواز نس رک وه دلجی لن دنب رکیت گیب ےس م

  م۔۔۔۔ماےنپ ڑپکے اکنیتل ےہ۔۔
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 ڈاےل م
 
وساہ۔۔۔۔اب ںیہمت دی   ںیہن وہریہ رھگ اجےن یک۔۔۔۔داخن امےھت رپ ب

  ےہ وج واش روم یم اجرک ےسیج وس یہ یئگ یھت۔۔۔۔

ے

  مےصغ ےس اےس آواز اگلن

  م
 
داخن اےس دون  رہ آواز اگلےن یہ اتگل ےہ ہک وساہ ویہ اےنپ رپاےن واےل وحےیل یم ن  ہ

  مےچین رظنںی ےیک۔۔۔۔۔آیت ےہ ویہ رس رپ اکیل اچدر ےئل 

  یک رطف م
 
  دھکی ڑھکا وہرک تخس ےجہل یم اتہک روم ےس ن  ہ

ے

ولچ اب۔۔۔۔داخن اےس ان

  ےہ وت وساہ یھب اس یک ریپوی رکیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ر دںی یم وخد یلچ اجؤ یگ۔۔۔۔وساہ اگڑی یم یھٹیب داخن وک یتہک ےہ وج م

ے

ےھجم آپ یہی ان

  ےہ۔۔۔۔۔امےھت

ے

 ڈاےل اسےنم دںیھکی اگڑی ڈراویئ رک راہ وہن
 
  م رپ ب

 ر دںی یم یلچ اجؤ یگ۔۔۔۔وساہ اس یک رطف ےس وکیئ وجاب ہن نپ رک م

ے

آپ ےھجم یہی ان

ی رظن اس رپ ڈااتل ےہ ہکبج وباتل ھچک ںیہن اور م

صل

ن

غ

دون  رہ ےس یتہک ےہ سج رپ داخن ای  

پ وہرک ھٹیب اج وساہ اس یک   یت ےہ۔۔۔۔۔رظن دھکی رک یہ چپ

آج ےک دعب یم یھبک لکش یھب ںیہن دوھکیں یگ ان یک۔۔۔۔انت زور ےس ہنم دوباچ اھت م

 ن ںیہن اجونر وہں۔۔۔۔اور ہصغ وت اےسی وہ رےہ ےھت ہک ےسیج یم ےن 

ن

ےسیج وکیئ ان

ی لسلسم دل یم اےس ی  ا الھب ہہک ریہ 

ے

هٹ
ب ك

  د
 
وکیئ وھجٹ وبل دن   وہ۔۔۔۔۔وساہ ن  ہ

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

202 

 میھت ہکبج داخن 
 
  وھتڑی دی   دعب اس اک رہچہ دھکی راہ اھت سج ےک امےھت رپ ب

 
ہ

  ےھت۔۔۔۔۔

 یت ےہ ہک 

ے

اگڑی روےتک یہ وساہ ےھچیپ ےس اانپ گیب ااھٹ رک دلجی ےس دروازہ وھکےل ای

 یت ںیہن م یھبت داخن یک آواز اس ےک اکن یم ڑپیت ےہ سج رپ وه روک اجیت ےہ رگمم

ٹ

م

  ےہ۔۔۔۔

  دی   ںیہن

ن

 مئ رپ اسف آاجن

ٹ

 وہین اچےیہ۔۔۔۔۔۔وه اس یک تشپ وک دںیھکی اتہک ےہ ملک ن

 اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  سج رپ وساہ وکیئ وجاب دےی ریغب اےگ یک رطف ی 

 اھ داتی م

ٹ

  وہا اتہک اگڑی اےگ ی 

ے

  داخن اک ہصغ۔۔۔۔ارٹنگنٹس۔۔۔۔وه رکسمان

ن

ز
س
س
م

  ےہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 مئ داھکی ےہ ایک وہ

ٹ

راہ ےہ۔۔۔۔۔وساہ ےسیج رھگ یم دالخ وہیت ےہ موساہ انت دی   اگل دی ن

  وت آہیس اےس دھکی رک یہ رشوع وہاجیت یہ۔۔۔۔

ک رک یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

ن

پہی
ب
  مایم ایھب وت ایئ وہں ےنھٹیب وت دںی۔۔۔۔وه اانپ گیب وصےف رپ 

آہیس مگیب ایھب وت ریمی یٹیب آیئ ےہ اےس اسسن وت ےنیل وت۔۔۔۔۔افغر یھب آہیس وک ےتہک م

  یہ۔۔۔۔۔
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  اگل دیتی وہں اہمترے ن  پ م

ن

ااھچ ںیہن یتہک آپ یک یٹیب وک ھچک وساہ ولچ اہھت ہنم دوھول اھکن

  ںیہن اھکن  ۔۔۔۔۔

ن

  ماھبیئ ےن یھب اھکن

  ںیہن اھکن   رگم ویکں۔۔۔۔اوب آپ وت اھکےتیل اتپ ےہ ہن آپ ےن م

ن

ایک آپ ولوگں ےن اھکن

ےھ وہرک یتھٹیب دوایئ ینیل وہیت یہ۔۔۔۔۔۔وه آہیس یک ن  ت نس ےک وفرا دیس

  ےہ۔۔۔۔۔

  رھپ یھب وپیتھچ وہ۔۔۔۔رواہن اتہک ےہ م ںیہمت

ن

اتپ ےہ مہ اہمترے ریغب ںیہن اھکےت اھکن

  موت وه رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

 شی وہرک آیت وہں۔۔۔۔وه یتہک ڑھکی وہرک 5ااھچ ںیلچ رھپ 

ن

 رکے یم ف

ٹ

 
ٹنم وی

  مرمکے یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

  مےچب اور فشک بک ےچنہپ ےگ لک۔۔۔۔۔افغر رواہن ےس وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔

 م 

 

۔۔۔۔۔ م4اوب لک ش

ے

  مےجب ی

ولچ یئھب اب ریما ااظتنر یھب متخ وہاجے اگ۔۔۔۔۔افغر اصچ  رکسماےت وہے ےتہک م

  یہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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  ےہ وت اےس س  ےس 

ے

  ان
 
 ےت وہے ن  ہ

ٹ

 شی اس وتایل ےس ن  ل رگ

ن

داخن واش روم ےس ف

  اور س  م

ن

  ےہ اس یک رویت وہیئ آںیھکن اس اک اس ےک ےصغ ےس ڈر اجن

ے

الہپ ایخل وساہ اک ان

 ن وج اس ےن اگڑی یم دےھکی

 
ن

 مےس زن  دہ اس ےک اگل رپ اس ےک اویلگنں ےک ن

  ےھت۔۔۔۔۔۔

  ےہ اور س  ےس ےلہپ اسڈیئ دراز ےس انپ م

ے

وه یسک وسچ ےک تحت ومن  لئ ااھٹ رک ڈیب رپ ان

  ےہ رھپ م

ے

 اکنل رک اےس وہوٹنں یم دن   رک الرٹئ یک دمد ےس اےس الجن

ٹ

 
وبحمب ینعی رگسی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 وک وہوٹنں ےس ج  ا رکے ومن  لئ ااھٹےئ ای  ربمن ڈالئ رکن

ٹ

 
  مرگسی

 یسک

ٹ

 
  ماےس رگسی

ے

  یھت یھبت وت اےس یسک تمیق ںیہن وھچڑن

ن

 وبحمب یک رطح زعی 

  اھت۔۔۔۔۔۔

  اھک رک س  رھگ واولں ےک اسھت ھٹیب رک اب اےنپ رمکے یم وسےن ےک ےئل م

ن

وساہ اھکن

  مآیئ یھت اور اےت یہ ڈیب رپ رگےن ےک ادناز یم ٹیل یئگ یھت۔۔۔۔۔

رد ن  د آن   اھت وه وت رکش اھت ہک مافف۔۔۔انتک درد رک راہ ےہ ریما ہنم۔۔۔۔اےس اب اانپ د

 ن اب دممھ وہایگ اھت ورہن ارگ رھگ واےل وپھچ ےتیل وت اچیبری ایک وجاب دیتی۔۔۔۔

 
ن

  من
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یم وت ںیہن اج ریہ اسف اےنت اظمل یہ دنبا وفن رک ےک وسری یہ وبل داتی ےہ رگم ۔۔۔وه م

  ےہ

ے

 ن یم وبل یہ ریہ وہیت ہک اس اک ومن  لئ رگنی رکن

 

 ےسج وه زیباری مایھب اس یک ش

  ماس ہنم انب رک ااھٹیت ےہ۔۔۔۔۔

 اھک رک ایتھٹ ےہ۔۔۔۔۔

ٹ
ن

  ومن  لئ اسےنم رکیت ےہ وت داخن اک ربمن دھکی رک رکی
 
  رگم چ

 م ایل اور اکل یھب آیئگ۔۔۔۔وه ہہک رک ومن  لئ ااتھٹیت ےہ م

ن

ایکن ینتک یبمل رمع ےہ ایھب ن

  ںیہن وھبیتل

ن

 الن
 
  م۔۔۔۔۔۔نکیل اس ےس ےلہپ اےنپ امےھت رپ ب

 وسیئ ںیہن مگیب اصہبح۔۔۔۔۔داخن اس ےک ومن  لئ ااھٹےن رپ ےچیب ڈیب ےس م

ے

ایھب ی

 وک وہوٹنں ےس ج  ا رکے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مگیٹ اگل رک رگسی

 م

ے

 ومں ےس م

ن

یج ایھب وسےن یہ یگل یھت ہک آپ یک اکل آیئگ اور زیلپ ےھجم ان بیجع ن

  ماکپرا رکے۔۔۔۔۔وساہ وھتڑا روےھک نپ ےس وبیتل ےہ 

ے

سج رپ داخن رکسما اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

 ی ظفل رپ م

ن

 م ےہ اہمترا۔۔۔۔رجینم اصہبح۔۔۔۔وه آخ

ن

 م ےس اکپروں ںیہمت ایک ن

ن

سک ن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مزور دے رک وباتل ےہ سج ےس وساہ وک اور ہصغ ان

  وکیئ اکم اھت آپ وک وج اکل یک۔۔۔۔۔وه تخس ےجہل یم وپیتھچ ےہ۔۔۔۔
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 اھکےئل ےھت وج اانت ہصغ آراہ ےہ مگیب اصہبح ماانت ہصغ ایک رات ےک اھکےن یم وشےل

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  موک۔۔۔۔وه اور اس یک اٹہن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مںیہن رگم اجنےن ویکں آپ اک ایخل اےت یہ ہصغ اےن گل اجن

ااھچ وت رھپ ےھجم ایپر ےس وساچ رکو رھپ ہصغ ںیہن ایپر آے اگ۔۔۔۔وه انپ یسنہ دن   رک وباتل م

  ےہ۔۔۔۔۔

 نکمم ےہ اور وج رحتک آج آپ ےن یک ےہ اس ےک دعب وت وسال یہ دیپا ںیہن م

ن

ہی ن

 ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہن

 ہ وہایگ ےہ وج مگیب م

ن

  ےس ااسی ایک گ
 
ااھچ وت ہصغ اس وہج ےس ےہ یم اھجمس اجنےن ھجم رغی

 اک ای  شک اگل رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
 راض وہیئگ یہ۔۔۔۔۔داخن رگسی

ن

  من

آپ ےک اسےنم ھچک ںیہن ےہ ھجم ےس وپےھچ آپ ےن م ایک ۔۔۔۔۔آپ ےن وج آج ایک وه

 ن یہ ریمے اگل م

 
ن

 آپ یک اویلگنں ےک ن

ے

انت زور ےس ریما ہنم دوبہچ اھت ایھب ی

  رپ۔۔۔۔وه ےصغ ےس یتہک ےہ سج ےس داخن یھب ریحان وہرک دیساھ اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

 ےن ےھجم ای  وہس وساہ مت اےنپ اافلظ رپ یھب وت وغر رکںیت ہک مت ےن ےھجم ایک اہک اھت مت

 ن اہک اھت۔۔۔۔۔وه وھتڑا رنم ےجہل یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

 ان

ے

  مرپس

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

207 

یم ےن ھچک طلغ یھب ںیہن اہک اھت آپ نج رظنوں ےس ریمی رطف دھکی رےہ ےھت یم م

  وت اس ےک یھب یہی اافلظ وہےت۔۔۔۔آج وت وه وساہ گل یہ م

ے

ایک ارگ واہں وکیئ اور یھب وہن

ل نیقی ںیہن آراہ اھت ےک ہی مںیہن ریہ آج وت داخن ای  
ب لک
یئن وساہ ےس لم راہ اھت اےس 

 ںیہن رکیت یھت اور اب ےسیک اےس انس ریہ م

ے

ویہ وساہ ےہ وج اس ےک اسےنم وچں ی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

داخن دوراین یم آپ ےس ای  ن  ت انہک اچوہں یگ یم ےلھب یہ آپ یک ھچک ونیہمں یک م

 آپ ےک

ے

  ی
 
 ض مویبی وہں رگم آپ یک ویبی وہں وت چ

ن

 اکنح یم وہں وت آپ رپ ف

ےہ ہک آپ ھجم ےس زعت ےس شیپ آے ےھجم ادیم ےہ آپ ریمی ن  ت ھجمس ےئگ م

وہےگن۔۔۔۔۔وساہ یتہک اس اک وجاب ےنس ریغب یہ وفن اکٹ دیتی ےہ اور داخن ریحت م

  ےس اےنپ اکن ےس ومن  لئ اٹہ رک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

م
ہ

ن

ہ ٹ
 ےک ن  ز ےس اواچن اوڑے۔۔۔۔

ے
ے

 ن   یم انت اطق

ٹ
پ
ہہ وکیئ ن  ت ںیہن مخ

 ی م

ن

 اک آخ

ٹ

 
 ن  ۔۔۔۔۔۔ ن  ز ںیہمت دوبچ لن گا ۔۔۔۔۔۔وه اےنپ اہھت یم یل وہیئ رگسی

ٹ
پ
خ

  ےہ۔۔۔۔۔۔ شک ےل رک اےس

ے

 ن

ٹ

  ماسڈیئ لبیٹ رپ ریھک اشی رٹے یم رگ
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ہی احل رکو اگ اہمترا مگیب اصہبح۔۔۔۔۔ےلہپ وت یم ںیہمت وھچڑےن واال اھت رگم اب اےنپ 

ی ڑپے یگ۔۔۔۔۔۔وه اےنت م

ن

ٹ

ے

ھکی
 
ب

  یطلغ یک زسا یھب 
 
اھبیئ ےک دعب ںیہمت انپ یھب ہ

  ےہ ےک اس یک رگدن یک ےسن یھب نت اجیت یہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ن

ٹ

 وک رگ

ٹ

 
  مےصغ ےس رگسی

___________________________ 

ن یک آھکن اس ےک رہچے رپ ڑپےن وایل وسرج یک رکونں یک وہج ےس وھکیتل یہ وه مداخ

  م

ے

 رپ رک راہ وہن

ٹ
 

ی شخب رپدو وک اسی

لہ

آںیھکن وھکل ےک ڑھکیک یک رطف داتھکی ےہ وت ا

  ےہ۔۔۔۔

 م

 

چ

می ش

  یسک وک 

ے

  اھٹ رک اتھٹیب ےہ اور س  ےس ےلہپ ومن  لئ ااھٹن

ے

ر رٹ اٹہن
مف
ک

وه اےنپ اورپ ےس 

  

ے

پ رکن
 
ی  

ٹ

  مےہ۔۔۔۔۔ن

 ہتش اگلؤ۔۔۔۔۔دنین یم اھبری آواز یم اتہک ومن  لئ دون  رہ رھک رک واش روم م

ن

ی شخب ن

لہ

ا

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

ی شخب اابثت یم رس الہن

لہ

  ےہ ہکبج ا

ے

  میک رطف اجن

  دھکی وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔

ے

  وساہ آج اسف ںیہن اجریہ۔۔۔۔آہیس اےس نچک یم ان

 اھےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔ںیہن آج دل ںیہن رک ر

ٹ
پ
  ماہ۔۔۔۔وه اچےئ اک نپ ین خ

  متعیبط وت کیھٹ ےہ ہن۔۔۔۔۔

  میج ایم کیھٹ وہں سب ویسی نکھت یک وہج ےس دل ںیہن رک راہ۔۔۔۔۔
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 ہتش۔۔۔۔۔وه اس ےک اہھت ےس امسچ م

ن

 یم الیت وہں ن

ے

  ی
 
ااھچ مت اجؤ رمکے یم چ

  مےل رک یتہک یہ۔۔۔۔۔

  مںیہن ایم یم رک ولیگن آپ۔۔۔۔۔

  م

ے

  ڑپن

ن

اجؤ یم الیت وہں۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اکےٹ یتہک یہ وت اےس یھب وبجمرا اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

ی ےہ ہک داخن ےک ربمن رپ رظن م

ے

هٹ
ب ك

وه رمکے یم آیت ےہ وت وےسی یہ ومن  لئ ااھٹ رک د

 اونپ رکیت 

 

چ

می ش

 ڈاےل 
 
  ےہ وه ہن یھجمس ےس امےھت رپ ب

ے

 اجیھب وہن

 

چ

می ش

اجیت ےہ سج ےن وکیئ 

  ےہ۔۔۔۔۔

 ی ،وہرک اسف آاجؤ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  اھٹ یئگ مگیب اصہبح۔۔۔۔اب دلجی ےس ری 

پ رکیت ےہ اور ومن  لئ زور ےس اےنپ ڈیب رپ امریت م
 
ی  

ٹ

 ن

 

چ

می ش

 ڑپھ رک ےصغ یم 

 

چ

می ش

وساہ اس اک 

 م

 

ےہ رگم رھپ وفرا یہ کھج رک اےس ڑکپیت ےہ ویکہکن ومن  لئ ڈیب رپ زور ےس ےنگل ےک ن  ع

م   موت وساہ یھب ہن دح رکیت ےہ۔۔۔۔ زنیم وبس وہےن واال اھت۔۔۔۔۔ای 

  ےہ وت اس ےک ومن  لئ رپ وننشیکفیٹ وہیت ےہ ےسج نس رک وه اہھت م

ے

داخن واش روم ےس ان

  م

ے

 آن   وہن

 

چ

می ش

  ےہ اہجں وساہ اک 

ے

 رک ومن  لئ ااھٹن

ن

پ
یم ےئل وہے وتےیل وک ڈیب رپ هٹ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 ڑپ

 

چ

می ش

  رتحمم رگم اسف ںیہن اؤ یگ۔۔۔۔۔
 
ھ رک یہ اس ےک رہچے رپ میج اھٹ یئگ وہں وشہ

 آاجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  یس رکسماہ

 
  مدرفلی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وفن اکن ےس اگلن

ے

 رکےن ےک اجبے اکل المن

 

چ

می ش

 ی   

ن

  ماور وه م

وساہ اےنپ ڈیب یک اچدر کیھٹ رک ریہ وہیت ےہ ہک اےنپ ومن  لئ رپ اکل آیت دھکی ومن  لئ م

رھپ یسک ایخل ےس ااھٹ یتیل  ااھٹیت ےہ اور اسےنم داخن اک ربمن دھکی رک ےلہپ وسیتچ ےہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  االسلم مکیلع۔۔۔مگیب اصہبح یسیک یہ آپ۔۔۔۔۔

  ومکیلع االسلم۔۔۔۔کیھٹ وہں وکیئ اکم اھت۔۔۔۔۔

یج آپ آج اسف سک وخیش یم ںیہن آریہ۔۔۔۔وه اےنپ بلطم یک ن  ت وپاتھچ م

  ےہ۔۔۔۔۔

 اہبہن حیحص اتگل ےہ وت مآج ریمی اھبیھب دیئب ےس آریہ یہ یم ںیہن ایتکس۔۔۔۔۔اےس ہی

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔

 

 ادکیم یہ اغی

ٹ

 
  مہہک دیتی ےہ اور داخن یک رکسماہ

 اسف ںیہن ایئ وت ن  د رانھک  10ارگ مت 

ے

  وہاگن اور م 11ےجب ی
 
ےجب یم اہمترے رھگ ےک ن  ہ

 ر اڈنیٹس ۔۔۔۔وه اتہک وفن اکٹ داتی م 11:30

ٹ ن

رپ اہمترے رھگ ےک ادنر آئ وہپ ویر ای

ی ےہ۔۔۔۔۔ےہ اور وساہ 

ے

هٹ
ب ك

  مریحاین ےس ومن  لئ اےنپ اکن ےس اٹہ رک د
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 ےتش یک رٹے الےت وہے یتہک یہ۔۔۔۔

ن

 ہتش رکول۔۔۔۔آہیس ن

ن

  موساہ ہی ول اٹیب ن

 ہتش رک ولیگن۔۔۔۔وه یتہک دلجی م ایم ےھجم دی   وہریہ ےہ

ن

یم اسف اجریہ وہں ویہ رپ ن

ہن ارگ اایگ وت وه ایک یتہک م مےس واش روم یم اجیت ےہ اب داخن اک رھبوہس یھب وت ںیہن ےہ

  مرھگ واولں وک ہک وکن ےہ ہی۔۔۔۔۔

ل۔۔۔۔آہیس رمکے م
ب لک
ارے ےلہپ وت انم رک ریہ یھت۔۔۔۔ہی ڑلیک یھب ہن بیجع ےہ 

  مےس اجےت وہے یتہک یلچ اجیت یہ۔۔۔۔۔۔م

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

وساہ ںیہمت داخن رس اےنپ اسف یم الب رےہ یہ۔۔۔۔۔۔وساہ یسیج یہ ینپمک یم دالخ 

 رپ یھٹیب ڑلیک وساہ وک دھکی رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

 

پ  

  وہیت ےہ وت رس

  مےھجم۔۔۔۔رپ ویکں؟؟۔۔۔۔وه انپ رطف ایلگن رکے وپیتھچ ےہ۔۔۔۔

جیھب دانی۔۔۔۔۔وه ماتپ ںیہن سب ہی اہک اھت ہک سم وساہ آے وت اںیھن ریمے اسف یم 

ڑلیک دنکےھ اواکچ ےک وبیتل اےنپ اکم یم گل اجیت ےہ اور وساہ دڑھےتک دل ےک اسھت م

  مداخن ےک اسف اک رخ رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ی م

ے

هٹ
ب ك

 ریہ وہیت ےہ وت د

ن

  اسف ےک ادنر کنھج رک ااجزت امن
 
رس یم۔۔۔۔وساہ چ

  ےہ وه ای  رظن ےھچیپ دھکی رک اسف یم دا

ے

  لخ وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔ےہ ہک اسف اخیل وہن
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 ی   گنٹیم یم ےئگ وہےگن۔۔۔۔وه وخد ےس وسیتچ وھتڑی م

 

ہی اہکں ےلچ ےئگ۔۔۔۔ش

  روس اک وبےک اور ای  کیک 

ٹ

اےگ آیت ےہ وت رظن اسےنم لبیٹ رپ اجیت ےہ اہجں ای  ری 

ی ےہ وت ریحان رہ اجیت ےہ ویکہکن م

ے

هٹ
ب ك

  ےہ وساہ ہن یھجمس ےس وھتڑی اور اےگ ارک د

ے

راھک وہن

  تہب لکشم اھت۔۔۔۔۔ کیک رپ

ن

  وج اھکل اھت وه اس ےک ےئل نیقی رکن

  موسری وساہ مگیب۔۔۔۔وه زی  ے ل  کیک رپ ےھکل ےئگ اافلظ دوھرایت ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔م

ے

  مہی ریمے ےئل رگم۔۔۔۔۔وه ہہک یہ ریہ وہیت ےہ ہک دروازہ وھکل اجن

  اک مکح امانن اچ
 
ےیہ۔۔۔۔۔داخن ماوو۔۔۔۔مگیب اصہبح آیئگ یہ ےلچ ایھچ ن  ت ےہ وشہ

  ےہ۔۔۔۔

ے

  وہا ادنر ان

ے

  رکسمان

ے

  مدروازہ دنب رکن

 رہ رکے یتہک م

 

ہی کیک ریمے ےئل ےہ۔۔۔۔۔وساہ ایھب یھب ریحاین ےس انپ رطف اش

  ےہ سج رپ داخن وھتڑا اس اےگ ارک کیک وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

 م

ن

  یس ن  ت ےہ م ےہ ریمے ایخل ےس وساہ آپ یہ اک ن
 
اور ریمی ویبی یھب آپ یہ وت اظہ

  وہا اتہک اسےنم رکیس

ے

  م رپ اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔مآپ ےک ےئل یہ وہاگ ہن۔۔۔۔۔وه رکسمان

  مرگم ہی۔۔۔۔

 م

ے

  اچاتہ وہں زیلپ وپری نس انیل چیب یم م

ن

وساہ وھٹیب ںیہمت آج اےنپ دل یک اسری ن  ت اتبن

  موبانل۔۔۔۔داخن رظنںی یچین رکے اتہک ےہ وت وساہ ہن یھجمس ےس ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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  یج۔۔۔۔۔

 اور۔۔۔۔۔داخن وبل رک مےلہپ وت لک ےک ےئل ہی کیک وج یم ےن ںیہمت فیلکت دی یھت

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

پ وہن   مچپ

  م

ے

پ وہےن رپ وپیتھچ ےہ وت داخن ای  رظن اےس داتھکی ڑھکا وہن اور۔۔۔وساہ اس ےک چپ

  مےہ اور لبیٹ رپ راھک وبےک ااھٹ رک وساہ ےک دقومں ےک نپ س اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

  مت 
 
  چ

ے

 ی   ی

 

 وہیئگ یھت ش

ے

ّ
ےن ےھجم مآئ ولو وی وساہ۔۔۔۔اتپ ںیہن رگم ےھجم مت ےس حم 

وچر اہک اھت ےھجم ھجمس ںیہن آریہ یھت ہک ںیہمت ےسیک احلص رکو رھپ ریمے نپ س یہی ای  م

 یچس یھت یھبت مت آج ریمے اکنح م

ے

ّ
ذرہعی اھت ںیہمت احلص رکےن اک اور دوھکی ریمی حم 

یم وہ۔۔۔۔۔۔وه اےنت ایپر ےس اےس دھکی رک اتہک ےہ اور وساہ وت ہنم وھکےل ریحاین ےس م

  ہی وبل ایک راہ ےہ۔۔۔۔۔اےس دھکی 

ن

  ریہ وہیت ےہ ہک آخ

  اچوہ یگ ۔۔۔۔وه اےس ھچک ہن وباتل دھکی م

ن

وساہ ایک مت ریمے اسھت انپ امتم زدنیگ زگرن

ی ےہ رھپ وفرا 

ے

هٹ
ب ك

دون  رہ ےس وھپل وھتڑا اےگ رکے اتہک ےہ سج رپ وساہ ےلہپ وت اےس د

  م۔۔۔۔۔ےس اھٹ رک اجےن یتگل ےہ ہک داخن اس اک اہھت ڑکپ اتیل ےہ

  وساہ ریمے وسال اک وجاب دے رک اجؤ۔۔۔۔۔

  ہک ایک ںیہک۔۔۔۔

ے

  میم۔۔۔۔یم ےسیک۔۔۔۔ریما بلطم۔۔۔۔۔اےس ھجمس ںیہن ان
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 دی یک ن  ت م

 

 ری ش
 
 ہک وه ہ

ے

وساہ یم اےنپ رھگ واولں وک اہمترے رھگ وجھبں اگ تہب دلج ن

 رے اکنح اک یسک وک ھچک اتپ  اےگ رک ںیکس
 
ںیہن ےلچ اگ۔۔۔۔۔وه ماور مت ےب رکف وہاجؤ ہ

اس ےک دوونں اہھت ڑکپ ےک اےنپ اسےنم رکے اتہک ےہ سج رپ وساہ ےچین رظنںی رکیتیل م

  ےہ۔۔۔۔۔

پ وت ہن روہ۔۔۔۔۔داخن اےنت ایپر ےس اتہک ےہ ہک وساہ ےک م وساہ وجاب دو اےسی چپ

 آاجیت ےہ اور وه وہےل ےس اابثت یم رس الہیت ےہ سج رپ داخن م

ٹ

 
رہچے رپ رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔وخش وہاج

ے

  من

چس وساہ مت رایض وہ مت اسری زدنیگ ریمے اسھت روہ یگ ہن مت رصف ریمی روہ یگ م

  مہن۔۔۔۔

یج یم رایض وہں آپ ےک اسھت اسری زدنیگ زگرےن ےک ےئل رگم ایھب یم آپ یک م

  مسب وکنمہح وہں وت آپ۔۔۔۔۔

  مت ےس ولمں اگ وت کہب اجؤ اگ
 
 وساہ ںیہمت ھجم رپ ممت ےن ےھجم اانت زمکور اھجمس ےہ ہک یم چ

  وہاگ یم اس رےتش وک ہشیمہ نپ ک روھکں اگ ےھجم یھب اتپ ےہ ہک مت ریمی وکنمہح م

ن

نیقی رکن

وہ ویبی ںیہن۔۔۔۔وت وبول رکیت وہ اےنپ داخن رپ نیقی۔۔۔۔۔داخن ہہک رک اس یک 

ا  ےہ سج رپ وه اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

كی

ن

هی
 
ج

  آوھکنں یم 

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

215 

  من رپ۔۔۔۔وه رشامےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔یج ےھجم نیقی ےہ اےنپ داخ

اووو۔۔۔۔وت مگیب اصہبح رشامیت یھب یہ۔۔۔۔۔داخن اےس دھکی رشارت ےس اتہک 

  ےہ۔۔۔۔۔

  مںیہن یم ویکں رشامؤ یگ۔۔۔۔۔وه اس ےس اہھت وھچڑواےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ااھچ ولچ مت یتہک وہوت امن اتیل وہں۔۔۔۔۔وه ےھچیپ لبیٹ ےس انپ رمک اگل رک اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔

یج اب یم اجؤ۔۔۔۔۔اےس واعق یم رشم آریہ یھت اس ےک اسےنم ڑھکے وہےن رپ م

  میھبت یتہک ےہ۔۔۔۔۔

اہں۔۔۔۔ااھچ ونس۔۔۔۔۔داخن ےلہپ اےس ااجزت داتی ےہ رھپ ھچک ن  د اےن رپ اےس م

  م۔۔رواتک ےہ۔۔۔

  یج۔۔۔۔

 ین وہ وت مت ھجم ےس

 

   رکو یگ اور وکیئ زیچ اچےیہ وہ وت وه یھب ھجم ےس وہک یگ م ارگ وکیئ رپش

  

ش

  یلچ اجیت ےہ اور م
 
کیھٹ۔۔۔۔۔۔وه اےس اتہک ےہ وت وساہ رکسما رک اابثت یم رس الہیت ن  ہ

  اس یک وخوبش وک اےنپ ادنر

ے

  م داخن اس ےک اجےن ےک دعب لبیٹ ہپ رےھک وھپل ااھٹن

ے

 رن

ے

ان

  ےہ۔۔۔۔۔
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 یک وخوبش م

ٹ

 
ہہ۔۔۔۔وکباس وخوبش ےہ ان وھپولں یک اس ےس ایھچ وت ریمی رگسی

ہ

ن

ب
وہ

  ےہ اور اےس الج رک ای  

ے

  وہوٹنں ےس اگلن

ے

 ااھٹن

ٹ

 
ےہ۔۔۔۔۔وه ی  ا اس ہنم انب رک رگسی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مشک اتیل آںیھکن دنب رکن

 وک 

ٹ

 
  وہا دون  رہ رگسی

ے

  مہی ےہ ہن الص وخوبش۔۔۔۔۔۔وه رکسمان

ے

وہوٹنں ےس اگلن

  ےہ۔۔۔۔۔

 یک دبوب اےس وبحمب 

ٹ

 
  ہکبج رگسی

 
بیجع یہ دنسپ یھت اس یک وھپولں یک وخوبش اےس زہ

  میتگل یھت۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

اھبیھب آپ وک نپ اتسکن اسیک اگل۔۔۔۔۔فیس افص وک وگد یم ےئل وپاتھچ ےہ رواہن فشک م

 م 

 

  اھکےن ےک دعب م ےجب ےل آن   اھت اور م4اور وچبں وک ش

ن

اب س  رھگ واےل رات اک اھکن

  من  ںیت رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔

فیس مک لقع۔۔۔۔اھبیھب ادرھ یک یہ یہ اںیھن وت ااھچ یہ ےگل اگ ہن م

 اگل رک یتہک ےہ۔۔۔۔

ٹ

 
پ

  نپ اتسکن۔۔۔۔وساہ اس ےک رس رپ ج

  ماووو۔۔۔۔اہں یم وھبل ایگ اھت۔۔۔۔
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ےک رس رپ ایپر رکےت وہے وپیتھچ م ماٹیب آپ وک اانپ رھگ اسیک اگل۔۔۔۔۔۔آہیس فشک

  یہ۔۔۔۔

تہب ااھچ ایٹن اور رھگ یم رےنہ واےل یھب تہب اےھچ یہ۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے م

  یتہک ےہ۔۔۔۔

ھگ یئگ وہیگن حبص الماقت وہیگ۔۔۔۔افغر ارمح وک وگد م

ے

ب

ولچ اٹیب مت یھب اب اجرک آرام رکو 

 ر رک اےنپ رمکے یک رطف اجےت یہ اور ان ےک اس

ے

ھت یہ آہیس فیس اور رھپ مےس ان

  موساہ۔۔۔۔۔

  م

ے

ولچ مہ یھب ےتلچ یہ وچبں وک دنین یھب آریہ ےہ۔۔۔۔۔رواہن افص اور ارمح اک اہھت ڑکپن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ڑھکا وہن

 راض وہ۔۔۔۔۔فشک اےس دھکی رک وپیتھچ ےہ سج رپ وه م

ن

 ن

ے

رواہن مت ھجم ےس ایھب ی

  رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔

 راض وہےن اگل

ن

 مت ےس سب اس دن ےھجم ہصغ آن   اھت اب ںیہن ںیہن یم ویکں ن

  ےہ۔۔۔۔۔

  مچس یم ہن۔۔۔۔وه دصتقی رکیت ےہ۔۔۔۔
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  ےہ اور یم ےن یھب۔۔۔۔۔رواہن م

ن

اہں ن  ن   چس اب ےلچ ورہن وچبں ےن ادرھ یہ وساجن

  اس ادناز ےس اتہک ےہ ہک فشک سنہ رک ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  م۔۔آئ ولو وی وساہ۔۔

  اچوہ یگ۔۔۔۔۔وساہ ےک دامغ یم داخن ےک م

ن

ایک مت ریمے اسھت انپ امتم زدنیگ زگرن

  ن  ر رکسماےن رپ وبجمر رک م
 
وخوصبرت ظفل رگدشی رک رےہ وہےت یہ اور ہی اافلظ اےس ہ

رےہ ےھت اےس اب داخن وک وسانچ اس یک ن  وتں وک وسانچ ااھچ گل راہ اھت وه ایھب داخن ےک م

  ےہ ےسج وه ریغب دےھکی یہ م ن  رے یم اور وسچ ریہ

ے

وہیت ےہ ہک اس اک ومن  لئ رگنی رکن

  رکسمایت وہیئ ااھٹیت ےہ۔۔۔۔۔۔

یسیک وہ مگیب اصہبح۔۔۔۔دنین ںیہن آریہ ایک۔۔۔۔ومن  لئ یم ےس داخن یک آواز نس م

  مرک وه اھٹ رک ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔

  مںیہن ایھب دنین ںیہن آریہ۔۔۔۔۔

پ اتیل مریمے ن  رے یم وسچ ریہ ںیھت۔۔۔۔ ۔داخن ریٹس رپ ڑھکا وکیف اک ای  ش 

 ا اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 ی 

ٹ

 
  ےہ اور وساہ اس ےک وسال رپ ہ

  اہں۔۔۔ںیہن۔۔۔بلطم۔۔۔۔وه۔۔۔یم۔۔۔
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 نس رک م

ٹ

 
بلطم اہں ریمے ن  رے یم یہ وسچ ریہ ںیھت۔۔۔۔وه اس یک وھبالکہ

  مرکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

  دنین ںیہن آریہ یھت ایک۔۔۔۔وه ن  ت یہ دبل دیتی ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مآپ ےن ںیہن وسن

  مںیہن اہمترے ن  رے یم وسچ راہ اھت۔۔۔۔۔م

 وک اویلگنں یم 

ٹ

ااھچ ایک وسچ رےہ ےھت ریمے ن  رے یم۔۔۔۔۔وه انپ ای  ل

ے وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ے

ن

ٹ

ی
 
پی
ی

  ملی 

  مت اہیں ریمے نپ س وہیگ۔۔۔۔۔۔
 
ریٹس رپ میہی ےک وه دن بک آے اگ چ

 اس ےک امےھت رپ ن  ر ن  ر ن  ل آرےہ ےھت ںیھنج وه اٹہےن یک م

 

ڑھکے وہےن ےک ن  ع

  مزتمہ یھب ںیہن رک راہ اھت۔۔۔۔۔

  آپ ےک رھگ واےل ریمے رھگ آے ےگ۔۔۔۔۔
 
  آے اگ چ

 
  موه دن چ

م۔۔۔۔

م
 م
ہ

  م

 ی   ایم ایھٹ یہ وت وه ریمے رمکے یم یھب اے م

 

ااھچ یم وفن ریتھک وہں ش

  می ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔یگ۔۔۔۔۔وساہ دلج

  رتحمم ہہک دو انپ وخوصبرت آواز ےس۔۔۔۔داخن یک یھب م
 
ااھچ رووک سب ای  ن  ر وشہ

  مانپ یہ وخاشہ یھت۔۔۔۔۔
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  رتحمم۔۔۔۔۔۔
 
  ماّللّ احظف وشہ

اّللّ احظف مگیب اصہبح۔۔۔۔۔داخن اس یک آواز نس رک اتہک ےہ وت وساہ رکسما رک وفن دنب م

 داخن ےک یہ ایخولں یم رےتہ مرکیت وسےن ےک ےئل ٹیل اجیت 

ے

ےہ اور اجنےن بک ی

  یہ اےس دنین انپ آوغش یم ےل یتیل ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وہا رمکے اک رخ رکن

ے

  رکسمان

ے

  ماور واہں داخن ومن  لئ اوف رکن

 وہیئگ یھت ہی وت اب م

ے

ّ
اب اجنےن ہی داخن یک وکیئ اچل یھت ہی واعق اےس وساہ ےس حم 

 ےلم یگ ہی رفنت۔۔۔۔۔۔اےن واال لک یہ اتب اتکس

ے

ّ
  م اھت ہک وساہ وک داخن یک حم 

________________________ 

  فشک وک م

ے

 ہتش دے دو ن  ر دی   وہریہ ےہ۔۔۔۔۔رواہن رمکے ےس ان

ن

فشک۔۔۔ن

 ہتش انب ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

  ےہ وج نچک یم ڑھکی ن

ے

  آواز اگلن

ز اگلیت مٹنم روک اجےئ۔۔۔۔۔وه نچک ےس یہ آوا 5رواہن ال ریہ وہں سب 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ م

ے

  دھکی اخمبط رکن

ے

وساہ ریمی ن  ت ونس۔۔۔۔۔رواہن وساہ وک اےنپ اسےنم ےس زگرن

  وج اسف اجےن ےک ےئل لکن ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  یج اھبیئ۔۔۔۔۔
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وساہ اجب وھچڑ دو اب دوھکی اہمتری اھبیھب یھب رھگ آیئگ یہ وت مت وبر یھب ںیہن وہا رکو م

  ےہ۔۔۔۔۔یگ۔۔۔۔۔رواہن اےس ایپر 

ے

  ےس اھجمسن

 رکے۔۔۔۔وه تنم رکے یتہک م

ے

اھبیئ یم ھچک ونیہم دعب وھچڑ دویگن زیلپ ایھب انم م

 ہتش ےل آیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  یہ فشک یھب رواہن اک ن

ے

  مےہ اور ی

رواہن ویکں انم رک رےہ یہ وشق ےہ اس اک وت رکےن دںی۔۔۔۔۔فشک وساہ اک ہنم دھکی م

  م۔۔۔۔۔رک رواہن ےک اسھت ھٹیب رک یتہک ےہ

رپ فشک ےھجم ااھچ ںیہن اتگل ریمی نہب وی اجب رکے ںیہمت اتپ ےہ ہن آج لک احالت م

  کیھٹ اھت۔۔۔۔۔

ن

 اب یہ۔۔۔۔۔رواہن اک یھب رکف رکن

ن

  ےنتک خ

 ۔۔۔۔۔وساہ دون  رہ ےس یتہک ےہ ہکبج فشک وک م

ّ

اھبیئ ھچک ونیہم دعب اجب وھچڑ دویگن ہن پپ

 رے ےس رواہن وک انمےن اک

 

 یتہک ےہ سج رپ فشک اابثت یم رس الہ رک میھب آھکن ےک اش

 یت ےہ۔۔۔۔۔م

ٹ

  مرواہن یک رطف م

رواہن وه ہہک ریہ ےہ ہن ہک وه ھچک ونیہم دعب اجب وھچڑ دیگی وت زیلپ اجےن دںی 

  اےس۔۔۔۔۔۔
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 اس ےک دعب مت ھجم ےس وکیئ دض ںیہن رکو م

ے

ااھچ کیھٹ ےہ رگم دو ےنیہم ی

ڑپیت ےہ رگم وه اےس ونع یھب رکداتی  امینن یگ۔۔۔۔رواہن وک یھب ان دوونں ےک اےگ اہر

  ےہ سج رپ وساہ دلجی ےس امن اجیت ےہ۔۔۔۔۔

  یج کیھٹ ےہ اھبیئ اب یم اجؤ۔۔۔۔۔

  اہں اجؤ۔۔۔۔۔

  یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  ماّللّ احظف۔۔۔۔وساہ یتہک اچدر ےئل ن  ہ

رواہن وه نہب ےہ آپ یک اس یک وخیش یم وخش رانہ ھکیس ںیل۔۔۔۔۔فشک وساہ ےک م

  ماجےن ےک دعب رواہن وک اھجمسیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  نہب ےہ یھبت رکف یگل ریتہ ےہ اس یک۔۔۔۔۔۔

  

ے

  ان

ن

 ڑلیک ےہ اےس س  اک اسانم رکن

ن

  رواہن وساہ تہب رٹسون

ے

ھچک ںیہن وہن

 ن وہےن رپ یتہک ےہ۔۔۔۔۔مےہ۔۔۔۔۔فشک رواہن وک وساہ یک رطف ےس رپ

 

  مش

 دان

ن

 ںیہن ےہ وه زمکور ےہ ن

ن

ےہ اےس ںیہن اتپ ہک ہی داین م ںیہن فشک ریمی نہب رٹسون

ی ےہ ہک وکیئ اس ےس ایپر ےس ن  ت رک راہ ےہ وه اس یک رطف م

ے

هٹ
ب ك

یسیک ےہ وه ےسج د

ی یلچ اجیت ےہ ےلھب یہ اےگ واال اس اک دنمش یہ ویکں ہن وہ۔۔۔۔۔۔ہن اجےن م
پ
چ
هٹ 
ک

  رواہن وک وساہ یک انت رکف وہریہ یھت۔۔۔۔۔۔ ویکں
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 ہتش رکںی ۔۔۔۔۔فشک اس اک اہھت ڑکپ یتہک ےہ م

ن

رواہن اّللّ ےہ ہن س  ااھچ وہاگ آپ ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ہتش رکن

ن

  وہا ن

ے

  موت وه یھب رکسمان

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

یم داخن م وساہ۔۔۔۔۔وساہ ایھب ینپمک ےک ادنر دالخ وہےن یہ یتگل ےہ ہک اس ےک اکن

  رک

ٹ

ی ےہ۔۔۔۔۔ یک آواز ڑپیت ےہ سج رپ وه ےھچیپ م

ے

هٹ
ب ك

  ادرھ ادرھ د

  ارک اےس اتہک ےہ وت ہن یھجمس ےس اس یک م
 
وساہ ادرھ اؤ۔۔۔۔۔داخن انپ اگڑی ےس ن  ہ

  مرطف آیت ےہ۔۔۔۔۔

  موھٹیب اگڑی یم۔۔۔۔وه اگڑی یک دورسی اسڈیئ اک دروازہ وھکل رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مرگم ویکں۔۔۔اہک اجرےہ یہ مہ۔۔۔۔۔م

  ےہ اب دلجی وھٹیب دی   وہریہ ےہ ںیمہ۔۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت م

ن
 

اہمترے ےئل رسرپی

  ےہ وت وساہ یھب اےس دھکی ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مڑکپ ےک اےگ رکن

  دھکی وپھچ یتیل م

ے

داخن رگم مہ اج اہک رےہ یہ ھچک وت اتبےئ۔۔۔۔۔وه داخن وک اکر ڈراویئ رکن

  ےہ۔۔۔۔۔ےہ وج

ے

 اھےئ اجراہ وہن

ٹ

   سب اگڑی اےگ ی 

ی رپ م

ن

چپی ٹ
ت ٹ 

  رےہ اگ۔۔۔۔۔داخن اس یک 

ن
 

  ایک اخک رسرپی

ن
 

ارگ یم ےن اتب دن   وت رسرپی

  مرکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م
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  وت وپھچ یہ یتیل 

ے

وھتڑی یس نہ دے دںی۔۔۔۔۔اس ےس یھب ربص ںیہن وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

پ وہاجؤ ورہن اہمتم رے ہنم رپ پیٹ موساہ مت وبیتل تہب وہ ن  ر چپ

اکپچدواگن۔۔۔۔۔۔۔داخن اس ےک لسلسم وبےنل رپ اتہک ےہ وت وه ہنم وھپال رک اگڑی م

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د
 
  مےس ن  ہ

 زنمل ںیہن آاجیت آپ م

ے

  ی
 
مگیب اصہبح آپ ایسی تہب ایپری گل ریہ یہ اب چ

ی 

صل

ن

غ

  وہا اتہک ےہ وت وساہ ای  

ے

پ یہ رےئہ اگ۔۔۔۔۔داخن اےس دھکی رک رکسمان رظن مچپ

  ماس رپ ڈایتل ےہ۔۔۔۔۔

ن  ر اےسی ہن داھکی رکو چس یم اجن لکن اجیت ےہ۔۔۔۔داخن اےنپ دل رپ اہھت رھک رک ای  

دون  رہ ےس م ادا ےس اتہک ےہ وت وساہ اس یک رحتک رپ وکیئ ردےلمع دےنی ےک اجبے

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د
 
  ماگڑی ےس ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 

ٹ

  روک رک وساہ وک داتھکی ےہ وج اب داخن اگڑی الوہر ےک ی 
 
 ےک ن  ہ

ٹ
ن

ے ےس روٹسیری

  یک رطف رکیم
 
  وہیت ےہ۔۔۔۔۔ یھب انپ رظنںی ن  ہ

  ممگیب اصہبح ںیلچ۔۔۔۔۔
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 رے م

 

 اب وہاجے اگ آپ وخد یہ ےلچ اجےئ۔۔۔۔۔۔وه اہھت ےک اش

ن

  خ

ن
 

آپ اک رسرپی

  ےس اےس یتہک ےہ سج رپ داخن سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

  اہمترے ےئل یہ

ن
 

دانھکی مت انتک وخش وہیگ ۔۔۔۔۔۔وه م  ےہ ولچ ریمے اسھتوساہ رسرپی

  ارک وساہ یک رطف اک دروازہ وھکاتل ےہ اورم
 
  ن  ہ

ے

 ن

ے

اس یک رطف انپ یلیھتہ م اگڑی ےس ای

  ےہ ےسج وساہ ای  رظن داخن وک دھکی رک اھتم یتیل ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اھن

ٹ

  ی 

 

ے

 ےہ یم ارثک اہیں ان

ٹ
ن

 روٹسیری

ٹ

 
 راتہ وہں۔۔۔۔۔وه مںیہمت اتپ ےہ وساہ ہی ریما ویفڑی

 انت دشکل وہیت م

ٹ

 
اس ےک اسھت اتلچ وہا رکسماےت وہے اتہک ےہ اور اس یک رکسماہ

  ےہ م

ے

ےہ ہک ان ےک اسےنم ےس زگریت ڑلویکں اک رگوپ یھب اےس دےنھکی رپ وبجمر وہاجن

ی یہ وج اوھکنں رپ اکال م اےگ اجےن رپ

ے

هٹ
ب ك

  رک د

ٹ

اسری ڑلایکں داخن وک رکسماےت وہے م

 رپ ویلب ٹنیپ ےنہپ یسک زہشادے ےس مک ںیہن گل راہ مہمشچ اگلے 

ٹ

 

 

 یٹ ش

ٹ
 

وای

  اھت۔۔۔۔۔

ی ےہ وت وه م

ے

هٹ
ب ك

 رک د

ٹ

  اںیھن ےھچیپ م
 
وساہ وج ان ڑلویکں وک دھکی یکچ وہیت ےہ اب چ

  رک دھکی ریہ وہیت یہ اور وساہ اںیھن دھکی رک ےصغ ےس داخن م

ٹ

ڑلایکں اب یھب داخن وک م

  م ےہ۔۔۔۔۔ےک ن  زو یم اانپ اہھت ڈال یتیل
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 م
 
 آے اگ۔۔۔۔۔وه اسےنم ہنم رکے امےھت رپ ب

ے

آدنئہ ےک دعب اانت ایتر وہرک م

 ن  زو ڑکپےن رپ ریحان اھت اب اس ےک ہنم 

ن

ڈاےل یتہک ےہ اور داخن وج اس ےک وی ااچی

  مےس ہی ظفل نس ےک سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

  مویکں ااھچ ںیہن گل راہ۔۔۔۔۔

 ے اگ۔۔۔۔۔اور ہی ماےھچ گل رےہ یہ یھبت ہہک ریہ وہں ہک 
ن

ن

پہی
ب

 

ے

 م

ٹ

 

 

 ش

ٹ
 

اب وای

 رے انت دوھپ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔وه یتہک اس یک آوھکنں ےس ہمشچ یھب م

ے

ہمشچ یھب ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ر یتیل ےہ اور داخن سب اس یک رحتک رپ اتسنہ یہ رہ اجن

ے

  مان

 یم دالخ وہےت یہ وساہ وک م

ٹ
ن

  وہں ایھب۔۔۔۔۔وه روٹسیری

ے

مت ادرھ ڑھکی وہ یم ان

 رک ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔ڑھکا رکے ادن
پ
چ

هٹ 
ک

  ےہ اور وساہ نپ س یہ رکیس 

ے

  ر یک رطف اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

میم آپ وک رس واہں الب رےہ یہ۔۔۔۔۔ھچک دی   دعب ای  ورٹی وساہ ےک نپ س ارک وکےن یک م

  ےہ وت وساہ اابثت یم رس الہ رک ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رہ رکن

 

  مرطف اش

آپ اس رطف یلچ اجےئ رس ویہ یہ۔۔۔۔۔وه ورٹی وھتڑا ےس افےلص رپ روےک وساہ وک م

 یت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  ماتہک ےہ وت وساہ اےگ یک رطف ی 
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 اھت اہجں ےس زگر رک ای  اہل اھت اہجں اےگ تہب ےس لبیٹ رےھک وہے م

ن

ہی ای  یلگ من

 ہگج یھت وه یلگ یم ےس زگر رک ادنر یک رطف اجیت ےہ وت یلین م

ٹ

 
ےھت بلطم ہی رپاویئی

  لبیٹ ےک اورپ ای  الگب اک دلگہتس راھک وہا م
 
اور الل روینش ےس وپرا اہل گمگج رک راہ اھت ہ

 ایک وہا اھت اور وه س  ےس رفنمد یھب ماھت رگم ای  لبیٹ

ٹ

 
  ولبن ےس ڈوکیری

ٹ

 ااسی اھت ےسج ری 

 یت ےہ سب ای  دو لبیٹ رپ یہ لپک م

ٹ

ی اےگ ی 

ے

هٹ
ب ك

گل راہ اھت وساہ وپرے اہل وک ریحاین ےس د

ےھٹیب وہے ےھت ہکبج وساہ یک رظن اس لبیٹ رپ اجیت ےہ اہجں لبیٹ ےک اورپ ای  اہرٹ م

  ےہ سج

ے

پ یم کیک راھک وہن  

 

  ےہ اےگ یھب اس ےک ھچک اھکل اھت مش

ے

 رپ وساہ داخن اھکل وہن

  

ے

 م ڑپےتھ یہ رکسما دیتی ےہ ہک یھبت داخن اس ےک اسےنم ان

ن

رگم وساہ اانپ اور داخن اک ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ھ اوینیررسی ابمرک وہ مگیب اصہبح۔۔۔۔۔داخن اےس اتہک رس وک وھتڑا 

ے

ٹ

ن

می
اکنح یک ڈنکیس 

  ماز رپ رھبوپر ادناز یم رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔مخ داتی ےہ اور وساہ اس ےک ادن

 رکےت یہ بلطم کیک ٹک رکےت م

ٹ

 
ی  ز 
ی ی
ی ل
س

آےئ لم رک اس وخیش وک 

یہ۔۔۔۔۔وه اانپ اہھت اےگ رکے یسک زہشادے یک رطح اس ےک اسےنم کھج رک اتہک م

ےہ ےسیج وه وکیئ زہشادی وہ اور وساہ یھب یسک زہشادی یک رطح اانپ اہھت اس ےک اہھت یم م

  م دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔امھت
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 ری اس وھچیٹ یس وخیش یم رشی  وہےگن وت ںیمہ تہب وخیش م
 
ارگ آپ ولگ یھب ہ

وہیگ۔۔۔۔۔داخن لبیٹ رپ ےھٹیب لپک وک اتہک ےہ وت وه یھب رکسماےت وہے ان یک رطف م

  ماےت یہ۔۔۔۔۔

آاجؤ وساہ۔۔۔۔۔داخن اےنپ اہھت یم وھچری ڑکپے وساہ وک اتہک ےہ وت وساہ یھب اس ےک م

ھت رپ اانپ اہھت رھک دیتی ےہ اور وی رھپ وه دوونں لم رک کیک ٹک رکےت یہ کیک ےتٹک یہ ماہ

 ویلں ےس وگجن ااتھٹ ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موپرا اہل ن

  مابمرک وہ۔۔۔۔

دےتی یہ م ابمرک وہ تہب۔۔۔۔۔اسرے لپک ن  ری ن  ری داخن اور وساہ وک ابمرابکد

  ےسج وه دوونں یہ رکسما رک ووصل رکےت یہ۔۔۔۔۔

ز یم ہی کیک آپ ان س  وک یھب دے دںی۔۔۔۔داخن ای  ورٹی وک اےنپ نپ س الب ماویکس

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  کیک ااھٹرک ےل اجن

ے

  رک اتہک ےہ وت وه ورٹی اابثت یم رس الہن

  مگیب اصہبح۔۔۔۔۔داخن رکیس رپ ھٹیب رک وساہ ےس وپاتھچ ےہ م

ن
 

یج وت اسیک اگل آپ وک رسرپی

 اج یہ ںیہن ریہ 

ٹ

 
  وہیت۔۔۔۔۔سج ےک رہچے ےس رکسماہ
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تہب تہب تہب ااھچ یم ےن یھبک وساچ یھب ںیہن اھت ہک آپ ریمے ےئل اانت ھچک رکے م

ےگ۔۔۔۔۔اےس واعق یھب وخیش وہیت ےہ وج اس ےک رہچے ےس یھب رظن آریہ م

  میھت۔۔۔۔۔۔

  م
 
وساہ اور داخن ےک اکنح وک دو ےنیہم وہےئگ ےھت اور ان دو ونیہم یم اہجں داخن وساہ وک ہ

 اک نیقی دال راہ اھت ویہ وساہ ےک دل یم یھب اےنپ رطح ےس انپ

ے

ّ
 ا ےک ےئل م محم 

ن

اجمزی ج

 دیپا وہریہ یھت اور آج وج داخن ےن وساہ ےک ےئل ایک اس ےک دعب وساہ ےک دل یم م

ے

ّ
حم 

  یئگ یھت۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 اور ی 

ے

ّ
  مداخن ےک ےئل حم 

 دی وہاجے ہن رھپ یم ںیہمت دنلن ےل 

 

 ری ش
 
رک اجؤ اگ رھپ مہی وت ھچک یھب ںیہن ےہ ہ

 ے رکے ےگ۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپےک اتہک م

ن

واہں مہ وخب وھگےم ےگ تہب م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

چس داخن مہ دنلن اجےئ ےگ آپ وک اتپ ےہ ےھجم ڈنلن انتک دنسپ ےہ۔۔۔۔داخن یک ن  ت م

  نس رک اس یک آوھکنں یم کمچ آاجیت ےہ۔۔۔۔۔

ن   ےہ مت ایک دویگ ماہں چس۔۔۔۔ااھچ یم ےن وت ںیہمت اانت وخوصبرت ہفحت د

اےس دھکی رک وپاتھچ ےہ وت وساہ وسچ یم ڑپاجیت م ےھجم۔۔۔۔۔وه ای  اربئو ااھٹ رک

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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  وت ایس ےس وپچ یتیل ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اےس ھجمس ںیہن ان
 
  مایک اچےیہ آپ وک۔۔۔۔۔چ

 رکیت وہ اور ااہظر ااسی وہ ہک یم وھجم

ے

ّ
م مےھجم اہمترا ااہظر اچےیہ ہک مت ھجم ےس ینتک حم 

اوھٹ۔۔۔۔۔وه یتکمچ آوھکنں ےس اتہک ےہ اور وساہ وفرا ےس اانپ اہھت اس ےک اہھت ےس م

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔
 
  ماکنل یتیل ےہ سج رپ داخن ےک امےھت رپ ب

 ۔۔۔۔۔وه ل  اکےٹ یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

  داخن ھجم ےس ہی ںیہن وہن

مت یھب ےھجم آئ ولو وی وہک ےھجم اتبؤ ہک مت ھجم ےس ینتک م ویکں ںیہن وہاگ مت وکشش وت رکو

 رکیت وہ۔۔۔۔۔

ے

ّ
  حم 

  زیلپ ےھجم وفرس ہن رکے۔۔۔۔۔وه داخن ےک ای  یہ ن  ت یک م

ے

داخن ھجم ےس ںیہن وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  رک یتہک ےہ وت داخن وک اس یک ن  ت رپ ہصغ آاجن

ٹ
پ
  مرٹ رپ خ

م

ے

ّ
 رکو یم یہ نپ لگ وہں وج اہمتری حم 

ے

 انپ م کیھٹ ےہ م

ے
ے

  وق
 
یم نپ لگ راتہ وہں ہ

  راتہ وہں۔۔۔۔داخن ےصغ ےس اتہک اانپ ومن  لئ ااھٹاتیل ےہ۔۔۔۔

ے

 اک ااہظر رکن

ے

ّ
  محم 

  مداخن ریما وه بلطم ںیہن اھت آپ ہصغ ویکں وہرےہ یہ۔۔۔۔۔

ااھچ ہصغ ںیہن وہں وت ایک وہں وبول یم ںیہمت سب ہی ہہک راہ وہں ہک ھجم ےس ااہظر رکو م

 ہک ےھجم یھب اتپ ےلچ ہک مت ھجم ےس ینتک تبحم رکیت وہں۔۔۔۔۔وه وھتڑا مانپ تبحم 

ے

اک ن

  متخس ےجہل یم اتہک ےہ اور وساہ وت یلہپ ن  ر اےس ےصغ یم دھکی رک ڈر یس اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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  مداخن ایک وہایگ ےہ آپ وک آپ ویکں وچبں وایل ن  ت رک رےہ یہ آپ۔۔۔۔۔

  اھت ہی وساہ م وت رکو یم اہمترا وکنمح وہں ہن اہمترا

ّ

ااہظر۔۔۔۔۔داخن یھب انپ دض اک پپ

  م

ے

 ںیہن وھچڑن

ے

  ی
 
  اھت ہک وه سج زیچ ےک ےھچیپ ڑپ اجےئ رھپ چ

ن

 ںیہن اجن

ے

ےن ایھب ی

م

ے

  ی
 
  موه وخد ںیہن اچاتہ۔۔۔۔م چ

  داخن یم۔۔۔۔۔۔

  ممت ھجم ےس ااہظر رکو یگ ہی ںیہن۔۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اکےٹ اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مریمی ن  ت۔۔۔۔۔

اہں ہی ہن۔۔۔۔۔۔وه دون  رہ اس یک ن  ت اکٹ رک اےس دھکی اتہک ےہ وت وساہ ےلہپ اےس دھکی م

  رک رھپ ےچین ہنم رکے یفن یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔

 م
 
۔۔۔۔۔۔۔وه ایھب ہہک یہ ریہ مںیہن یم ںیہن رک یتکس ھجم یم ایھب تمہ ںیہن چ

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  دھکی اس یک رطف د

ے

  موہیت ےہ ہک داخن وک ڑھکا وہن

  ےہ م

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

  وخد یہ۔۔۔۔۔وه اانپ ومن  لئ اور یک ااھٹن

ن

یم اجراہ وہں مت آاجن

  ماور وساہ یھب دلجی ےس اانپ گیب ااھٹ رک اس یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ےنس۔۔۔۔داخن۔۔۔۔وه اےس آوازے دےی اجیت مداخن۔۔۔۔داخن ریمی ن  ت وت 

  ای  ورٹی ےس زور ےس رکٹیت ےہ۔۔۔۔۔ ےہ ہک
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آرےہ یہ آپ وک یگل وت ںیہن۔۔۔۔۔وساہ اس ورٹی ےس م موسری ےھجم اتپ ںیہن اھت آپ

  وپیتھچ ےہ ویکہکن یطلغ یھب ایس یک یھت۔۔۔۔۔

  ےہ مںیہن وکیئ ن  ت ںیہن میم اسٹ اوےک۔۔۔۔۔وه ورٹی اےس اتہک ےچین ےس ی  

ے

نت ااھٹن

  ےہ وه وفرا اس ےک م

ے

  یک رطف اجراہ وہن
 
ی ےہ وج ن  ہ

ے

هٹ
ب ك

  د

ن

اور وساہ وفرا داخن یک اجی

ے اجیت ےہ۔۔۔۔۔
ه
 

چ
ت ٹ 

  م

داخن۔۔۔۔داخن زیلپ ریمی ن  ت نس ںیل۔۔۔۔۔وه داخن وک اگڑی یم اتھٹیب دھکی م

 وپ

ے

  اس ی
 
  اور وساہ چ

ے

یتھچ ےہ وت اےس آواز اگلیت ےہ رگم وه وت ےسیج نس یہ ںیہن راہ وہن

ی رہ اجیت م

ے

هٹ
ب ك

 اھ داتی ےہ اور وساہ اچیبری سب اس یک اکر وک یہ د

ٹ

وه اگڑی زن ےس اےگ ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ی شخب داخن وک ان

لہ

  اگلؤ۔۔۔۔۔ا

ن

  ماصچ  یج اھکن

  ےہ اور رمکے یم 

ے

ارک ومن  لئ وک ڈیب ماہں اگلؤ۔۔۔۔۔وه اتہک اےنپ رمکے یک رطف اجن

ا  ےہ۔۔۔۔۔

ے

كی

ن

هی
پ
ب

  مرپ 
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اسرے نیلپ رپ اس ڑلیک ےن نپ ین ریھپ دن   انت تنحم ےس س  ھچک ایک اھت اور اس 

  وه م

ے

  اےس ہصغ ان
 
  ےہ وه ااسی یہ اھت چ

ے

ےن۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس رپویفم ااھٹ رک دویار رپ امرن

  اھت وج یھب اہھت ےگل اچےہ وه الھک یک یہ ویکں ہن 

ے

 رن

ے

  موہ۔۔۔۔۔زیچوں رپ ان

  وہاگ وساہ ورہن ریما مت ےس اکنح رکےن اک ایک افدئہ۔۔۔۔۔

ن

  مںیہمت ااہظر وت رکن

ی شخب اھکےن یک رٹے الرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

لہ

 ۔۔۔۔۔ا

ن

  ماصچ  یج اھکن

  اور ہی رمکا یھب وفرا اصف رکو۔۔۔۔۔وه اتہک رمکے م

ن

اےس واسپ ےل اجؤ ےھجم ںیہن اھکن

  ےہ اور اب اس یک ایلگم

ے

  لکن اجن
 
  م زنمل راہعب اک رمکا اھت ۔۔۔۔۔۔۔ےس ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  وت اھکؤ ہی ایک سب چمچ الچےئ اجریہ وہ۔۔۔۔۔آہیس وج بک ےس یھٹیب وساہ وک م

ن

وساہ اٹیب اھکن

  مونٹ رک ریہ یھت وبل یہ دیتی یہ۔۔۔۔۔۔م

 مایم ریمی تعیبط آج ھچک کیھٹ ںیہن ےہ یم اےنپ رمکے یم اج ریہ وہں۔۔۔۔وساہ

  مٹیلپ وک اےگ دلیھک رک ایتھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔

 اب ےہ وت اھبیئ ےک اسھت ڈارٹک ےک نپ س یلچ اجؤ۔۔۔۔۔افغر م

ن

وساہ ارگ تعیبط زن  دہ خ

  مرکف دنمی ےس وپےتھچ یہ وت ن  ق س  یھب اےس رکف دنمی ےس دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔

م

ٹ

 ی لن ت
ی

ٹ

ب
 کیھٹ وہاجؤ یگ۔۔۔۔۔۔ ںیہن اوب یم ایھب 

ے

  ولیگن وت حبص ی
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 ےہ رھپ آرام رکو اجےک اور یسک زیچ یک رضورت وہوت آواز اگل مااھچ کیھٹ

دانی۔۔۔۔۔آہیس اےس یتہک یہ وت وہ اابثت یم رس الہیت اےنپ رمکے یک رطف اجیت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  وه اس ےک م
 
ل ااھچ ںیہن اگل اھت اور اب چ

ب لک
  

ن

 راض وہن

ن

اےس اتپ ںیہن ویکں داخن اک وی ن

  آایگ اھت وت اب و
 
ی  

ے

 ےس ن  ت رکے مدل ےک اےنت ف

ے

ّ
ه اچیتہ یھت ےک وه اس ےس حم 

  مےسیج آج رگم آج اس ےن یہ دل وتڑ دن   اھت داخن اک۔۔۔۔۔۔

ے وہے وسیتچ ےہ رھپ ومن  لئ م

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

ایک رکو۔۔۔۔۔وفن رکو اںیھن۔۔۔۔۔وه ڈیب رپ 

  مااھٹ رک اکل المیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ وج سب ای  اہھت ےنگلم

ے

 ان رکن

ٹ
 

  الی

ے

 ےس اسرا رمکہ مداخن راہعب ےک رمکے یم ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ماگمگج اجن

  اےس راہعب یک ن  د آیت وه ادرھ یہ 
 
 رکوان   اھت اور چ

ٹ

راہعب اک رمکا داخن ےن یہ ادرھ ش 

 ےس راہعب م

ٹ
 

  اھت اور اب یھب وه ڈیب ےک اسی

ے

وں ن  ںیت رکن

ٹ
ن

ارک اس یک وصتی  وں ےس ھگ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  یک وصتی   ااھٹ رک ویہ ڈیب رپ ھٹیب اجن

ےسیج رواہن ےن ںیہمت فیلکت دی یھت یم یھب م ےن وساہ ےس اکنح رکایل ےہ راہعب یم

اس یک نہب وک ایسی یہ فیلکت دواگن مت وت رم یئگ یھت رگم یم اےس رمےن ںیہن دواگن ںیہمت م
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اتپ ےہ یم اس ےک اسھت ایک رکو اگ۔۔۔۔۔وه اےسی وبل راہ اھت ےسیج راہعب اس ےک اسےنم م

  وہ۔۔۔۔۔

م

ے

ّ
 وہاجے یگ وت یم اےس وخد ےس حم 

ے

ّ
  اےس ھجم ےس حم 

 
 رکےن رپ وبجمر رکو اگ اور چ

 ےک اسھت اتہک م

ٹ

 
یم رواہن یک رطح اےس وھچڑ دواگن۔۔۔۔۔۔وه اطیشین رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ہی وت وہا رواہن اور اس ےک رھگ واولں اک دبہل۔۔۔۔ نکیل وساہ اک دبہل ایھب ن  ق ےہ سج م

 اور اجنےن ایک ایک اہک اھت ان س  اک دبہل م

ے

ےن ےھجم ڑپھت امرا اھت سج ےن ےھجم وہس رپس

 می یھب م

ن

ولاگن یم اس ےس۔۔۔۔۔وه اےنت ےصغ ےس اتہک ےہ ہک اس ےک اہھت یم ڑکپا ف

  ےہ اور ر

ے

 اجن

ٹ

  ماہعب یک وصتی   رپ ای  درار یس آاجیت ےہ۔۔۔۔۔چپ

نکیل یم ںیہمت ہی ںیہن اتبؤ اگ ہک یم اس ےک اسھت ایک رکو اگ نکیل اہں ہی اتب اتکس وہں م

 یھبک یسک ےک اسھت ںیہن وہا وہاگ۔۔۔۔۔۔

ے

  مہک اس ےک اسھت وه رکو اگ وج آج ی

  ڑھکا م
 
ی شخب رمکے ےس ن  ہ

لہ

اصچ  یج آپ اک ومن  لئ جب راہ ےہ بک ےس۔۔۔۔۔۔ا

  م

ے

  یک رطف اجن
 
یہ اتہک ےہ وت داخن راہعب یک وصتی   وک دراز یم رھک رک ن  ہ

  مےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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سک یک اکل یھت۔۔۔۔۔۔داخن اس ےک اہھت ےس ومن  لئ ےل رک اےنپ رمکے یک م

 ےتھ وہے وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  مرطف ی 

ی شخب اتہک ےہ اور داخن ےک ومن  لئ رپ ماصچ  یج یسک

لہ

 رجینم اصہبح اک وفن اھت۔۔۔۔ا

  م

ے

دون  رہ اکل اےن یتگل ےہ داخن یک رجینم اصہبح یک ےسج وه رکسماےت وہے ااھٹن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ولیہ داخن آپ اہک ےھت بک ےس اکل رک ریہ وہں۔۔۔۔۔وساہ داخن ےک وفن ااھٹےن م

  مرپ وفرا یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مںیھت۔۔۔۔۔داخن اےگ ےس تخس ےجہل یم وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔ ویکں اکل رک ریہ

 راض یہ۔۔۔۔۔وه رنم ےجہل یم وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ن

  داخن ایھب یھب ن

  اہں۔۔۔۔وه وصےف رپ ھٹیب رک وجاب داتی ےہ۔۔۔۔۔

  مےسیک رایض وہےگن آپ رھپ۔۔۔۔۔م

 رکو ھجم ےس۔۔۔۔۔ویہ وجاب۔۔۔

ے

ّ
  ااہظرے حم 

  م ل  اکےتٹ وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔داخن ھجم ےس ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔وساہ

  وت رھپ اھبڑ یم اجؤ۔۔۔۔۔وه ےصغ یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  وہ ریمے م

ن

کیھٹ ےہ رھپ آپ یھب ریمے اسھت ںیلچ آپ وخد ےتہک ےھت ہک اہجں اجن

 ۔۔۔۔۔وساہ یھب وفرا یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  اسھت اجن

  رضوری ںیہن ےہ واہں مت ےسیج یہ اجےت یہ وت وخد 

ن

  ہگج ریما اجن
 
ایلیک اجؤ۔۔۔۔۔وه مہ

 وک وہوٹنں ےس اگلے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ٹ

 
  مرگسی

 ی   واہں ےک ولگ آپ م

 

داخن آپ یھب ںیلچ ہن ااھچ وہاگ وکیئ اگل دنبا واہں اجےئ اگ وت ش

  یک زعت رکے۔۔۔۔۔وساہ ھچک وسچ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 م اکپرن

ن

  موساہ۔۔۔۔۔داخن ےصغ ےس اس اک ن

  ه تنم رکیت ےہ۔۔۔۔۔داخن زیلپ رایض وہاجے ہن۔۔۔۔۔و

 رکو یم رایض وہں۔۔۔۔۔اس یک یھب انپ دض یھت اب 

ے

ّ
کیھٹ ےہ ااہظرے حم 

  اھت۔۔۔۔۔۔

ن
ن

  ھچک یھب وہاجے اےس وساہ ےک ہنم ےس ااہظر س

 مداخن یم ںیہن ہہک یتکس ھجم ےس ںیہن اہک اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔وه اچیبری ایک رکیت ہی وت اظمل

  مرشم اےگ آریہ یھت۔۔۔۔۔۔م

  ن  ےئ۔۔۔۔۔داخن اتہک وفرا وفن اکٹ داتی ےہ موت رھپ اہج

ن

ں یم ےن اہک ےہ واہں یلچ اجن

پ رکیت ےہ۔۔۔۔۔
 
ی  

ٹ

 ن

 

چ

می ش

  مسج رپ وساہ اےس 
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  ےہ ےک ومن  لئ یک رگنی رپ ومن  لئ ااھٹ رک داتھکی ےہ وت اس 

ے

داخن ایھب ڑھکا یہ وہراہ وہن

 آاجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مےک رہچے رپ رکسماہ

م

 

چ

می ش

  رکدںی۔۔۔۔۔۔ اھبڑ یم اجےن اک راہتس 

 ڈنیس رکےک ومن  لئ اوف رکداتی 

 

چ

می ش

 ھ ول۔۔۔۔۔داخن 

ٹ ن

لقع دنم وہ وخد ڈوھی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 اتلم ےہ وت وه رکسماےت وہے ومن  لئ اسڈیئ لبیٹ رپ رھک رک 

 

چ

می ش

  داخن اک 
 
وساہ وک چ

  موسےن ےک ےئل ٹیل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےگ۔۔۔۔۔۔ وه یہی میم آپ وک انم ولیگن داخن اور ےھجم نیقی ےہ آپ امن یھب اجےئ

وسےتچ وسےتچ آںیھکن دنب رکیتیل ےہ اور ھچک یہ دی   یم دنین اس رپ رہمن  ن وہاجیت 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  م

ے

ی شخب وک آواز اگلن

لہ

  ارک ا
 
ی شخب۔۔۔۔۔داخن رمکے ےس ن  ہ

لہ

ی شخب۔۔۔۔ا

لہ

ا

  ےہ۔۔۔۔۔

  میج اصچ  یج۔۔۔۔۔

  یم ےن وج وگنمان   اھت الےئ وہ۔۔۔۔۔
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   ےس 
 

ی شخب اس ےک ےنہک رپ انپ ج

لہ

یج اصچ  یج الن   وہں۔۔۔۔۔ہی ںیل۔۔۔۔ا

  اس ن  سک اکنل رک اےس داتی ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  ای  وھچن

 مئ رپ دوھہک ہن دںی۔۔۔۔۔وه ن  سک وک اس ےک م

ٹ

م۔۔۔۔۔اکم رکے اگ ہن ہی اڈنی ن

م
م
 م
ہ

 رکےک داتھکی

ٹ

 وپل

ٹ

  م ےہ۔۔۔۔۔اہھت ےس ےل رک اول

 ار اک ےہ اکم ںیہن رکے اگ وت داکدنار  5اصچ  یج وپرے 

ن

 
 ار اورپ دے م 5ہ

ن

 
ہ

  ےہ وت داخن یھب ن  سک وک دھکی رک اابثت یم م

ے

ی شخب داکدنار یک ن  ت دوھران

لہ

اگ۔۔۔۔۔ا

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  اےنپ رمکے یک رطف اجن

ے

  مرس الہن

  ااملری یک رطف اج

ے

  ےہ اور واہں رپ ااملری مداخن رمکے یم ارک ن  سک وک لبیٹ رپ رھک

ے

ن

  اےنپ بلطم ےک م
 
 ہ اتیل ےہ رھپ چ

ن
 

وھکل رک وھٹڑی رپ اہھت رےھک ااملری ےک ادنر اک اجی

  ےہ اور کیھٹ 

ے

  م 5ڑپکے رظن اےت یہ وت اںیھن ےل رک واش روم یم اجن
 
ٹنم دعب چ

  وصےف رپ

ے

 رپ کیلب یہ ٹنیپ ینہپ وہیت ےہ وه ان

ٹ

 

 

  ےہ وت اس ےن کیلب یٹ ش

ے

  ان
 
 ھٹیب موه ن  ہ

  

ے

  ےشیش ےک اسےنم اجرک اےنپ ن  ولں یم وبرش رکن

ے

 کیلب وشز اتنہپ ڑھکا وہن

ن

رک اےنپ ولن

ےہ اور رھپ دراز وھکل رک اس یم ےس ای  کیلب رلک اک روامل اکنل رک اےس اےنپ ہنم رپ م

 ہ اتیل ےہ۔۔۔۔۔

ن
 

  ماقنب یک وصرت یم ن  دنھ رک اےنیئ یم اانپ اجی
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۔۔۔۔۔وه آےنیئ یم داتھکی

ٹ

ی كت
ف
  یک رطف مرپ

 
  اانپ ومن  لئ ااھٹ رک ن  ہ

ے

 رکن

ن

 ای  آھکن وی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اجن

اب اجنےن وه ایک رکےن واال اھت اور اس ن  سک یم ااسی ایک اھت ےسج وه اانت اجچن راہ م

 اھت۔۔۔۔۔۔

____________________ 

رواہن ای  ن  ت وپوھچں آپ ےس ارگ آپ ہصغ ہن رکںی وت۔۔۔۔۔۔فشک ارمح وک م

  مالسےت وہ

ے

ے رواہن ےس وپیتھچ ےہ وج اےنپ ومن  لئ یم ھچک دھکی راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

اہں وپوھچ ایک وپانھچ ےہ۔۔۔۔۔وه ریغب ومن  لئ ےس رظن اٹہ رک اتہک ےہ وت فشک یھب م

 بیت دیتی ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مدیسیھ وہرک یتھٹیب ےہ اور وبےنل ےک ےئل اافلظ ی

  اےس دھکی رک موبول ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔رواہن اےس اخومش دھکی رک ومن  

ے

لئ ےس رظن اٹہن

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔

رواہن یم ہہک ریہ یھت ہک ارگ مہ ای  ن  ر راہعب ےس ےنلم اخوینال ےتلچ یہ دےتھکی یہ وه 

  میسیک ےہ اب اور۔۔۔۔۔
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 انہک یم ےن ںیہمت اہک اھت ہن ہک ارگ اچیتہ وہ م

ے

فشک اب اس ےس اےگ ای  ظفل یھب م

 را چیب وکیئ دبذمیگ ہن وہ وت 
 
 انپ اتبؤں یم مہ

ے
ے

  وق
 
  وت ویکں مت اےس ہ

ن

 رکن

ے

راہعب اک ذرک م

 لم رکیت وہ۔۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت وک اکےٹ ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔

 

  مش

 ی   اےنپ رھگ واولں یک وہج ےس وبجمر وہ یھبت اس ےن م

 

رواہن وہاتکس ےہ وه کیھٹ وہ ش

  اچہ ریہ یھت 

ن

  مایک ںیہن۔۔۔۔۔ںیہمت دوھہک دن   وہ۔۔۔۔۔وه ہن اجےن اےس ایک اتبن

ااھچ ارگ وه رھگ واولں یک وہج ےس وبجمر یھت وت اس ےن ےھجم ےلہپ ہی ویکں اہک اھت ہک مت ےھجم م

فشک ےک رھگ ےس ےل انیل ویکں اس ےن اہک اھت ہک مہ ںیہک دور ےلچ اجےئ ےگ ارگ اےس 

  ہن انپ یلمیف اک وت ھجم ےس یھبک ایسی ن  ت ںیہن رکیت۔۔۔۔رواہن اےنپ م

ے

ااسحس وہن

  ےہ۔۔۔۔۔ومن  لئ وک اوف رک

ے

 ن

ٹ

  ے فشک یک رطف م

۔۔۔۔فشک اےس 

ے

ّ
 ںیہن رکےت بلطم اب رکےت وہ اس ےس حم 

ے

ّ
مت اس ےس حم 

  ماجچن ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

  اھت رگم اب ےھجم رفنت ےہ اس ےس اور ارگ مت ےن ایسی ن  ت یہک وت ھجم ےس ی  ا 

ے

ےلہپ رکن

  ےہ

ے

  الچ اجن
 
اور فشک سب م وکیئ ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔رواہن اتہک ہصغ ےس رمکے ےس ن  ہ

ی یہ رہ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ماےس د
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 ی وہاجے م

ٹ

  افص وھتڑی ی 
 
ےھجم اتب دانی اچےئہ رواہن وک۔۔۔۔۔ںیہن ںیہن ایھب ںیہن چ

  اتب دویگن ورہن ارگ رواہن ےن ےھجم وھچڑ دن   وت یم اہک اجؤ یگ۔۔۔۔۔وه وخد ےس م

ے

یگ ی

ن ںیہن اھت اور اےس ہی موسیتچ اانپ رس دوونں اہوھتں ےس ڑکپ یتیل ےہ اےس وخد یھب وکس

  میھب ںیہن اتپ اھت ہک سج راہعب ےس وه انلم اچہ ریہ ےہ وه وت بک یک رم یکچ ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ہ اتیل ےہ اہجں

ن
 

  اک اجی
 
  ےہ م داخن انپ اگڑی روک رک ن  ہ

ے

یلگ یم سب ای  الیپ بلب اگل وہن

 رکےک م اور اس یک یہ روینش آدیھ یلگ یم یلیھپ وہیت ےہ

ے

وه اانپ ہنم رپ اگل روامل درس

  ےہ اور دقم اےنپ ولطمہب رھگ یک رطف م

ے

 ن

ے

 ہ اتیل اگڑی ےس ای

ن
 

اسےنم ےشیش یم اانپ اجی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اھن

ٹ

  می 

افف۔۔۔۔ادنر اجےن اک راہتس اہکں ےس وہاگ۔۔۔۔وه رھگ ےک اسےنم ڑھکا وپرے رھگ م

 رھگ یک کیب اسڈیئ

ے
ے

 ہ اتیل ےہ رھپ یسک ایخل ےک ت

ن
 

  ےہ۔۔۔۔ اک اجی

ے

  مرپ اجن

م۔۔۔۔اس ڑھکیک ےس اج اتکس وہں۔۔۔۔وه ای  ڑھکیک دھکی رک رمک رپ اہھت رےھک م

م
 م
ہ

  موخد ےس یہ اتہک ےہ۔۔۔۔

  ےہ وت اےس ای  ڑیسیھ رظن آیت م

ے

رگم ےسیک۔۔۔۔وه اتہک رظن ادرھ ادرھ وھگامن

  ےہ رگم م

ے

  رےہ یگ۔۔۔۔۔۔وه اتہک اس ڑیسیه یک رطف اجن

ے

ےہ۔۔۔۔اہں ہی هٹ
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  اےس 
 
ااھٹےن اتگل ےہ وت رظن اس ڑیسیه یک ای  اسڈیئ رپ یٹپل زریجن رپ اجیت مچ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔وه ڑیسیه وک زریجن یک دمد ےس م

ے

 ال اگلن

ے

س ن  ر ڑیسیه وک وکن ن

ن

ی ی
س

ن

ن

واٹ ون

الک رکے دھکی ےصغ ےس اتہک ےہ رھپ ھچک وسچ رک ای  رھتپ ااھٹ رک اس وھچےٹ ےس 

  ےہ وج ای  ن  ری یم 

ے

 ےل رپ امرن

ے

  ےہ۔۔۔۔ن

ے

  موت ںیہن رگم نیت اچر ن  ر امرےن رپ وٹٹ اجن

  اس رھگ یک ڑھکیکم

ے

 مکنیھت وگڈ وٹٹ ایگ۔۔۔۔وه ای  یبمل اسسن ےل رک ڑیسیه وک ااھٹن

  م

ے

 ےن اتگل ےہ وت اسےنم ےس اتک ارک وھبےنک وھبےنک گل اجن

ٹ
پ
  ےہ اور ےسیج یہ خ

ے

ےک نپ س رھک

  ےہ۔۔۔۔۔

  اھت۔۔۔۔ااھچ 

ن

 ںیہن۔۔۔۔۔وه اتہک اس ےک ماےب ن  ر ےھجت یھب ایھب آن

ن

پ وہاج وھبی چپ

  

ے

پ وہرک ھٹیب اجن   ےہ وت وه اتک یھب وفرا چپ

ے

اسےنم ھٹیب رک اس ےک رس رپ رنیم ےس اہھت رھپن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ م

ن

 رک اتبن

ن

ڈگ وبےئ۔۔۔۔اب یم اورپ اجراہ وہ ارگ وکیئ اےئ وت مت ےن ےھجم وھبی

  ےہ اور م

ے

 ن

ٹ
پ
کیھٹ ےہ یم ھجمس اجؤ اگ ہک وکیئ آایگ ےہ۔۔۔۔۔وه اےس ایپر ےس اتہک اورپ خ

  ےہ ےسیج اےس داخن یک ن  ت ھجمس آیئگ وہ۔۔۔۔۔

ے

  ماتک اےسی آرام ےس اھٹیب وہن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

244 

  ای  رظن ےچین 

ے

  ےہ رھپ وهمداخن اورپ ان

ے

آرام  داتھکی ےہ اہجں اتک ایھب یھب وےسی یہ اھٹیب وہن

 ہ اتیل ےہ ادنر سب ای  اسڈیئ الپمی یک یکلہ یس روینش م

ن
 

ےس ڑھکیک وھکل رک ادنر اک اجی

  ڑھکیک ےس ادنر رمکے یم م رمکے یم یلھپ وہیت ےہ

ے

 ن

ٹ
پ
وه آرام ےس ای  ڑیسیه اورپ خ

  ےہ اور رھپ آرام ےس ڑھکیک دون  

ے

  ےہ۔۔۔۔۔وکدھ اجن

ے

  ادنر یک رطف ان

ے

  مرہ دنب رکن

  م

ے

ک ےک اسےنم اجن

ن

سی
ن 
  وہاگ۔۔۔۔۔وه وخد ےس اتہک ڈر

ن

  ےہ داخن دلجی رکن

ن

اب وج رکن

  ےہ اور م

ے

  اس رپ ڑھکا وہن

ے

ےہ اور رھپ اسھت یم ریھک ای  رکیس ااھٹ رک اےنپ اسےنم رھک

  مںیہن یئگ۔۔۔۔۔ای  رظن ےھچیپ ڈیب رپ یٹیل ووجد رپ یھب ڈااتل ےہ ہک ںیہک اھٹ وت 

 ہک ریما اکم وہاجے۔۔۔۔۔وه وساہ وک دےھکی م

ے

سب ایسی آرام ےس وسیت روہ مگیب اصہبح ن

ی شخب ےس وگنمان   اھت۔۔۔۔

لہ

   ےس ویہ ن  سک اکناتل ےہ وج اس ےن ا
 

  دل یم اتہک انپ ج

ے ےہ م

ے

کلن

ن

ن
وه اس ن  سک وک وھکاتل ےہ وت اس یم ےس نیت وھچےٹ وھچےٹ وخہیف رمیکے 

  ےہ ہکبج دورسا م نج یم ےس

ے

ای  وت وه رکیس رپ ڑھکا وہرک دویار یک اویچن اسڈیئ رپ اگلن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

ل اسےنم اگلن
ب لک
  رک ڈیب ےک 

ے

  مڈرگنسی لبیٹ ےک اورپ اور رسیتا رکیس ےس ای

 ھ یہ راہ م

ٹ

ا  وہاگ۔۔۔۔وه ایھب وخد ےس اتہک ڑھکیک یک رطف ی 

ن

کلی

ن

ن
اہں وہایگ اکم دلجی ےس 

  ےہ ہک۔۔۔۔

ے

  وہن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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ے یک آواز آیت ےہ سج رپ وه انپ آںیھکن وھکیتل ےہ وت وت وکیئ کیلب ابلس 

ن

ن
 
 ج
هٹ
ک

وساہ وک رکیس 

  ےہ اور اےس دھکی رک وساہ یک وت یٹیس یہ مگ وہاجیت م

ے

ل اس ےک اسےنم ڑھکا وہن
ب لک
یم 

  ےہ۔۔۔۔۔

 م اکپ

ن

 مریت ہکوھبت۔۔۔۔وھبت ایم اھبیئ۔۔۔۔۔۔وساہ ایھب اور یھب ولوگں ےک ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  رک اس ےک ہنم رپ اہھت رھک

ٹ

  مداخن وفرا ےس اےگ ی 

نپ لگ وہ ایک یم ںیہمت وھبت اتگل وہں۔۔۔۔۔وه اس ہک ہنم رپ اہھت رےھک ےصغ ےس اتہک م

اس اک اہھت اٹہریہ وہیت ےہ اس یک آواز نس ےک ای  دم نس م ےہ وت وساہ وج اےنپ ہنم ےس

ی ےہ وہاجیت ےہ اور

ے

هٹ
ب ك

سج یک سب آںیھکن یہ رظن آریہ م وغر ےس اےس د

  ںیھت۔۔۔۔۔۔

  ےہ ہکبج وساہ ایھب م

ے

  ےھچیپ وہن

ے

 رلم دھکی اس ےک ہنم ےس رنیم ےس اہھت اٹہن

ن

داخن اےس ن

 ریحاین ےس

ے

  دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔ یھب اےس اورپ ےس ےچین ی

  م

ے

د۔۔۔۔داخن۔۔۔۔۔وه ڈرےت ڈرےت وپیتھچ ےہ وت داخن اےنپ ہنم ےس روامل اٹہن

  ےہ۔۔۔۔۔

اہں داخن وہں اور مت ےھجم وھبت انب ریہ ںیھت نپ لگ ڑلیک۔۔۔۔۔داخن اتہک اس ےک م

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مھچک افےلص رپ ڈیب رپ ھٹیب اجن
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۔۔۔۔۔وه اےنپ ریحاین وک اسڈیئ رپ رکےک م

ے
ے

آپ اہیں ایک رک رےہ یہ وه یھب اس وق

  مڑھکے وہرک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 رایگض ےک دعب ریمیم

ن

ے دنین ایت ےہ رگم اہیں ارک وت م یم دےنھکی آن   اھت ہک ریمی ن
س
ک

ویبی وک 

ریہ ےہ۔۔۔۔۔وه اسےنم ےس م اتپ الچ ےک ریمی ویبی وت دگےھ وھگڑے چیب رک اہیں وس

  ماےس اےنپ ن  زو ےک ےچین رےھک ےنٹیل ےک ادناز یم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔ ہیکت ااھٹرکم

سلہ وہاجے اگ۔۔۔۔۔وه رپ
م
 ا 

ٹ

 ین ےس مداخن زیلپ ےلچ اجےئ ارگ وکیئ آایگ وت تہب ی 

 

ش

  م

ن

ڈرےت ڈرےت یتہک ےہ ویکہکن اسےنم واےل اک وت اتپ ںیہن رگم اےس انپ زعت تہب زعی 

  میھت۔۔۔۔

  م

ے

  مت وھٹیب ادرھ۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپ ےک اےنپ اسےنم اھٹیبن

ے

ارے وکیئ ںیہن ان

  ےہ۔۔۔۔۔

  داخن دںیھکی۔۔۔۔۔

ن  ت اکٹ رک اتہک مارگ مت ےن ای  ظفل اور اہک وت یم یہی وساجؤ اگ۔۔۔۔۔وه اس یک 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  مداخن ایک۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

247 

  ےہ اور وساہ ہنم م

ے

اوےک اہمتری رمیض۔۔۔۔وه اتہک ڈیب ےک دورسے اسڈیئ رپ ٹیل اجن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 ت وک د
 
  موھکےل اس یک خ

ن  ر رگیم تہب ےہ اے یس ںیہن ےہ ایک۔۔۔۔وه وھتڑی دی   ےنٹیل ےک دعب اےنپ امےھت رپ م

  م۔ےس انیسپ اصف رکے اتہک ےہ۔۔۔۔

 اب وہایگ ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  ںیہن ایم اوب ےک رمکے یم اگل ےہ وه یھب خ

  مںیہمت رگیم ںیہن یتگل۔۔۔۔

ںیہن ۔۔۔۔۔اب آپ اجےئ زیلپ داخن۔۔۔۔۔وه اس ےک اےگ اہھت وجڑ رک یتہک ےہ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وت داخن یھب ای  یبمل اسسن ےل رک ڑھکا وہن

  وک وسےن یھب ںیہن دیتی۔۔۔۔۔وه اےنپ م
 
ااہتن یک ڈروپک اور دبزیمت ڑلیک وہ اےنپ وشہ

پ یہ ریتہ ےہ ا س ےک ےئل یہی تہب مہنم رپ روامل ن  دنےتھ وہے اتہک ےہ وت وساہ سب چپ

  ماھت ہک داخن اج وت راہ اھت۔۔۔۔۔

 رک اتہک م

ٹ

  وہا ھچک ن  د اےن رپ م

ے

ااھچ مت ےن ھجم ےس ااہظر ںیہن رکا۔۔۔۔۔۔وه اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

داخن یم ںیہن رکیتکس ےھجم ااھچ ںیہن اتگل۔۔۔۔وه رظنںی ےچین رکے یتہک ےہ ہکبج م

 ڈاےل
 
ی ےہ وج امےھت رپ ب

ے

هٹ
ب ك

  ےہ۔۔۔۔۔۔ای  رظن داخن وک یھب د

ے

  م اےس دھکی راہ وہن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

248 

  مت ہی وہک ہک مت وخش ںیہن وہ ریمے اسھت ںیہمت یم دنسپ یہ ںیہن وہں۔۔۔۔۔

  مںیہن داخن ااسی۔۔۔۔

 م

ٹ
ن

 
 رے ارگیی

 
ارگ ااسی یہ ےہ وت یم دے دواگن ںیہمت الطق نیت ےنیہم رےتہ یہ ہن ہ

  م یم وت ےسیج وپرا وہاگ یم وھچڑ دواگن ںیہمت ۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اتہک ڑھکیک

ے

یک رطف اجن

  مےہ رگم رھپ وساہ یک آواز نس رک اس ےک نپ ؤں روک اجےت یہ۔۔۔۔۔۔

  اچاہ۔۔۔۔

ن

  ممہ ےن ن  راہ ان وک اتبن

  اچاہ۔۔۔۔۔اح

ن

  مل اانپ دل اک انسن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مداخن اس یک آواز رپ ریغب ےھچیپ ہنم رکے رکسمان

  مرپ ل  یہ اہکں ےتلھک ےھت۔۔۔۔

  یھب ان ےس ےتلم ےھت۔۔۔۔
 
  ممہ چ

 آ یچنہپ۔۔۔۔م

ے

  اجن وبلں ی
 
  مچ

 آ یچنہپ۔۔۔۔۔

ے

 
  موت آج ہی ونی

ل لمکم رکیت وساہ ہہک رک وھتڑی دی   اسسن یتیل ےہ رھپ ےچین رظنںی رکے زغ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ممہ ارتعاف اتفل رکےت یہ۔۔۔۔۔
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  ماہں!۔۔۔۔۔وه یتہک رھپ رویتک ےہ۔۔۔۔۔

 رکےت یہ۔۔۔۔

ے

ّ
  ماہں !مت ےس حم 

 رکےت یہ۔۔۔۔

ے

ّ
  ماہں !مت ےس حم 

  ےہ وت م

ے

 ن

ٹ

  وہے ےھچیپ م

ے

داخن اک دل اس ےک اےنت ایپرے ادناز رپ وھجم ااتھٹ ےہ وه رکسمان

  ی وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔وساہ رظنںی یچین رکے ڑھکم

  ےس ںیہن یسک ریغ ےس ااہظر ایک م
 
وساہ مت وت اےسی رک ریہ یہ ےسیج مت ےن اےنپ وشہ

  وہ۔۔۔۔۔۔۔

 رایگض وک دھکی رک اور ہی اتبےن ےک م

ن

داخن ےھجم ااھچ ںیہن اتگل اھت ہی یھب رصف آپ یک ن

وت مےئل اہک ےہ ہک یم آپ وک ںیہن وھچڑ یتکس۔۔۔۔وه اس یک رطف دںیھکی یتہک ےہ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  داخن رکسما اجن

  یھب م یم یھب ںیہمت یھبک ںیہن وھچڑو اگ ارگ مت وہک یگ یھب ہن ہک

ے

داخن ےھجم وھچڑ دو ی

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ںیہن۔۔۔۔۔وه اس ےک نپ س ارک اتہک ےہ وت وساہ ہن یھجمس ےس اےس د

  مبلطم یم یھجمس ںیہن۔۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔ھچک ںیہن اتپ لچ اجےئ اگ تہب دلج۔۔۔۔وه اتہک ڑھک

ے

  میک یک رطف اجن
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ایک اتپ لچ اجےئ اگ ےھجم۔۔۔۔۔وساہ اےس ےک اجےن ےک دعب وسیتچ ےہ رھپ دلجی ےس م

  مڑھکیک یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ڑھکیک ےک نپ س آیت ےہ وت داخن ٹنیپ یک وبیجں یم اہھت ڈاےل ہنم ےچین ےیک لچ راہ م

  وہ

 

  ےہ اور رھپ آہتسہ آہتسہ وه ادنریھے یم ںیہک اغی

ے

  ےہ اور وساہ اےس ےک موہن

ے

اجن

  ماجےن ےک دعب دون  رہ اےنپ ڈیب یک رطف آیت ےہ۔۔۔۔۔

 رکےت یہ ینتج ےھجم اتگل ےہ۔۔۔۔۔م

ے

ّ
  مایک واعق داخن ھجم ےس انت حم 

  م

ے

اہں انت یہ رکےت وہےگن یھبت وت انت رات وک ھجم ےس ےنلم اےئ ےھت ورہن وکن ان

  ایخ
 
  ےہ ہک آج اس ےن داخن مےہ۔۔۔۔۔وه وسیتچ وسیتچ ٹیل اجیت ےہ اور چ

ے

ل ان

 اک نیقی دالن   ےہ وت رکسمایت وہیئ وخد ےس رشام رک ہیکت یم ہنم دے دیتی م

ے

ّ
وک انپ حم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ھگ ایگ وہں۔۔۔۔۔داخن اےت یہ ڈیب رپ دمھ اس اتٹل ےہ رھپ ھچک م

ے

ب

افف۔۔۔۔ن  ر اانت 

 

ے

   ےہ۔۔۔۔۔ن  د اےن رپ اھٹ رک اانپ پیل وٹپ ااھٹن

گلی ا ں پیل وٹپ رپ یتلچ یہ

ن

ن
  اےس اےنپ بلطم یک زیچ رظن آیت ےہ وت م اس یک ا

 
رھپ چ

 آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  ماس یک آوھکنں یم کمچ ہکبج وہوٹنں رپ اطیشین رکسماہ
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  وہ۔۔۔۔اب وساہ سب م
 
ی  

ے

۔۔۔۔داخن دوراین اب مت انپ زنمل ےک تہب ف

ٹ

ی كت
ف
رپ

ای  ومےک اک ااظتنر ےہ اب اجنےن وه وکن اس ومہک وہاگ وج ریمے اہھت ےگل اگ۔۔۔۔وه م

اسےنم رکسنی یک رطف دںیھکی اتہک ےہ اہجں رکسنی رپ نیت نپ رٹ وہےت ےہ اور م

وں نپ رٹ وساہ اک روم یہ داھکی رےہ ےھت۔۔۔۔

ن

 

ے

  ۔ت

 اےسی یہ وساہ اک روم داتھکی ےہ اہجں وساہ آرام ےس وسریہ وہیت م

ے

داخن ھچک دی   ی

  ےہ وت پیل وٹپ دنب رکےک اسڈیئ رپ م

ے

  وبر وہاجن
 
ےہ۔۔۔وه وےسی یہ اےس دھکی رک چ

  ےہ اب اےس 

ے

  ےہ اور اےس وبلں ےس اگل رک الرٹئ یک دمد ےس الجن

ے

 ااھٹن

ٹ

 
  ای  رگسی

ے

رھک

ےن سک زیچ یک انت وخیش یھت اس ن  ت یک ہک وساہ ےن اےس موھتڑا وکسن اھت اےس ہن اج

 رکےن ےس اےس ایک افدئہ وہاگ اب ہی 

ے

ّ
 رکا ےہ نکیل وساہ اک ااہظرے حم 

ے

ّ
ااہظرے حم 

  موت داخن وک یہ اتپ اھت۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

دلجی م ایم آپ ےن ےھجم ااھٹن   ویکں ںیہن دںیھکی ینتک دی   وہیئگ ےہ۔۔۔۔۔وساہ اھٹ رک

  مےس اےنپ ن  ولں اک وجڑا انب رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

اہں ویکں ہک اہمترے اوب اور اھبیئ ےن انم رکدن   ےہ ہک وساہ وک اب حبص حبص ہن ااھٹن   م

  ماجےئ۔۔۔۔۔آہیس اس ےک ڈیب یک اچدر کیھٹ رکےت وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔
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  موه ویکں الھب۔۔۔۔

اکن رپ اور رھگ یھب اب ےلہپ ےس ااھچ لچ موه وی ہک اب اہمترے اھبیئ اور اوب اجےت یہ ہن دم

  راہ ےہ وت رواہن ےن اہک ہک اب وساہ وک انم رکدانی ہک وه اب اجب رپ ںیہن اجےئ۔۔۔۔۔

 ارک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔
 
  ایک ایم رگم ویکں۔۔۔۔وه وفرا ےس ھگ

ایک وہایگ ےہ وساہ ااسی گل راہ ےہ یم ںیہمت اجب اک ںیہن رسسال اجےن ےس انم رک ریہ 

ی رپ یتہک یہ۔۔۔۔۔وہں۔

ن

چپی ٹ
ت ٹ 

  ۔۔۔۔آہیس اس یک 

 ا رک وپیتھچ ےہ ویکہکن ای  رطح ےس م

ٹ

 ی 

ٹ

 
ک۔۔۔ایک ایک بلطم آپ اک ۔۔۔۔۔وه ہ

  مرسسال یہ وہا اس اک۔۔۔۔۔

ھچک بلطم ںیہن اہمتری اجب وھچڑواےن یک ای  وہج اور یھب ےہ۔۔۔۔وه رکسماےت م

 ےس رطخے یک وب م وہے وساہ وک اےنپ نپ س ھٹیب رک وبیتل یہ اور وساہ وک ان

ٹ

 
یک رکسماہ

  مآیت ےہ۔۔۔۔۔

  مایک وہج ایم۔۔۔۔۔

 ن   ںیہن یہ اوہنں ےن اےنپ ےٹیب اسمئ ےک ےئل اہمترا اہھت اماگن م

ے

 ے ن

ٹ

ارے وه اہمترے ی 

 یئ وت ہہک ریہ ںیھت ہک دلج ےس دلج م

ے

 ءاّلل ےس اسمئ تہب ااھچ اچب ےہ اور اہمتری ن

 

ےہ امش
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یم وساہ وک اسمئ یک دنہل انب رک ےل اجؤ یگ۔۔۔۔۔آہیس رکسمایت وہیئ وبیتل یہ اور وساہ وک م

   ہک رمکے یک تھچ اس رپ آ رگی وہ۔۔۔۔۔اتگل ےہ

 دی ےھجم ںیہن دنسپ وه۔۔۔۔۔۔وساہ وفرا اںیھن انم م

 

یم ںیہن رکو یگ اسمئ اھبیئ ےس ش

  رکدیتی ےہ۔۔۔۔۔

وساہ اہمترے اوب ےن اہک اھت ہک وساہ رایض ےہ یم ےن اہک اہں رایض ےہ یھبت اوہنں ےن م

  ماہمتری ینگنم اس ےعمج وک رھک دی ےہ۔۔۔۔۔م

یم اہکں رایض وہں وج آپ ےن اوب وک ہہک دن   ےھجم ںیہن رکین ینگنم ایھب اوب آے ےگ مایم 

وت یتیل ہک ایک یم رایض وہں۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس م وت آپ وخد انم رکے یگ ھجم ےس وپھچ

  مڑھکے وہرک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 یھب ایپرا موساہ ایک وہایگ ےہ ویکں اانت ہصغ وہریہ وہ اسمئ اانت ااھچ ےہ ڑپاھ اھکل یہ لکش اک

  ےہ رھپ ویکں مت ایسی رحتک رک ریہ وہ۔۔۔۔۔

  مےھجم ںیہن دنسپ وه۔۔۔۔۔م

ے یم وج آپ اک ہلصیف وہاگ ویہ ریما وہاگ م
مل
مع

سب رکو وساہ مت ےن وخد اہک اھت ےھجم ہک ایم اس 

یھبت یم ےن اہمترے اوب وک ہہک دن   ےہ ہک اہں وه رایض ےہ۔۔۔۔اںیھن وساہ یک ن  ت رپ م

 

ے

  مےہ۔۔۔۔۔ تہب ہصغ ان
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  اہں ےلہپ اہک اھت رگم اب یم انم رک ریہ وہں ےھجم ںیہن رکین۔۔۔۔۔

اہمتری ےعمج وک ینگنم ےہ اب ارگ مت ےن ےھجم انم ایک وت ھجم ےس ی  ا وکیئ ںیہن وہاگ ریمے م

اسےنم وت اےسی خیچ ریہ وہ ارگ اےنپ ن  پ ےک اسےنم اےسی ن  ت یک وت ان ےک اسےنم یہ م

  اگل

ٹ

پز
ھی

ے

ب

  مؤ یگ۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اس ےک اسےنم ڑھکی وہیت یہ۔۔۔۔اہمترے ہنم رپ 

  یلچ اجیت م
 
ی ن  ہ

ے

هٹ
ك

ٹ

پی
ت

یم ںیہن رکو یگ آپ ھچک یھب رکںیل۔۔۔۔۔وه یتہک ےصغ ےس ریپ 

  ےہ یہ۔۔۔۔۔

اسمئ ےس یہ وہیگ وه یھب ےعمج وک ےلھب ھچک یھب رکول۔۔۔۔آہیس یھب اویچن م ینگنم وت اہمتری

  مےس یتہک یہ۔۔۔۔۔۔ آواز

_____________________ 

وساہ ایک وہا ےہ انت نشنیٹ یم ویکں گل ریہ وہ۔۔۔۔۔فشک وساہ وک اےلیک اھٹیب دھکی اس م

  مےک نپ س آیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  مھچک ںیہن سب وےسی یہ۔۔۔۔وه رنیم ےس وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔

 دی ںیہن رکین یھبت ان اک ہنم انب وہا ےہ اب مت یہ اتبؤ فشک ایک م

 

ان اہمراین وک اسمئ ےس ش

ایئ ےہ اسمئ یم انتک ااھچ اچب ےہ وه۔۔۔۔۔آہیس نچک ےس اےت وہے ےلہپ وساہ وک رھپ می  

  فشک ےس وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔
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 ن وہےن وایل وساہ اسمئ تہب ااھچ م

 

ااھچ وت اس وہج ےس رپاشین وہ ہی یھب وکیئ ن  ت ےہ رپش

ےہ یم اس ےس سب دو ن  ر یلم وہں یھبت ےھجم ادنازہ وہایگ ہک وه ںیہمت تہب وخش رےھک م

  رک ایتھٹ م

ٹ
پ
اگ۔۔۔۔۔فشک آہیس یک ن  ت نس رک وساہ وک اھجمسیت ےہ وت وساہ ای  دم خ

  ےہ۔۔۔۔

 ہک وه ی  ے یہ سب ےھجم ںیہن دنسپ وت ںیہن دنسپ یم ںیہن رکو یگ ان یم ےن بک اہک

 رکےی اگ۔۔۔۔۔وساہ م

ے

 دی اور اب دون  رہ ریمے اسےنم اس یک رعتفی م

 

ےس ش

یتہک اےنپ رمکے یک رطف اجیت ےہ وه گنت آیئگ یھت حبص ےس اسمئ یک یبمل یبمل رعتںیفی م

  منس رک۔۔۔۔۔

 رکیت ےہ اور ارک ڈیب رپ دمھ ےس یتھٹیب موساہ رمکے یم ارک زور ےس دروازہ دنب

  ےہ۔۔۔۔۔

یم ےسیک یسک ےک اکنح یم وہرک یسک اور ےس ینگنم رک یتکس وہں یم۔۔۔۔یم ایک رکو ن   م

اّللّ وکیئ راہتس داھکی۔۔۔۔۔وه روےت وہے وخد ےس یتہک ےہ رھپ یسک ایخل ےک اےن رپ م

  اےنپ آوسن اصف رکے وفن ااھٹیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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 ی م

ٹ

 وک وہوٹنں ےس اگلےئ پیل وٹپ یک رکسنی وک ی 

ٹ

 
داخن اےنپ اسف یم اھٹیب رگسی

وغر ےس دھکی راہ اھت اہجں وساہ روےت وہے وفن اےنپ اکن ےس اگل ریہ یھت ہکبج وساہ ےک م

 آاجےت ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  مروےن رپ داخن ےک امےھت رپ ہن یھجمس ےس ب

 رے اکنح اک اتپ لچ ایگ ہی۔۔۔۔وه مہی رو ویکں ریہ ےہ۔۔۔ایک اس ےک رھگ م
 
واولں وک ہ

  ےہ ےسج وه ااھٹرک ای  رظن 

ے

 ی   وساتچ ہک اس ےس ےلہپ یہ اس اک ومن  لئ رگنی وہن

ن

ایھب م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مپیل وٹپ یم وساہ رپ اور رھپ ومن  لئ رپ دھکی رک رکسمان

  موت مگیب اصہبح ےھجم وفن رک ریہ یہ۔۔۔۔وه اتہک رکسماےت وہے وفن اکن ےس 

ے

اگلن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  مولیہ۔۔۔۔یسیک وہ مگیب اصہبح۔۔۔۔۔

داخن۔۔۔۔وساہ داخن یک آواز نس رک روےن گل اجیت ےہ سج رپ داخن ومن  لئ اکن م

  مےس اٹہرک ومن  لئ وک اور رھپ پیل وٹپ یم وساہ وک زیباری ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

اگل رک تہب م ایک وہا ےہ اجن داخن رو ویکں ریہ وہ۔۔۔۔داخن ومن  لئ دون  رہ اکن ےس

  مایپر ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

داخن اھبیئ ےن انم رک دن   ےہ اسف اےن ےس۔۔۔۔وساہ روےت وہے یہ اتبیت م

  ےہ۔۔۔۔۔
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 آاجےت یہ۔۔۔۔۔۔
 
سلہ ےہ۔۔۔۔داخن ےک امےھت رپ ادکیم ب

م
  مویکں اےس ایک 

 ن م

ن

داخن رصف یہی ن  ت ںیہن ےہ ایم اوب ےن ریما رہتش یھب ےت رکدن   ےہ ریمے ک

  مھت۔۔۔۔۔اسمئ ےک اس

  مایک اہمترا رہتش رگم ویکں۔۔۔۔۔داخن ای  ےکٹھج ےس رکیس وھچڑ رک ااتھٹ ےہ۔۔۔۔۔

یم ےن ایم وک انم وت رکدن    اتپ ںیہن اور اس ےعمج وک ینعی رپوس ریمی ینگنم یھب رھک دی ےہ

 دی وت اہمتری اسمئ ےس یہ وہیگ زیلپ داخن ھچک م

 

ےہ رگم وه امن ںیہن ریہ یتہک یہ ش

  مےسیک رک یتکس وہں یم وت۔۔۔۔۔م رکںی یمم

  وھچڑ رک ریحان 

ن

وساہ مت ینگنم رکول۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت اکےٹ اتہک ےہ اور وساہ اانپ رون

  میس وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔

داخن ہی آپ ایک ہہک رےہ یہ یم آپ ےک اکنح یم وہں۔۔۔۔وه ڑھکی وہرک ریحاین م

  ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 دوھکی وه اکنح اک وت ںیہن ہہک رےہ ہن اور ینگنم ےس ھچک میم کیھٹ ہہک راہ وہں مت ینگنم رکول

 وک وہوٹنں ےس ج  ا رکے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مت رکول۔۔۔۔وه رگسی

ے

  مںیہن وہن

داخن یم آپ یک ویبی وہں۔۔۔اےس ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک داخن ایک ہہک راہ م

  ےہ۔۔۔۔۔
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راہ وہں مت ینگنم رکول ہی رھپ مےھجم اتپ ےہ وساہ یم وکن اس ںیہمت اس ےس اکنح رکےن اک ہہک 

 رے اکنح اک اتب دو۔۔۔۔۔
 
  ماےنپ رھگ واولں وک ہ

  مداخن یم ںیہن اتب یتکس آپ اےنپ رھگ واولں وک جیھب دںی ہن وه ن  ت رکےگنیل۔۔۔۔۔

 دی یم دیئب ےئگ وہے یہ ہی مت ااسی م

 

وساہ یم جیھب داتی رگم ریمے رھگ واےل یسک یک ش

اےنپ رھگ واولں وک ےتفہ واےل دن اہمترے رھگ ےل اؤ اگ کیھٹ م یم رکو ہک مت ینگنم رکول

  مےہ۔۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ اور وساہ وسچ یم ڑپ اجیت ےہ۔۔۔۔

داخن ریما دل ںیہن امن راہ ہی یہس ںیہن ےہ۔۔۔۔وساہ یسک ڈر یک وہج ےس یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔

وساہ ھچک طلغ ںیہن ےہ مت رکول ینگنم اور مت ےبرکف وہاجؤ ویبی مت ہشیمہ ریمی یہ روہ یگ ہی م

ریما ودعہ ےہ ہک یم ںیہمت یسک اک ںیہن وہےن دواگن۔۔۔۔۔داخن ای  اسڈیئ یک 

  مداتی اتہک ےہ۔۔۔۔۔ اامسلیم

  داخن۔۔۔۔

ینگنم زن  دہ دن ںیہن موساہ ھچک ںیہن وہاگ رسکیلی وہاجؤ اےنپ داخن رپ نیقی ےہ ہن یم ہی 

ےنلچ دواگن۔۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت اکٹ رک اتہک ےہ وت وساہ ل  اکٹ ےنل یتگل م

  ےہ۔۔۔۔
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پ دھکی رک وپاتھچ ےہ وت وساہ اابثت یم رس  وبول وساہ رکو یگ ہن ینگنم۔۔۔۔داخن اےس چپ

  الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ماہں یم رکو یگ ینگنم رگم آپ ودعہ رکے ہک اپ ےتفہ وک آے ےگ۔۔۔۔

  ےہ وت دعب م

ن

اہں یم اؤ اگ مت ےبرکف وہاجؤ اور ایتری رکو ینگنم یک ےھجم ای  گنٹیم یم اجن

  یم ن  ت رکےت یہ۔۔۔۔۔داخن اتہک وفن اکٹ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

 آایگ ےہ ریمے ایپرے دنمش۔۔۔۔۔و

ے
ے

  اک وق

ن

ه اطیشین ممت ےس الماقت رکن

 بیت داتی ےہ ہک اےس م

ے

 ےس اسھت رکیس رپ ھٹیب رک آںیھکن دنب رکے اانپ نیلپ ی

ٹ

 
رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔

ن

  اب ایک رکن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ن  ۔۔۔۔۔رواہن وساہ ےک رمکے یم ارک اتہک 

ٹ

 ہلل ینتک ایپری گل ریہ ےہ ریمی گ

 

امش

 اھ م ےہ وج ڈرگنسی لبیٹ ےک اسےنم ایتر یس یھٹیب ےب دیل ےس

ٹ
پ
اےنپ اہھت یم وچڑن  ں خ

  مریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 ال رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  رکشہی اھبیئ۔۔۔۔وه رظن ااھٹرک زی  دیتس یک رکسماہ

 ۔۔۔۔رواہن اسڈیئ ےس ای  رکیس اھٹ رک اےس اسےنم رےھک اتھٹیب م

ن

وساہ مت وخش وت وہن

  ےہ۔۔۔۔۔
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  یج اھبیئ۔۔۔۔رصتخم اس وجاب۔۔۔۔

  م تہب وخش رےھک اگ۔۔۔۔اسمئ تہب ااھچ ےہ وساہ وه ںیہمت

اھبیئ ےھجم اتپ ےہ اسمئ تہب ااھچ ےہ آپ ولوگں ےن ریمے ےئل تہب ااھچ ااختنب ایک م

ےہ رگم یم ایک رکو یم وبجمر وہں یم داخن ےک اکنح یم وہں ارگ یم داخن ےک م

اکنح یم ہن وہیت ہن وت اس رےتش ےس دل و اجن ےس رایض وہیت۔۔۔۔وه رواہن وک م

  ےہ اسمئ ےک ن  رے م دںیھکی دل

ے

یم وسیتچ ےہ اور رواہن ہن اجےن اےس ایک ایک اتب راہ وہن

  یم۔۔۔۔۔

وساہ مت ےھجم نس ریہ وہ ہن۔۔۔۔رواہن اےس وخد وک اتکت دھکی اتہک ےہ وت وساہ یھب ایخولں م

  آیت ےہ۔۔۔۔۔م
 
  مےس ن  ہ

  میج۔۔۔یج اھبیئ یم نس ریہ وہں۔۔۔۔

 ین ےہ وت ھجم ےس رئیش رکو۔۔

 

پ دھکی رک وپاتھچ موکیئ رپش پ چپ ۔۔۔رواہن اےس چپ

  ےہ۔۔۔۔۔

 ین ںیہن ےہ سب وےسی یہ۔۔۔۔۔

 

  ںیہن اھبیئ وکیئ رپش

ارگ اھبیئ نہب اک ایپر وہایگ وہوت ادرھ اےنپ وھچےٹ اھبیئ رپ یھب رظن ڈال ںیل۔۔۔۔فیس م

  وہا دھکی رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  رمکے یم ارک دوونں وک رکسمان

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

261 

ںیہمت یسک ےن انم ایک ےہ۔۔۔۔۔رواہن اس یک رطف اانپ م ارے آاجؤ مت یھب ایپر ےل ولم

 اھ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  ماہھت ی 

  ڈیب رپ اتھٹیب م

ے

رےنہ دںی اھبیئ آپ سب آیپ ےس ایپر رکےت یہ۔۔۔۔فیس ہنم انبن

  ےہ۔۔۔۔۔

ایسی ن  ت ںیہن ےہ وساہ نہب ےہ ہن یھبت اس ےس زن  دہ ایپر ےہ۔۔۔ںیہمت ایپر ںیہن ےہ م

 یھت م وساہ ےس۔۔۔۔۔وه اتہکم

ے

ّ
اس ےس وپاتھچ ےہ رواہن وک فیس ےس یھب انت یہ حم 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مینتج وساہ ےس رگم فیس وک ہشیمہ یہی اتگل اھت ہک وه رصف وساہ ےس ایپر رکن

 وہیگ ہن۔۔۔۔۔وه وساہ وک دںیھکی رکسماےت وہے م

ے

ّ
  یس ن  ت ےہ نہب ےہ وت حم 

 
اظہ

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔

 

 

ی   اںیھن وکیئ اکم اھت آپ ےس۔۔۔۔فیس ھچک ن  د مااھچ اھبیئ آپ وک اوب الب رےہ ےھت ش

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ڑھکا وہن

ے

  ماےن رپ رواہن ےس اتہک ےہ وت وه اابثت یم رس الہن

  وہں ہک ایک ااظتنامت وہےئگ یہ ہی ہن وہ ہک ریمی نہب یک ینگنم م

ے

ااھچ ولچ یم دھکی رک ان

 
 
  ن  ہ

ے

  میم وکیئ رسک رہ اجےئ۔۔۔۔۔رواہن وساہ ےک رس رپ اہھت رھک

ے

 یک رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

262 

پ وہ۔۔۔۔فیس رواہن ےک اجےن ےک دعب وساہ اک م پ چپ ایپ وکیئ ن  ت ےہ وج ویں چپ

  مرہچہ دںیھکی وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 وچ ہک دوھکی ریمی م

ن

یم ہی وجیت ااھٹ رک ںیہمت اانت امرو یگ ہن ہک مت ن  د روھک ےگ اب ایک یم ن

ّصہ

ن

غ
 ر دیتی ےہ اور م ینگنم ےہ یم وخش وہں۔۔۔۔۔وساہ س  یک ن  ت اک 

ے

فیس رپ ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مفیس اچیبرہ رشدنمہ اس وہاجن

  آیپ یم ےن ااسی یھب ایک ہہک دن   وج آپ اانت ہصغ رک ریہ یہ۔۔۔۔

ھچک ںیہن وہا اجؤ ےھجم االیک وھچڑ دو۔۔۔۔وه زیباری ےس یتہک اانپ ومن  لئ ااھٹیت ےہ 

  ےہ اور وساہ فیس

ے

پ اچپ اھٹ رک واہں ےس الچ اجن  ےک اجےن ےک دعب مفیس یھب چپ

  ومن  لئ دون  رہ لبیٹ رپ رھک رک اانپ رس اہوھتں یم ڑکپ یتیل ےہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  مآج ان ےس انلم ےہ ںیمہ۔۔۔۔م

  مآج ان ےس انلم ےہ ںیمہ۔۔۔۔م

  مولچ ان ےک ےئل ھچک ےتیل ےلچ۔۔۔

  ماور ان وک داعںی دےتی ےلچ۔۔۔۔۔
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  ےہ اےس دھکی رک گل راہ اھت م

ے

ا  راہ وہن

ن

گی

ن

گی
داخن آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا ایتر وہےت وہے 

  مےسیج وه تہب وخش ےہ۔۔۔۔

ی شخب داخن ےک رمکے یم ارک اےس دےتھکی 

لہ

اصچ  یج ہی اھٹمیئ وگنمایل ےہ۔۔۔۔ا

  ےہ۔۔۔۔

ے

  موہے ای  ڈہب اےگ رکن

ھت یم ڑھگی ن  دنےتھ مڈگ اب اےس ریمی اگڑی یم اجرک رھک دو۔۔۔۔۔وه اےنپ اہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

ی شخب رس الہن

لہ

  موہے رصموف ےس ادناز یم اتہک ےہ وت ا

 ہ ےتیل وہے اتہک ےہ وج کیلب ٹنیپ م

ن
 

اہں کیھٹ گل راہ وہں ہن۔۔۔۔وه ایتر وہرک اانپ اجی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  میم بضغ ڈھ راہ وہن

 ریہ یہ۔۔۔۔۔داخن اتہک اانپ مولچ ای  رظن مگیب اصہبح رپ یھب ڈاےتل یہ ہک یسیک گل

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  پیل وٹپ ااھٹن

  ےہ اہمتری تمسق رپ م

ے

 ءاّلل۔۔۔۔۔انت نیسح ویبی یلم ےہ ےھجم رگم اب اوسفس وہن

 

امش

  ےہ اور م

ے

  وہا اتہک پیل وٹپ دنب رکن

ے

مگیب اصہبح ہک مت داخن یک ویبی ینب وہ۔۔۔۔وه رکسمان

  ےہم

ے

 اھن

ٹ

  یک رطف دقم ی 
 
  م۔۔۔۔۔رھپ ومن  لئ ااھٹرک ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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ینگنم اک نشکنف افغر اہؤس ےک نحص یم یہ راھک ایگ اھت دوےہل واےل ینعی اسمئ ےک رھگ م

واےل اور ن  ق ےک اخدنان واےل یھب وخش وپگ یم رصموف ےھت اسمئ یھب دیفس ولشار م

وورٹ انہپ تہب ایپرا گل راہ اھت۔۔۔۔۔
 سك
ن

  رپ و

ن

 ز
می
ک

  

 وہریہ ےہ۔۔۔۔۔اربم)اسمئ یک وادلہ (رکسماےت وہے آہیس مآہیس وساہ وک ےل اؤ دی  

  موک اخمبط رکیت یہ۔۔۔۔۔

روم م یج اھبیھب ایچبں یئگ یہ ےنیل آیت وہیگن سب۔۔۔۔ول آیئگ۔۔۔۔آہیس یتہک وساہ ےک

 رہ رکیت یہ اہجں ےس وساہ فشک اور دو نیت ڑلویکں ےک اسھت آریہ م

 

ےک رطف اش

  وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 ءاّلل

 

 ہلل امش

 

 ھ رک وساہ وک اسمئ م امش

ٹ

ینتک ایپری گل ریہ ےہ ریمی یٹیب۔۔۔۔اربم اےگ ی 

  م

ے

ےک نپ س اھٹیبےت وہے یتہک یہ سج رپ اسمئ یھب وساہ وک ای  رظن دھکی رک رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ھ رک س  وک مکح دےتی یہ سج رپ م

ٹ

ولچ یج اب رمس رشوع رکےت یہ۔۔۔۔افغر اےگ ی 

 ے وساہ اور اسمئ ےک اےگ ےھچیپ ڑھکے وہاجےت یہ۔۔۔۔۔

ٹ

  ماسرے وھچےٹ ی 
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 اھےت م

ٹ

ہی ول اسمئ وساہ وک رگنی انہپؤ۔۔۔۔اربم ای  وھچیٹ یس دیبی اسمئ یک رطف ی 

  وہا اس دیبی یم م

ے

ےس رگنی ااھٹ رک انپ یلیھتہ وساہ یک موہے یتہک یہ وت اسمئ رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اھن

ٹ

  مرطف ی 

پ اھٹیب دھکی ای  رظن انپ امں وک دھکی رک وساہ ےس اتہک م وساہ اہھت دو اانپ۔۔۔۔اسمئ اےس چپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  آیت ےہ۔۔۔۔
 
  یج۔۔۔۔وه ےسیج وسوچں ےس ن  ہ

 ےہ سج ماہھت دو رگنی انہپین ےہ۔۔۔۔۔وه انپ یلیھتہ دون  رہ اس ےک اےگ رکے اتہک

 اھیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ

  مرپ وساہ انپ وگد یم راھک وہا اہھت ااھٹ رک اس یک رطف ی 

ای  ٹنم۔۔۔۔ریما ااظتنر وت رک ےتیل ریمے ریغب یہ ینگنم رشوع رک رےہ م

  ےہ ہک داخن یک آواز رپ وساہ م

ے

ےھت۔۔۔۔۔اسمئ وساہ اک اہھت ڑکپے رگنی انہپ یہ راہ وہن

ی ےہ اہجں داخن ماانپ اہھت وفرا چنیھک یتیل ےہ اور 

ے

هٹ
ب ك

ریحاین ےس دروازے یک رطف د

  

ے

   یم ڈاےل ڑھکا وہن
 

 ےل رک دوونں اہھت ٹنیپ یک ج

ٹ

 
رہچے رپ اقالیتہن رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 م
 
مت وکن وہ اور مہ ویکں اہمترا ااظتنر رکےت۔۔۔۔۔رادش )اسمئ ےک وادل (امےھت رپ ب

  ڈاےل وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔
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وه ادنر اےت وہے رکسماےت وہے وساہ یک میم وکن وہں۔۔۔ااھچ وسال ےہ۔۔۔۔

 ا یھب ریہ یھت۔۔۔۔۔
 
ی ےہ ہکبج ھگ

ے

هٹ
ب ك

  مرطف داتھکی ےہ ہکبج وساہ ریحان یس اےس د

  وہں۔۔۔۔وه وساہ وک دںیھکی اتہک ےہ اور واہں وموجد س  ولگ ہی اافلظ م
 
یم وساہ اک وشہ

  منس رک انپ ہگج نس وہاجےت یہ۔۔۔۔۔

ی ےہ۔۔۔۔۔ہکبج وساہ داخن وک من آوھکنں 

ے

هٹ
ب ك

  ےس د

ایک وکباس رک رےہ وہ مت ںیہمت اتپ یھب ےہ مت ایک ہہک رےہ وہ۔۔۔۔رواہن ےصغ ےس اےس م

 ڈاےل اےس اچہپےن یک وکشش رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  ماتہک ےہ ہکبج فشک امےھت رپ ب

 ےتسپ وہے رواہن یک م

ے
ن

یج اسےل اصچ  ےھجم اتپ ےہ یم ایک ہہک راہ وہں۔۔۔۔وه دای

  مےہ۔۔۔۔۔۔رطف دھکی رک اتہک 

افغر ہی ڑلاک ایک ہہک راہ ےہ ارگ وساہ اک اکنح ےلہپ وہاکچ اھت وت اس یک ینگنم ویکں رک رےہ 

  ےھت۔۔۔۔اربم ےصغ ےس افغر وک یتہک یہ۔۔۔۔۔

  وت مہ ینگنم ویکں رکےت۔۔۔۔۔

ے

  مںیہن اھبیھب ااسی ھچک ںیہن ےہ ارگ اکنح وہا وہن

 ہم ہکلبارے الکن آپ وک ںیہن اتپ مہ ےن نپ چن ےنیہم ےلہپم

ن

 م اکنح رک ایل ےہ ہی دںیھکی اکنح ن

 اھےت وہے م

ٹ

 ہم افغر یک رطف ی 

ن

آپ رےنہ دںی آپ دںیھکی۔۔۔۔داخن اکنح ن
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ی ےہ سج م

ے

هٹ
ب ك

ادکیم اسمئ یک رطف رکداتی ےہ اور وساہ آوھکنں یم آوسن ےئل داخن وک د

 یہ ںیہن اجریہ وہیت۔۔۔۔۔

ٹ

 
  ےک وہوٹنں ےس رکسماہ

 ہم اسےنم لبیٹ رپ کنیھپ رک اتہک م

ن

 ہم ےہ۔۔۔۔اسمئ ےصغ ےس اکنح ن

ن

ہی وت ایلص اکنح ن

  ےہ۔۔۔۔۔

 ہم ااھٹ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مارے آرام ےس زیمت ںیہن ےہ ایک۔۔۔۔۔داخن اکنح ن

وساہ ایک ہی ڑلاک کیھٹ ہہک راہ ےہ ایک مت ےن اس ےس اکنح ایک ےہ۔۔۔۔آہیس وج دو دن ےس م

اجےنن یک وکشش رک ریہ یھت اب وہج اسےنم اےن رپ وساہ ےک نپ س م وساہ ےک روہی یک وہج

  مارک وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔

  ایم۔۔۔۔

وبول وساہ ایک مت اس یک ویبی وہ۔۔۔۔۔آہیس اےس وھجنھجڑ رک وپیتھچ ےہ اور ن  ق س  وساہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہا وساہ وک دھکی راہ وہن

ے

  مےک وبےنل رظتنم وہےت یہ ہکبج داخن رکسمان

 ماہں۔۔۔۔۔

ے

وه روےت وہے اابثت یم رس الہیت ےہ وت واہں وموجد س  انپ ہگج تکس

  میم ےلچ اجےت یہ۔۔۔۔۔

  ماٹچخ۔۔۔۔۔
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ن  پ اک ایخل ںیہن آن  ۔۔۔۔۔آہیس اس ےک م ریغبت ےھجت رشم ںیہن آیئ ےھجت اےنپ اھبیئ

  مہنم رپ ڑپھت امر ےک یتہک ےہ سج ےس وه رگےت رگےت یتچب ےہ۔۔۔۔۔

وہا ںیمہ اس یک اتیلص ےلہپ یہ اتپ لچ یئگ۔۔۔۔۔اسمئ انپ مایم ےلچ اہیں ےس ااھچ 

  ےہ اور ن  ق س  یھب وساہ وک م

ے

  یک رطف اجن
 
امں اک اہھت ڑکپے وساہ وک ےصغ ےس دھکی رک ن  ہ

  رفنت ےس دھکی رک ان ےک ےھچیپ اجےت یہ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔داخن دو نیت ولوگں وک ایھب یھب ڑھکا دھکی اتہک ےہ سجم

ن

 مآپ ولوگں ےن ںیہن اجن

  ےلچ اجےت یہ۔۔۔۔اب سب رھگ واےل م
 
رپ وه ولگ اکہرت ےس دوونں وک دھکی رک ن  ہ

  یہ ےھت وموجد۔۔۔۔۔

وساہ ہی ایک ایک مت ےن۔۔۔۔افغر اانپ ہصغ طبض رکے ےتہک یہ سج رپ وساہ روےت وہے م

  ان ےک نپ س اجیت ےہ۔۔۔۔۔

آپ یک تعیبط ماوب یم ےن وخیش ےس ںیہن ایک ہی اکنح اور اور ہی اکنح سب اکذغی ےہ م

 اب یھت وت یم ان ےس ےسیپ امےنگن یئگ یھت اوہنں ےن اہک۔۔۔۔۔

ن

  مخ

سب رکدو وساہ مت یھب ایک وپری اہکین انسےن گل یئگ وہ اور آپ ولگ ایک دھکی رےہ یہ داامد م

 رے م

 

یلہپ ن  ر رھگ آن   ےہ زعت وت ایک یہ دےگنی ےنھٹیب اک یھب ںیہن اہک۔۔۔۔۔وه اہھت ےک اش

پ    ہہک رک افغر اور ن  ق س  یک رطف دھکی رک اتہک ےہ ہکبج وساہ وک مےس وساہ وک چپ

ے

رکان
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  ےہ سج ےن اس یک اور اس ےک رھگ واولں یک زعت وک دو وکڑی اک م

ے

داخن رپ تہب ہصغ ان

  مرک ےک رھک دن   اھت۔۔۔۔۔

  مریمی یٹیب ایسی ںیہن ےہ مت یہ۔۔۔۔۔

  آپ یک یٹیب یہ طلغ یھت

ے

  ن  ر ڑلاک وصقر وار ںیہن وہن
 
ےک یہ اافلظ م ۔۔۔۔وه افغرالکن ہ

  ےہ سج رپ وه ریحان ےس وہاجےت یہ۔۔۔۔

ے

ن  

ٹ

  اںیھن ولن

ریتی تمہ ےسیک وہیئ ریمی نہب وک اسھپےن یک۔۔۔۔۔رواہن ےصغ ےس اےگ ڑپھ رک اس م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماک رگن  ن ڑکپ ےک دڑھن

ےسیج اہمتری تمہ وہیئ یھت ریمی نہب وک اسھپےن یک اےسی یم ےن یھب تمہ رکیل 

ی نہب وک اسھپےن یک۔۔۔۔وه اےنپ رگابین ےس اس اک اہھت اٹہرک زنطہی رکسماےت ماہمتر

  م

ے

وہے اتہک ےہ سج رپ رواہن اک اہھت اس یک ن  ت نس رک اس ےک رگابین ےس ڈہلیھ ڑپن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ےہ اور ویہ وساہ ےبینیقی ےس داخن وک د

ن  ت مداخن ۔۔۔۔۔۔۔فشک وج بک ےس وسچ ریہ یھت ہک ہی وکن ےہ اب اس یک 

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  منس رک اےس وفرا ن  د آاجن

ارے اےسی ایک دھکی رےہ وہ ےھجم ۔۔۔۔ایک زن  دہ یہ ایپرا گل راہ وہں۔۔۔۔داخن س  م

  موک انپ رطف دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  موکن۔۔۔۔وکن وہ مت۔۔۔۔افغر اےتکٹ وہے ےتہک یہ۔۔۔۔

اھت وج آپ وک یم ن  د مویکں آپ ےک ےٹیب ےن ریمی نہب ےک العوہ یھب اور یسک وک اسھپن   

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مںیہن۔۔۔۔۔۔وه ان رپ زنط رکن

رواہن افغر یم راہعب دوراین اک اھبیئ وہں داخن دوراین۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اانپ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماعترف رکوان

 رک ےک یھٹیب یھت وه وکن الکن ای  دبہل م

ے

ّ
اور وساہ وت ھچک وبل یہ ںیہن نپ یت وه سج ےس حم 

  م ن  ز۔۔۔۔ےنیل واال دوھےک

راہعب۔۔۔اس ےن وخد وھچڑا اھت ےھجم وه یھت یہ ایسی وه دوھےک ن  ز یھت۔۔۔۔۔رواہن وک م

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 م نس رک ہصغ آاجن

ن

  مراہعب اک ن

وه دوھےک ن  ز یھت ارگ وه دوھےک ن  ز وہیت ہن وت ایھب زدنہ وہیت۔۔۔۔۔داخن اس یک م

  من  ت نس رک ےصغ ےس اتخیچ ےہ۔۔۔۔۔

  وفرا ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔ ن  ت نس رک ایک بلطم۔۔۔۔۔فشک اس یک

بلطم ہی ہک اس رواہن یک وہج ےس اس ےن وخدوخیش رکیل یھت۔۔۔۔۔داخن ےک م

اافلظ نس رک رواہن فشک یک رطف داتھکی ےہ وج اس یک ن  ت نس رک ہنم رپ اہھت رھک دیتی م

  ےہ۔۔۔۔۔
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  ےہ اور وه وج ھجمس راہ اھت م

ے

ایک راہعب۔۔۔۔۔رواہن راہعب یک وخدوخیش اک نس رک ریحان رہ اجن

 دیم

 

رکےک وخش وہیگ اب اس یک رمےن یک ربخ نس رک اور اس یک وہج م ہک وه یسک ےس ش

 ۔۔۔۔۔

ے

ن  ےس رمےن یک ربخ نس رک وه ھچک وبل یہ ںیہن نپ 

 ہک ںیہمت یھب اتپ ےلچ ہک نہب اک دھک ایک م

ے

اب یم انپ نہب اک دبہل اہمتری نہب ےس ولاگن ن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 وہن

 ن یس گل ریہ وہیت ےہ 

 

رواہن داخن یک ن  ت نس رک فشک یک رطف داتھکی ےہ وج رپش

  ےہ ہک ھچک وت وہا اھت اب اےس ہی دعب یم وسانچ اھت ہک ایک وہا اھت

ے

 اور رواہن وفرا ھجمس اجن

  اھت۔۔۔۔م

ن

 ایھب اےس انپ نہب وک اچبن

دوھکی وج ھچک وہا وس وہایگ اب۔۔۔اب مت ریمی نہب وک وھچڑ دو وه تہب وصعمم ےہ اےس م

یسک ن  ت اک یھب ملع ںیہن اھت۔۔۔۔رواہن داخن ےک اسےنم ارک آرام ےس اتہک ےہ سج رپ م

 داخن سنہ داتی ےہ۔۔۔۔

ھک وہراہ ےہ ہکبج ایھب وت اس رپ ای  واہ یئھب واہ ایک ن  ت ےہ رواہن اصچ  نہب اک دم

 وہ ریما ایک احل اھت رگم ںیہن م

ے

 وچ یھب ںیہن ایئ اور ریمی نہب وج رم یئگ مت ادنازہ اگل تکس

ن

خ

 وہں ویکہکن ایھب اہمتری نہب وھتڑی رمی ےہ۔۔۔۔داخن ےک م

ے

مت ےسیک ادنازہ اگل تکس
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اےس سک ن  ت یک زسا م اافلظ ےس وساہ وک وج دھک لم راہ اھت اس ن  ت ےس س  ااجنن ےھت

 لم ریہ یھت وه داخن وک سب دےتھکی وہے یہی وسچ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔م

ےھجم ھچک ںیہن اتپ مت ایھب ریمی نہب وک الطق دو۔۔۔۔۔رواہن اہھت اورپ رکے اےس اتہک م

یک ےبیسب رپ سنہ راہ اھت اےس ایھب وساہ اک یھب وہش ںیہن اھت وج اس ےک  ےہ وج لسلسم اس

  اافلظ ےس وٹٹ ریہ
 
  یھت۔۔۔۔۔مہ

 پ رک یتہک ےہ سج رپ داخن ےک اسھت س  م

ے

اھبیئ۔۔۔۔وساہ رواہن ےک اافلظ نس رک ی

 اس یک رطف دےتھکی یہ۔۔۔۔۔م

 یھب ریمی نہب یک رطح وہیئگ ےہ اب ارگ یم 

ے

دوھکی رواہن افغر اہمتری نہب یک احل

  ںیہن اچاتہ۔۔۔۔۔داخنم

ن

وساہ م ےن اےس وھچڑا وت ہی یھب رم اجےئ یگ اور یم اےس امرن

ےک وبےنل رپ ےتسنہ وہے اتہک ےہ اور وساہ من آوھکنں ےس رواہن وک انم رکیت ےہ سج رپ م

رواہن ےک اسھت اسرے رھگ واےل اےس ےصغ ےس داتھکی ےہای  وت رواہن اس یک اجن م

 اچب راہ اھت اور ای  وه یھت وج اس دوھےک ن  ز ےک اکنح یم رانہ اچہ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔م

___________________ 
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وساہ مت اب یھب اس ےک اکنح یم رانہ اچیتہ وہ سج ےن ریما دبہل مت ےس ایل م

ےہ۔۔۔۔۔رواہن وساہ ےک نپ س ارک تخس ےجہل یم وپاتھچ ےہ سج رپ وساہ رظنںی یچین م

  مرکے آوسن اہبیت ےہ۔۔۔۔۔

ہی وصعمم ےہ اےس ایھب ھچک ںیہن اتپ مت اےس ایھب الطق دو۔۔۔۔۔رواہن وساہ وک ھچک ہن م

 ین موباتل دھکی

 

 ن وہرک رہ ایگ اھت اور داخن اس یک رپش

 

 داخن ےک نپ س ارک اتہک ےہ رواہن رپش

  وک وخب اوجنےئ رک راہ اھت۔۔۔۔۔

ےلہپ یم یہی وسچ رک آن   اھت ہک اہمترے اسےنم اہمتری نہب وک الطق م

ی ےہ وج اب 

ے

هٹ
ب ك

دواگن۔۔۔۔۔۔داخن یک ن  ت رپ وساہ وفرا رس ااھٹ رک ےب ینیقی ےس اےس د

 دھکی رک وساہ یک آھکن ےس ای  دھک اک ماےس رکسم

ٹ

 
  ےہ داخن یک رکسماہ

ے

ا رک دھکی راہ وہن

  مآوسن اس ےک اگل رپ اتہب ےہ۔۔۔۔۔

رگم اہیں وت ارک اتپ الچ ہک مت وت وخد اچےتہ وہ ہک یم اہمتری نہب وک الطق دے دوں یھبت م

 رطح اانپ میم ےن وساچ ےہ ہک یم وساہ وک الطق ںیہن دواگن۔۔۔۔۔داخن ای  ےلصیف یک

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ماہھت وہا یم رہلان
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ن

ےلچ یم آپ وک دو آنشپ داتی وہں ان یم ےس آپ ای  وچاسئ رکن

 رےھک م

ن

 ن

ٹ

 ہپ ن

ن

 ن

ٹ

 رک ن
پ
چ

هٹ 
ک

اوےک۔۔۔۔۔داخن س  وک اخومش دھکی رک اسےنم رکیس 

  اتھٹیب وہا اتہک ےہ۔۔۔۔

ی ےس وپےتھچ یہ سج رپ وه رکسماےت وہے 

 ه
چ
م
س

 

ن

  مےسیک آنشپ۔۔۔۔افغر ن

ے

اتبن

  ےہ۔۔۔۔۔

الہپ ہی ہک یم وساہ وک اےنپ اسھت ےل رک اجؤ اگ نکیل۔۔۔۔رھپ وساہ ےس آپ ولوگں اک م

وکیئ قلعت ںیہن وہاگ ہن یہ آپ اس ےس ےلم ےگ ہن آپ ولگ اس ےس وکیئ رااتپ رکے م

ےگ اور ہن یہ وساہ اہیں آیئ یگ۔۔۔۔اور دورسا آنشپ ہی ےہ ہک وساہ اسری رمع ریمے م

 م رپ یھٹیب ر

ن

  اور وساہ سب اہیں آپ من
 
ےہ یگ یم اےس یھبک ںیہن اانپؤ اگ یم الچ اجؤ اگ ن  ہ

۔۔۔۔۔وه اےسی م

ے

 دی یھب ںیہن رک تکس

 

ولوگں ےک نپ س رےہ یگ آپ رھپ اس یک ںیہک ش

  ےہ سج یم ےس دوونں یہ ہن نکمم ن  ت یھت۔۔۔۔۔۔

ے

  مآنشپ اتبن

  مےہ۔۔۔۔۔دورسا آنشپ کیھٹ ےہ مہ الخ ےل ےگنیل۔۔۔۔رواہن وفرا وباتل 

  

ے

 ی   ںیہمت اتپ ںیہن ےہ ہک یم وکن وہں۔۔۔۔۔وه ڑھکا وہرک اس ےک نپ س ان

 

ش

  ےہ۔۔۔۔
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 ریٹسسی اک امکل اور م

ٹ ن

 لم دوراین ای

 

یم داخن دوراین وہں نپ اتسکن یک وٹپ ینپمک یم ش

 ی   ولں ےھجم ادیم ےہ مت 

ن

ریمے ےئل ھچک لکشم ںیہن ےہ ہک یم اسرے وولیکں وک خ

ووڑٹ کیھٹ رکے رکسماےت مریمی ن  ت ھجمس رےہ 
 سك
ن

وہےگ۔۔۔۔۔وه اس یک و

  موہے اتہک ےہ سج اک بلطم ھجمس رک اسرے یہ اخومش وہاجےت یہ۔۔۔۔۔۔

پ دھکی رک وپاتھچ ےہ اور ای  رظن م وت اب آپ ولوگں اک ایک ہلصیف ےہ۔۔۔۔وه س  وک چپ

 ک اور آںیھکن روےن یک وہج ےس رسخ وہیکچ م

ن

وساہ وک یھب داتھکی ےہ سج یک ن

  ۔۔۔ںیھت۔۔

  میم دورسا آنشپ امیتن وہں۔۔۔۔وساہ اےنپ آوسن اصف رکے یتہک ےہ۔۔۔۔م

 ی ن  ر دںیھکی یگ اس ےک دعب آپ ےھجم یھبک م

ن

مگیب اصہبح وسچ ںیل رھپ آج آپ ےھجم آخ

یھب دھکی ںیہن ےکس یگ۔۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت رپ ای  آربئو ااھٹ رک ای  اسڈیئ یک م

  ماامسلی داتی وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 م اگل ںیہن رک یتکس ہی رکےن ےس ریما انیج لکشم وہاجے اگ اور میم وخد ےس

ن

 آپ اک ن

یم اےنپ رھگ واولں وک یھب ںیہن وھچڑ یتکس ہی ریمی لک اکانئت یہ۔۔۔۔۔وساہ وبیتل م

ےہ وت اس ےک قلح یم ای  آوسن اک وگہل ااتکٹ ےہ وه اب ایسی ہگج ڑھکی یھت اہجں ای  

  ۔۔۔۔۔رطف اخیئ یھت وت دورسی رطف ونکاں
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افغر انپ یٹیب یک ن  ت نس رک آہیس یک رطف دےتھکی یہ اور رواہن اےنپ ن  پ یک رطف م

 یم تہب اےگ اج یکچ ےہ ہکبج م

ے

ّ
داتھکی ےہ رواہن ھجمس ایگ اھت ہک اس یک نہب داخن یک حم 

 ھا ل اتیل م

مٹ
س

 یتٹیمس وت یھت رگم وه وفرا اےنپ آپ وک 

ٹ

 
وساہ یک ن  ت نس رک داخن یک رکسماہ

  ۔ےہ۔۔۔۔

  ممگیب اصہبح آپ وک انپ یلمیف اور ھجم یم ےس ای  وک اننچ وہاگ۔۔۔۔۔م

  رہتش متخ رکدے ےگ وساہ ےس۔۔۔۔۔افغر ےتہک م
 
وساہ اہمترے اسھت اجےئ یگ اور مہ ہ

  یہ اور وساہ ےک اسھت س  اںیھن ریحاین ےس دےتھکی یہ۔۔۔۔۔

 ںیہن ےہ۔۔۔۔۔رواہن ماوب ہی آپ ایک ہہک رےہ یہ اس ےن وساہ وک اسھپن   ےہ وساہ طلغ

  موفرا اےنپ ن  پ ےک نپ س ارک اتہک ےہ وت آہیس یھب اںیھن اھجمسیت یہ۔۔۔۔۔م

 یہ۔۔۔۔۔

ے

  مافغر اصچ  ہی ایک ہہک رےہ یہ مہ انپ وساہ وک ےسیک وھچڑ تکس

اوب یم ےن وت آپ یک اجن اچبےن ےک ےئل اکنح ایک اھت اور آپ ےھجم یہ طلغ ھجمس رےہ م

  میہ۔۔۔۔۔وساہ اےنپ ن  پ ےک نپ س ارک روےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔

  وت آج

ے

 رم اجن

ے
ے

وی ریمی زعت ںیہن رمیت۔۔۔۔۔وه وساہ دںیھکی ےصغ م اکش یم ایس وق

  مےس ےتہک یہ۔۔۔۔۔

  ماوب ااسی وت ہن ےہک۔۔۔۔۔
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ںیہمت اتپ ےہ ای  یٹیب ےک ن  پ ےک ےئل تہب رضوری ےہ ہک اس یک یٹیب اس یک موساہ 

زعت رےھک ااسی وکیئ اکم ہن رکے سج ےس اس ےک ن  پ اک رس رشم ےس کھج م

اجےئ۔۔۔۔۔وه ےتہک ےہ وت وساہ اور روےن یتگل ےہ وه یہس وت ہہک رےہ ےھت اس ےن 

  ماہکں ان یک زعت ریھک یھت۔۔۔۔۔۔

ےئل انت نپ لگ وہیئگ ںیھت ہک ںیہمت ریمی زعت اک یھب ایخل م مت ریمی اجن اچبےن ےک

  مںیہن راہ۔۔۔۔۔

اوب ےھجم اعمف رکدے زیلپ یم ںیہن وھچڑ یتکس آپ ولوگں وک اھبیئ آپ وت ھچک وبےل ایم م

اھبیھب اھجمسےئ ہن اوب وک۔۔۔۔۔وساہ نپ ولگں یک رطح س  ےک نپ س اجرک ن  ری ن  ری م

م

ن

ی

 

س

  ےہ اس وک دھکی رک موبیتل ےہ اور داخن ان س  ےک اوم

ے

 دھکی رک اانپ اکن وھکاجن

ن

ن
 
سی
ل

  گل راہ اھت وه ہی س  دھکی رک زیبار وہراہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  موساہ یلچ اجؤ اہیں ےس۔۔۔۔۔افغر ےصغ ےس داھڑےت یہ۔۔۔۔۔

اوب ںیہن یم ںیہن اجؤ یگ زیلپ ےھجم اعمف رکدںی۔۔۔۔۔وساہ روےت وہے ان ےک م

  دقومں یم ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔
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یلچ اجؤ ورہن۔۔۔۔وه ایھب ہہک یہ رےہ وہےت یہ ہک ان ےک دل یم درد ااتھٹ ےہ موساہ 

ےسج وه مک رکےن ےک ےئل اےنپ دل یک ہگج اہھت رھک رک ویہ رکیس رپ رگےن ےک ادناز یم م

ے یہ۔۔۔۔۔۔

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  م

  ےہ وت وساہ یھب م

ے

اوب اوب ایک وہا آپ وک اوب۔۔۔۔۔رواہن وفرا ےس اےنپ ن  پ ےک نپ س ان

ی ےہ۔۔۔۔۔ڑھکی وہ

ے

هٹ
ب ك

  مرک اےنپ ن  پ وک د

رواہن اےس وہک اہیں ےس یلچ اجےئ ورہن۔۔۔۔ورہن ریما رما وہا ہنم دےھکی م

ی 

ے

هٹ
ب ك

یگ۔۔۔۔۔وه درد یک دشت ےس ےتہک ےہ وت وساہ روےت وہے رواہن وک د

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  یک م
 
  وہں۔۔۔۔۔رواہن اتہک ن  ہ

ے

اوب ہی دعب یم دںیھکی ےگ یم ایھب ڈارٹک وک البرک الن

  ےہ اور داخن دوونں اہھت ن  دنےھ ان س  وک داتھکی ےہ اس یم اانت ہن وہا ہک مرط

ے

ف اجن

 ھ رک دھکی یہ ںیل۔۔۔۔۔

ٹ

  ماےگ ی 

 ا اک واہطس یلچ اجؤ اہیں ےس یم اہمترے نپ ؤ م

ن

وساہ ارگ اچیتہ وہ ےک یم زدنہ روہں وت ج

  وہں۔۔۔۔۔افغر وساہ ےک اسےنم اہھت وجڑے ےتہک ےہ وت یفن یم رس الہ

ے

یت مڑکپن

  ےہ۔۔۔۔۔
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ےنیج دو اےس۔۔۔۔آہیس یھب ےصغ یم ارک اےس  وساہ یلچ اجؤ وھچڑ دو اےنپ ن  پ یک اجن

 داخن اھتم اتیل ےہ۔۔۔۔۔

ے
ے

  داکھدیتی ےہ ےسج ی  وق

ہی زعت ےہ اہمتری مت اب یھب ان ےک نپ س روہ یگ ولچ ریمے اسھت۔۔۔۔داخن اس 

  ےہ رھپ یسک ایخل ےس 

ے

 ن

ٹ

  یک رطف ی 
 
روک رک افغر یک رطف دھکی رک اک اہھت ڑکپ ےک ن  ہ

 ےک اسھت اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مزنطہی رکسماہ

 تیب ایسی رکے ےگ ہک وه رات ےک م

ے

الکن آپ ےن اہک اھت ہن ہک آپ انپ یٹیب یک ی

ادنریھے یم رھگ ےس ںیہن اھبےگ یگ آپ ےن یہس اہک اھت اور آپ ےن انپ یٹیب یک م

 تیب انت ایھچ یک ےہ ہک اس ےن رات ےک ادنریھے یم

ے

 ںیہن دن ےک ااجےل یم می

ھجم ےس اکنح ایک اھت اور اب دن ےک ااجےل یم یہ رھگ ےس اجریہ ےہ۔۔۔۔۔وه اتہک م

پ اچپ اس ےک اسھت یلچ اجیت م   ےہ وساہ یھب چپ

ے

  یک رطف الچ اجن
 
وساہ اک اہھت ڑکپے ن  ہ

ےہ اےس یھب اتپ لچ ایگ اھت ہک اب اس یک اس رھگ یم وکیئ زعت ںیہن ےہ اس یک وہج م

  مج س  اخدنان واولں ےک اسےنم اس ےک ن  پ اھبیئ اک رس کھج ایگ اھت۔۔۔۔۔ےس آ

وھٹیب اگڑی یم داخن اس اک اہھت وھچڑ رک ےصغ ےس اتہک ےہ اور وساہ ےبینیقی ےس اےس 

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د
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دھکی ایک ریہ وہ وخد دروازہ وھکل رک وھٹیب اہمترے ن  پ اک ونرک ںیہن وہں وج اہمترے م

 ڈاےل اتہک اگڑی یم مےئل دروازہ وھکول
 
ں۔۔۔۔داخن اےس وخد وک اتکت دھکی امےھت رپ ب

  اتھٹیب ےہ اور وساہ اےنپ آوسن یپ رک ےنھٹیب یتگل ےہ ہک۔۔۔۔۔

اہکں۔۔۔۔ےھچیپ وھٹیب اہیں ےنھٹیب یک اہمتری اواقت ںیہن ےہ۔۔۔۔۔وساہ دروازے م

دھکی رک اخومیش ےس م وھکےل ےنھٹیب یہ یتگل ےہ ہک داخن وفرا وبل داتی ےہ سج رپ وساہ اےس

  مےھچیپ ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 منشنیٹ یک وہج ےس درد ااھٹ اھت وےسی رطخے یک وکیئ ن  ت ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ڈارٹک افغر وکم

  مچپ  رکےک ےتہک ڑھکے وہےت یہ۔۔۔۔۔

  الچ م
 
  وہا ن  ہ

ے

تہب رکشہی ڈارٹک اصچ  آپ اک۔۔۔۔آہیس اےس یتہک ےہ وت ڈارٹک رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اجن

  مرواہن۔۔۔۔۔

 انہک ہک یم ےن ااھچ ایک۔۔۔۔رواہن وج بک ےس اانپ ہصغ طبض رکے م

ے

اوب زیلپ اب ہی م

  مڑھکا اھت اےنپ ن  پ وک رنیم ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
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 س  اس یک آوھکنں یم یم ےن اس ڑلےک ےک مرواہن یم ےن وساہ ےک ےئل یہ ایک ہی

  اھت ہن وت وھجمس اب 

ن

 دیھکی یھت مہ ےن یھبک ہن یھبک وت اےس رتصخ رکن

ے

ّ
ےئل حم 

  رکدن  ۔۔۔۔۔افغر رواہن وک دےھکی ےتہک ےہ۔۔۔۔۔

 داگی۔۔۔۔۔رواہن ڑتپ رک وباتل م

ے

 
اوب وه رم اجےئ یک واہں وه اےس اتپ ںیہن ایک ایک اذی

  ےہ۔۔۔۔۔

وہاگ اےس۔۔۔۔۔یم ےن اس یک وخیش یک اخرط اےس وخد ےس دور م ھچک ںیہن

  الچ م
 
رکدن  ۔۔۔۔افغر روےت وہے ےتہک ےہ وت رواہن ےصغ ےس اھٹ رک رمکے ےس ن  ہ

  ےہ اور اس ےک ےھچیپ یہ فشک ۔۔۔۔۔

ے

  ماجن

اتپ ںیہن ریمی وساہ واہں وخش یھب رہ ےکس یگ ن   ںیہن۔۔۔۔آہیس یسک ڈر یک وہج ےس یتہک م

  یہ۔۔۔۔۔۔

  میم ےن یھب وت یسک یک یٹیب وک ی  ا الھب اہک اھت ہکبج وصقر وار ریما وخد اک اٹیب اھت۔۔۔۔۔

سب اّللّ وساہ وک وکسن دے اور اس ڑلےک اک دل ومم رکدے۔۔۔۔۔افغر یسک وسچ م

  مےک تحت ےتہک یہ وت آہیس سب اخومیش یس آوسن اہبیت یہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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 و۔۔۔۔۔داخن اگ

ے

ڑی اےنپ ےلگنب یم روک رک ےصغ ےس اتہک ےہ وت وساہ وفرا ےس اگڑی مای

 یت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےس ای

  ےہ وت وساہ یھب رظنںی

ے

یچین رکے اس م ریمے اسھت ولچ۔۔۔۔وه اتہک ادنر یک رطف اجن

  مےک ےھچیپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ی رہ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ادنر دالخ وہیت ےہ وت اانت وخوصبرت الگنب دھکی رک د
 
  وساہ چ

 یت م

ٹ
پ
وساہ۔۔۔۔داخن وساہ ےک روےنک رپ اتہک ےہ وت وساہ ڈر رک وفرا اس ےک ےھچیپ ڑیسن  ں خ

  ےہ۔۔۔۔۔

دروازہ وھکول۔۔۔۔داخن اےنپ رمکے ےک اسےنم ڑھکا اتہک ےہ وت وساہ ےلہپ اےس ہن یھجمس 

ی ےہ ہک ہی ہہک ایک راہ ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مےس د

  یج۔۔۔۔۔

 

ے

  رک دروازہ مآئ ڈیس اونپ دا ڈور۔۔۔۔وه ےصغ ےس دڑھن

ٹ

 ےہ وت وساہ ڈر رک وفرا ےس اےگ ی 

  

ے

ی رظن اس رپ ڈال رک ادنر دالخ وہن

صل

ن

غ

وھکیتل ےہ سج رپ داخن دروازہ وھکےنل رپ ای  

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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 وگنں وک اسےنم لبیٹ رپ م

ٹ

 رو۔۔۔۔۔وه وصےف رپ ھٹیب رک انپ دوونں ن

ے

ولچ ریمے وشز ان

 ھ ےک ےچین ےھٹیب 

ٹ

 ریت ےہ اور داخن مرےھک اتہک ےہ سج رپ وساہ اےگ ی 

ے

رک اس ےک وشز ان

  وہا آںیھکن دنب رکے ےھچیپ گیٹ اگل اتیل ےہ۔۔۔۔۔

ے

  رکسمان

 ر رک ڑھکی یہ وہیت ےہ ہک وه اانپ اہھت م

ے

 رو۔۔۔۔وساہ داخن ےک وشز ان

ے

ریمی ڑھگی یھب ان

اےگ رکے ای  اور مکح دے داتی ےہ سج رپ وساہ اانپ ہصغ طبض رکے اس ےک اہھت ےس 

 ریت ےہ۔۔

ے

  م۔۔۔۔مڑھگی ان

ریمے ےئل ای  پک اچےئ انب رک الؤ م ےچین ٹفیل اسڈیئ رپ نچک ےہ واہں اجرک

 یت یہ ےہ ےک داخن ای  اور مکح داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  موفرا۔۔۔۔وساہ ایھب م

 رہ م

 

داخن یم ےن ڑپکے جنیچ رکےن یہ۔۔۔۔وه اےنپ اھبری وجڑے یک رطف اش

  م۔۔رکیت یتہک ےہ وت داخن آںیھکن وھکل رک اےس داتھکی ےہ۔۔۔

م۔۔۔۔کیھٹ ہہک ریہ وہ۔۔۔۔وه اتہک اھٹ رک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

م
 م
ہ

  

 ےک م

ے

ی شخب یسک وبب

لہ

  ےہ وت ا

ے

ی شخب وک آواز اگلن

لہ

ی شخب ۔۔۔۔۔وه ا

لہ

ی شخب۔۔۔ ا

لہ

ا

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  منج یک رطف احرض وہن

  اتہک یہ ےہ ہک داخن ےک رمکے یم ای  ڑلیک اور م

ے

یج اصچ  یج آپ ےن۔۔۔۔وه ان

  ےہ۔۔۔۔۔وه یھب دنہل یک م

ے

  مرطح ایتر وہیئ ڑھکی وک دھکی رک ریحان رہ اجن
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ی م

لہ

ی شخب اہمتری نہب ےک نپ س وکیئ رپاےن ڑپکے وہےگن۔۔۔۔۔وه وپاتھچ ےہ وت ا

لہ

ا

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ےہ ہکبج وساہ اےس ےصغ ےس د

ے

  شخب ہن یھجمس ےس انم رکن

  م۔۔۔۔مںیہن اصچ  یج اس ےک نپ س وت ںیہن یہ۔۔۔۔وه وساہ وک دھکی رک اتہک ےہ

ااھچ وت اس ےس وکیئ ای  وسٹ ال رک دو اوہنں ےن اننہپ ےہ۔۔۔۔وه وساہ یک رطف م

  ےہ وت وساہ اانپ ہصغ طبض ںیہن رک نپ یت اور۔۔۔۔۔۔

ے

 رہ رکن

 

  ماش

آپ ےن ھجمس ایک راھک ےہ ےھجم یم ایک یسک ےک یھب ڑپکے نہپ ولیگن یھبک ھجم ےس م

 واےت یہ یھبک ھچک وت یھبک ھچک۔۔۔۔۔وساہ

ے

 ےصغ ےس یتہک اور داخن اس یک وجےت ای

  ےہ ویکہکن داخن 

ے

یٰ شخب وت وساہ ےک ےئل داع رکن

لہ

 ت رپ ریحان اس اےس داتھکی ےہ ہکبج ا
 
خ

 ۔۔۔۔۔

ن

 ولبان

ے

 م

 

  بلطم انپ ش

ن

  مےک اسےنم انت اویچن آواز یم ن  ت رکن

  یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  مےھجم ںیہن رانہ اہیں یم اج ریہ وہں۔۔۔۔وه یتہک ن  ہ

  اکنال وت ھجم ےس ی  ا وکیئ ںیہن مویہ 
 
روک اجؤ ارگ مت ےن ای  دقم یھب رمکے ےس ن  ہ

  وہاگ۔۔۔۔۔داخن ڑھکے وہرک ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ںیہن وت ایک رکے ےگ آپ ےھجم امرے ےگ۔۔۔۔وساہ اس ےک اسےنم ڑھکی وہرک اس 

  میک آوھکنں یم دھکی رک یتہک ےہ۔۔۔۔
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ی شخب رواہن افغر وک اجرک وگیل ام

لہ

ر دو۔۔۔۔داخن وساہ یک آوھکنں یم دےتھکی یہ ےصغ ما

 ادکیم کیھٹ وہاجےت 
 
ےس اتہک ےہ اور داخن یک ن  ت نس رک وساہ ےک امےھت رپ ڑپے ب

  یہ۔۔۔۔۔

  مہن۔۔۔ںیہن۔۔۔۔ریمے اھبیئ وک۔۔۔۔۔

  ںیہن اچےیہ م

ن

ی شخب۔۔۔۔مت ےن انس ںیہن رواہن افغر وک وگیل امر دو اور ن  د رانھک وه امرن

لہ

ا

 رپ انتم اس یک

ن

 ن

ٹ

  ہک وه ذعمور وہاجے۔۔۔۔۔داخن ےصغ ےس داھڑ رک م ن

ن

وگایلں امرن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

پ اجن

ن

ی شخب اکی

لہ

  ماتہک ےہ سج رپ ا

  مںیہن آپ ااسی ںیہن رکے ےگ ۔۔۔۔۔۔م

یٰ شخب

لہ

یٰ شخب۔۔۔۔۔وه اےس اتہک ا

لہ

وک اتہک ےہ وت م یم ااسی رکاتکس وہں اور یم رکو اگ اجؤ ا

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

  موه رس الہن

 رکے داخن زیلپ روک ںیل م

ے

ںیہن ںیہن۔۔۔۔اھبیئ روک زیلپ ااسی م

یٰ شخب رک ےھچیپ اےت وہے یتہک ےہ اور رھپ داخن وک آواز م

لہ

اگلیت ماںیھن۔۔۔۔۔وساہ ا

  ےہ۔۔۔۔۔

ی شخب ےک روےنک رپ اتہک م

لہ

مت ےن انس ںیہن اجؤ رواہن وک وگیل امر دو۔۔۔۔۔داخن ا

  ےہ۔۔۔۔۔
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ںیہن داخن زیلپ ااسی ہن رکے یم۔۔۔۔یم ںیہن اجؤ یگ یم ہشیمہ یہی روہ یگ آپ م

 اںیہن روک ںیل۔۔۔۔۔وساہ روےت وہے داخن اک اہھت ڑکپ ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ی شخب وک دون  رہ ممت ںیہن اجؤ ےگ ہن 

لہ

  وہاگ۔۔۔۔۔داخن ا

ن

ی شخب۔۔۔۔ےھجم وخد یہ اجن

لہ

ا

  ےہ وت اس ےک اہھت یم م

ے

  واسپ ان
 
  ےہ اور چ

ے

ےس رواتک دھکی اےنپ رمکے یک رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ای  نگ وہیت ےہ ےسج دھکی وساہ اک وخن کشخ وہن

ڑیسن  ں م داخن ااسی ہن رکے یم ںیہن اجؤ یگ ااسی ہن رکے۔۔۔۔وساہ اےس ےک ےھچیپم

 ےت وہے یتہک ےہ اور داخن ےصغ ےس سب

ے

  مای

ے

  ےہ۔۔۔۔۔۔م ڑیسن  ں ای

ے

 راہ وہن

 ا اک واہطس روک اجےئ ےھجم اعمف رکدںی یم ےن آپ ےس اےسی ن  ت 

ن

داخن ج

 یک۔۔۔۔وساہ دلجی ےس اس اک ن  زو ڑکپے روےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔م

یم ےسیک امن ولں ےک مت اب اجےن یک ن  ت ںیہن رکو یگ۔۔۔۔۔داخن رک ےک اےس 

 دںیھکی اتہک ےہ سج رپ وساہ دلجی ےس اےنپ آوسن اصف رکیت ےہ۔۔۔۔۔م

 یم ےن دون  رہ اجےن یک ن  ت یک وت آپ ھچک یھب رکدانی یم ھچک ںیہن وہک یگ۔۔۔۔۔مارگ 

ی شخب وک اجےن اک ہہک رک وساہ یک رطف رکسما رک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔م

لہ

 مت اجؤ۔۔۔۔داخن ا
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ے یک ن  ت یک وت یم اہمترے رپ اکٹ دواگن اور م

ن

کلن

ن

ن
ارگ مت ےن دون  رہ ریمی دیق ےس 

ن  پ ےہ۔۔۔۔وه اس ےک ن  ولں وک اکن ےک ےھچیپ رکے ماہمترے رپ اہمترا اھبیئ اور م

  ےہ اور وساہ ویہ روےت وہے ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  وہا اتہک اورپ یک رطف اجن

ے

 رکسمان

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

فشک ےھجم یہس یہس اتبؤ ےک اس دن ایک وہا اھت۔۔۔۔۔رواہن فشک ےک اسےنم اھٹیب م

  ےہ وج ےچین ہنم

ے

 رکے وبےنل ےک ےئل اافلظ وجڑیت ےہ اےس ماس ےک وجاب اک رظتنم وہن

 ھجمس ںیہن آیت ہک اب ایک وبےل۔۔۔۔۔م

 رواہن وه۔۔۔۔م

 ۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت اکٹ رک ےصغ ےس م

ن

 انہک وج ن  ت ےہ ویہ اتبن

ے

فشک وھجٹ م

 اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ےس یسک م
 
رواہن راہعب ےن بلطم راہعب وک۔۔۔۔۔وه ایھب اتب یہ ریہ وہیت ےہ ےک ن  ہ

 اور رھپ ارمح ےک روےن یک آواز ایت ےہ ےسج نس رک رواہن اور فشک وفرا مزیچ ےک رگےن یک

  اجےت یہ۔۔۔۔۔م

ن

  یک اجی
 
 ن  ہ

ا  دھکی وفرا اےس انپ وگد م

ے

کلی

ن

ن
ہی اّللّ ریخ ہی ےسیک رگ ایگ۔۔۔۔فشک ارمح ےک رس ےس وخن 

 یم ااھٹیت ےہ۔۔۔۔۔
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رواہن وک یتہک یہ مرواہن اےس اتپسہل ےل رک اجؤ دوھکی انتک وخن لکن راہ ےہ۔۔۔۔آہیس 

  ےہ اور اس ےک ےھچیپ یہ م

ے

  یک رطف اجن
 
  فشک یک وگد ےس ارمح وک اتیل ن  ہ

ے

وت وه رس الہن

 فشک۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

آپ یک اچےئ۔۔۔۔۔وساہ داخن یک رطف پک ڑپاھےت وہے یتہک ےہ وج وصےف رپ م

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 راہ وہن

ن

 وھپی

ٹ

 
 اھٹیب رگسی

ےس پک اتیل اجن وبچ رک پک وھتڑا ڑیٹا رکداتی ےہ الؤ۔۔۔۔۔داخن اس ےک اہھت 

سج ےس رگم رگم اچےئ وساہ ےک اہھت رپ رگیت ےہ اور اچےئ رگےت یہ وه ڑتپ اجیت م

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 اہ۔۔۔۔۔۔

اوو۔۔۔۔وسری وسری اجوبنچ رک رگ یئگ۔۔۔۔ںیہمت زن  دہ فیلکت وت ںیہن 

  اےس داتھکی

ے

 وہا اتہک سج رپ وساہ موہریہ۔۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپ ےک اےنپ نپ س اھٹیبن

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 روےت وہے اےس د

فیلکت وہریہ ےہ۔۔۔۔۔وه دون  رہ اس ےس وپاتھچ ےہ سج رپ وساہ اابثت یم رس الہیت م

 ےہ۔۔۔۔۔
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ےس اس اک الج وہا اہھت زور ےس دن   رک م ایک اہک فیلکت وہ ریہ ےہ۔۔۔۔اب یک ن  ر وه ےصغ

 وہے یفن یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔موپاتھچ ےہ سج رپ وساہ فیلکت یک دشت ے روےت 

  ھٹیب رک 

ے

ڈگ وہین یھب ںیہن اچےیہ۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت وھچڑ رک وصےف ےس گیٹ اگلن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 وک وہوٹنں ےس اگلن

ٹ

 
 رگسی

وےسی ای  ن  ت وت اتبؤ۔۔۔۔وه یسک ایخل ےک اےن رپ دیساھ وہرک ھٹیب رک اس یک رطف م

 کھج رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔م

  وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔ج۔۔۔یج۔۔۔وساہ ڈرےت ڈرےت

 ےہ؟؟؟م

ے

ّ
 ںیہمت ھجم ےس حم 

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  وہن
 
ی  

ے

ی ےہ وج اس ےک تہب ف

ے

هٹ
ب ك

 وساہ اس ےک وسال رپ اےس د

۔۔۔۔۔داخن اس ےک دےنھکی رپ اس ےک اگل رپ ای  اہھت رھک م

ے

ّ
اتبؤ رکیت وہ ھجم ےس حم 

رک ایپر ےس وپاتھچ ےہ سج رپ وه من آوھکنں ےس اابثت یم رس الہیت ےہ اور وساہ یک ن  ت م

ا  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

ج ی

ن

ب

 رپ اس قہقہ وگ

۔۔۔۔وه اتسنہ وہا اتہک

ے

ّ
 ماہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔ایھچ ن  ت ےہ رگم ےھجم ںیہن ےہ مت ےس حم 

  ےہ سج ےس وساہ اخےنسن گل اجیت ےہ م

ے

 اک ای  شک اتیل دوھاں اس ےک ہنم رپ امرن

ٹ

 
رگسی
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 اک دوھاں اس ےک آوھکنں ےک اسھت اس ےک قلح یم یھب ایگ م

ٹ

 
ویکہکن رگسی

 اھت۔۔۔۔۔۔۔

ی شخب ڑپکے الن   ےہ اس یم ےس ای  نہپ ول رھپ ںیمہ م

لہ

ولچ اوھٹ اب اہیں ےس اور وج ا

  ےہ ںیہک۔۔۔۔۔وه

ن

 ڈاےل اےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔ اجن
 
 امےھت رپ ب

 اہک۔۔۔۔۔وساہ وپچ یہ یتیل ےہ۔۔۔۔۔م

 ا اجیت م
 
اہمتری ایلگ زسا۔۔۔۔داخن رکسماےت وہے اتہک ےہ سج رپ وساہ ھگ

 ےہ۔۔۔۔۔۔

 اب رکدیتی 

ن

 ہ خ

ن

 اک اسرا م

ٹ

 
 داھکیؤ ےھجم رگسی

ے

اجؤ اب اہیں ےس انپ وحنمس لکش م

دھک ےس اےس دھکی رک اور رھپ اانپ الج وہا اہھت وہ۔۔۔۔۔داخن زیباری ےس اتہک ےہ وت وساہ 

  یلچ اجیت ےہ اجنےن اب اور ایک رکےن واال اھت وه اس ن  ت ےس وه ااجنن م
 
ی ن  ہ

ے

هٹ
ب ك

د

 یھت۔۔۔۔۔۔م

______________________ 

وساہ رمکے یم یھٹیب اجنےن بک ےس آوسن اہب ریہ یھت اور ن  ر ن  ر اےنپ ےلج وہے اہھت رپ م

 امر ریہ 

ن

یھت اےس فیلکت وہریہ یھت رگم اہھت ےس زن  دہ دل یم۔۔۔۔۔۔ میھب وھپی
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وج داخن ےن تہب ی  ی رطح وتڑا اھت رگم دل رھپ یھب اےس وھچڑےن وک ایتر ںیہن م

  اھت۔۔۔۔۔

وه روےت وہے اانپ اہھت دھکی ریہ وہیت ےہ ہک ڑیچ یک آواز ےس دروازہ وھکاتل ےہ سج رپ م

ی ےہ وت داخن دروازے رپم

ے

هٹ
ب ك

  ےہ وه اےس دھکی رک  موه رس ااھٹرک د

ے

ڑھکا اےس یہ دھکی راہ وہن

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ماےنپ آوسن اصف رکیت دون  رہ ےس اانپ اہھت د

  رمکے یم وصہف اور ڈیب وموجد ےہ وت ویکں اےسی زنیم رپ یھٹیب وہ۔۔۔۔۔داخن م
 
چ

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  اس ےک اسےنم ڑھکا اتہک ےہ سج رپ وه رظن ااھٹ رک اےس د

ا  م مریخ اہمتری ہگج

ن

کلی

ن

ن
یھب یہی ےہ۔۔۔۔یم ںیہمت ہی اتبےن آن   اھت ہک ایتر وہاجؤ ںیمہ 

  ےہ۔۔۔۔۔

آپ ریمے اسھت ایک رکے ےگ۔۔۔۔۔وساہ اےس دھکی رک وپیتھچ ےہ سج رپ وه ای  

  ےہ وت اس ےک اہھت یم ای  

ے

  واسپ ان
 
  ےہ اور چ

ے

  یک رطف اجن
 
رظن اےس دھکی رک ن  ہ

  ےہ وساہ اس ےک اہھت

ے

ی الگب اک وھپل وہن

ے

هٹ
ب ك

 یم الل الگب دھکی رک ریحاین ےس اےس د

  ےہ۔۔۔۔۔

 ھٹیب رک وپاتھچ م
 
ہی دوھکی انتک وخوصبرت ےہ ہن۔۔۔۔۔وه اس ےک اسےنم وجنپں ےک ب

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ےہ سج رپ وساہ ےلہپ وھپل وک اور رھپ اےس د
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 مایسی یہ وخوصبرت مت وہ۔۔۔۔وه اتہک الگب وک انپ یھٹم یم دنب رکے لسم داتی ےہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  سج رپ وساہ یک آوھکنں یم وخف آاجن

  انپ یھٹم وھکاتل ےہ وت الگب یک ایتپں ھچک وٹٹ یکچ وہیت یہ وت ھچک م
 
ہی دوھکی۔۔۔۔وه چ

 وھچڑ دیتی یہ۔۔۔۔۔۔

ن

  مےنلسم یک وہج ےس اس ےک اہھت رپ رن

  ےہ 

ے

اور وساہ میم اہمترا ہی احل رکو اگ۔۔۔۔وه اس یک رطف اتکھج آہتسہ ےس اتہک رکسمان

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  وخف ےس اےس د

ےھجم نیقی ےہ اب مت دون  رہ ھجم ےس ںیہن وپوھچ یگ ہک یم ایک رکو اگ اہمترے م

پ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

  ےہ اور وساہ وت وخف ےس یہ اکی

ے

  ماسھت۔۔۔۔وه اتہک ڑھکا وہن

اوھٹ اب اہجں مہ اجرےہ یہ واہں مت ےن اسری زدنیگ رانہ ےہ۔۔۔۔۔وه تخس ےجہل م

  م ےہ وت وساہ اھٹ ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔یم اتہک

رگم آپ اےنپ رھگ واولں وک ایک اتبےئ ےگ ریمے ن  رے یم۔۔۔۔۔۔وه وپےھچ انب ںیہن م

  مرہ یکس۔۔۔۔۔

ی شخب ڑپکے الن   ےہ اس یم ےس ای  نہپ 

لہ

وه ںیہمت دلج اتپ لچ اجےئ اگ اب اجؤ وج ا

  ےہ اور وساہ مرک ےچین اؤ یم ااظتنر رک راہ وہں اہمترا۔۔۔۔۔وه اےس اتہک

ے

  یک رطف اجن
 
 ن  ہ
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ڈیب رپ رےھک ڑپکے وج دےنھکی یم یہ رپاےن گل رےہ ےھت اںیھن ااھٹ رک واش روم یم 

  اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  اھکںیل۔۔۔۔۔فشک اھکےن یک رٹے اس ےک اسےنم رےتھک وہے یتہک م

ن

رواہن اھکن

  ےہ اںیھن ھچک

ے

 یہ دی   وہیئ یھت ارمح وک اتپسہل ےس الےئ مےہ وج اانپ رس اھتےم اھٹیب وہن

  موہے۔۔۔۔۔

  ےل اجؤ اےس۔۔۔۔وه ریغب رس ااھٹےئ اےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مےھجم ںیہن اھکن

 اب وہاجے یگ۔۔۔۔۔

ن

  رواہن اےسی رکے ےگ وت آپ یک تعیبط خ

  اھکولں۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس م

ن

 یم ےہ اور مت ہہک ریہ وہ یم اھکن

ے

 
واہں ریمی نہب ازی

پ وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔اتہک ےہ سج    مرپ فشک چپ

 ماتپ ںیہن وه ریمی نہب ےک اسھت ایک رکے اگ وه وت ےبوصقر ےہ۔۔۔۔رواہن ےتہک ےتہک

 ہک م

ے

  یھت داخن ےن یھبت وساہ ےس دبہل ایل اھت ن

ن

  ےہ اےس انپ نہب تہب زعی 

ے

روےن گل اجن

رواہن وک فیلکت وہ اور اس اک دبہل وپرا وہراہ اھت ویکہکن رواہن وک فیلکت وہ ریہ م

  میھت۔۔۔۔۔۔
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 م

ے

رواہن رو ویکں رےہ وہ ھچک ںیہن وہاگ مہ واسپ ےل آے ےگ اےس آپ رکف م

  دیتی ےہ۔۔۔۔۔ رکںی۔۔۔۔فشک اےس وحہلص

فشک ےھجم اتبؤ اس رات ایک وہا اھت مت۔۔۔مت وت اجیتن وہ ہن ویکں یک راہعب ےن 

وخدوخیش۔۔۔۔۔وه وہےن آوسن اصف رکے وپاتھچ ےہ سج رپ فشک وھتگ لگن رک م

  مرہ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔وه۔۔۔وه وت وخد اےنپ رھگ م ل ںیہن اتپ ہک راہعب ےن ویکں ایک ہی س 
ب لک
رواہن ےھجم 

 وخیش ےس۔۔۔۔۔فشک اتپ ںیہن ویکں اس ےس وھجٹ وبل دیتی میئگ یھت

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وت رھپ وه ےھجم ویکں الب ریہ یھت اس ےک اھبیئ ےن ہی ویکں اہک ےک وه ریمی وہج ےس رمی م

 ۔۔۔۔

ے

  ےہ۔۔۔۔۔رواہن وک اس یک ن  ت رپ نیقی ںیہن ان

نیقی ںیہن ےہ م رواہن ےھجم ںیہن اتپ ہک اس ےن ااسی ویکں اہک آپ وک۔۔۔۔آپ وک ھجم رپ

ایک۔۔۔۔۔وه اےس دھکی رک وپیتھچ ےہ سج رپ رواہن سب اخومیش ےس اےس داتھکی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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فشک ارگ سج دن ےھجم اتپ الچ ےک مت ےن ھجم ےس وکیئ یھب ن  ت اپھچیئ ےہ اس دن 

  یک رطف م اہمترا اس رھگ یم اور ریمی زدنیگ یم
 
 ی دن وہاگ۔۔۔۔۔رواہن اتہک ن  ہ

ن

آخ

  ےہ اور فشک

ے

   اس یک ن  ت نس رک اےنپ امےھت ےس ےنیسپ اصف رکیت ےہ۔۔۔۔۔اجن

یم۔۔۔۔یم۔۔۔یم ایک رکو۔۔۔۔راہعب ہی مت ےن ایک رکدن   ویکں یم ےن راہعب ےک م

 دی ہی رھپ راہعب وک اچب ایل اھت وت رواہن م

 

رھگ واولں وک رواک اھت ااھچ اھت رکےن دیتی دوونں وک ش

 دی ہن رکیت۔۔۔۔وه وخد یہ وسچ رک

 

ی مےس ش

ے

هٹ
ب ك

 روےن یتگل ےہ اور رھپ اےنپ وچبں وک د

  مےہ وج آرام ےس وس رےہ وہےت ےہ۔۔۔۔۔

یم ےسیک وھچڑ یتکس وہں اںیہن یم اےنپ وچبں یک اخرط رواہن مت ےس وھجٹ وبولں یگ م

ےھجم اعمف رکدانی۔۔۔۔وه افص اور ارمح اک ن  ری ن  ری اماھت وچم رک یتہک ےہ ہکبج رو یھب م

  مریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  آھکن وھکیتل م
 
وساہ اگڑی ےک ےکٹھج ےس ایتھٹ ےہ وه اےنت ےبمل فس یم وسیئگ یھت اب چ

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 ن  یل د
 
 ن  یل یہ ہ

 
  ےہ وت اےنپ اےگ ےھچیپ ہ
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  یک رطف دھکی رک داخن ےس وپیتھچ ےہ وج ڈراویئ 
 
ہی وکن اس اگؤں ےہ۔۔۔۔۔وساہ ن  ہ

  ےہ رگم اس 

ے

  مرک راہ وہن
 
ےک وسال رپ کیب ریمر ےس اےس داتھکی ےہ وج رکسماےت وہے ن  ہ

ووں وک دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ن
ھی

ن

ج

  م

  اخوینال۔۔۔۔۔

  م

ے

ی ےہ وج ڈراویئ رکےن یم رصموف وہن

ے

هٹ
ب ك

داخن ےک وبےنل رپ وه ای  رظن داخن وک د

ی 

ے

هٹ
ب ك

 ی یس وحلي  د

ٹ

ی ےہ وت اےس وھتڑی دور ںیہک ی 

ے

هٹ
ب ك

  د
 
  دون  رہ ن  ہ

 
ےہ وه چ

  ۔۔۔۔ےہ۔

ہی وحلي  سک یک ےہ۔۔۔۔۔وه دون  رہ ےس وسال رکیت ےہ سج رپ داخن وکیئ وجاب 

  م ںیہن داتی
 
ی  

ے

اور وساہ ایس وحیلی وک دےتھکی ریتہ ےہ وج اب آہتسہ آہتسہ رکےت ان ےک ف

  موہریہ یھت۔۔۔۔۔

ی ےہ ہک ان یک اگڑی ایس وحیلی یم دالخ وہریہ ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ماور رھپ وساہ د

اابثت   ےہ۔۔۔۔۔وساہ داخن ےس وپیتھچ ےہ سج رپ وه اےس دھکی رکہی آپ یک وحیلی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یم رس الہن

ی ےہ سج یم وه دالخ وہرےہ ےھت چیپ یم ان م

ے

هٹ
ب ك

وساہ رکسماےت وہے اس وحیلی وک د

 ی یھت وه

ٹ

 ن  یل یھت وحیلی تہب ی 
 
ای  اسڈیئ م یک اگڑی لچ ریہ یھت اور دوونں اسڈیئ رپ ہ
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ی ےہ اہجں

ے

هٹ
ب ك

 ےگل وہےت یہ متہب ےس د

ے
ن

 ی  یگن وھپل وت ای  ہگج آم ےک درچ

ن

 رن

 ےگل ےھت اب وحیلی یک وھتڑی ادنر اجیت ےہ اگڑی وت م

ے
ن

 ر ےک درچ

ن

ںیہک ارمود وت ںیہک ان

  موساہ یک رظن ھچک ڑلویکں رپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

وج لیپ دوچ لیھک ریہ وہیت ےہ ارثک وه یھب اےنپ رھگ یم فیس ےک اسھت ہی لیھک الیھک م

 ہی ااسی لیھک ےہ سج یم مہ وچک یک دمد ےس زنیم رپ ڈےب انبےت یہ اور رھپ مرکیت یھت

 رک ای  نپ ؤ ےس ڈوبں یم اجمپ رکےت 

ن

پ
اس یم ےس یسک ای  ڈےب یم رھتپ هٹ

  یہ۔۔۔۔۔

ی ےہ وت داخن م

ے

هٹ
ب ك

  وساہ د
 
وه اںیھن وسوچ یم وہیت ےہ ہک اگڑی ادکیم رویتک ےہ اور چ

ی ےہ وج اب اھبےتگ وہے ان م

ے

هٹ
ب ك

  ےہ وه دون  رہ اںیہن ڑلویکں وک د

ے

  راہ وہن

ے

اگڑی ےس ای

ر ف آریہ وہیت یہ۔۔۔۔۔۔م
کن ط

  م

  اجؤ۔۔۔۔داخن اس یک رطف اک درو

ے

 دانی ڑپے اگ ہک اگڑی ےس ای

ن

ن

 

 س
ی

ٹ

 ی
ت

ازہ مںیہمت اون

  آیت ےہ۔۔۔۔۔۔م
 
  موھکےل ےصغ ےس اتہک ےہ سج رپ وساہ رشدنمہ یس ن  ہ

  ارک یتہک ےہ رگم رھپ اس ےک اسھت ااجنن م
 
ی  

ے

 ہ ف
 
االسلم مکیلع داخن اھبیئ۔۔۔۔۔زہ

ی ےہ وج وخد اےس ریحت ےس دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مڑلیک وک دھکی رک زواہ وک د

۔۔۔۔۔وه ریغب   م رکسماے اتہک ےہ۔۔۔۔ومکیلع االسلم۔۔۔۔۔ےسیک وہ مت س 
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کیھٹ یہ مہ رگم ہی وکن ےہ۔۔۔۔۔زواہ وپیتھچ ےہ وت داخن وساہ یک رطف داتھکی م

  ےہ۔۔۔۔۔

ہی وساہ ےہ۔۔۔۔وه سب اانت اس اتبرک ادنر یک رطف اتلچ ےہ وت وساہ یھب اس ےک ےھچیپ اجیت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

یک تشپ وک دھکی رک یتہک م زواہ ےھجم دال یم ھچک اکال گل راہ ےہ۔۔۔۔ینیع داخن اور وساہ

  ےہ۔۔۔۔۔

 ہ اانپ ادنازہ اگلیت ےہ وت ینیع اور زواہ م
 
 دی رک یل ےہ۔۔۔۔زہ

 

ےھجم اتگل ےہ داخن اھبیئ ےن ش

 ہ وحیلی یک دورسی اسڈیئ اہجں ادح اسد م
 
اس دھکی رک وفرا ادنر یک رطف اجیت یہ اور زہ

 ن ےھت۔۔۔۔۔۔۔

ن

  ماور دعن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

وں وک آواز م

ن

 

ے

 ہ وھپیل وہیئ اسوسنں ےک اسھت ان ت
 
اھبیئ۔۔۔اھبیئ۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔زہ

 ہ یک آواز رپ م
 
 ےھت رگم زہ

ٹ

 ےک ےچین اچرنپ یئ رپ یل 

ے
ن

اگلیت ےہ وج آرام ےس آم ےک درچ

  اھت۔۔۔۔۔

ٹ

ے یہ ادح ایھب یھب وےسی یہ ل 

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  اھٹ رک 

 ھا ل رک ن  ت رشوع مایک وہایگ ےہ ریخ وت ےہ۔۔۔۔۔اسد وپاتھچ ےہ وت وه اےنپ

مٹ
س

 آپ وک 

  رکیت ےہ۔۔۔۔
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  موه داخن اھبیئ۔۔۔۔

  مداخن آن   ےہ اہک ےہ۔۔۔۔۔ادح وفرا اس یک ن  ت نس ااتھٹ ےہ۔۔۔۔۔

  ماہں داخن اھبیئ آے یہ رگم اےلیک ںیہن اسھت یم انپ ویبی وک یھب الےئ یہ۔۔۔۔۔م

  ایک۔۔۔

  ایک۔۔۔۔

 رک وپےتھچ یہ 

ن

  ماںیھن اہکں نیقی آراہ اھت۔۔۔۔۔ایک داخن یک ویبی۔۔۔۔س  وچی

اہں یم یہس ہہک ریہ وہں وه ڑلیک داخن اھبیئ ےک اسھت وحیلی ےک ادنر یئگ ےہ اور انت م

 ہ ہہک رک اس یک رعتفی یھب رکدیتی ےہ۔۔۔۔۔
 
  مایپری ےہ ہن۔۔۔۔۔زہ

  م

ے

  اجن

ن

ولچ دےتھکی یہ دادی اک ایک رنشکی وہاگ آاجؤ۔۔۔۔اسد اتہک وحیلی ےک ادنروین اجی

  موت اس ےک ےھچیپ یہ اسرے۔۔۔۔۔۔م ےہ

  ےہ اور وساہ اس ےک م

ے

  ادنر اےت یہ وت داخن دادی ےس رس رپ ایپر ےل راہ وہن
 
وه ولگ چ

  مےھچیپ رظنںی اکھجےئ ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 رہ م

 

پ رےنہ اک اش  ہ ادح وک وکین امر رک یتہک ےہ سج رپ زواہ اےس چپ
 
ہی ےہ وه ڑلیک۔۔۔۔زہ

  رکیت ےہ۔۔۔۔۔
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 وکن ےہ۔۔۔۔۔۔دادی اس وک ایپر دےنی ےک دعب وساہ یک رطف دھکی مہی اہمترے ےھچیپ

 ےک ےئل واہں اسرے ڑھکے ےھت۔۔۔۔۔

ن
ن

  مرک وپیتھچ یہ اور ایس اک وجاب یس

ی ےہ 

ے

هٹ
ب ك

دادی ہی۔۔۔۔۔ےباہسرا ےہ۔۔۔۔۔داخن یک ن  ت رپ وساہ رس ااھٹ رک اےس د

  مہک ےسیک اس ےن اس وک ےب اہسرا انب دن  ۔۔۔۔۔

واےل ےلگنب یم اکم رکےن آیئ یھت ےھجم ااھچ ںیہن اگل واہں اسرے رمد م ہی ریمے الوہر

  وہےت یہ یھبت یم اےس اہیں ےل آن  ۔۔۔۔۔

رکش داخن ورہن یم وت ڈر یئگ یھت۔۔۔۔راسخہن داخن یک ن  ت نس رک بک اک رواک وہا 

  اسسن احبل رکیت یہ۔۔۔۔

وہرک ےتہک م یم یھب۔۔۔۔آہنم یھب یتہک وت اسرے وھچےٹ یھب ای  زن  ن

  یہ۔۔۔۔۔۔

  ماور مہ یھب۔۔۔۔۔

ی رظن ےس دھکی رک اتہک ےہ م

صل

ن

غ

 ہ وک 
 
 ن زہ

ن

 ہ ےھجت وت مہ دعب یم وپےھچ ےگ۔۔۔۔دعن
 
زہ

  سج رپ وه اےنپ داوتنں یک امنشئ رکایت ےہ۔۔۔۔

ااھچ ااھچ ادرھ اؤ اٹیب۔۔۔۔۔دادی ایپر ےس وساہ وک البیت یہ وت وساہ ای  رظن داخن وک دھکی م

  نپ س اجیت ےہ۔۔۔۔۔ رک ان ےک
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ریمے نپ س وھٹیب۔۔۔۔۔وه اےس اےنپ اسھت تخت رپ اھٹیبیت یہ دادی ہشیمہ تخت رپ یہ م

  میتھٹیب ںیھت۔۔۔۔۔

مت اےس اانپ یہ رھگ انھجمس ںیہمت اہیں وکیئ اکم رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ےسیج اہیں م

 ہ ریتہ یہ اب ےس مت یھب اےسی یہ روہ یگ۔۔۔۔۔دادی 
 
ایپر ےس اس مزواہ ینیع اور زہ

  میتہک یہ وت وه یھب رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔ ےک اگل رپ اہھت رںیھک

ںیہن دادی ہی تہب وخدار ےہ ہی اہیں اےسی ںیہن رےہ یگ اس ےن ےھجم ےلہپ یہ ہہک دن   اھت م

ہک یم واہں وکیئ اکم رکوں یگ یھبت روہں یگ۔۔۔۔داخن دادی یک ن  ت نس رک وفرا م

ی یہ وج یچین رظنںی رکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔اتہک ےہ وت دادی وساہ یک رطف د

ے

هٹ
ب ك

  م

  اور ریمی دواویئں اک ایخل رھک انیل کیھٹ م

ن

  مت نچک وک دھکی ایل رکن

ن

ااھچ رھپ مت ای  اکم رکن

ےہ۔۔۔۔وه ھچک وسچ رک یتہک یہ وت وساہ اابثت یم رس الہیت ہکبج داخن ےصغ ےس وساہ وک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مدھکی راہ وہن

رے ہی رنم اہھت تخس وہاجے۔۔۔۔وه وساہ ےک وگرے اور میم ںیہن اچیتہ ہک اہمتم

  مرنم اہھت ڑکپ ےک وبیتل یہ۔۔۔۔۔

  م

ے

  اکم یہی رکی یگ۔۔۔۔۔داخن اتہک ےصغ ےس اےنپ رمکے یک رطف اجن
 
نکیل ریمے ہ

  س  سب اےس دےتھکی یہ رہ اجےت یہ۔۔۔۔۔ ےہ سج رپ
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 ہہک راہ ےہ مت ےھجم وھچڑ دانی ماٹیب ہی ااسی یہ ےہ مت واہں اس ےک اکم رکیت وہیگ ہن یھبت ااسیم

 ۔۔۔۔۔دادی اس ےک اجےن ےک دعب وساہ ےس رکسماےت وہے م

ن

اس ےک اکم رکدن   رکن

  میتہک یہ۔۔۔۔۔

ںیہن یم آپ دوونں ےک اکم رکدن   رکو یگ۔۔۔۔وساہ وک وه اخوتن تہب ایھچ یتگل م

  یہ۔۔۔۔

 را داخن وھتڑا ےصغ واال ےہ ارگ 
 
  اور ہ

ن

ااھچ ولچ کیھٹ ےہ آج مت آرام رکو لک ےس اکم رکن

 امانن۔۔۔۔دادی یتہک ےہ اور وساہ رکسما دیتی ےہ اب الھب 

ے

ھچک ہہک یھب دںی ہن وت ی  ا م

  اک ادنازہ وہایگ اھت۔۔۔۔۔

ٹ ن

  ومی
 
  اےس اتبریہ ںیھت ےسج اس ےک ہ

  من  ون۔۔۔ن  ون۔۔۔۔

  م۔۔۔۔ن  ون دلجی ےس دادی یک آواز نس رک آیت ےہ۔۔۔۔۔میج یب یب یج ۔

وت ن  ون  ن  ون یچب وک رمکہ داھکیدو اورپ وج رمکہ ےہ ہن واہں ےل اجؤ اےس۔۔۔۔۔دادی یتہک یہ

  ماابثت یم رس الہیت وساہ وک اسھت ےئل اورپ یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

۔۔۔آہنم دادی میچب تہب وصعمم یس ےہ ےھجم اتگل ےہ وبجمری یم اکم رک ریہ ےہ۔۔

  مےک نپ س ھٹیب رک یتہک یہ۔۔۔۔
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اہں ااھچ وچبں ونس ےسیج مت ولگ آسپ یم رےتہ وہ اےس یھب اےنپ اسھت رانھک زواہ مت اس 

 ۔۔۔۔۔راسخہن یھب س  م

ن

ےک اسھت رانہ اور یسک زیچ یک اےس رضورت وہ ںیمہ اتبن

وچبں وک یتہک یہ سج رپ س  اابثت یم رس الہےت یہ ہکبج ادح داخن ےک رمکے یک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مرطف اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

دوھکی اٹیب ہی اہمترا رمکہ ےہ اور ریما اہمترے ی  ای   واال ےہ ارگ یسک زیچ یک رضورت وہ وت م

  مےھجم اتب دانی۔۔۔۔۔ن  ون وساہ وک رمکے یم الےت وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔

  اخہل ای  ن  ت وپوھچ۔۔۔۔۔

 ماہں وپوھچ وپوھچ ای  ایک وس ن  ںیت وپوھچ۔۔۔۔ن  ون اس ےک رمکے ےس رپدے کیھٹ

  مرکےت وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔

ونرکوں ےک وکارٹ وت وحیلی ےک ےھچیپ وہےت یہ ہن وت اوہنں ےن ںیمہ اہیں اورپ ویکں دن   م

  مےہ۔۔۔۔۔۔اس ےک ذنیہ یم وج وسال وھگم راہ اھت وپھچ یہ یتیل ےہ۔۔۔۔۔

 ماٹیب ہی یھب وکارٹ یہ رگم اہیں سب وعرںیت یہ ریتہ یہ وحلي  ےک ےھچیپ رمدوں ےک ےئلم

  موکارٹ انبےئ یہ۔۔۔۔

  ااھچ۔۔۔۔۔
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 سب داخن اصچ  م

ے

 ے ےس ےل رک وھچوٹ ی

ٹ

اہں اور ہی وحیلی واےل تہب اےھچ یہ ی 

یہ وج تہب ےصغ واےل ےہ ےلہپ وت کیھٹ وہےئگ ےھت رگم رھپ وےسی ےصغ واےل وہےئگ سب م

  وہاگ ارگ ںیہن رکو یگ وت وه وھچڑےت ںیہن م

ن

 رپ رکن

ے
ے

  اکم وق
 
ںیہمت ان ےک ہ

۔۔۔وه اےس داخن ےک ن  رے یم اتبیت ےہ وت وه ای  یبمل اسسن یتیل میہ۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ااھچ کیھٹ ےہ۔۔۔۔

  یلچ م
 
اہں اب یم یتلچ وہں رات ےک اخےن یک ایتری یھب رکین ےہ۔۔۔۔۔وه یتہک ن  ہ

 ا اھت ہن یہ م

ٹ

ل ڈیب رپ ٹیل اجیت ےہ ہی رمکہ ہن زن  دہ ی 
گ

ن

 ن
سی

اجیت یہ اور وساہ دروازہ دنب رکیت 

  سب درایمہن اھت۔۔۔۔۔۔وھچ

ٹ

  من

ل ڈیب اور ای  ولےہ یک ااملری ریھک وہیئ یھت اور دو الپکٹس یک م
گ

ن

 ن
سی

رمکے یم ای  

 وپرے

ٹ

 یل 

ٹ

 ہ م رکایسں اور ای  اسڈیئ رپ واش روم اک دروازہ اھت وساہ یل 

ن
 

رمکے اک اجی

  مےل ریہ یھت۔۔۔۔۔

وخد یہ وسچ رک موت ہی ےہ ریما اکھٹہن۔۔۔۔۔ااھچ ےہ زن  دہ ی  ا ںیہن ےہ۔۔۔۔وه 

آںیھکن ومدن یتیل ےہ فس یک نکھت یک وہج ےس اےس دنین آریہ یھت اور آںیھکن دنب 

  مرکےن رپ دنین تہب دلج اےس انپ آوغش یم ےل یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 ڈاےل وپاتھچ ےہ وج 
 
  یہ امےھت رپ ب

ے

داخن ہی ایک ےہ۔۔۔۔۔ادح داخن ےک رمکے یم ان

  ےہ۔۔۔۔۔آرام ےس

ے

 راہ وہن

ن

 وھپی

ٹ

 
  م وصےف یک تشپ ےس گیٹ اگلےئ اھٹیب رگسی

  م

ے

 رہ رکن

 

 یک رطف اش

ٹ

 
 ےتہک یہ۔۔۔۔۔وه اےنپ اہھت یم یل وہیئ رگسی

ٹ

 
اےس رگسی

  ےہ۔۔۔۔۔

 ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مےھجم یھب اتپ ےہ ہی رگسی

  ےہ م

ے

 وک اشی رٹے یم اھجڑن

ٹ

 
  اتپ ےہ رھپ ویکں وپھچ رےہ وہ۔۔۔۔۔وه اتہک رگسی

 
چ

 یک اورپ یک اسڈیئ مسج ےس

ٹ

 
  رک اشی رٹے یم رگیت ےہ اور رگسی

ے

 رپ یگل رھک ای

ٹ

 
 رگسی

  مدون  رہ ےس رسخ وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

یم اس ڑلیک اک وپھچ راہ وہں ےسج مت اےنپ اسھت الے وہ مت بک ےس اےنت رمح دل م

  موہےئگ وج ای  ےباہسرا ڑلیک وک اہیں ےل آے۔۔۔۔اےس اہک نیقی آراہ اھت۔۔۔۔۔

 اس یک مسب یھبک 

ٹ

 
  ےہ رمح ےسیج ایھب مت رپ آراہ ےہ۔۔۔۔وه اتہک ای  رگسی

ے

یھبک آاجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔ہی ول مت یھب ایک ن  د روھکں ےگ ہک داخن ےن ںیہمت انپ م

ے

 اھن

ٹ

رطف ی 

 دی ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مرگسی
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 ےل رک اسےنم ےس الرٹئ م

ٹ

 
داخن یم ریسسی وہں۔۔۔۔۔وه اس ےک اہھت ےس رگسی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ااھٹن

م   مرکواؤ۔۔۔۔۔ وت ڈارٹک وک چپ 

  رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ
پ
  مداخن۔۔۔۔۔ادح اس یک ن  ت رپ خ

 اب رک رےہ وہ اجؤ ےھجم آرام رکےن دو۔۔۔۔۔وه اےس م

ن

ایک ےہ ویکں ریما دامغ خ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ےت وہے ڑھکا وہن

ٹ

 وک اشی رٹے یم رگ

ٹ

 
  مڑھجاتک رگسی

  مداخن وه ڑلیک چس یم ےب اہسرا ےہ۔۔۔۔۔

اہں ورہن ےھجم ایک ڑپی ہک یسک وک اےنپ رس رپ اھٹیبؤ۔۔۔۔داخن اےسی اتہک وت ادح وک یھب اس 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ یک ن  ت

ے

  مرپ نیقی آاجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ وت ڈیب م وساہ یک آھکن وھکیتل ےہ وت رات ےک دو جب رےہ وہےت یہ

ے

ایپس اک ااسحس وہن

 ااھٹ رک الگس یم نپ ین ڈال رک وہوٹنں ےس اگلیت ےہ وه ایھب نپ ین م

ے

ےک اسڈیئ لبیٹ ےس وبب

 ا 
 
 ک آواز رپ ھگ

ٹ

ی ےہ۔۔۔۔۔یپ یہ ریہ وہیت ےہ ہک ای  ک

ے

هٹ
ب ك

  مرک ڑھکیک یک رطف د

 ےنک یک یھت اور یلجب یک آواز ےس وساہ ےک اہھت ےس الگس وخف ےک امرےم

ٹ

 مآواز یلجب ک

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ےچین رگ رک رکیچ رکیچ وہاجن
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 ی وہیئگ وہ اب یھب اس یلجب ےس ڈریت وہ ولچ دور وٹہ وخد ںیہن وسریہ ےھجم وت م

ٹ

وساہ انت ی 

کپچ رک یٹیل م اگل رکےک یتہک ےہ وج ان ےس وسےن دو۔۔۔۔آہیس اےس وخد ےس

  میھت۔۔۔۔۔۔۔

ایم ہن رکے ہن ےھجم تہب ڈر گل راہ ےہ زیلپ ایم ےھجم وخد ےس دور ہن رکںی۔۔۔۔وه آہیس م

 م

ن

  وہاجیت ےہ سج رپ آہیس انپ ڈروپک یٹیب وک اےنپ یس 
 
ی  

ے

ےک رگد ن  زو الہپ رک اور ف

  ےس اگلیتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

یک ن  ںیت وگیتجن یہ وت وه اھٹ رک رمکے یم رظن وھگامیت م وساہ ےک دامغ یم انپ ایم

  ےہ۔۔۔۔۔

ایم۔۔۔۔آاجے ہن ےھجم تہب ڈر گل راہ ےہ۔۔۔۔۔وه دون  رہ یلجب رکےنک یک آواز نس م

رک روےت وہے یتہک ےہ یلجب یک آواز یھب وت ایسی یھت ےسیج ایھب ن  دل ٹھپ اجےئ م

  ےگ۔۔۔۔۔۔۔

 

ٹ

  ےس آیت زور دار ک
 
ےس وھکیتل ےہ وج یلجب ےک ےنکمچ یک یھت م ک یک آوازداخن یک آھکن ن  ہ

  ےہ وت

ے

  ادنریھے یم ھچک ڈنکیس ےک ےئل روینش م وه آںیھکن وھکےل رظن ڑھکیک رپ امرن
 
ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔

ے

  وہرک رھپ ادنریھا اھچ اجن
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سب رگج یہ رےہ یہ ی  ےتس ںیہن یہ۔۔۔۔وه رکوٹ دبل رک اتہک دون  رہ آںیھکن دنب م

  ےہ ہک رھپ زور د

ے

 ےنک یک آواز ایت ےہ سج رپ اےس اجنےن ےسیک وساہ اک مرکن

ٹ

  یلجب ک
 
ار یس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ایخل ان

  م

ے

  یک رطف اجن
 
پز  ڈاےل ن  ہ

سلی
  ےہ ہک وه اھٹ رک نپ ؤ یم 

ے

اور اتپ ںیہن اےس ایک وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ ہک وه سک رمکے یم وہیگ یہی م

ے

  رمکے وک دھکی رک وسچ راہ وہن
 
  ہ

ے

 ن

ٹ
پ
وه اورپ ڑیسن  ں خ

  ےہ ہکبج ای  رظن اےنپ ےھچیپ یھب داتھکی ےہ ہک وکیئ ا وت ںیہن موسےتچ

ے

 وہے وه اورپ چنہپ اجن

  مراہ۔۔۔۔۔

ووں یک م
 سك
سی

  ہک اےس ای  رمکے ےس 

ے

وه ایھب اےسی یہ رمکوں ےک اسےنم ےس زگر راہ وہن

آواز انسیئ دیتی ےہ وج انیقی وساہ یک یہ یھت وه ریغب دی   رکے اس ےک رمکے اک دروازہ م

  موھکےل ا

ے

  داتھکی ےہ وت رمکے یم ای  زی  و بلب لج راہ وہن
 
  ےہ رگم چ

ے

دنر دالخ وہن

  ےہ وت وکیئ م

ے

 ن

ٹ

 ڈاےل یسیج یہ م
 
ےہ سج یم اےس وساہ ںیہک رظن ںیہن آیت وه امےھت رپ ب

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ےس اتگل ےہ سج رپ وه نس وہرک رہ اجن

ن

  مزور ےس ارک اس ےک یس 
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  ےھجم وھچڑ رک۔۔۔۔وساہ داخن وک مایم ےھجم تہب ڈر گل راہ ےہ زیلپ زیلپ 

ن

 اجن

ے

زیلپ ںیہک م

اور داخن یک وت اسسن یہ روک یئگ یھت وساہ م انپ ایم ھجمس رک اس ےک ےلگ ےگل رو ریہ یھت

 ےس آےنگل رپ۔۔۔۔۔۔

ن

  مےک وی یس 

 وساہ م

ٹ

 

 

  ےہ انیقی اس یک ش

ے

  ان
 
 ےس ن  ہ

ے

  ےہ وت وه تکس

ے

 رپ الیگ اس وسحمس وہن

ٹ

 

 

اےس انپ ش

ےک ےئل اس ےک رگد م  وہیئ یھت وه یہی وسچ رک اس اک وخف مک رکےنےک آوسن ےس یلیگ

  ماےنپ دوونں ن  زو الہپ اتیل ےہ۔۔۔۔۔

گلی ا ں م

ن

ن
۔۔۔۔وه اس ےک ن  ولں یم رنیم ےس ا

ے

ھچک ںیہن وہاگ یم وہں ہن ڈرو م

ی ےہ سج رپ داخن م

ے

هٹ
ب ك

رھپےت وہے اتہک ےہ وت وساہ اس یک آواز نس رک رس ااھٹرک اےس د

 ک روےن یک وہج ےس رسخ وہیئگ م

ن

یھب اےس داتھکی ےہ سج یک آںیھکن اور ن

  میھت۔۔۔۔۔

 م اکپ

ن

ریت ےہ اےس اہکں نیقی آراہ اھت ہک داخن مداخن۔۔۔۔وساہ روےت وہے اس اک ن

  ماس ےک نپ س ےہ۔۔۔۔۔

  دنب رکو۔۔۔۔وه اس ےک رہچے رپ اہھت رےھک اوھگنےٹ ےس 

ن

 اور رون

ے

اہں داخن ڈرو م

  اس ےک آوسن اصف رکے ایپر ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مداخن اس ےن ےھجم دوھہک دن   اھت۔۔۔۔م
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یہ راہ م اصف رکےئ اےس دھکیداخن ےھجم رواہن الدو۔۔۔۔۔داخن ایھب وساہ ےک آوسن 

  ےہ ہک اس ےک اکن یم راہعب ےک اافلظ وگےتجن یہ سج رپ وه انپ رمک ےس وساہ اک

ے

اہھت م وہن

  ےہ اور وساہ اس ےک اس م

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

ےصغ ےس اگل رک ےک اےس وخد ےس دور رکن

  ملمع ےس رگےت رگےت یتچب ےہ۔۔۔۔۔

_____________________ 

  م داخن وساہ ےک رمکےم

ے

  اجن

ن

  اےنپ رمکے یک اجی

ے

 ن

ے

ا  ےصغ ےس ڑیسن  ں ای

ے

کلی

ن

ن
ےس 

  ےہ۔۔۔۔

اےس اجنےن سک رپ اانت ہصغ آراہ اھت وخد رپ ہی وساہ رپ ہی رھپ ان ن  دولں رپ وج یلجب اکمچ رےہ م

  مےھت سج رپ یھب اھت رگم اےس ہصغ اھت وج اس ےک رہچے ےس یہ اتپ لچ راہ اھت۔۔۔۔۔

  

ے

  ےہ اور رھپ موه ےصغ ےس ےبمل ےبمل دقم ااھٹن

ے

اےنپ رمکے یم ارک زور ےس دروازہ دنب رکن

دوونں اہھت رس ےک ےھچیپ رکے رس وک اورپ یک رطف رکےک ای  یبمل اسسن ےل رک وخد وک م

  وت۔۔۔۔۔

ے

  ہصغ مک ںیہن وہن
 
  ےہ رگم چ

ے

 رلم رکن

ن

  ن

  ویکں ویکں ویکں۔۔۔۔۔وه اےنپ اہھت اک اکم انب م

ن

اہ۔۔۔۔ویکں یم واہں ایگ۔۔۔۔آخ

  ےہ سج ےس ہشیش رکیچ رکیچ رک دشی  

ے

 ےصغ ےس وصےف ےک اسےنم رےھک ےشیش رپ امرن
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 وہںیت یہ نج م

ے

  ےہ ہکبج ھچک ےشیش یک رکیچ اس ےک اہھت یم یھب وپس

ے

وہرک رہ اجن

  مےس اکلہ اکلہ وخن رہتس ےہ۔۔۔۔۔

ےھجم سب اےس فیلکت دینی ےہ یم۔۔۔۔یم اےس ی  ن  د رکدواگن۔۔۔۔رفنت ےہ ےھجم م

مت ےس۔۔۔۔۔۔وه ڈیب ےک اسڈیئ لبیٹ ےس پمیل ااھٹ رک اسےنم دویار رپ امر رک اتخیچ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ےھجم رفنت ےہ مت ےس دشی   رفنت۔۔۔۔۔یم ںیہمت یھبک وکسن ےس ںیہن رےنہ م

  وہں مت ےس تہب۔۔۔۔وه اتہک رمکے م دواگن۔۔۔۔داخن وساہ وک ی  ن  د رکداگی

ے

رفنت رکن

  زیچ وک سہت سہن رک راہ اھت ارگ وکیئ ایھب اےس اےسی دھکی اتیل وت رضور اےس نپ لگ 
 
یک ہ

  اتھجمس۔۔۔۔۔

  ےہ اےنت ےصغ یک وہج ےس م

ے

  ےہ وت ڈیب رپ اانپ رس ڑکپ ےک ھٹیب اجن

ے

  ہصغ وھتڑا ڈنھٹا وہن
 
چ

  ےہ م یبمل اسےسن ےل راہاس اک اسسن یھب وھپل ایگ اھت وه یبمل 

ے

  ےہ ہک اےس ھچک ایخل ان

ے

وہن

 ےک نپ س ےس وھچ رک داتھکی ےہ وج وساہ ےک آوسن ےس ایھب یھب م

ن

 وک یس 

ٹ

 

 

سج رپ وه انپ ش

  میکلہ یکلہ یلیگ وہ ریہ یھت۔۔۔۔م

 ر رک

ے

 ےک نٹب وھکل رک ےسیج یہ اےس ان

ٹ

 

 

ے اتگل ےہ ہک اس اک  وه ےصغ ےس انپ ش

ن

كن

ن

ی
پہ ب

ےچین 

ے 

ے

كن

ن

ی
پہ ب

  ےہ۔۔۔۔۔اہھت 

ے

  وہے وہا یم یہ رہ اجن
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  داخن۔۔۔۔

  دنب رکو۔۔۔۔۔

ن

 اور رون

ے

  ماہں داخن ڈرو م

  ےہ ہک ےسیک وه اےس دھکی 

ے

  وہا رہچہ ن  د ان

ے

  ےہ وت اےس وساہ اک رون

ے

 وک اےنپ اسےنم رکن

ٹ

 

 

وه ش

 اےسی م

ٹ
ن

 ک اور وہی

ن

ریہ یھت رہگی آوھکنں ےس سج یم یسک دنمسر یک رطح نپ ین اھت ن

  م الگب یک ڑھکنپن  ں۔۔۔۔۔۔مالگیب ےھت ےسیج

 وک داتھکی ےہ رھپ اےس ےصغ ےس دوونں اہوھتں ےس ڑکپ رک اھپڑ داتی م

ٹ

 

 

وه ھچک دی   انپ ش

  ےہ۔۔۔۔۔

 وک ےصغ م

ٹ

 

 

  ش
 
 وک اھپڑےت وہے اتہک ےہ اور چ

ٹ

 

 

 س۔۔۔۔۔وه ش

ے

  مت رپ ی

ے

ےھجم ںیہن ان

 وھک یکچ وہیت ےہ داخن یک وج

ے

 انپ الص احل

ٹ

 

 

ا  ےہ وت ش

ے

كی

ن

پہی
ب

 رظن وہیئگ مےس ےچین 

  میھت۔۔۔۔۔۔۔

 وک یہ دھکی م

ٹ

 

 

داخن۔۔۔۔داخن دروازہ وھکول۔۔۔۔ایک وہا ےہ۔۔۔۔۔داخن ایھب ش

  ےہ ہک اےس دروازہ اجبےن ےک اسھت اسھت ادح یک آواز آیت ےہ سج رپ وه م یہ

ے

راہ وہن

  ےہ اےس اےنپ اہھت یک م

ے

 سیل یہ اےنپ ڈیب رپ ارک ٹیل اجن

ٹ

 

 

زیباری اس ہنم انبےئ اھٹ رک ش

  ےہ۔۔۔۔۔میھب 

ے

  مرکف ںیہن وہیت سج یم ےس اب وخن زن  دہ ہہب راہ وہن
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وه اےسی یہ اےنپ زیمخ اہھت وک انپ آوھکنں رپ رکے آںیھکن دنب رک اتیل ےہ ہکبج ادح اےس م

 ی   اس یک آواز نس رک آن   اھت ویکہکن دوونں ےک رمکے یک م

 

  اب اج اکچ اھت وه ش

ے

  اگلن

ے

آواز اگلن

  م۔۔دویارے ای  اسھت یہ یھت۔۔۔۔

اٹیب ڈرےت ںیہن ےہ وساجؤ۔۔۔۔ن  ون یب وساہ اک رس انپ وگد یم ریھک لسلسم اس ےک م

  من  ولں یم اہھت رہپ ریہ یھت۔۔۔۔۔

  مداخن ےک اجےن ےک دعب وه ن  ون یب ےک نپ س آیئگ یھت اےس ڈر وج اانت اتگل اھت۔۔۔۔۔۔

کھج رک موساہ مت وسیئگ وہ۔۔۔۔ن  ون یب اس یک اسسن اھبری وہیت دھکی اس یک رطف م

  موپیتھچ ےہ وج واعق یم وس یئگ یھت۔۔۔۔۔م

  دھکی اس اک رس آرام ےس ہیکت رپ رکیت وخد یھب اس ےک ی  ای   یم ٹیل اجیت 

ے

وه اےس وسن

  یہ۔۔۔۔۔۔

  اچےیہ اھت۔۔۔۔۔وه م

ن

انت ایپری یچب ےہ اور ےباہسرا۔۔۔۔اےس وت ںیہک یک ہکلم وہن

  موساہ وک دےتھکی وہے وسیتچ یہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  دنسپ رکو ےگ ہک رات یم ااسی ایک وہا اھت وج مت ےن اانپ اور اس رمکے اک ہی احل م

ن

مت اتبن

  ےچین آریہ وہیت ےہ وت اےس داخن ےک رمکے یم ےس یسک م
 
رکدن  ۔۔۔۔۔۔وساہ چ
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ی ےہ وت رقتابی م

ے

هٹ
ب ك

  وه اس ےک رمکے یک رطف د
 
رمد ےک وبےنل یک آواز آیت ےہ چ

ے وک اجےنن ےک ےئل اس ماسرے یہ رھگ واےل
مل
مع

 اس ےک رمکے یم وموجد ےھت وه یھب 

  مےک رمکے اک رخ رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  اس ےک رمکے یم آیت ےہ وت
 
  زیچ م وه چ

 
رمکے وک دھکی رک ریحان رہ اجیت ےہ اہجں ہ

  ڑپا اھت وت ںیہک پمیل وت ںیہک رپویفم یک وبںیلت

ٹ

 مسہت سہن وہیئ وہیت ےہ ںیہک لبیٹ وٹن

  م۔۔۔۔۔موٹیٹ ڑپی ںیھت

راہ ےہ۔۔۔۔۔راسخہن داخن وک ھچک ہن وباتل م داخن وجاب دو اہمترا ن  پ مت ےس ھچک وپھچم

  م
 
دھکی ےصغ ےس وپیتھچ یہ ہکبج وساہ سج ےن سب ایھب رمکے وک داھکی اھت رگم رظن چ

داخن رپ اجیت ےہ وت رظن رشم ےک امرے ےچین رکیتیل ےہ وہج اس اک رشٹ سیل م

 ۔۔۔۔۔

ن

  وہن

وصےف ہپ م  یم زن  ن ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ااجعز یھب اےس ےتہک یہ وجداخن اہمترے ہنم

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

گلی ا ں لسم راہ وہن

ن

ن
  مرس اکھج رک اھٹیب ےصغ ےس انپ ا

 ڈاےل 
 
 م اکپریت یہ سج رپ وه امےھت رپ ب

ن

داخن۔۔۔۔اب یک ن  ر دادی ےصغ ےس اس اک ن

 وج س  ےس ےھچیپ مرظن ااھٹ رک اںیھن داتھکی ےہ وت رظن دادی ےس ےلہپ وساہ رپ اجیت ےہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  رظنںی یچین رکے ڑھکی یھت وه اےس دھکی ےصغ ےس ڑھکا وہن
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ےھجم ہصغ آایگ اھت سب اور وکیئ ن  ت ںیہن ےہ۔۔۔۔۔وه وساہ وک دےھکی یہ اتہک ےہ سج رپ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

ی ےہ وج اےس یہ وخوخنار رظنوں ےس دھکی راہ وہن

ے

هٹ
ب ك

  موساہ رظن ااھٹرک اےس د

اےسی رکو ےگ اانپ اہھت داھکی ےہ انتک زیمخ وہراہ ےہ۔۔۔۔راسخہن اس ہصغ آےئ اگ وت مت 

 رہ رکے یتہک یہ سج رپ وساہ یک رظن یھب اس ےک اہھت رپ اجیت ےہ م

 

ےک اہھت یک رطف اش

  اہجں اس ےک اہھت رپ اویلگنں ےس وخن لکن رک اب کشخ وہایگ اھت۔۔۔۔۔۔

 وج ںیہمت

ٹ

 

 

  ےہ وه یھب وه ش

ے

 وکن اھپڑن

ٹ

 

 

 انت دنسپ یھت۔۔۔۔ادح یھب ماور ےصغ یم ش

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اانپ ہصح ڈااتل ےہ وت داخن اےس ےصغ ےس وھگڑن

 اب رکےن ےک م

ن

  اانپ دامغ خ

ن

اس اک ھچک ںیہن وہ اتکس۔۔۔۔ولچ اسرے اس ےس ن  ت رکن

ی  ای   ےہ۔۔۔۔۔اونر ےصغ ےس اےس دھکی رک ےتہک یہ سج رپ اسرے ای  رظن داخن وک م

  اجےت یہ۔۔۔۔۔
 
  مدھکی رک ان ےک ےھچیپ رمکے ےس ن  ہ

   وساہ۔۔۔۔دادی اجےت وہے وساہ
 
 م یتیل یہ وج س  ےک اسھت ن  ہ

ن

اجریہ وہیت یہ ماک ن

ی یہ داخن یھب دادی یک آواز رپ اےس داتھکی م

ے

هٹ
ب ك

رگم دادی یک آواز رپ وچک رک اںیھن د

  ےہ۔۔۔۔۔
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  اجؤ م

ن

یم اہیں یھٹیب وہں ےلہپ اس یک رممہ یٹپ رکو اور رھپ اس ےک ڑپکے ارٹسی رکن

 اےت م اور وساہ ےچین ےس نپ ویڈنی اور رویئ ےل رک آو۔۔۔دادی ےتہک یہ ڈیب رپ یتھٹیب یہ
 
ھگ

ی ےہ وج رسخ آوھکنں

ے

هٹ
ب ك

  ےہ۔۔۔۔۔ موہے داخن وک د

ے

  مےس اےس یہ دھکی راہ وہن

دادی یم۔۔۔۔ےھجم ںیہن آیت رممہ یٹپ رکین۔۔۔۔وه اصف انم رکدیتی ےہ ہکبج اےس 

  مآیت یھت۔۔۔۔

 ی ن  ت ےہ ےلہپ نپ ویڈنی ےس اس اک زمخ اصف رکو رھپ وکیئ ویٹپ اگل رک م

ٹ

ول اس یم ایک ی 

  یٹپ ن  دنھ دانی اجؤ ےل رک اؤ یم اتبیت وہں۔۔۔۔۔

  دادی رےنہ دںی یم وخد رکولاگن۔۔۔۔۔

پ وہرک ھٹیب اج وساہ ےل رک آ۔۔۔۔دادی داخن وک ہہک رک وساہ ےس یتہک یہ سج رپ وه م وت چپ

 
 
  میک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔ وبجمرا ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

آدنیھ وہ داتھکی ںیہن ےہ اہک اصف رک ریہ وہ۔۔۔۔۔۔داخن اےس زمخ یک ہگج ںیہک م

  دھکی ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماور اصف رکن

ج۔۔۔یج۔۔۔رکیت وہں۔۔۔۔وه دلجی ےس اس ےک زمخ رپ رویئ ریتھک م

  ےہ۔۔۔۔۔
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 ایت وہیئ دھکی رک یتہک  وساہ اٹیب آرام ےس رک یم یھٹیب
 
وہں ادرھ۔۔۔۔۔دادی اےس ھگ

  یہ۔۔۔۔۔

دادی وہیئگ۔۔۔۔وساہ دلجی ےس یٹپ ن  دنھ رک ڑھکی وہرک دادی وک یتہک ےہ سج رپ م

  مدادی اابثت یم رس الہیت وھگونٹں رپ اہھت ریتھک ڑھکی وہیت یہ۔۔۔۔۔

 یہ نہپ 

ٹ

 

 

 اکنل دے ےبرشم وک رشم یہ ںیہن ےہ ہک ش

ٹ

 

 

اتیل ںیمہ یھب ماب اس یک ش

س گیپ رپ م

سك

  ےہ داھکیےن یک ایک رضورت ےہ۔۔۔۔۔دادی اس ےک 

ے

اتپ ےہ وت واڈی انبن

  یتہک یہ۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔

ے

  دادی واڈی ںیہن ن  ڈی۔۔۔۔داخن وفرا ان اک ظفل کیھٹ رکن

  ماہں ویہ ویہ۔۔۔۔اج وساہ۔۔۔۔

م

ے

 یم واہں مںیہن رنہ دو یم وخد اکنل ولاگن۔۔۔۔داخن اتہک ےہ اور وساہ یلہپ وفرس

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

کلٹ

ن

ن

  ےس 

اب ارگ وت ےن اےنپ آپ وک اصقنن اچنہپن   وت ھجم ےس ی  ا وکیئ ںیہن وہاگ۔۔۔۔دادی ںیتہک م

  داتھکی م

ے

  یلچ اجیت یہ اور داخن دادی ےک اجےن ےک دعب اےنپ اس اہھت وک اسےنم رکن
 
ن  ہ

  ےہ سج رپ وساہ ایھب یٹپ ن  دنھ ےک یئگ یھت۔۔۔۔۔
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ےھجم رفنت ےہ مت ےس۔۔۔۔وه اتہک ےصغ ےس اےنپ اہھت ےس یٹپ وھکل میم ےن اہک اھت ہن 

  ےہ سج یک وہ ریغب رپوا ےئک واش م

ے

 زہ وہن

ے

ا  ےہ اور ااسی رکےن ےس زمخ دون  رہ ن

ے

كی

ن

پہی
ب

رک ےچین 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مروم یک رطف اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

یہ واسپ الوہر الچ ایگ مآج وساہ وک وحیلی آے وہے ای  ہنیہم وہایگ اھت داخن وت ایس دن 

 ہ ےس م
 
اھت اور اس ن  ت ےس وساہ وک تہب وکسن اھت وه اب اہیں وخش یھت زواہ ینیع اور زہ

 ن یھب تہب اےھچ ےس اس ےس 

ن

اس یک تہب ایھچ دویتس وہیئگ یھت ہکبج اسد ادح اور دعن

 ے رکیت م

ن

ن  ت رکےت ےھت اور ارثک رات یم ھٹیب رک وه ان س  ےک اسھت تہب م

  میھت۔۔۔۔۔۔

ے وہے یتہک م

ے

ن
 
 ج
هٹ
ک

وساہ ولچ دلجی ورہن دی   وہاجے یگ۔۔۔۔۔ینیع اس اک اہھت ڑکپی 

  ےہ وج نچک یم ڑھکی اچےئ انب ریہ یھت۔۔۔۔۔

ارے ارے رووک وت اتبؤ وت اج اہک رےہ یہ۔۔۔۔۔وه اچےئ اک وچال دنب رکیت وپیتھچ م

  ےہ۔۔۔۔۔

 مت ےن ںیہن

ے

 دیھکی مآج ںیہمت مہ ای  ایسی ہگج ےل رک اجےئ ےگ وج آج ی

  وہیگ۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

319 

 یھجمس ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔

ن

  ایک بلطم یسیک ہگج۔۔۔۔وه ن

ن  ر ولچ یگ یھبت وت اتبےئ ےگ اےسی وھتڑی اتبیتکس وہں ولچ اب اور ن  ون یب ذرا ہی اچےئ دھکی م

  یک م
 
انیل مہ وساہ وک ےل رک اج رےہ یہ۔۔۔۔۔۔وه ن  ون یب وک یتہک اس اک اہھت ڑکپے ن  ہ

   یم ےھٹیب اس اک ااظتنر رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔ رطف ےل اجیت ےہ اہجں
 

  اسرے ج

 م

ن

وساہ دح ےہ انت دی   اگل دی۔۔۔۔۔ادح اس ےک اےت یہ اتہک ےہ وج بک ےس ڈراویئن

 ھا ل رک اھٹیب اھت۔۔۔۔۔۔م

مٹ
س

  مھٹیس 

 ہک یم م

ے

  اچےیہ اھت ہن ن

ن

وسری ےھجم اتپ ںیہن اھت ۔۔۔۔۔آپ ولوگں وک یھب وت ےھجم ےلہپ اتبن

 ی ریتہ۔۔۔۔۔و

ٹ

ے وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔ری 

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  ه 

اہں اسری یطلغ اس ادح یک ےہ وج اانپ اکم وھچڑ رک اایگ ہک ولچ وھگم رک اےت 

 اگل رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
پ

  میہ۔۔۔۔زواہ وج ےھچیپ یھٹیب وہیت ےہ ادح ےک رس رپ ج

پ وہرک ھٹیب اج ورہن ںیہی ےس رگا دواگن۔۔۔۔ادح یھب وےسی یہ وجاب  اوےئ رمیچ چپ

  داتی ےہ۔۔۔۔۔

 یت دھکی یتہک م

ٹ

 ی   ڑلایئ ی 

ن

ااھچ ااھچ سب سب اب ےلچ ورہن دی   وہاجے یگ۔۔۔۔۔وساہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

   اٹسرٹ رکن
 

پ وہرک ج   مےہ وت ادح چپ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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رواہن وساہ ےس ن  ت ںیہن وہ یتکس۔۔۔۔۔۔آہیس رواہن ےک نپ س ھٹیب رک یتہک 

  یہ۔۔۔۔۔۔

ویکں آپ وخد یھب وت اچیتہ یھت ہن ہک وه یلچ اجےئ رھپ ویکں آپ ےن ن  ت رکین م

  ےس وساہ یئگ یھت رواہن یسک ےس ن  ت ںیہن رک راہ اھت اور اب آہیس ےک م
 
ےہ۔۔۔۔۔چ

 م نس رک وه امےھت

ن

 ڈاےل وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔ ہنم ےس وساہ اک ن
 
  مرپ ب

یٹیب ےہ وه رکف ےہ اس یک ہک اتپ ںیہن یسیک وہیگ واہں۔۔۔۔۔وه اےنپ آوسن اصف رکے م

  وہا دھکی وت ںیہن اتکس اھت ہن۔۔۔۔۔

ے

  ےہ اب انپ امں وک رون

ے

پ وہاجن   میتہک ےہ وت وه یھب چپ

  وہں۔۔۔۔۔رواہن اتہک وساہ ےک رمکے یک رطفم

ے

 مااھچ روے ںیہن یم وکشش رکن

  ےہ ہک ںیہک م

ے

 ی چپ  رکن

 

  ےہ اور اس ےک رمکے یم ارک س  ےس ےلہپ اس یک ڈای

ے

اجن

  مداخن اک ربمن اس یم وت ںیہن۔۔۔۔۔

  ےہ سج ےک اورپ

ے

ے رپ ای  ربمن رظن ان
صف
  یہ ےہ ہک اےس ای  

ے

اھکل م dd وه چپ  رکن

  ےہ۔۔۔۔

ے

  وہن

م dd ہی

ے
ے

 موکن ےہ۔۔۔۔ںیہک داخن دوراین وت ںیہن۔۔۔۔وه ایس وسچ ےک ت

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مومن  لئ اکنل رک ربمن ڈالئ رکن
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   داخن اےنپ اسف ےس لکن رک اگڑیم

ے

اک دروازہ وھکاتل یہ ےہ ہک اس اک ومن  لئ رگنی رکن

  ےہ وه امےھت م

ے

 ربمن ےس اےس اکل رک راہ وہن

ن

  ےہ وت وکیئ رون

ے

ےہ ےسج وه اےنپ اسےنم رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ڈاےل اکل ااھٹ رک اےنپ اکن ےس اگلن
 
  رپ ب

  مداخن دوراین۔۔۔۔۔رواہن اس ےک وفن ااھٹےن رپ وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔ ولیہ

 یھجمس ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  یج داخن دوراین وہں آپ وکن۔۔۔۔۔۔وه ن

رواہن ن  ت رک راہ وہں ۔۔۔۔۔وساہ اہکں ےہ۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اتہک ےہ سج رپ م

 ادکیم کیھٹ وہاجےت یہ اور اس ےک رہچے رپ اطیشین م
 
داخن ےک امےھت ےک ب

 آاجیت ےہ۔۔۔۔۔رکسم

ٹ

 
  ماہ

 دعب ایخل آن   آپ وک وساہ اک۔۔۔۔۔وه اگڑی م

ے
ے

ےسیک یہ اسےل اصچ  آپ اےتن وق

ے وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  میم 

وکباس دنب رکو وج اہک ےہ اس اک وجاب دو وساہ اہکں ےہ اہک راھک وہا ےہ مت ےن م

  اےس۔۔۔۔۔

  ےک اسھت ںیہن رےہ یگ وت اہک رےہ م
 
وساہ ریمے اسھت ےہ ریمے رھگ یم اب ویبی وشہ

  میگ۔۔۔۔۔وه اتسنہ وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  موساہ وک وھچڑ دو ورہن ااھچ ںیہن وہاگ۔۔۔۔وه تخس ےجہل یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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۔۔۔۔۔وه اسےل رپ زور دے رک اتہک م ااھچ ایک رکے ےگ آپ اسےل۔۔۔۔۔۔اصچ 

  ےہ۔۔۔۔۔

  مری روپرٹ رکو اگ وپسیل یم۔۔۔۔۔یم اہمتم

کیھٹ ےہ آپ رکے روپرٹ رھپ الماقت وپسیل انشیٹس یم وہیگ ن  ےئ۔۔۔۔۔وه م

  ماتہک وفن اکٹ داتی ےہ۔۔۔۔۔

مت ےس انپ نہب وک آزاد رکوارک یہ دم ولاگن ےلھب اس یم ریمی اجن یہ ویکں ہن یلچ م

  ےہ۔۔۔۔

ے

  یک رطف اجن
 
۔اب اجنےن وه ایک ماجےئ۔۔۔۔۔رواہن ےصغ ےس اتہک ن  ہ

  مرکے اگ ایک وه اکایمب وہاجے اگ ہی ںیہن ہی وت اےن واال لک یہ اتبےئ اگ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 رے اسھت وھگم رھپ رک۔۔۔۔۔زواہ وصےف م
 
 ہ آن   ہ

ن

 ہ آن   ہن۔۔۔وساہ ںیہمت م

ن

ن  ر انتک م

  ۔۔۔۔۔رپ ھٹیب رک وپیتھچ ےہ وت وساہ یھب اس ےک اسھت ھٹیب رک رکسمایت ےہ

ل ادنازہ ںیہن اھت ہک تیھک اےنت وخوصبرت وہےت یہ۔۔۔۔۔وه م
ب لک
 ہ آن   ےھجم 

ن

تہب م

 ہ آن   اھت۔۔۔۔۔م

ن

  مآج یلہپ ن  ر اگؤں وھگیم یھت اور اےس چس یم تہب م
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  م
 
 ن ن  ہ

ن

  یکلہ یکلہ ن  رش وہ ریہ ےہ ولچ تھچ رپ ےتلچ یہ۔۔۔۔۔دعن
 
اوےئ وه دوھکی ن  ہ

ے یہ ہکبج وساہ میک رطف دھکی رک اتہک ےہ وت ینیع 

ے

ھگن
 
ب

 ن اورپ یک رطف 

ن

 ہ اسد اور دعن
 
زہ

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مریحان یس اںیھن د

 ہ آے اگ۔۔۔۔۔زواہ اس ےک اسےنم م

ن

 ا م

ٹ

ولچ وساہ اورپ ےتلچ یہ ن  رش یم اہنےئ ےگ ی 

  مڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔ اہھت رکے

  یک رطف 
 
 ہ آے اگ۔۔۔۔۔وه ن  ہ

ن

 رہ مرگم ایھب وت یکلہ یس وہ ریہ ےہ اس یم ایک م

 

اش

  مرکے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ایھب وخد یہ زیت وہاجےئ یگ آاجؤ ےتلچ یہ۔۔۔۔ادح یھب اانپ ومن  لئ لبیٹ رپ رےھک اورپ م

  ےہ وت وساہ یھب زواہ ےک اسھت اورپ یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  میک رطف اجن

 ن اور م

ن

ی ےہ ہک دعن

ے

هٹ
ب ك

  اورپ آیت ےہ وت ن  رش ایھچ اخیص زیت وہیکچ یھت وه د
 
وساہ چ

 ے یہ ماسرے ا

ٹ

ےسی اوجنےئ رک رےہ ےھت ےسیج وه وکیئ وھچےٹ ےچب وہں ہکبج س  ی 

  اجےتن ےھت ادح داخن یک رمع اک یہ اھت رگم وه یھب س  ےک اسھت لم م

ن

ےھت رگم وه اوجنےئ رکن

اھت۔۔۔وساہ اس وخاحشل یلمیف وک دھکی رک تہب وخش م رک وچبں یک رطف اوجنے رکراہ

 م
 
  مےحمل وک اوجنے رکےت ےھت۔۔۔۔۔ وہیت یھت اےس ااھچ اتگل اھت ہک وه ہ
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  ےہ وج رکسما رک م

ے

وساہ واہں ڑھکی ایک دھکی ریہ وہ ادرھ اؤ۔۔۔۔۔۔ادح اےس دھکی رک البن

  مان س  وک دھکی ریہ یھت۔۔۔۔۔م

ںیہن یم اہیں کیھٹ وہں۔۔۔۔وه ویہ ےس انم رکیت ےہ وت زواہ اےگ ارک اس اک اہھت 

  مڑکپیت ن  رش یم ےل آیت ےہ۔۔۔۔۔م

ے ےس ےہ وه واہں ڑھکے وہرک دےنھکی یم ایک۔۔۔۔۔ینیع اےنپ م

ن

ھگن
پ
ب

 ہ ن  رش یم 

ن

ن  ر وج م

  اہھت الہپ رک وھگیتم ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ وت وساہ م

ے

 ہ اک اہھت ڑکپ ےک ن  ق وک یھب البن
 
ولچ اؤ س  اہیں۔۔۔۔۔ادح ینیع اور زہ

 ہ 

 

ی ےہ وج ای  دورسے اک اہھت ڑکپے ای  وگل دای

ے

هٹ
ب ك

 یھجمس ےس س  وک د

ن

انب رےہ من

  موہےت یہ۔۔۔۔۔

 ہ اک اہھت م
 
 ن اےس اتہک ےہ وت وساہ یھب زواہ اور زہ

ن

  ےہ۔۔۔۔۔ دعن

ے

 ہ ان

ن

 ا م

ٹ

آاجؤ وساہ اےسی ی 

 ہ آراہ اھت وی س  م

ن

 ے یک وصرت یم ان ےک اسھت وھگیتم ےہ اےس م

 

ڑکپ رک ای  دای

ی گ یکچ یھت اور تہب وخش یھب یھت وه یھبک
 ه
ب

ے یم وه لمکم 

ن

ھگن
 
ب

 مےک اسھت ن  رش یم 

 ی   اےس ہی م

 

ن  رش یم انت وخش ںیہن وہیئ یھت ینتج آج وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔اور ش

ا  اگنہم ڑپےن واال اھت۔۔۔۔۔۔

ن

گی
 ہ
ب
  من  رش یم 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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  دھکی یتہک ےہ وج اےنپ 

ے

اصچ  یج آپ۔۔۔۔۔۔ن  ون یب داخن وک وحلي  یم دالخ وہن

  

ے

ی گ ےئگ ےھت وه من  ولں وک اےنپ اہھت یک دمد ےس اھجڑ راہ وہن
په
ب

ےہ وج ن  رش ےک نپ ین ےس 

ی گ ایگ اھت۔۔۔۔۔
په
ب

  موخد یھب وھتڑا 

 ڈاےل وپاتھچ م
 
اہں ویکں آ ںیہن اتکس۔۔۔۔۔وه ن  ون یب ےک ےبےکت وسال رپ امےھت رپ ب

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ن  ت اےت ےھت ہن وحیلی یھبت وپھچ ریہ یھت اب اس 

ے
ے

ںیہن اصچ  یج وه آپ اےنت وق

  یہ ونیہم دعب اھت اب اےس ای  ےنیہم یم اہیں دھکی رک ریحان  اچیبری یک یھب ایک یطلغ وهم

ے

ان

  اھت ہن ان اک۔۔۔۔۔م

ے
ن

 
  وت ب

ن

  موہن

اسرے اہکں یہ۔۔۔۔وه ن  ون یب ےک وسال وک رظن ادناز رکے وحیلی یم رظن وھگام رک م

  موپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

وه یج اسرے کلم اصچ  یک رطف ےئگ یہ ان یک وادلہ اک ااقتنل وہایگ ےہ م

 ے مہن۔

ن

۔۔۔۔اور وھچےٹ اسرے تھچ رپ یہ ن  رش وہریہ یہ ہن وت سب ایس ےک م

  مےل رےہ یہ۔۔۔۔۔۔

 اتگن

ٹ

 ر رک اےنپ ن  زو یم ن

ے

  وہا  ااھچ ۔۔۔۔۔۔اور وساہ۔۔۔۔۔وه اانپ وکٹ ان

ے

 ن

ٹ
پ
ڑیسن  ں خ

  موپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔
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 ےت وہے روک م

ٹ
پ
وه یھب اورپ یہ۔۔۔۔۔ن  ون یب وبیتل یہ اور داخن ےک دقم ڑیسن  ں خ

  ماجےت یہ۔۔۔۔۔۔ ےس

وه یھب اورپ ےہ ایک رکےن یئگ ےہ وه۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس ن  ون یب ےس وپاتھچ ےہ اور ن  ون یب م

  ماس ےک ےصغ ےس ڈر اجںیت یہ۔۔۔۔۔

پپ۔۔۔اتپ ںیہن اصچ  یج وه۔۔۔۔۔ن  ون یب یک ن  ت وپری یھب ںیہن وہیت ہک داخن م

  ےہ ہکبج وکٹ ویہ ڑیس

ے

  اجن

ن

ک داتی ےہ ےسج ےبمل ےبمل دقم ااتھٹ اورپ یک اجی

ن

پہی
ب
ویں رپ 

  من  ون یب ااھٹیت یہ۔۔۔۔

ی ےہ وج ےچین ےس نپ ین ااھٹ رک م

ے

هٹ
ب ك

  ےہ وت وساہ اےس اسےنم یہ یسنہ وہیئ د

ے

  اورپ ان
 
داخن چ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

ک ریہ وہیت ےہ اور یہی لمع ادح یھب رک راہ وہن

ن

پہی
ب
  مادح رپ 

  دھکی داخن ےک ن  زو اور رگدن یک ےسن نت اجیت

ے

 یہ نج اک بلطم اھت ہک وه موساہ وک وی رکن

  مدشی   ےصغ یم ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ وت اس ےک نپ س اجےن ےک م

ے

  اجن

ٹ

  ہصغ دح ےس ی 
 
وه ھچک دی   اےس داتھکی راتہ ےہ اور چ

  ےہ اب اتپ ںیہن اس اک ہصغ ایک رکےن واال م اجبے

ے

ےچین اےنپ رمکے یک رطف اجن

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔

_____________________ 
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 ہ آن   ن  ر۔۔۔۔۔

ن

 ہ آن  ؟؟؟۔۔۔۔۔وه اسرے ےتسنہ وہے ےچین مانتک م

ن

۔۔وساہ ںیہمت م

 یہ ج  ا م آرےہ ےھت

ٹ

 
  اسد وبل رک وساہ ےس وپاتھچ ےہ سج ےک رہچے ےس رکسماہ

 
چ

  مںیہن وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔

اہں تہب زن  دہ یم ےن یھبک اانت اوجنےئ ںیہن ایک انتج آج ایک ےہ۔۔۔۔۔وه رکسماےت م

  ۔۔۔۔۔وہے یتہک ےہ وت ادح یھب رکسما داتی ےہ

 انب رک راہ رکو۔۔۔۔۔۔م

ے

  مسب اب اےسی رکسمایت راہ رکو امیبروں یک رطح ہنم م

  ےس مت ایئ وہ آج یلہپ ن  ر ںیہمت رکسماےت وہے داھکی م
 
اہں ادح یہس ہہک راہ ےہ چ

رکسما رک اابثت یم رس الہیت ےہ اب وه م مےہ۔۔۔۔ادح یک ن  ت رپ زواہ یھب یتہک ےہ وت وه

  ہج ےس رکسما ںیہن نپ یت۔۔۔۔۔اںیھن ایک اتبیت وه سک و

  

ے

 ے وہےگ انت ڈنھٹ یم وکن ن  رش یم اہنن

ٹ

ہی اّللّ۔۔۔۔۔مت ولگ بک ی 

ےہ۔۔۔۔۔۔راسخہن اورپ اےت یہ رشوع وہاجیت یہ سج رپ اسرے اںیھن دھکی رک یہ م

  مانپ ہگج مج اجےت یہ اںیھن اتپ اھت اب ان یک ریخ ںیہن۔۔۔۔۔۔

 اجےئ رگم ہی ولگ وخد وت ےئگ ےھجم یھب زی  دیتس م وه امیمم

ے

یم وت انم رک راہ اھت اںیہن ہک م

 ےت م

ٹ

 ن اتہک ےہ اور س  ادکیم اس یک رطف م

ن

اےنپ اسھت اٹیسھگ۔۔۔۔دعن

  یہ۔۔۔۔۔
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 یئ ایم اس ےن یہ اہک اھت دوھکی ن  رش وہ ریہ ےہ ولچ تھچ رپ م

ے

  ےہ ہی۔۔۔۔ن

ٹ

انتک وھجن

 ن وک دھکی رک ادح ےس یتہک مےتلچ یہ۔۔۔۔ادح اھبیئ اتبےئ۔

ن

 ہ ےصغ ےس دعن
 
۔۔۔۔زہ

  ےہ۔۔۔۔۔

 یئ ایم اس ےن یہ اہک اھت۔۔۔۔ادح اس ےک اگل رپ ای  ڑپھت امر ےک اتہک م

ے

یج ن

  ےہ۔۔۔۔۔

 اجؤ م

ٹ
ن

وخد وت ےئگ اسھت یم اس یچب وک یھب ےل ےئگ دوھکی ےسیک ےلین وہےئگ اس ےک وہی

۔۔۔۔۔راسخہن وساہ وک یتہک یہ وت وه ماٹیب اجرک ڑپکے دبتلی رکو ورہن ڈنھٹ گل اجےئ یگ

  مس  یک رطف ای  رظن دھکی رک اےنپ رمکے یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

امیم ےھجم ڈنھٹ گل ریہ ےہ یم اجیت وہں ڑپکے دبتلی رکےن۔۔۔۔راسخہن ےسیج یہ م

 یت م

ٹ

اںیھن وبےنل ےک ےئل ل  وھکیت ےہ وت زواہ وفرا ےس یتہک اےنپ رمکے یک رطف ی 

  ےہ۔۔۔۔۔

ا  ےہ۔۔۔۔

ے

کلی

ن

ن
  مےھجم وت گل راہ ےہ آج رات اخبر وہاگ۔۔۔۔ادح یھب اتہک ان یک اسڈیئ ےس 

  واہں ےس م

ے

 ن یھب انپ اجن وھچڑوان

ن

ےھجم وت ااسی گل راہ ےہ ہک یم رم اجؤ اگ۔۔۔۔۔دعن

 ہ اےنپ ےئل اہبےن وسچ رےہ وہےت یہ۔۔۔۔۔۔
 
  ےہ ہکبج ینیع اسد اور زہ

ے

  ماجن
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و وک ھچک ماجؤ مت ولگ یھب۔۔۔۔۔ےھجم اتپ

ن

 

ے

 ےہ ںیہمت یھب ھچک وہراہ وہاگ۔۔۔۔۔راسخہن ت

 ہ زور ےس ارک اںیھن گہ رکیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  مہن وباتل دھکی یتہک یہ وت زہ

 یئ ایم۔۔۔۔۔

ے

  مکنیھت وی ن

ارے ایک رکیت وہ ڑلیک ریمے ڑپکے یھب ےلیگ رک ریہ وہ۔۔۔۔۔وه اےس وخد ےس اگل م

 رطف اجیت ےہ سج رپ راسخہن مرکیت یہ وت وه ان ےک اگل رپ سک رکیت ےچین یک

  اےس۔۔۔۔۔

  منپ لگ۔۔۔۔وه ےتسنہ وہے یتہک وخد یھب ےچین یک رطف آیت یہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 یپ راہ اھت اےس رہ رہ رک وساہ رپ ہصغ آراہ اھت وج م

ٹ

 
داخن اےنپ رمکے یم اھٹیب لسلسم رگسی

  مادح ےک اسھت ےسیک وخش یھت۔۔۔۔۔م

ے اک۔۔۔۔۔۔ ںیہمت وت یم رات یم اتبؤ اگ۔۔۔۔۔وه متہب وشق ےہ ہن ن  ر

ن

گن
 
ی
 ه
ب

ش یم 

 وک اےنپ اہھت یم لسم داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  ماتہک اےنپ اہھت یم یل وہیئ رگسی

 یک یتلج وہیئ

ٹ

 
  رگسی

 
س۔۔۔۔۔رگم چ

س
س

ی رپ یتگل ےہ وت نلج یک م م

ھل

ے

ہ ٹ

اسڈیئ اس یک 

ا  ےہ۔۔۔۔۔

ے

كی

ن

پہی
ب

  مدشت ےس اےس ےچین 
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  ےہ اس ےک رمکے اک دروازہ وھکال مادح وج داخن ےک رمکے ےک اس

ے

ےنم ےس زگر راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مدھکی رمکے یک رطف ان

  ےہ اور داخن م

ے

ارے داخن مت بک آے۔۔۔۔۔ادح وخدشیل ےس اتہک ادنر یک رطف ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اک وخن اےس دےتھکی یہ وھکےنل گل اجن

  اج راہ ےہ ن  ڈی دھکی ینتک ایھچ انب

ے

 یل ےہ۔۔۔۔۔ادح اس ےک ی  ای   واہ ن  ر وت وت تہب ااھچ وہن

  اتہک ےہ

ے

اہجں اس یک گنت رشٹ ےس اس اک مسج امنن   م یم اتھٹیب اس ےک ن  زو رپ اہھت رھک

  ماور وخوصبرت گل راہ اھت۔۔۔۔۔

 وج اس ےن ایھب یہ الج رک م

ٹ

 
داخن اس یک وکیئ یھب ن  ت اک وجاب دےی ریغب انپ رگسی

  وہوٹنں ےس اگلیئ یھت اےس

ے

 ن

ٹ

  م اشی رٹے یم رگ

ے

ڑھکا وہرک واش روم ےک رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ اور ادح اچیبرہ اس اک ہنم یہ اتکت رہ اجن

  م

ے

  اجن

ن

  یک اجی
 
ہی اےس ایک وہا اانت روڈیل ویکں وہ راہ ےہ۔۔۔۔ادح وسچ رک وخد یھب ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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  اھچن   وہا اھت س  نیکم ا 12وحلي  یم رات ےک 

ٹ

 ن

ن
ن

ےنپ اےنپ رمکوں یم دےب مےجب س

 ل ڈال رک ےھچیپ م

 

 ےنہپ دنکوھں رپ رگم ش

ن

ض

من 
ک

ڑپے ےھت ویہ ای  ووجد دیفس ولشار 

  ےہ اس ےک ےھچیپ اہھت یم ھچک اھت یھب۔۔۔۔۔

ے

 ھ راہ وہن

ٹ

  ماہھت ن  دنےھ اورپ یک رطف ی 

  وه

ے

 ےہ وج مانپ زنمل رپ چنہپ رک دروازہ ےکلہ ےس وھکاتل ےہ وت اےس اانپ اکشر اسےنم یہ رظن ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مڈیب رپ اھٹیب وکیئ اتکب ڑپھ راہ اھت وه رمکے یم ارک اےس اخمبط رکن

ی ےہ وت داخن اس ےک اسےنم ڑھکا اےس 

ے

هٹ
ب ك

وساہ۔۔۔۔۔داخن یک آواز رپ رس ااھٹ رک وه د

ی رہ اجیت ےہ سج وک یلہپ ن  ر اس ےن ولشار م

ے

هٹ
ب ك

  ےہ وه ےلہپ وت اےس دھکی رک د

ے

یہ دھکی راہ وہن

 یم

ن

ض

من 
ک

 ھا ل رک ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

مٹ
س

   داھکی اھت رھپ وخد وک 

 اےت وہے وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔
 
 اہیں۔۔۔۔وه ھگ

ے
ے

  مداخن آپ اس وق

اہں ویکں آ ںیہن اتکس۔۔۔۔۔وه وھتڑا اس اتلچ وہا اس ےک اسےنم ڑھکا اس یک آوھکنں م

ے وھجاک یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔
لك
 
ب
  یم دھکی رک وپاتھچ ےہ سج رپ وساہ وفرا 

  م ںیہن ےہ رگم۔۔۔۔۔ںیہن ااسیم

رگم ورگ وھچڑو ےھجم ہی اتبؤ ہک ںیہمت ھجم ےس رفنت ںیہن وہیت۔۔۔۔۔اس ےک اےسی م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

ی ےہ وج دیجنسیگ ےس وپھچ راہ وہن

ے

هٹ
ب ك

  موسال رپ وه رظن ااھٹرک اےس د

 وہ ان ےس رفنت ںیہن رکےت۔۔۔۔۔

ے

ّ
  مںیہن نج ےس حم 
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  یھب۔۔۔۔وه اس

ے

 رکےن واال اظمل وہ ی

ے

ّ
ن  ت رپ اربئو ااھٹ رک وپاتھچ م ارگ حم 

  ےہ۔۔۔۔۔

  یھب۔۔۔۔اب یک ن  ر وه رکسما رک وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماہں ی

 ےک اجل م

ے

ّ
داخن یھبک یھبک یم ہی وسچ ےک تہب یتسنہ وہں ہک یم ےسیک آپ ےک حم 

 ںیہن دوھہک م

ے

ّ
 لکن ںیہن یکس ہی اجن رک یھب ہک وه حم 

ے

س یئگ یھت اور آج ی

ن

 ھی
ب

یم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔اھت۔۔۔۔وه یتہک

ے

  م ےہ وت داخن اس یک ن  ت وک اونگر رکے انپ ن  ت رکن

اتپ ےہ وساہ ریمی ای  وخاشئ ےہ ہک ںیہمت ھجم ےس رفنت وہاجے۔۔۔۔۔وساہ اس 

ی ےہ ہک ہی انہک ایک اچہ راہ ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مےک بیجع ےس وسال رپ اےس وغر ےس د

 ےہ یم 

ے

ّ
 ہ آے ںیہمت دھک دےنی یم اب دوھکی ںیہمت ھجم ےس حم 

ن

 ہک ےھجم یھب م

ے

ن

  ےہ اب م

ے

ںیہمت ینتج یھب فیلکت داتی وہں مت سنہ ےک ہس یتیل وہ سج رپ ےھجم تہب ہصغ ان

 ہ آے اگ م

ن

ارگ ںیہمت ھجم ےس رفنت وہیگ وت ںیہمت فیلکت دےنی یم یھب م

 سج رپ وساہ اس یک ن  ت لمکم وہےن رپ قہقہ مہن۔۔۔۔۔۔وه اتہک وساہ یک رطف داتھکی ےہ

  ماگلیت ےہ سج رپ داخن اےس ےصغ ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

اہاہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔تہب ااھچ ایخل ےہ۔۔۔۔۔۔وه اےنپ ٹیپ رپ اہھت رےھک انپ یسنہ م

  مرٹنکول رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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  وه اانت ویکں سنہ ریہ ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ممت سنہ ویکں ریہ وہ۔۔۔۔اےس ھجمس ںیہن ان

 یھبک متخ م

ے

ّ
یم آپ یک رفنت وایل ن  ت رپ سنہ ریہ وہں آپ ھچک یھب رکںیل ریمی حم 

ںیہن وہیگ آپ ےک ےئل ہکلب ای  دن دانھکی ااسی آے اگ آپ یک رفنت اہر اجےئ یگ م

 ےک اےگ ۔۔۔۔۔وه رخف ےس یتہک ےہ وت داخن ےک رہچے رپ اطیشین م

ے

ّ
ریمی حم 

 آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مرکسماہ

 م ےسوه اےنپ ےھچیپ 

ٹ

 
  ےہ ےسج دھکی رک وساہ یک رکسماہ

ے

ای  ےشیش اک اجر وساہ ےک اسےنم رکن

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 

 رھب یم یہ اغی
پ
  ب

  یھب م

ے

پکلی ا ں اہمترے دنکوھں اور ن  ولں یم اجس دوں ی
ن ارگ یم ہی اسری چپ

  م

ے

 رہ رکن

 

ںیہن۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اس یک رطف وھتڑا کھج رک اجر یک رطف اش

 ووں وک وت یھبک داخن وک مےہ سج رپ وساہ وخ
پکلن ن چپ
ف ےس یھبک اجر ےک ادنر اچر ومیٹ ومیٹ 

  ےہ وه وھتگ لگن رک اےنپ آپ وک م

ے

ی ےہ وج اےس یسک اکشر یک رطح دھکی راہ وہن

ے

هٹ
ب ك

د

 ھا یتل ےہ۔۔۔۔۔

مٹ
س

  م

د۔۔۔داخن ہی۔۔۔۔ےھجم۔۔۔اس ےس تہب ڈر۔۔۔۔اتگل ےہ۔۔۔۔زیلپ اےس ےھچیپ م

  مڑکپ ےک ےھچیپ رکیت ےہ۔۔۔۔۔ رکدںی۔۔۔۔وه اس ےک اجر واےل اہھت وکم
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اس ےس ںیہمت ڈر اتگل ےہ۔۔۔۔۔داخن دون  رہ ےس اانپ اجر واال اہھت اس ےک اسےنم م

  مرکے وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  داخن زیلپ۔۔۔۔وه سب اب روےن وایل یھت۔۔۔۔۔

ارے ن  ر آج ہی زسا ںیہن ےہ اہمتری یم یھب انتک نپ لگ وہں ہن ایک ےل رک ھٹیب م

  م

ے

  یک رطف ےل رک اجن
 
ایگ۔۔۔۔۔ولچ ریمے اسھت۔۔۔۔وه اتہک اس اک اہھت ڑکپے ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

داخن اہکں ےل رک اجرےہ یہ ےھجم۔۔۔۔داخن وھچڑے ریما اہھت۔۔۔۔وه لسلسم م

داخن وت ےسیج رہبہ یہ وہایگ اھت اےس ھچک انسیئ یہ اس ےس اانپ اہھت وھچڑوا ریہ یھت رگم 

  الچ اجراہ اھت اور وساہ وک ھجمس ںیہن آریہ یھت ہک وه م

ن

ںیہن دے راہ اھت وه سب تھچ یک اجی

  متھچ رپ ویکں اجراہ ےہ۔۔۔۔۔

  م داخن تھچ رپ ارک زور ےس اس ےک اہھت ےکم

ے

اسھت اےس وھکےل آامسن یک رطف رکن

  یھت۔۔۔۔۔۔ مےہ اہجں ن  رش رپوجش ےس اجریم

ے اک ریغ رمدوں ےک اسھت ن  رش یم ایتسمں م

ن

ھگن
 
ب

تہب وشق ےہ ہن ںیہمت ن  رش یم 

ی 

ے

هٹ
ب ك

رکےن اک ول رکو اب اوجنےئ۔۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت وساہ ریحایگن ےس اےس د

  ےہ۔۔۔۔۔
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داخن ایک وہایگ ےہ آپ وک انت ڈنھٹ وہریہ ےہ اور ن  رش۔۔۔۔وه یتہک اس یک رطف م

ی

پکل ن چپ

  ےہ ےسج دھکی رک وه ویہ روک اجیت م آیت ےہ ہک داخن 

ے

واال اجر اس ےک اسےنم رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

اہمترے نپ س دورسا آنشپ ہی ےہ۔۔۔۔۔آج ںیہمت اعمیف یسک وصرت ںیہن ےلم م

 رہ رکے ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 

  میگ۔۔۔۔۔وه اجر یک رطف اش

  مداخن یم ےن ایک ایک ےہ وج آپ ےھجم۔۔۔۔۔

پ رکےک ویہ ڑھکی روہ ورہن   موساہ چپ

ٹ

 
 رک اتھٹیب رگسی

پ
چ

هٹ 
ک

رھپ۔۔۔۔وه ای  رکیس 

پ رک ےک ویہ ڑھکی م   ےہ اور وساہ چپ

ے

ی واال اجر یھب اےنپ اسھت یہ رھک

پکل ن چپ

اکناتل ےہ ہکبج 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ووں وک دھکی رک اےس تہب وخف ان
پکلن ن چپ
  موہاجیت ےہ ویکہکن اجر ےک ادنر 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ۔۔۔۔۔فشک رواہن وک اھٹیب مرواہن ایک وسچ رےہ یہ وساجےئ حبص 

ن

داکن رپ یھب اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  دھکی یتہک ےہ وج یسک رہگی وسچ یم وھگم وہن

فشک یم وسچ راہ وہں داخن رپ سیک رکدوں اس رطح مہ وساہ وک اس ےس آزاد رک 

 یہ۔۔۔۔۔رواہن ھچک وسےتچ وہے اتہک ےہ وت فشک وج یٹیل وہیت ےہ اس یک 

ے

تکس

  مےہ۔۔۔۔۔ ن  ت رپ اھٹ رک یتھٹیب
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 وه تہب زن  دہ ےسیپ واال ےہ وه ھچک یھب رک اتکس ےہ مت م

ے

رواہن مہ اس اک اقمہلب ںیہن رک تکس

 ی   ولاگن۔۔۔۔۔فشک 

ن

ےن داھکی ںیہن ےسیک اس ےن اہک اھت ہک یم اسرے وولیکں وک خ

  اےس داخن یک ن  ت ن  د رکایت ےہ سج رپ وه اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

  یھب اس رپ سیک رکو اگ م

ے

  ںیہمت میم ی
 
  وکرٹ وساہ ےس وپےھچ یگ ےک ایک اہمترا وشہ

 
چ

 رے قح یم آے م
 
 ار رکے یگ وت ہلصیف ہ

ے

  ےہ سج رپ وه اف

ے

زی  دیتس اےنپ اسھت رھک

  ماگ۔۔۔۔۔

ارگ اس ےن وساہ وک ڈران   داکمھن   ےک مت ااسی ھچک ںیہن وبول یگ رھپ۔۔۔۔وه رواہن یک ن  ت م

  ےہم

ے

  م۔۔۔۔۔نس رک یتہک ےہ سج رپ رواہن وک ہصغ آاجن

 وتڑو یم رک ولاگن س  اور وساہ ہشیمہ م

ے

ارگ ریما اسھت ںیہن دے یتکس وت ریما وحہلص وت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اوف رکن

ٹ
 

  مریما یہ اسھت دے یگ۔۔۔۔۔وه اتہک اسڈیئ پمیل یک الی

 رکیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

ّ
  رواہن وه اس ےس حم 

 رکیت ےہ۔۔۔۔۔رواہن یھب وفرا اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ے

ّ
  موه ھجم ےس یھب حم 

  م رواہن۔۔۔۔۔رگم

پ وہرک وس اجؤ اور ےھجم یھب وسےن دو۔۔۔۔۔رواہن اس یک ن  وتں ےس گنت م فشک چپ

پ رک ےک ٹیل اجیت ےہ۔۔۔۔۔   ارک اتہک ےہ وت وه چپ
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مم۔۔۔۔ےھجم۔۔۔رسدی۔۔۔لل۔۔۔گل ریہ ےہ زیلپ۔۔۔ےھجم اجےن 

پا ےت ےلین وہوٹنں ےک اسھت اس ےن ہہک  كی
پ ی
ک
  اکر تمہ وجاب دےنی رپ 

ن

دںی۔۔۔۔۔آخ

  یہ دن  ۔۔۔۔۔

 م

ٹ

 
پ رکےک ویہ ڑھکی روہ۔۔۔ورہن۔۔۔۔ریما وت اتپ ےہ ہن ںیہمت۔۔۔۔۔ رگسی چپ

 ےک موک وہوٹنں ےس ج  ا رکےک دوھاں وہا ےک رپسد رکے الج دےنی 

ٹ

 
وایل رکسماہ

  اسھت اتہک ےہ ہکبج رظنںی لسلسم اس رپ یمج وہیئ ںیھت۔۔۔۔۔۔

 ا رک وفرا رظنںی ےچین رکیتیل ےہ اور ڈنھٹ ےس ےنچب م
 
وه اس یک دیکمھ اور رظنوں ےس ھگ

 رپ ن  دنھ رک اےنپ ن  زو الہسیت ےہ رگم ےب وسد اور وه لسلسم م

ن

ےک ےئل دوونں اہھت یس 

  ای  
 
  ےہ۔۔۔۔۔اےس داتھکی اس یک ہ

ے

  مرحتک ونٹ رکن

 راہ اھت م

ن

 وھپی

ٹ

 
 رںیھک ایسی ہگج اھٹیب رگسی

ن

 ن

ٹ

 ہپ ن

ن

 ن

ٹ

 ے ےس ن

ن

 ے م

ٹ

وه وخد وت ی 

  احمل اھت رگم اس اچیبری وک ن  رش یم ےلھک آامسن م

ن

اہجں ن  رش ےک نپ ین اک ای  رطقا یھب آن

  مےلت ڑھکا رکےئ ہن اجےن اےس ایک وخیش لم ریہ یھت۔۔۔۔۔

ےہ داخن ہی ہن وہ ہک رسدی ےتہس ےتہس یم اہیں ڈنھٹ یم م چس یم تہب رسدی گل ریہ

 ی وکشش م

ن

یہ رم اجؤں۔۔۔۔۔ وه رس ااھٹ رک اس یک رطف دھکی رک روےت وہے آخ
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 س یہ آاجےئ اس رپ رگم اسےنم یھب دگنسل اھت ےسج سب اےس 

ے

رکیت ےہ ہک ایک اتپ اےس ی

 س ویکں 

ے

  رھپ۔۔۔۔۔فیلکت یم دھکی رک یہ وکسن اتلم اھت وت الھب اس رپ ی

ے

  ماھکن

 وک زنیم رپ کنیھپ رک اےس اےنپ نپ ؤں ےس م

ٹ

 
وه اس یک ن  ت نس رک اہھت یم یل وہیئ رگسی

  وہا دقم اس 

ے

 ر رک رکیس رپ رھک

ے

 ل وک ان

 

 ونں ہپ یل وہیئ رگم ش

 

  ےہ اور ش

ے

اتلسم وہا ڑھکا وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اھن

ٹ

  میک رطف ی 

ی گ اجںیئ ےگ۔۔۔۔ااھچم
 ه
ب

 یم اہیں یہس مآ۔۔۔آپ ویکں آرےہ یہ ن  رش یم 

 اےت وہےئ اےس روےنک م
 
  دھکی ھگ

ے

 اےئ۔۔۔۔وه اےس انپ رطف آن

ے

وہں زیلپ آپ م

  وت ویہ زنیم رپ ھٹیب رک م

ے

  ھچک ھجمس ںیہن ان
 
یک وکشش رکیت ےہ رگم اس ےک ہن روےنک رپ چ

 روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔

 

وں یم رس دی 

ن ٹ

  ھگ

 ھٹیب رک رکسماےت وہے ا
 
  وہا رہچہ داتھکی ےہ اور موه اس ےک اسےنم وجنپں ےک ب

ے

س اک رون

  م

ے

 ین الرک اس ےس اخمبط وہن

 

 یض رپش

ن

 اپھچ رک رہچے رپ ف

ٹ

 
رھپ انپ رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

م۔۔۔۔ایھب یم زدنہ وہں م

م
م
 م
ہ

مت ےن وسچ یھب ےسیک ایل ہک یم ںیہمت رمےن دواگن۔۔

  وہا دےنھکی ےک ےئلم

ے

  روز وھتڑا وھتڑا رمن
 
 دےنی ےک ےئل ںیہمت ہ

ے

 
وت زیلپ ن  ر م ںیہمت اذی

 اہک رکو ہک مت رم اجؤ یگ چس یم ن  ر ریمی اجن لکن اجیت ےہ اہمترے ہنم ےس ہی م

ے

ااسی م
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اافلظ نس رک ۔۔۔۔۔۔۔وه اس ےک رہچے رپ ےکپچ ےلیگ ن  ولں وک اےنپ اہوھتں ےس اس 

 ی   روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مےک اکن ےک ےھچیپ رکےت وہے اتہک ےہ سج رپ وه م

  ےک ےھجم اہمتری آھکن یم آوسن اےھچ ےتگل یہ رگم وه مارے ارے رو ویکں ریہ 

ن

وہ ن  ر امن

ایک ےہ ہن اس ن  رش یک وہج ےس ھجمس ںیہن آراہ ےک مت رو یھب ریہ وہ ہی ںیہن وت زیلپ ن  ر م

پ وہاجؤ روےن اک وکیئ افدئہ ںیہن۔۔۔۔۔ ۔وه اس ےک آوسن اصف رکےت وہے م چپ

 ا رک ےھچیپ دم
 
 ے ایپر ےس اتہک ےہ سج رپ وه ھگ

ٹ

  مویار ےس اجیتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔ی 

  وہا آامسن یک رطف داتھکی ےہ سج ےس اس ےک رہچے رپ یھب ن  رش یک م

ے

اور وه رکسمان

  ےہ رگم اسےنم وایل ےس م

ے

ی گ اکچ وہن
 ه
ب

وبدنےھ ڑپیت یہ وه یھب ن  رش یم وپرا 

  مک۔۔۔۔۔

  ماے ن  رش انت ہن ی  س ن  ر۔۔۔۔م

  ریمے وبحمب ےک آوسن رظن ںیہن آرےہ۔۔۔۔

  موه رعش وب

ے

  دھکی رک اےس ہصغ یہ آاجن

ے

  ےہ وت اس وک وےسی یہ رون

ے

ل رک ےسیج یہ ہنم ےچین رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ںیہمت۔۔۔۔۔

ے

پ وہاجؤ ھجمس ںیہن آن   مرو ویکں ریہ وہ وبال ےہ ہن چپ
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 اےت وہےئ دلجی ےس اےنپ آوسن اصف رکیت یکچہ م
 
وه اس ےک ےصغ ےس ڈاھرےن رپ ھگ

  یتیل ےہ۔۔۔۔۔

  میھت۔۔۔۔۔اب ےک رنم ےجہل یم اتہک ےہ۔۔۔۔وگڈ اب اتبؤ رو ویکں ریہ 

  ممم۔۔۔۔ےھجم رسدی گل ریہ ےہ۔۔۔۔تہب زن  دہ۔۔۔۔

 ی   ارگ اس یک ہگج م

 

  ےہ ش

ے

  وہا ڑھکا وہن

ے

وه ایکچہں ےتیل وہے یتہک ےہ سج رپ وه رکسمان

 ےس اگل اتیل رگم اسےنم یھب رگمتس م

ن

  وہا دھکی رضور اےنپ یس 

ے

  وت اےس اےسی رون

ے

وکیئ اور وہن

  ۔۔۔اھت۔۔

  وہا دھکی رک ےھجم وج وکسن لم راہ ےہ ہن اس اک مت ادنازہ م

ے

ن پا  كی
پ ی
ک
ولچ آوسن ہن یہس رگم ںیہمت وی 

  میھب ںیہن اگل یتکس۔۔۔۔

 اب ےہ ںیہمت 

ن

ااھچ ولچ یم اتلچ وہں رات یھب تہب وہیئگ ےہ اور وممس یھب تہب خ

ی گ ایگ
 ه
ب

 وہں ہی ہن وہ ےک مفیلکت یم دھکی رک وکسن رھپ یھبک ےل ولاگن ایھب دوھکی انتک 

ی گ م
 ه
ب

ل 
ب لک
 رہ رکےک اتہک ےہ وج 

 

امیبر رپ اجؤ یم۔۔۔۔۔وه اےنپ ڑپکوں یک رطف اش

 ڈاےل وسیتچ ےہ ہک اےس سب اےنپ م
 
ےکچ ےھت اور وه رس ااھٹ رک اےس دھکی رک امےھت رپ ب

امیبر وہےن یک رکف ےہ وج ن  رش یم سب نپ چن ٹنم راہ اور وه وج دو ےٹنھگ ےس ن  رش یم م
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ی گ
 ه
ب

پ ریہ ےہ اس یک وکیئ رکف ںیہن ہک وه یھب امیبر ڑپیتکس م 

ن

ریہ ےہ ڈنھٹ ےس اکی

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  موه سب وسچ یہ یتکس یھت وبےنل یک تمہ وج ںیہن یھت۔۔۔۔۔

  اب یم اانت یھب اظمل ںیہن وہں ےک ںیہمت وپری م

ن

اور اہں مت یھب آدےھ ےٹنھگ دعب یلچ اجن

ے ےک ےئل وھچڑ

ن

گن
 
ی
 ه
ب

 ن وہں ےھجم یھب مرات ےک ےئل ن  رش یم 

ن

دوں یم یھب ان

  ےک م

ٹ

ااسحس ےہ اہمترا ریمی ایپری ویبی۔۔۔۔۔وه اجےت وہے ھچک ن  د اےن رپ م

  ےہ۔۔۔۔

ے

  مرہچے رپ وصعمتیم اجسےئ اتہک ےہ اور رھپ اتسنہ وہا واہں ےس الچ اجن

ویکں اس ےن اس ملظ ےس  اور وه سب روےت وہے اس یک تشپ وک یتکت رہ اجیت ےہ ہک

 ا م

ن

 ہ انبن   اور اب یہی اظمل اس اک اجمزی ج

 

 یک ویکں اس ےن اس اظمل وک اےنپ دل اک ن  دش

ے

ّ
حم 

 ی   اسری زدنیگ اس ےن اس اظمل ےک م

 

یھب اھت وه اب اچہ رک یھب ھچک ںیہن رکیتکس یھت ش

  م۔ملظ یہ ےنہس ےھت۔۔۔۔

  م

ے

  ےہ ہک اجےن ےسیک اس یک آوھکنں ےک اےگ ادنریھا اھچ اجن

ے

  وہا دھکی ریہ وہن

ے

وه اےس اجن

ےہ سج رپ وه آںیھکن وھکل دنب رکےک ادنریھے وک دور رکےن یک وکشش رکیت ےہ رگم م

  رھپ ھچک یہ دی   یم وه رہلا رک زنیم وبس وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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  مداخن اےنپ رمکے یم

ے

پکلی ا ں یھت اںیھن انپ ااملری یم رھک
ن  ارک ےلہپ وه اجر سج یم چپ

پکلی ا ں(۔۔۔۔ ےہ)اتپ ںیہن اہک ےس ےل آن   اھت
ن   انت چپ

ی م

ی ل
ھ

  ےہ اور ھچک یہ ٹنم یم ڈ

ے

اور رھپ اےنپ ڑپکے اکنل رک واش روم یک رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔م

ے

  ان
 
  مرشٹ اور رٹاوزر یم ن  ہ

 اکناتل اےس اےنپ 

ٹ

 
وه ارک اےنپ رمکے اک رٹہ اتلچ ڈیب رپ ارک اتھٹیب ےہ اور دراز ےس ای  رگسی

 اتھ ےہ وت اےس ںیہک ںیہن

ٹ ن

  الرٹئ ڈوھی
 
  ےہ رگم چ

ے

  م اتلم۔۔۔۔۔وہوٹنں ےس اگلن

  اورپ م

ے

 ن

ٹ
پ
  ےہ اور ڑیسن  ں خ

ے

  یک رطف اجن
 
ن  ر الرٹئ وت اورپ یہ ےہ۔۔۔۔وه ھچک وسچ رک ن  ہ

  ےہ م

ے

  ای  رظن تھچ رپ ڈااتل ےچین یک رطف ان

ے

چنہپ رک اہجں وه اھٹیب اھت واہں ےس الرٹئ ااھٹن

ل یلین ڑپی م
ب لک
اےس وساہ ںیہن دیھکی یھت ویکہکن وه واہں وہیبش ڑپی یھت وه 

  موہےن یک وہج ےس وه اےس رظن ںیہن آیئ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔تھچ رپ نپ ین عمجیھت

  وساہ ےک ن  رے یم وساتچ م

ے

 الج رک وبلں ےس اگلن

ٹ

 
  رگسی

ے

وه اےنپ رمکے یم ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 وہ ان ےس رفنت ںیہن یک اجیتکس۔۔۔۔۔وساہ یک ن  ت ن  د رکےک وه سنہ م

ے

ّ
نج ےس حم 

  داتی ےہ۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

343 

  ےھجم ںیہمت فیلکت دےنی یم زن  دہ مںیہمت رفنت وت وہیگ ای  د

ے

ن ھجم ےس وساہ اور ی

م

ٹ

 
 ہ آےی اگ۔۔۔۔۔۔وه یہی وسےتچ وہے رگسی

ن

ر رٹ م م
مف
ک

ا  

ے

كی

ن

پہی
ب

وک اشی رٹے یم 

  ےہ اس ن  ت ےس ااجنن ےک ےسج وه ایھب اورپ زسا دے رک آن   ےہ وه م

ے

اوڑے ٹیل اجن

 ویہ زسا اکٹ ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مایھب ی

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

رک ذرا تھچ اصف رکدے رات ن  رش تہب وہیئ ےہ اسری تھچ دنگی وہیئگ ن  ون اج

وہیگ۔۔۔۔۔دادی اےنپ تخت رپ یھٹیب ن  ون وک مکح دیتی یہ سج رپ وه اابثت یم رس الہیت م

  ماورپ یک رطف اجیت یہ۔۔۔۔۔۔

  وہا 

ے

االسلم مکیلع دادی یسیک یہ آپ۔۔۔۔۔داخن اورپ ےس ٹنیپ وکٹ ےنہپ ےچین ان

  م ےہ۔۔۔۔۔۔دادی ےس اتہک

ومکیلع االسلم۔۔۔۔۔یم وت کیھٹ وہں وت اتب وت اہکں اجراہ ےہ ایتر ایشر م

  موہےک۔۔۔۔دادی وغر ےس دھکی رک وھٹڑی رپ اہھت رےھک وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اجن

ٹ

  مدادی الوہر اجراہ وہں ادرھ اےن ےس اکم تہب ی 

  ےہ اور اجےن یک یگل ریتہ ےہ۔۔۔۔

ے

 رک ان

ے

۔دادی ہنم انب رک یتہک یہ وت موت رھپ آن   یہ م

  موه رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔۔
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  ڑپے م

ن

وتہب ےہ انت ڑچیک وہیئگ ےہ اےلیک وت اصف ںیہن وہیگ وساہ وک اسھت اگلن

 یت یہ ہک ان یک رظن م

ٹ

ی وہیئ یتہک ےچین اےن ےک ےئل م

ے

هٹ
ب ك

اگ۔۔۔۔۔۔ن  ون یب تھچ وک د

  ای  دم ای  وکےن رپ اجرک روک اجیت یہ۔۔۔۔۔

 ی وہاجیت ہی ایک ےہ

ٹ

ی ےہ وت وساہ وک دھکی رک ان یک آںیھکن ی 

ے

هٹ
ب ك

۔۔۔۔۔وه اےگ ارک د

  ےہ۔۔۔۔۔

 ے اصچ  یج دلجی م

ٹ

وساہ وساہ وت کیھٹ وت ےہ ہن وساہ۔۔۔۔وساہ اھٹ ہن۔۔۔۔۔دادی ی 

  ماورپ آے۔۔۔۔۔ن  ون یب یتہک زور زور ےس آوازںی اگلیت یہ۔۔۔۔۔

 مہی اےس ایک وہا۔۔۔۔۔دادی ن  ون یک آواز نس رک ڑھک
 
ی وہیت یہ وت داخن یھب امےھت رپ ب

  ےہ وت ن  ون یک م

ے

  ےہ ہکبج ادح اورپ اےنپ رمکے ےک اسےنم یہ وہن

ے

ڈاےل اورپ یک رطف اجن

ا  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

گی
 ھ
ب

  آواز نس رک وفرا اورپ یک رطف 

ایک وہا ن  ون یب وی۔۔۔۔۔۔ادح اورپ ارک ن  ون یب ےس وپاتھچ یہ ےہ ہک رظن وساہ رپ اجیت ےہ وت م

 ی یھت۔۔۔۔۔ریحان رہ اج

ٹ

  ےہ وج وہیبش ی 

ے

  من

ایک وہا ےہ آواز ویکں اگلیئ۔۔۔۔۔داخن یھب اورپ ارک اتہک ےہ وت ن  ون یب وساہ اک رس انپ وگد م

  ےہ وساہ وک دھکی رک ویہ م

ے

پا ریہ وہیت ےہ وه وج آراہ وہن هی

ے

پٹ ھی

ے

ب

یم ےل اس ےک اگل وک 

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  مروک اجن
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اہ اوھٹ۔۔۔۔ادح رکف دنمی ےس اس رپ مہی اہیں ایک رک ریہ ےہ وساہ۔۔۔۔وساہ۔۔۔۔وس

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  کھج رک اےس ااھٹن

ےھچیپ وٹہ مت۔۔۔۔۔وساہ اوھٹ۔۔۔۔۔وساہ آںیھکن وھکول۔۔۔۔۔داخن ادح یک رشٹ وک م

  وخد اس ےک نپ س اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مےھچیپ ےس چنیھک رک اےس وساہ ےس دور رکن

ون یب اور زواہ یک رطف ماےس ےچین ےل رک ولچ اور مت ڈارٹک وک وفن رکو۔۔۔۔۔۔داخن ن  

 رہ رکے اتہک ےہ اور رھپ ادح ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 

  اش

  ےہ اور داخن ےصغ ےس اےس دھکی 

ے

وخد یہ رکول۔۔۔۔ادح ےصغ ےس اتہک ےچین یک رطف اجن

رک ومن  لئ اکناتل ےہ ہکبج زواہ ن  ون یب اور راسخہن وساہ وک ااھٹےئ ےچین یک رطف ےل رک 

  اجرےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔

 بک ےس اچیبری ن  رش یم یھت۔۔۔۔دادی یتہک یہ اور داخن ےک اہھت ماّللّ اجےن

  ومن  لئ رپ ربمن المےت وہے روک ےس اجےت یہ۔۔۔۔۔

_____________________ 

 وساہ ےک رمکے یم وموجد ےھت اور ااظتنر رک رےہ ےھت ہک ڈارٹک ایک 

ے
ے

س  اس وق

  وجاب داتی ےہ وج اےس چپ  رکےن یم اگل وہا اھت۔۔۔۔
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  وت یھبک اکن یم اہل اگلے اس یک دل یک مڈا

ے

رٹک یھبک اس یک الکیئ ڑکپ ےک ضبن چپ  رکن

  دھکی راہ اھت ےصغ ےس اےگ ارک اس 

ے

  اور داخن وج بک ےس اےس وی رکن

ے

دڑھنک چپ  رکن

  ےہ سج رپ اچیبرہ ڈارٹک وچک رک اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےک اکن ےس اہل اٹہن

چپ  ایک ےہ اور ینتک ن  ر دل یک دڑھنک چپ  رکو ےگ مینتک ن  ر مت ےن اس اک اہھت ڑکپ ےک 

دھکی ںیہن راہ وه اسسن ےل ریہ ےہ۔۔۔۔۔داخن تخس ےجہل یم اتہک ےہ سج رپ ڈارٹک م

  ےہ اور رھگ واےل داخن یک رحتک رپ سب امےھت رپ اہھت امر ےک یہ م

ے

یھب ےصغ ےس ڑھکا وہن

  ۔رہ اجےت یہ۔۔۔۔۔۔رٹسم داخن ڈارٹک آپ یہ ہی یم وہں۔۔۔۔۔

وت ڈارٹک وہ وت ایک یسک اک یھب اہھت ڑکپ ولےگ۔۔۔۔داخن یھب وےسی یہ وجاب داتی ےہ اےس 

 ۔۔۔۔۔

ن

  ماہک ااھچ اگل اھت وساہ اک وی اہھت ڑکپن

داخن نپ لگ وت ںیہن وہ وٹہ اںیھن دےنھکی دو۔۔۔۔۔دادی اےس ےھچیپ رکےت وہے یتہک م

  یہ سج رپ وه وخوخنار رظنوں ےس ڈارٹک وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

 رکےت م

ے

 ھ رک اتہک ےہ وت ڈارٹک اانپ وکٹ درس

ٹ

آپ چپ  رکے اےس۔۔۔۔۔ادح اےگ ی 

  مھٹیب رک رپیچ ےتھکل یہ۔۔۔۔۔
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ن  دہ اںیہن رگم اھکےن الھکے اور وہےکس وت ڈنھٹ ےس ان اںیہن ڈنھٹ یگل ےہ زن  دہ ےس زم

 ھ م

ٹ

وک دور رںیھک۔۔۔۔ڈارٹک ےتہک رپیچ ادح ےک اسےنم رکےت یہ ےسج وفرا داخن اےگ ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  یہ رہ اجن

ے

  رک اھتم اتیل ےہ اور ادح سب اےس وھگرن

  یکم
 
  ن  ہ

ے

 وھچڑ دوں۔۔۔۔ادح ڈارٹک اک گیب ااھٹن

ے

  ی
 
  مآےئ ڈارٹک یم آپ وک ن  ہ

ے

 رطف اجن

  یہ۔۔۔۔۔

ے

  یک رطف اجن
 
  مےہ اور ڈارٹک ای  رظن داخن وک ےصغ ےس دےھکی ن  ہ

انت ایپری یچب ےہ اجنےن ایک رکےن یئگ یھت انت رات وک۔۔۔۔۔۔دادی وساہ ےک نپ س م

 وہش ےس اگیبہن یھت۔۔۔۔۔۔

ے

  مھٹیب رک اس ےک امےھت رپ اہھت رںیھک یتہک یہ وج ایھب ی

یہ آاجؤ وچبں۔۔۔۔آہنم س  وک یتہک یہ وت س  رمکے م ولچ اےس آرام رکےن دےتی

  اکنےتل یہ۔۔۔۔۔
 
  مےس ن  ری ن  ری ن  ہ

  ےہ وت اےس دھکی رک وپیتھچ 

ے

 ہ وک اجےت وہے ن  د ان

ن
 

داخن مت ےئگ ںیہن الوہر۔۔۔۔۔افی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں۔۔۔۔۔م

ے

  مںیہن ریمی گنٹیم لسنیک وہیئگ یھت وت وساچ ای  دن اور رک اجن

  یک رطف اجیت یہ وت دادی یھب مولچ ہی وت تہب ا
 
 ہ رکسمایت وہیئ یتہک ن  ہ

ن
 

اھچ وہا۔۔۔۔افی

  اجیت یہ اور داخن وساہ وک وغر ےس داتھکی م
 
اھٹ رک وساہ ےک اورپ یک اچدر وک کیھٹ رکے ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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  م
 
  اب دوھکی امیبر ڑپ یئگ ہن۔۔۔۔۔وه وہےل ےس اتہک وخد یھب ن  ہ

ن

یم ےن اہک اھت ہک یلچ اجن

  ےہ

ے

وه اب یھب وخد وک وصقروار ںیہن ھجمس راہ اھت اےس اب یھب وساہ یک یطلغ یہ گل م آاجن

  مریہ یھت وج وخد یہ واہں یھٹیب ریہ اور امیبر ڑپ یئگ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  رکوںیٹ دبل راہ اھت اےس اجنےن ویکں وکسن ںیہن لم راہ اھت یھبک ای  م

ٹ

داخن لسلسم ل 

  گنت ارک رتسب وھچڑے وه اھٹ رک اتھٹیب ےہ اور م

ن

ٓ خ رکوٹ اتیل وت یھبک دورسی رکوٹ ب 

اجب ریہ ںیھت وه ھچک دی   ویسی یہ م 1:30یلہپ رظن اس یک ڑھگی رپ اجیت ےہ وج رات ےک م

  یک م اھٹیب ھچک وساتچ راتہ
 
  ن  ہ

ے

ےہ رھپ وکیئ یمتح ہلصیف رکے اھٹ رک اےنپ ی  ای   ےس رٹیہ ااھٹن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مرطف اجن

وه وساہ ےک رمکے ےک اسےنم ڑھکے ےلچن ل  وک وہوٹنں یم دن  ےئ وساتچ ےہ ہک ادنر م

  ےہ اور ادنر ارک 

ے

اجےئ ہی ںیہن رھپ ھچک وسچ رک دروازہ وھکےل ادنر دالخ وہ یہ اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔دروازہ دنب رکے 

ے

 ن

ٹ

  وساہ یک رطف ی 

پ ریہ یھت م

ن

 ی وہےل وہےل اکی

ٹ

ر رٹ یم یھب ڑکسی ی 
مف
ک

وه ےلہپ وت اےس داتھکی راتہ ےہ وج 

  ےہ وت وه ی  ف م

ے

 ھ رک اس اک اماھت وھچن

ٹ

ینعی اےس اب یھب ڈنھٹ گل ریہ یھت داخن اےگ ی 

  ےہ سج اک بلطم اھت اےس اب یھب ڈنھٹ گل ریہ ےہ وه اس ےک امےھت 

ے

ےس موہراہ وہن
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 ہک رگامشئ اک رخ اس یک رطف م

ے

  ےہ ن

ے

  رٹیہ وک اس ےک اسےنم رکیس رپ رھک

ے

اہھت اٹہن

  وہ۔۔۔۔۔

رگم وه داتھکی ےہ ہک وساہ ایھب یھب وےسی یہ ڑپی ےہ بلطم اس یک ڈنھٹ مک ںیہن وہیئ م

  ےہ وت اس ےک اہھت یم اس اک اانپ م مسج رپ

ے

  ان
 
  ےہ اور چ

ے

  یک رطف اجن
 
وه ھچک وسچ رک ن  ہ

ر رٹ 
مف
ک

  ےہ ےسج وه اایتحط ےس وساہ ےک اورپ ڈااتل ےہ اور رھپ سج رکیس رپ رٹیہ راھک اھت م

ے

وہن

 ہک اس یک ڈنھٹ دلجی متخ وہاجے۔۔۔۔۔م

ے

  رکداتی ےہ ن
 
ی  

ے

  ماےس اور ف

  ےچین ل  وک م

ن

ٓ خ   وج اےس ںیہک ںیہن یتلم ب 

ے
ٹ ن

وه یھب واہں ڑھکا اےنپ ےنھٹیب یک ہگج ڈوھب

م
م
ک

ر رٹ وک وھتڑا ےھچیپ رکے اس ےک ی  ای   یم ھٹیب رک وہوٹنں یم دن  ےئ وساتچ وساہ ےک 
ف

 ن   گل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

  ماےس وغر ےس داتھکی ےہ وج وسےت وہےئ وکیئ ومم یک گ

 آپ ےک م

ے

ّ
ےھجم آپ یک رفنت وایل ن  ت رپ یسنہ آریہ ےہ آپ ھچک یھب رکںیل ریمی حم 

 ما  اس رکسم
ھٹ
  ےہ اور رھپ مےئل یھبک متخ ںیہن وہیگ۔۔۔۔۔وساہ یک ن  ت ن  د رکےک وه د

ے

ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

گلی ا ں رھپن

ن

ن
  مھچک وسچ رک وساہ یک رطف کھج رک اس ےک ن  ولں یم ا

مت تہب وصعمم وہ وساہ اور یم اانت یہ اظمل اہمترا اور ریما وجڑ ںیہن ےہ ںیہمت ھجم ےس م

  م
 
 ںیہن رکاتکس یم چ

ے

ّ
 ےہ رگم۔۔۔۔۔ ےھجم ںیہن ےہ یم اچہ رک یھب مت ےس حم 

ے

ّ
حم 

 وہں ےھجم راہعب یک ایكسسں ن  د آاجیت یہ اور رھپ یم وه رکداتی وہں سج اک مںیہمت وساتچ
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 ۔۔۔۔وه وےسی یہ اس ےک ن  ولں یم اہھت رھبےت وہے اتہک م

ے

ملع ےھجم وخد یھب ںیہن وہن

 وت وکیئ اور یہ اھت وج انپ وساہ اک ایخل رک م

ے
ے

 ہی وه اظمل داخن وت ںیہن اھت اس وق

ے
ے

ےہ اس وق

  مرکراہ اھت۔۔۔۔۔راہ اھت اس یک رکف 

 ہک اےس فیلکت 

ے

رگم یم وبجمر وہں یم رواہن اک دبہل اس وہج ےس مت ےس ےل راہ وہں ن

اور یم اےس دھکی  وہ اور دوھکی اےس فیلکت وہریہ ےہ وه ےسیک اہمترے ےئل ڑتپ راہ ےہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرک تہب وخش وہں۔۔۔۔۔وه اتہک رکسمان

ے دل یک ہکلم وہیت رگم۔۔۔۔ےتہک ےتہک اس اکش مت رواہن یک نہب ہن وہیت وت آج مت ریم

  م

ے

ےک ل  اور اہھت ادکیم یہ روک اجےت یہ وه وفرا وساہ ےک ن  ولں ےس اانپ اہھت اٹہن

  ےہ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ںیہن ںیہن

ے

ّ
 م یم ہی ایک رک راہ اھت رواہن یک نہب ےس حم 

پ
یھبک ںیہن۔۔۔۔۔ب

  مرھب یم وه ویہ اظمل داخن نب ایگ اھت وه آوھکنں یم ےصغ ےئل

ے

 وساہ وک داتھکی ڑھکا وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ اور م

ے

  یک رطف الچ اجن
 
 یھبک ںیہن وہیگ۔۔۔۔وه اتہک ن  ہ

ے

ّ
ںیہن ےہ ےھجم مت ےس حم 

وساہ وج بک ےس اس یک ن  ںیت نس ریہ یھت اب اس ےک اجےن ےک دعب ای  یکسس یتیل 

  ماانپ ہنم ہیکت یم اپھچیت ےہ۔۔۔۔۔
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در وک یھٹم یم دن  ےئ روےت وہے یتہک مویکں اھبیئ آپ ےن ااسی ایک۔۔۔۔۔وه اچ

  ےہ۔۔۔۔۔

  ںیہن رکےت۔۔۔۔وه م
 
 ےہ۔۔۔۔۔وه۔۔۔وه اظہ

ے

ّ
داخن۔۔۔۔داخن وک۔۔۔۔حم 

 ھا یتل ای  اہھت ہیکت رپ رےھک اھٹ رک م

مٹ
س

روےت وہے وخد وک نیقی دالیت ےہ رھپ وخد وک 

  میتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

دل ڈوب اس ایگ ماب اس یک تعیبط ےلہپ ےس رتہب یھت رگم داخن یک ن  ت نس رک 

ر رٹ رپ اجیت ےہ وج داخن م
مف
ک

اھت۔۔۔۔وه اےنپ آوسن اصف رکیت ےہ وت رظن وخد رپ اوڑے 

 ک ےک نپ س 

ن

ر رٹ ےک ای  وکےن وک اہھت یم ڑکپ ےک انپ ن
مف
ک

ایھب اےس اڑا رک ایگ اھت وه 

 ر رک م

ے

ےل رک اجیت ےہ سج یم ےس داخن یک وخوبش یسب یھت وه اس یک کہم اےنپ ادنر ان

  ایت ےہ۔۔۔۔زنطہی رکسم

 رکے ٹیل اجیت ےہ م

ے

ر رٹ درس
مف
ک

ہہ۔۔۔۔وه یتہک دون  رہ 
ہ

ن

ب
 ںیہن ےہ۔۔۔وہ

ے

ّ
حم 

ر رٹ ہن وہ داخن وہ۔۔۔۔۔
مف
ک

ر رٹ ڑکپیت ےہ ےسیج 
مف
ک

  اور اےسی 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ ہک اےس اےنپ ےھچیپ ےس اےنپ 

ے

ا  انپ اگڑی ےک نپ س اجیہ راہ وہن

ے

کلی

ن

ن
داخن وحیلی ےس 

 م یک آواز آیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

  من
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 رک داتھکی ےہ وت وساہ اھبےتگ وہے اس ےک نپ س 

ٹ

  وه م
 
داخن۔۔۔۔داخن۔۔۔۔۔چ

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔۔
 
  مآریہ یھت اےس دھکی رک داخن ےک امےھت رپ ہن یھجمس ےک ب

 مت رمدہ 

ے

 ن یک رطح وفیت آیئگ مت یم۔۔۔۔۔داخن ملک ی
 
 ی یھت آج ےسیک ہ

ٹ

ینب ی 

ل کیھٹ دھکی رک اتہک ےہ سج یک ن  ت رپ وساہ رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔
ب لک
  ماےس 

 ن ایک ریشین یھب نب اجیت ےہ۔۔۔۔۔وه رخف م
 
  اانت ایخل رےنھک واال وہ وت ویبی ہ

 
  وشہ

 
چ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

پ وہاجن   ےس یتہک ےہ وت داخن ادکیم چپ

وہیئگ وہ وج یکہب یکہب ن  ںیت رک ریہ وہ ریخ ےھجم ویکں رواک ےہ۔۔۔۔۔وه اتہک م مت نپ لگ

  موپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  ماہں یم ےن آپ ےس ھچک انہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ا  یھب ےہ۔۔۔۔۔وه ومن  لئ داتھکی اتہک ےہ وت وساہ م

ن

کلی

ن

ن
دلجی وبول رھپ ےھجم الوہر ےک ےئل 

  مرکسما رک ن  ت رشوع رکیت ےہ۔۔۔۔۔

  اظمل نب ےک ملظ رکےت یہ وت رمح نب ےک ایخل میج وت یم ہی ہہک 
 
ریہ یھت ہک آپ چ

 وہاجیت م

ے

ّ
ہن راھک رکے اس ےس ےھجم آپ ےس رفنت رکےن ےک اجبے اور حم 

  ےہ۔۔۔۔۔
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  ںیہن رک راہ م
 
یم اھجمس ںیہن مت ایک ہہک ریہ وہ۔۔۔۔۔اےس ھجمس س  آراہ اھت سب اظہ

  اھت۔۔۔۔۔

ےھجم آپ ےس وھتڑی ےس رفنت وہ ریہ م ماب دںیھکی لک آپ ےن ےھجم زسا دی سج رپ

 رفنت ےک اےگ ارک 

ے

ّ
  آپ ےن رات یم ارک ریما ایخل راھک وت ریمی حم 

 
یھت رگم چ

  یئگ۔۔۔۔۔

ٹ

 آپ ےس اور ی 

ے

ّ
  ڑھکی وہیئگ اور حم 

 اب وہایگ ےہ یم الھب اہمترا ایخل ویکں روھکں اگ وخش یمہف م

ن

امیبری یم اہمترا دامغ خ

  ےہ ےسیج اس اک ذماق انبراہ وہ اور وساہ اس ےک مےہ ںیہمت۔۔۔۔۔وه زنطہی رکسم

ے

ان

  مرکسماےن رپ سنہ دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ر رٹ اور ریغب رٹیہ ےک ویکں وسے م
مف
ک

ااھچ ارگ ااسی ےہ وت رھپ آپ رات انت ڈنھٹ یم ریغب 

 م

ن

   یم رھک رک یس 
 

ےھت یم اتبؤ ویکں۔۔۔۔۔وه ہہک رک وپیتھچ ےہ وت داخن ومن  لئ ج

  ےس داتھکی ےہ ےسیج ہہک راہ وہ اتبؤ ویکں۔۔۔۔۔رپ اہھت ن  دنےھ ا

ر رٹ ےھجم اڑا دن   اھت اور رٹیہ ریمے ےئل رھک دن   اھت یھبت۔۔۔۔۔وساہ م
مف
ک

ویکہکن آپ ےن اانپ 

  مرکسماےت وہے یتہک ےہ اور داخن اس یک ن  ت رپ سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔
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  وہں ےھجم اتگلم

ے

 ےہ ن  رش اک نپ ین میم الوہر ےس آاجؤ رھپ اہمترے دامغ اک العج یھب رکوان

اکن ےک ذرہعی دامغ یم یھب الچ ایگ ےہ۔۔۔۔داخن ےتسنہ وہے اتہک ےہ وت وساہ اک ہنم نب م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اجن

 اب ںیہن وہا آپ وک ھچک ن  د ںیہن ےہ رات یم آپ یہ آے ےھت۔۔۔۔

ن

  مریما دامغ خ

  ےہ امیبری ےک دعب ااسی ولگ ارثک ایسی یکہب یکہب ن  ںیت رکےن گل اج

ے

ےت یہ یم موساہ وہن

  وہں اوےک۔۔۔۔

ے

  آاجؤ رھپ اہمترا العج یھب رکوان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اگڑی یک رطف اجن

ے

  مداخن اےس یسک ےچب یک رطح اھجمسن

  ایک واعق ااسی ےہ۔۔۔۔وساہ وخد وسیتچ ےہ رھپ وخد یہ یفن رکیت ےہ۔۔۔۔

 وه مںیہن ںیہن ااسی ںیہن ےہ وج یم ےن داھکی انس وه یہ چس ےہ اب داخن امن ںیہن رےہ

ا  وہا دھکی رک م

ے

کلی

ن

ن
اگل ن  ت ےہ۔۔۔۔۔وه داخن یک اگڑی وک وحیلی ےک نیم ٹیگ ےس 

  ےہ وت ادنر یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  نیم ٹیگ دنب وہاجن
 
  موسیتچ ےہ اور رھپ چ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ایگ وساہ وک وحیلی یم آے وہے آج 

ے

  وس وه زگرن

ن

 اک اکم ےہ زگرن

ے
ے

ےنیہم وہےئگ م 8وق

  الوہر یم یہ راتہ اھت رواہن مےھت

ے

 سج یم داخن سب نیت اچر ن  ر یہ آن   اھت وه اب زن  دہ ی
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 اکم یہ وہا اھت وہج داخن ےک نپ س ےسیپ یک نپ ور م

ن

ےن اس رپ سیک یھب ایک اھت سج یم وه ن

 سا  اےھچ اےھچ اک ہنم دنب رکداتی ےہ۔۔۔۔۔
  یھت اور بپی

 ت ویکں

ن

  اتپ ےہ ہک س  م اتپ ںیہن ولگ وسیپں ےک ےھچیپ انپ آخ
 
 اب رکےت یہ چ

ن

خ

  مامن   ےہ رھپ یھب۔۔۔۔۔

 دادی ےک نپ س ان م

ے
ے

 ے اس وق

ٹ

اامں رھپ ایک وساچ آپ ےن۔۔۔۔۔اونر اور اسرے ی 

 ہ دادی وک وسچ یم مگ دھکی رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ن
 

  افی
 
  مےک رمکے یم ےھٹیب ےھت چ

 دی ںیہن رکے اگ یم ےن لک وپاھچ اھت اس ےس اس ےن اہک

 

 ےلہپ ادح یک مداخن ایھب ش

  رکدںی۔۔۔۔۔

وت آپ ےن ن  ت یک ادح ےس وه رایض ےہ؟؟؟۔۔۔۔۔راسخہن دادی وک دھکی رک وپیتھچ 

  یہ۔۔۔۔۔

 دی رکںیل وه رایض وت 

 

اہں یم ےن داخن ےک دعب ادح وک البن   اھت اےنپ نپ س اس ےس اہک ش

پ راہ رھپ اہک ےسیج آپ یک رمیض۔۔۔۔   م۔وہایگ اھت رگم وساہ اک نس ےلہپ وت چپ

 ڈایتل یہ۔۔۔۔۔۔
ّ
  ماور وساہ۔۔۔۔وه رایض ےہ۔۔۔۔آہنم یھب ن  ت یم اانپ ّصح

ںیہن ےلہپ داخن ےس وپوھچں یگ وه وخد یہ ن  ت رکے اگ اس ےس ویکہکن ویہ الن   ےہ ہن م

  ماےس۔۔۔۔۔دادی وسچ رک یتہک یہ۔۔۔۔۔
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وت آپ ن  ت رکںیل اس ےس ایک اتہک ےہ وه۔۔۔۔۔ااجعز وفرا ےتہک ےہ وت دادی اابثت یم م

  مرس الہیت یہ سج رپ اونر داخن اک ربمن الم رک دادی وک دےتی یہ۔۔۔۔۔

  اس اک ومن  لئ اتجب ےہ ےسج وه ااھٹ م
 
گلی ا ں الچ راہ اھت چ

ن

ن
داخن اسف یم اھٹیب پیل وٹپ رپ ا

  دون  رہ اےنپ

ے

  ےہ۔۔۔۔۔رک اکن ےس اگلن

ے

  م اکم یم گل اجن

داخن رصموف ےہ ایک اٹیب؟؟؟۔۔۔۔۔دادی یک آواز ومن  لئ یم ےس وگیتجن م

  ےہ۔۔۔۔۔

  مںیہن آپ ںیہک ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔وه رصموف اس یہ اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 دی ںیہن رکین۔۔۔۔۔

 

  ماٹیب اب وتےن وت ایھب ش

م۔۔۔۔۔

م
م
 م
ہ

  م

 دی وت موت مہ ادح یک رک رےہ یہ۔۔۔۔۔دادی یتہک ےہ وت 

 

وه ھکس اک اسسن اتیل ےہ ہک ولچ ش

  موہ ریہ ےہ اس یک اب وساہ ےک اےگ ےھچیپ وت ںیہن وھگےم اگ۔۔۔۔۔

ےلچ ہی وت ااھچ وہایگ ڑلیک دنسپ رکیل۔۔۔۔۔وه وےسی یہ وپاتھچ ےہ ہکبج اےس وکیئ دیپسچل م

  ںیہن وہیت۔۔۔۔۔

دادی اک انہک اھت اور مارے انپ وساہ ےہ ہن ایس ےس رک رےہ یہ وت اتب وت رایض ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اھک رک ااھٹن

ٹ
ن

  داخن رکی
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ایک۔۔۔۔۔وساہ ےس آپ ولوگں وک اتپ یھب ےہ آپ ایک رک رےہ یہ۔۔۔۔داخن وساہ اک م

 م نس رک اکم وھچڑے ادکیم ڑھبک ااتھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  من

ویکں ااسی ایک رک رےہ یہ مہ ااھچ ےہ ہن ےباہسرا یچب ےہ ایس رھگ یک وہب نب اجےئ م

  ۔۔۔یگ۔۔۔

 دی ںیہن وہیتکس۔۔۔۔۔داخن اب اور ایک اتہک۔۔۔۔۔

 

  مدادی اس یک ش

 دی۔۔۔۔دادی ریحت ےس وپیتھچ ےہ وت واہں ےھٹیب اونر اور م

 

ویکں ںیہن وہیتکس اس یک ش

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔
 
  ن  ق س  ےک امےھت رپ یھب ب

  اکر ہہک یہ داتی ےہ اور دادی اک اس یک ن  ت

ن

 دی دشہ ےہ۔۔۔۔داخن آخ

 

نس م دادی وه ش

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرک ہنم وھکال اک وھکال رہ اجن

 ۔۔۔۔۔دادی وپیتھچ یہ اور اونر راسخہن ےک اسھت س  ای  م
 
وکن ےہ اس اک وشہ

  مدورسے یک رطف دےتھکی یہ۔۔۔۔۔

 اس 

ے

  اےس وھچڑ رک الچ ایگ ےہ اور وه ایھب ی
 
یم۔۔۔۔ریما بلطم ےہ ہک اس اک وشہ

  ایک

ے

  ےہ ہہک ےک اکنح یم ےہ۔۔۔۔۔اےس ھجمس ںیہن ان

ے

 ںیہک یھبت وج اہبہن ھجمس یم ان

  داتی ےہ۔۔۔۔۔
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  انت ایپری ڑلیک وک وھچڑ رک الچ ایگ۔۔۔۔۔دادی م
 
اہےئ انتک ےبریغت ےہ اس اک وشہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  میتہک یہ اور داخن اک ہنم نب اجن

  دادی اب ااسی یھب ںیہن ےہ۔۔۔۔۔اس یک زن  ن لسھپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

  اس یک ن  ت رپ ہن یھجمس ےس وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔ایک ااسی ںیہن ےہ۔۔۔۔دادی 

 رھپ ن  ت رکےت یہ۔۔۔۔داخن اتہک وفن اکٹ رک م

ے

 م ی

 

  وہں ش

ے

ھچک ںیہن دادی یم ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  یک رطف اجن
 
  مپیل وٹپ دنب رکے اانپ ومن  لئ اور وکٹ ااھٹےئ ن  ہ

رہگی مےک وفن رےنھک رپ وپیتھچ یہ سج رپ اامں ای   ایک وہا اامں۔۔۔۔۔آہنم دادیم

  اسسن ےل رک اںیھن س  اتبیت یہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

داخن اگڑی وک یسک وہایئ اہجز یک رطح اڑا رک وحیلی الن   اھت اور اب اگڑی روےک ےسیج یہ م

ے وہے ادح اور وساہ رپ اجیت ےہ وج م

ے

ہلن

ٹ

ب

وحیلی یم دالخ وہےن اتگل ےہ وت رظن الن یم 

  مدقیم رک رےہ وہےت یہ۔۔۔۔۔ اسپ یم ن  ںیت رکےت وہے لہچ

  ےہ ےسج

ے

ی م وساہ۔۔۔۔داخن ےصغ ےس اےس آواز اگلن

ے

هٹ
ب ك

نس رک وساہ وفرا اس یک رطف د

م

ے
ے

  دھکی رک۔۔۔۔۔۔ ےہ اور ریحان یھب وہیت ےہ اےس اہیں اس وق
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ادرھ اؤ۔۔۔۔وه تخس ےجہل یم اتہک ےہ وت وساہ اھبیتگ وہیئ اس ےک نپ س آیت ےہ ہکبج ادح م

 ے وغر ےس دوونں

ٹ

  ےہ۔۔۔۔۔۔ می 

ے

  وک دھکی راہ وہن

ولچ ادنر۔۔۔۔۔وساہ ےک نپ س اےن رپ وه یسک ےچب یک رطح اےس دااتٹ ادنر یک رطف ےل م

  ےہ سج رپ

ے

وه یچین رظنںی رکے اس ےک ےھچیپ یتلچ ےہ اور ادح ہی س  دھکی رک م رک اجن

  رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔

اتہک وساتچ م ھچک وت یہ مت دوونں ےک چیب ۔۔۔۔۔۔رپ ایک۔۔۔۔ادح وخد ےس یہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 دادی ےک م

ے
ے

وتےن ےلہپ ویکں ںیہن اتبن   ںیمہ۔۔۔۔۔۔اسرے یہ وحیلی واےل اس وق

  مرمکے یم وموجد ےھت اور داخن ےک وجاب اک ااظتنر رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔

  وت وساہ وک یہ فیلکت وہیت۔۔۔۔۔وه وساہ وک م

ے

  آپ وک ارگ رپاین ن  ںیت اتبن

ے

دادی یم ایک اتبن

 

ٹ

  ما آن   ےھجم وکسن یم دےنھکی واال۔۔۔۔۔دھکی رک اتہک اور وساہ وسیتچ ےہ ہک ی 

  ںیہن آراہ وت وت وخد اےس الخ م
 
اہں ہی وت ےہ ولچ وکیئ ن  ت ںیہن۔۔۔۔وےسی اٹیب ارگ ریتا وشہ

  مےک رپیپ جیھب دے۔۔۔۔۔دادی وساہ وک دھکی رک یتہک یہ۔۔۔۔۔
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وساہ مےھجم اجن ےس امر داگی۔۔۔۔۔م دادی وه تہب زیت ےہ ارگ یم ےن الخ یک ن  ت یک وت وه

یتہک ےہ اور داخن وفرا اس یک رطف داتھکی ےہ سج رپ وساہ رظنںی یچین رک یتیل م

  ےہ۔۔۔۔۔

اچیبری۔۔۔۔۔اسرے وساہ وک ولظمم یس رظن ےس دےتھکی یہ اور داخن ےصغ یک ہکبج ادح م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مدوونں ےک رہچوں وک ڑپےن یک وکشش رکن

 ےگن وتڑ د

ٹ

وں دھکی انت ایپری یچب مریمے اسےنم آے ہن وت یم اس ےبریغت یک ن

  ےہ۔۔۔۔۔ ےہ۔۔۔۔۔دادی یتہک یہ اور داخن

ے

  وفرا ڑھکا وہاجن

  ےہ ےسیج دادی ایھب اس یک م

ے

  یک رطف اجن
 
  وہں اجرک ۔۔۔۔۔وه اتہک ن  ہ

ے

یم آرام رکن

۔۔۔۔۔۔

ن

 
 ےگن وتڑ دنی

ٹ

  من

 ین ڑپے یگ۔۔۔۔۔اونر ادح وک م

ٹ ن

  ےہ ادح اک اب اس ےک ےئل یھب ڑلیک ڈوھی

ن

اب ایک رکن

  ےہ۔۔۔۔دھکی

ے

   رک ےتہک یہ وج رظنںی یچین رکے اھٹیب وہن

 ھ ےگنیل لم اجےئ یگ۔۔۔۔۔دادی یتہک ےنٹیل یتگل ےہ وت اسرے ڑھکے وہرک 

ٹ ن

اہں ڈوھی

  یک رطف اجےت یہ ہکبج وساہ دادی ےک نپ س آیت ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  من  ہ
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 دادی ریمی رظن یم ای  ڑلیک ےہ۔۔۔۔۔وه دادی ےک نپ س ھٹیب رک یتہک ےہ وت ادح وج

  م

ے
ن

  ےہ اس یک ن  ت نس رک دروازے یک اوٹ یم پھچ رک ان یک ن  ںیت س

ے

  اج راہ وہن
 
ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

  وکن ےہ۔۔۔۔دادی یھب دیپسچل ےس وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔

  مدادی زواہ یم ےن اس یک آوھکنں یم ادح ےک ےئل دنسپگي  دیھکی ےہ۔۔۔۔۔

ارے اہں ہی وت یم ےن وساچ ںیہن زواہ یھب وت ےہ۔۔۔۔یم آج یہ س  ےس ن  ت رکیت 

 رخی رھک دےتی یہ۔۔۔۔۔۔دادی یتہک یہ وت وساہ م

ے

 دی یک ن

 

وہں رھپ اےلگ ےنیہم یہ ش

   رک رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔۔رکسما اجیت ےہ ہکبج ادح یھب ان یک ن  ت نس

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ہی مت ےن ایک وشمرہ دن   ےہ دادی وک۔۔۔۔۔داخن وساہ وک نچک یم ڑھکا دھکی رک اس ےک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  نپ س ان

 دی وہاجے یگ ےنتک اےھچ ےگل ےگ 

 

ایک۔۔۔۔ااھچ وه وےسی ااھچ ںیہن ےہ دوونں یک ش

  مرکےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔دوونں اسھت۔۔۔۔۔وساہ اچےئ اک وچہل دنب 

 دی یھب رھک دی ےہ۔۔۔۔وه م

 

 رخی وک ش

ے

 ی ن

ن

م وےسی ااھچ یہ ایک اب اےلگ ےنیہم یک آخ

م
م
 م
ہ

  ملبیٹ رپ ھٹیب رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  ماہں دادی ےن اتبن   اھت۔۔۔۔۔

  وےسی ےھجم اوسفس وہراہ ےہ داخن ہک آپ وک اانت ی  ا الھب اہک س  ےن۔۔۔۔۔

یھت ان ےک اسھت۔۔۔۔۔داخن اسےنم ےس ش   ااھٹ رک  رےنہ دو مت وخد یھب یلم وہیئ

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ںیہن ایسی ن  ت ںیہن ےہ۔۔۔۔ااھچ آپ وک ےسیک اتپ الچ ہک دادی ریمی۔۔۔۔وساہ وبےتل م

پ وہاجیت ےہ وہج داخن وفرا اےس اربئو ااھٹ رک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔   موہے چپ

 ریہ یھت اب اتبؤ ذرا وش

ن

 ریہ مےھجم وفن رکےک اہمترا رہتش امن

ن

  ےس ویبی اک رہتش امن
 
ہ

  وہاگن سج ےک نپ س اس یک ویبی ےک ےئل رہتش آن   وہاگ۔۔۔۔۔۔
 
  میھت یم الہپ وشہ

  وک یھب اچےیہ ہن ہک اتب دںی ہی ریمی ویبی ےہ المزہم ںیہن۔۔۔۔۔۔وساہ اس یک م
 
وت وشہ

پ یہ راتہ ےہ۔۔۔۔۔   ن  ت نس رک یتہک ےہ وت داخن چپ

  ااھچ دھکی ن  ت رشوع رکیت مداخن ای  ن  ت وبولں۔۔۔۔وساہ داخ

ٹ ن

ن اک ومی

  ےہ۔۔۔۔۔

پ وہیگ۔۔۔۔۔داخن ش   اھکےت وہے اتہک م یم انم رکو اگ مت وکن اس چپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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داخن ےھجم ای  ن  ر اھبیئ ےس ن  ت رکوا دںی یم رھپ ںیہن وہک یگ سب ای  

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  من  ر۔۔۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت داخن ےک ش   اھکےت اھکےت روک اجن

 م ریمے اسےنم ایل وت وه وج موساہ آج 

ن

وت ہی ن  ت رکدی آدنیہ ارگ ہی ن  ت ہی رھپ رواہن اک ن

پکلی ا ں یھت ہن وه۔۔۔۔۔م
ن   مچپ

ںیہن یم ںیہن ولیگن وسری۔۔۔۔۔وه اس یک ن  ت اک بلطم ھجمس رک وفرا یفن یم رس م

  الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  م
 
  وہا ن  ہ

ے

ن پا  هی

ے

پٹ ھی

ے

ب

  وہا 

ے

ڈگ ایخل رانھک اب۔۔۔۔۔داخن ڑھکا وہرک اس ےک اگل وک رکسمان

  ےہ اور وساہ سب اےنپ آوسن یہ یپ رک رہ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  میک رطف اجن

ایک زیچ اھت وه یھبک اظمل یھبک رمح دل یھبک دل رکا وت رکسما رک ن  ت رکیل یھبک ہصغ آن   وت ہی م

 واےل وک فیلکت یھب وہیت ےہ ہی ںیہن ۔۔۔۔۔وه دنمسر یک مںیہن داتھکی اھت ہک اسےنم

ل اخومش وت یھبک وطافن اس۔۔۔۔۔۔
ب لک
  مرطح اھت یھبک 

_________________________ 

 ہی م

ے

ہی ںیل دلجی ےس اجرک ہی س  وھپل واہں اگل دںی۔۔۔۔اور آپ ےن ایھب ی

 یسک وک وت یھبک یسک مالںیٹئ ںیہن اگلیئ دلجی رکںی امہمن اےت یہ وہاگن۔۔۔۔۔وساہ یھبک

 دے ریہ یھت ویکہکن آج ادح اور زواہ اک اکنح اھت اور ای  ےتفہ دعب 

ے

 
وک اکم رکےن یک دہای
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  ایگ اھت اور دادی ےن ان س  یک زدیماری وساہ وک دے دی یھت وج م

ٹ

 دی یھبت اکم تہب ی 

 

ش

  موه وخیش وخیش اھبنریہ یھت۔۔۔۔۔۔

  ارک وساہ ےس موساہ اٹیب اج وت یھب ایتر وہاج دھکی حبص ےس
 
 اکم یم یگل ےہ۔۔۔۔۔دادی ن  ہ

 م

ٹ

 اھ وھپولں یک ڑلویں وک ش 

ٹ
پ
یتہک یہ وج ای  ونرک وک وھپل ڑکپوا ریہ یھت وج ڑیسی رپ خ

  مرک راہ اھت۔۔۔۔۔۔

  ہک وه وت اہیں یسک اور اقمم ےس رہ ریہ ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مدادی یم۔۔۔۔اےس نیقی ںیہن ان

روھکا دےی یہ اج اجرک ایتر م اہں وت یم ےن ریتے ڑپکے ریتے رمکے یم

وہاج۔۔۔۔۔دادی یتہک یہ وت وه وھپولں وک ویہ رںیھک وخیش ےس اےنپ رمکے یک رطف م

  ماجیت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔

  رمکے یم آیت ےہ وت رظن ڈیب رپ ریھکم
 
 اک رپ اجیت ےہ سج ےک ےلگ رپ م چ

ن

ویلب ڑلک یک ف

ل اسدی وہیت ےہ 
ب لک
  ےہ اور ن  ق 

ے

 ومویتں ےس اکم وہا وہن

ٹ
 

 اک وساہ وک تہب موای

ن

وه ف

 اک وک ااھٹے م

ن

ی ےہ اور رھپ ف

ے

هٹ
ب ك

دنسپ آیت ےہ وه ےلہپ اےس اہھت یم ےل رک وھچ رک د

  مواش روم یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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ی ک اپ رکےل یگ اس ےک نپ س وت ںیہن وہیگن زیچںی 
م
 ہ وساہ وک البؤ رک الؤ وه یھب یہی 

 
زہ

م
ب لک
ی ک اپ یک۔۔۔۔۔زواہ 

م
 ہ ےس وبیتل ےہ وج آےنیئ ےک اسےنم م

 
ل ایتر یس یھٹیب زہ

ک اگل ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

سی
ی  ی 
ل

  مڑھکی 

 یت یہ ےہ ہک وساہ اےس رمکے م

ٹ

ک ریتھک م

ٹ

سی
ی ی 
ل

ااھچ یم الب رک الیت وہں۔۔۔۔۔وه یتہک 

  یم آیت رظن آیت ےہ ےسج دھکی رک وه رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔

 ہ 
 
وشک یس اےس دھکی رک یتہک ےہ وج اانپ مزہشادی اصہبح رشتفی ال یکچ یہ۔۔۔۔۔زہ

 ا اھت۔۔۔۔۔

ٹ

 ھا ےنل یک وکشش رک ریہ وہیت ےہ وہج دوہٹپ زن  دہ ی 

مٹ
س

  مدوہٹپ 

ی ےہ وت واہں وموجد زواہ اور ینیع یھب اےس دھکی رک م

ے

هٹ
ب ك

 ہ یک ن  ت رپ وه رس ااھٹ رک اےس د
 
زہ

  مرکسما دیتی یہ۔۔۔۔۔۔

 ہ وک جیھب یہ ریہ یھت۔۔
 
  م۔۔زواہ رکسما ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔آاجؤ وساہ یم ایھب زہ

ی م

ے

كٹ

ن

هی
پ
ب

 ر رک ڈیب رپ 

ے

  ںیہن آراہ۔۔۔۔وه دوہٹپ ان

ن

 وہاگ ےھجم رکن

ٹ

ن  ر ہی دوہٹپ ےسیک ش 

  ےہ۔۔۔۔

ی ک اپ ن  سک 
م
 رک دویگن۔۔۔۔۔ینیع اس ےک اسےنم 

ٹ

ےلہپ مت ایتر وہاجؤ رھپ یم ش 

  مرںیھک یتہک ےہ وت وه رکسما رک اےس ےئل آےنیئ ےک اسےنم اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ک وی مت ےن دادی ےس ریمی اور ادح یک ن  ت یک۔۔۔۔۔زواہ یتہک ےہ۔۔۔۔م

ن

 ی
ھی

ٹ

ب

  موساہ 
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ک وی وایل وکن یس ن  ت ےہ ےھجم مت دوونں اسھت اےھچ ےتگل ےھت یھبت یم 

ن

 ی
ھی

ٹ

ب

اس یم 

  مےن ہہک دن  ۔۔۔۔۔وه رہچے رپ رکمی اگلےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

وساہ یھب رکسما دیتی م مت تہب ایھچ وہ وساہ۔۔۔۔وه رکسماےت وہے یتہک ےہ وت

  ےہ۔۔۔۔۔

اور اہمترے اسھت ہی وحیلی واےل یھب تہب اےھچ یہ وہنجں ےن ےھجم یھبک المزہم ںیہن م

  ماھجمس۔۔۔۔۔

 د وہ۔۔۔۔۔

ن

 رے رھگ یک ف
 
  مت المزہم ںیہن وہ مت ہ

ااھچ ولچ ےھجم ایتر وہےن دو رھپ آج رات دوھیکل یھب وت ریھک ےہ ہن ںیہمت اتپ ےہ ےھجم م

دہ دوھیکل دنسپ ےہ ےھجم تہب ےس اگےن اےت یہ۔۔۔۔۔وه وخیش ےس یتہک مس  ےس زن  

  ےہ۔۔۔۔۔

 ہ اےن واال ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مرھپ وت تہب م

  ماہں تہب زن  دہ۔۔۔۔۔وساہ یتہک رسام انپ آوھکنں یم اگلیت ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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  ا

ن

 ےس ےلہپ چنہپ اجن

ے
ے

ب دوھکیں انت دی   وہیئگ مہی داخن اہک رہ ایگ ےہ وبال یھب اھت ہک وق

 ںیہن آن  ۔۔۔۔۔اونر ومن  لئ رپ ن  ر ن  ر اس اک ربمن المےت وہے ےتہک یہ وج م

ے

ےہ ایھب ی

 ۔۔۔۔۔

ے

  مااھٹ یہ ںیہن راہ وہن

  یہ وہاگ۔۔۔۔۔دادی زواہ اور ادح ےک چیپ یم م

ے

آاجے اگ وه زشیم وک یھب ےنیل ایگ اھت ہن ان

رےہ ےھت وج ارک یہ ںیہن دے راہ اھت اب  یھٹیب یتہک ےہ س  سب داخن اک یہ ااظتنر رک

  اھت۔۔۔۔۔

ن

  وه آے اگ یھبت اکنح یھب رشوع رکن
 
  چ

 ۔۔۔۔اونر گنت ارک ہہک یہ دےتی 

ن

آپ اکنح ڑپاھےئ ومولی اصچ  اس ےن ںیہن آن

یہ سج رپ ومولی اکنح ےک املکت ڑپھ رک زواہ اور ادح ےس ن  ری ن  ری وپےتھچ یہ سج رپ م

  مدوونں رایض وخیش وبقل ہہک رک اکنح ےک نپ ک دنبنھ یم دنبھ اجےت یہ۔۔۔۔۔

ےک دعب دوونں یک رطف کھج رک وبیتل م مابمرک وہ تہب زن  دہ۔۔۔۔۔وساہ اکنح وہےن

  ےہ سج رپ دوونں یہ وخدشیل ےس وجاب دےتی یہ۔۔۔۔۔

ہی ایک اکنح وہ یھب ایگ ریما ااظتنر وت رکےتیل۔۔۔۔۔ داخن س  وک ےلگ اتلم دھکی ےصغ ےس م

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔ ارکم

 

 رھب یم یہ اغی
پ
 ب

ٹ

 
  اتہک ےہ سج رپ س  یک رکسماہ

تہب طلغ ن  ت ےہ اچوچ آپ وک اتپ ےہ داخن انت ڈیپس یم اگڑی الچ رک الن   م

 ھ رک اوسفس ےس یتہک ےہ سج م

ٹ

ےہ۔۔۔۔۔داخن ےک اسھت ایئ وہیئ ڑلیک یھب اےگ ی 
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ی ےہ سج ےن کنپ ڑلک یک ولش

ے

هٹ
ب ك

 رپ ویہی اکم واال مرپ وساہ اس ڑلیک وک وغر ےس د

ن

ض

من 
ک

ار 

  ےہ سج یم وه تہب ایپری یھب گل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔

ے

  مدوہٹپ ایل وہا وہن

 ھ رک 

ٹ

ولچ اٹیب وکیئ ںیہن آج رات دوھیکل ےہ واہں اوجنےئ رک انیل۔۔۔۔۔۔ اونر اےگ ی 

اس ےک ڑلیک ےک رس رپ اہھت رےھک ےتہک ےہ سج رپ وه رکسما رک اابثت یم رس الہیت ےہ 

  ےہ۔۔۔۔۔۔ہکبج داخن 

ے

  مس  وک ےصغ ےس دھکی رک واہں ےس الچ اجن

ی وہں اےس۔۔۔۔۔زشیم یتہک داخن ےک ےھچیپ م

ے

هٹ
ب ك

 ن ہن وہں یم د

 

آپ ولگ رپش

 ۔۔۔۔۔م

ن

  یم اجن

ن

  ماجیت ےہ اور وساہ وک تہب بیجع اتگل ےہ اس ڑلیک اک داخن ےک ےھچیپ اجن

  م۔ہی وکن ےہ۔۔۔۔وساہ اےنپ ی  ای   یم ڑھکی ینیع ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔

 ن وہیئ ہی دل یک تہب م

ن

 ری یھب ک
 
 ن یک یٹیب بلطم ہ

ن

ہی زشیم ےہ ریمے ن  ن   ےک ک

 یھب ۔۔۔۔۔ینیع اتبیت ےہ اور وساہ وفرا م

ے

ایھچ ےہ اور داخن اھبیئ یک تہب ایھچ دوس

  مےس ادنر یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  رک اںیھن د

ٹ

  موساہ۔۔۔۔وه اجیت ےہ ہک دادی یک آواز رپ م

  وگلا دیتی ایھب زشیم ےہ وت وه اھک یھب ماٹیب داخ

ن

ن اور زشیم ےک ےئل اھکن

ےلہپ نچک یک م لن گا ۔۔۔۔۔دادی یک ن  ت نس رک وه ہصغ طبض رکے اابثت یم رس الہیت
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  ےل رک داخن ےک رمکے یک م

ن

رطف اجیت ےہ اور رھپ واہں ےس دوونں ےک ےئل اھکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یھب آراہ وہن

ن

  مرطف ہکبج اےس ےصغ ےک اسھت رون

ی ےہ ہک داخن رس وک اہوھتں 

ے

هٹ
ب ك

  دروازہ ونک رکے ادنر دالخ وہیت ےہ وت د
 
وساہ چ

  ےہ ہکبج زشیم اس ےک ی  ای   یم یھٹیب اےس ھچک اھجمس ریہ وہیت م

ے

یم ڑکپے اھٹیب وہن

  مےہ اور ہی س  دھکی رک وساہ یک آںیھکن ےصغ ےس الل وہیت یہ۔۔۔۔۔

  اھک ںیل۔۔۔۔۔وه اھکےن یک رٹے ان ےک

ن

 اسےنم رےھک یتہک ےہ وت داخن اس یک مہی اھکن

 اس م

ٹ
 

 اک یم الی

ن

  ےہ وج ف

ے

آواز نس رک رس ااھٹ رک اےس داتھکی ےہ اور رھپ داتھکی یہ رہ اجن

ی ک اپ ےیک تہب یہ ایپری گل ریہ یھت ہکبج آوھکنں یم
م

ہصغ ےئل اےس دھکی یھب م 

  مریہ یھت۔۔۔۔۔

  اھک ول۔۔۔۔زشیم وساہ وک رکسم

ن

ا رک یتہک ی  ن  ین یک ٹیلپ ااھٹ مرکشہی۔۔۔۔داخن ولچ اھکن

ےک داخن یک رطف رکیت ےہ داخن وج وساہ وک دےنھکی یم نگم اھت اس یک آواز رپ وفرا اےس م

  وہا اس ےک اہھت ےس ٹیلپ اتیل ےہ۔۔۔۔۔

ے

  دھکی رک رکسمان

  یک رطف اجیت ےہ م
 
ھچک اور اچےیہ وہ وت ن  ون یب وک آواز اگل دےی اگ۔۔۔۔۔۔وساہ یتہک ن  ہ

  م آواز نس رک داخن ادنازہ اگل اکچ اھت ےک وه روےت وہے یئگ ےہ۔۔۔۔۔۔مہکبج اس یک
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  وہں دوھیکل رشوع وہےن وایل ےہ داخن اےس اتہک وساہ ےک ےھچیپ م

ے

ہی مت اھک ول یم ےچین اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  اجن

  م

ے

  ےہ وت وساہ نچک یم یھٹیب رو ریہ وہیت ےہ اےس وخد اتپ ںیہن وہن

ے

  ان
 
وساہ۔۔۔۔۔وه چ

  ےہ۔۔۔۔۔۔ہک اےس وساہ

ے

  اانت ی  ا ویکں گل راہ ےہ ریخ وه اتلچ وہا اس ےک نپ س ان

ن

  م اک رون

وساہ ےھجم وکیف انب دو۔۔۔۔۔داخن اےس اتہک ےہ وت وہ اےنپ آوسن اصف رکے ڑھکی وہیت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ہی ای  اکم رکو رےنہ دو یم زشیم وک ہہک داتی وہں وه تہب ایھچ انبیت ےہ۔۔۔۔۔وه م

  ماتہک ےہ وت وساہ وج پک
 
 اکنل ریہ یھت اس یک ن  ت نس رک زور ےس پک وک واسپ رےھک ن  ہ

  یک رطف اجیت ےہ سج رپ داخن سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ی۔۔۔۔۔۔۔وه اتہک وخد یھب اس ےک ےھچیپ اجن

 لی ش
 ی
چ

  م

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  اگ

ن

پم موکم س م ن  ری۔۔۔۔ادح ماہمتریم اب وساہ ولچ یگ ۓ ااھچ اب وساہ اگن   چپ

ے

 ےس موساہ رکن

  ماتہک ےہ وت وه رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔

ںیہن یم ںیہن۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ ہک اےس داخن اور زشیم ادنر ےس اےت داھکییئ م

  مدےتی یہ سج رپ وه۔۔۔۔۔
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یم اگؤ یگ ولچ رشوع رکےت یہ۔۔۔۔۔وساہ س  وھبل رک داخن وک داھکیےن ےک ےئل م

  رشوع رکیت ےہ

ن

اخن وج زشیم ےس مد ینیع ےس دوھل ےل رک اےس اجبےت وہے اگن

  م ن  وتں یم اگل اھت

ے

  وہا ان ےک نپ س ان

ے

وساہ یک آواز اور اگےن ےک اافلظ نس ےک رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  مہن ڑھچو ںیمہ مہ اتسےئ وہے یہ۔۔۔۔۔۔

 ہپ اھکےئ وہے یہ۔۔۔۔۔

ن

  متہب زمخ یس 

  مرگمتس وہ مت وخب اچہپےتن یہ۔۔۔۔

  ماہمتری اداؤ وک مہ اجےتن یہ۔۔۔۔۔۔م

  ےہ ےسیج ہہک راہ وہ ااھچ موساہ ےک وب

ے

ل نس رک داخن ھٹیب رک اےس دھکی رک ای  اربئو ااھٹن

  ماور۔۔۔۔۔

  مداگن  ز وہ مت متس ڈاھےن واےل۔۔۔۔۔

 ھا ےن واےل۔۔۔۔۔م
چ
ل

 یم او

ے

ّ
 ی   حم 

ن

  مف

وساہ وت ااسی گل راہ اھت اگےن ےک ذرہعی اےنپ دل اک احل ایبن رک ریہ وہں داخن وک وت اس م

 یہی گل راہ اھت سج رپ وه اےس ونصمیع ےصغ ےس داتھکی اور وساہ ای  رظن اےس دھکی رک م

ے
ے

وق

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مینیع وک د
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  مہی ریگن اہکین مت یہ وک ابمرک۔۔۔۔

  ماہمتری وجاین مت یہ وک ابمرک۔۔۔۔۔۔م

وه ہی النئ داخن وک زشیم ےک اسھت اھٹیب دھکی رک یتہک ےہ سج ےک بلطم ھجمس رک م

  ےہ سج رپ وه۔۔۔۔۔۔

ے

 ڈاےل اےس وھگرن
 
  مداخن امےھت رپ ب

ھا ےئ اٹہول۔۔۔۔۔

ی گ

ن

ت

 ری رطف ےس 
 
  مہ

  مںیمہ زدنہ رےنہ دو اے نسح واولں۔۔۔۔۔۔

  مےہ۔۔۔۔۔ وساہ یک ن  ت نس رک اےس یسنہ آیت ےہ ےسج وه تہب دلج اپھچ اتیل

  م

ے

  دھکی روک رک اانپ ہلگ اھکنھکڑن

ے

ااھچ سب اب ریما ونس۔۔۔۔۔داخن وساہ وک اےگ اگن

  ےہ۔۔۔۔۔

  اگم

ن

 ہ موت رھپ ےگ ۓارے واہ داخن دوراین یھب اگن
ن

 مدھکی اےس اگ۔۔۔۔۔زواہ آاجے یہ م

 ایلں رک

ے

 مےسیج ےہ رکسمایت زنطہی رک دھکی ےس وغر اےس یھبم وساہ وت ےہ یتہکم وہے اجبےت ن

  موچر۔۔۔۔۔۔ مریہ وہ ریمی لکن ہہک

 ھا ول ذرا اانپ آلچن الگیب۔۔۔۔

مٹ
س

  م

  ےہ داخن ےک اافلظ اور م

ے

  ےہ سج رپ ادح اھٹیب وہن

ے

 رہ رکن

 

وه اس ےک دوہٹپ یک رطف اش

  مرظنوں وک دھکی رک وه وفرا ادح ےک ےچین ےس اانپ دوہٹپ اکنیتل ےہ۔۔۔۔۔
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  مداھکیؤ ہن سنہ سنہ ےک آںیھکن رشایب۔۔۔۔

  ولسک ان اک داین یم ااھچ ںیہن ےہ۔۔۔۔

  مونیسحں ہپ مہ وک رھبوہس ںیہن ےہ۔۔۔۔

  مااھٹےت یہ رظنںی وت رگیت یہ یلجب۔۔۔۔

 یہ یلکن۔۔۔۔

ے

  مادا وج یھب یلکن ایقم

  مداخن یک ن  ت نس رک وساہ ےک ل  درھے ےس رکسماےت یہ۔۔۔۔

  مےس آلچن اٹہن  ۔۔۔۔م اہجں مت ےن رہچے

  انبن  ۔۔۔۔۔

 

  مواہں اےلہ دل اک امتش

  داخن زشیم وک دھکی رک اتہک سج رپ وساہ ےصغ ےس اےس وھگریت ےہ۔۔۔۔۔

 ا ےک ےئل مہ ہپ ڈورے ہن ڈاولں۔۔۔۔۔

ن

  مج

  ےہ ےسیج ہہک ریہ م

ے

ہی النئ وه وساہ وک دھکی رک اتہک ےہ سج رپ وساہ اک ہنم ریحاین ےس وھکل اجن

 رکےک ای  اور النئ اتہک موہ یم ڈورے 

ن

ڈال ریہ وہں اور رھپ داخن ای  آھکن وی

  ےہ۔۔۔۔۔

  مںیمہ زدنہ رےنہ دو اے نسح واولں۔۔۔۔۔

  وہ۔۔۔۔

ے

  ےہ ےسیج داد ووصل رکن

ے

  متخ رکےک رس وک وھتڑا مخ رکن

ن

  داخن اگن
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  انس ےہ ہی ںیہک زشیم ےک اےن ےس وت

ن

 مامکل رکدن   ن  ر یلہپ ن  ر یم ےن ریتے ہنم ےس اگن

وہا۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت زشیم وہےل ےس رکسمایت ےہ ہکبج داخن ےک ل  م ںیہن

رکسماےت وہے ڑکس اجےت یہ اور وه وساہ یک رطف داتھکی ےہ وج واہں ےس اھٹ رک اجریہ م

  وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ںیہن ایسی ن  ت ںیہن ےہ سب وےسی یہ دل ایک وت اگ ایل۔۔۔۔داخن وساہ ےک اجےن ےک دعب م

  ما داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔اتہک ےہ وت ادح رکسم

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ا  ےہ۔۔۔۔۔۔داخن وساہ ےک رمکے یم ارک اتہک م

ن

کلی

ن

ن
وساہ دلجی ایتر وہاجؤ ںیمہ ایھب 

ےہ وج اےنپ ڈیب یک اچدر کیھٹ رک ریہ وہیت ےہ رگم اس ےک وسال رپ ہن یھجمس ےس اےس 

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د

  

ے

پ وہاجن   ےہ۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت داخن اس یک آوھکنں وک دھکی رک وباتل وہا چپ

ن

اہکں اجن

  موہیت یہ ینعی وه وپری رات رویت ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔ ل اور وسیج وہیئےہ وج ال

  ممت رویئ ںیھت رات وک۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔وه ریغب اےس دھکی رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

  ںیہن آپ اتبےئ اہکں اجن

  ےہ مت یھب اسھت ولچ۔۔۔۔۔م

ن

  مالوہر اجن
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  م۔۔۔ریما ایک اکم واہں رپ۔۔۔۔وه اب ااملری ےس ھچک زیچ اکنل ریہ وہیت ےہ۔۔

 ۔۔۔۔۔وه م

ن

 رک راہ وہں آاجن

ٹ

 
ںیہمت اکم ےس یہ ےل رک اجراہ وہں یم ےچین اہمترا وی

  اجےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  من  ہ

  وہا دھکی رک وبیتل م

ے

س  وک ایک وبںیل ےگ ہک اہک ےل رک اج رےہ یہ۔۔۔۔۔وه اس وک اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

 ےل رک اجراہ مدادی وک اتب دن   ےہ ہک اہمترے وکیئ رےتش دار یہ ان ےس ولماےن

  ےہ اور وساہ ای  یبمل اسسن ےل رک ااملری ےس ڑپکے م

ے

  الچ اجن
 
وہں۔۔۔۔۔وه اتہک ن  ہ

  ماکنےل واش روم یم اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔م

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  وھتڑی دی   دعب وساہ وک دھکی راہ م
 
اگڑی یم لمکم اخومیش یھت داخن ڈراویئ رکےت وہے ہ

  ڑسک 
 
پ یس ن  ہ ل چپ

ب لک
  مرپ یتلچ اگڑویں وک دھکی ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔اھت وج 

  م

ے

  اکر ویہ اخومیش وک وتڑن

ن

 ۔۔۔۔۔آخ

ن

 کنی وہن

ن

ںیہمت ی  ا اگل ریما زشیم ےک اسھت اانت ف

  ےہ۔۔۔۔۔
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ںیہن ےھجم ویکں ی  ا ےگل اگ وه آپ یک وہےن وایل ویبی ےہ ااھچ ےہ دوونں ای  دورسے م

  دھکی 
 
ےک یتہک ےہ اور داخن اس یک موک اجن ےکس ےگ۔۔۔۔۔وه ای  رظن اےس دھکی رک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  من  ت نس رک ریحان اس وہاجن

  مںیہمت سک ےن اتبن  ۔۔۔۔۔

  مزواہ ےن۔۔۔۔۔۔

  ایک اہک اھت اس ےن۔۔۔۔

یہی ہک داخن اک رہتش زشیم ےس ےت ےہ ایھب ےس ںیہن تہب اسل ےلہپ ےس ھچک طلغ یمہف م

اور ہی یھب اتبن   اھت ہک ہی رہتش م یک وہج ےس ہی رہتش متخ وہایگ اھت رگم اب دون  رہ وجڑ ایگ ےہ

  ےہ اےس بیجع گل راہ اھت م

ے

پ وہاجن آپ یک دنسپ اک ےہ۔۔۔۔۔۔وساہ اتبیت ےہ وت داخن چپ

  اور ی  ا یھب اگل ہک وساہ وک ہی س  ںیہن اتپ انگل اچےیہ اھت۔۔۔۔۔۔

ن
ن

  موساہ ےک ہنم ےس ہی س

داخن مداخن ای  ن  ت وبولں۔۔۔۔وه داخن یک رطف ہنم رکے یتہک ےہ سج رپ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اابثت یم رس الہن

 دی ہن رکے سب۔۔۔۔۔۔ےھجم یھبک م

 

یم آپ وک انم ںیہن رکو یگ ہک آپ زشیم ےس ش

 دےی اگ۔۔۔۔۔وه من آوھکنں ےس انت وصعمتیم ےس یتہک ےہ ہک داخن وک م

ے

الطق م

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  ماس رپ وٹٹ رک ایپر ان
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  مںیہن دواگن۔۔۔۔وه سب رصتخم اس وجاب داتی ےہ سج رپ وساہم
 
 اانیمطن یس رکسما رک ن  ہ

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د

  م

ے

یم ےسیک وھچڑ اتکس وہں ںیہمت ریمی وت۔۔۔۔۔داخن دل یم وسچ رک رکسما راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مےہ ہک رھپ اانپ ایخل کٹھج رک یبمل اسسن ےل رک ڈراویئ رکن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 روک رک وساہ یک اسڈیئ اک مآاجؤ۔۔۔۔۔داخن اگڑی اےنپ الوہر واےل ےلگنب ےک یم

  رک اس ےک ےھچیپ یتلچ ےہ ہک الن یم دو وھچےٹ م

ے

دروازہ وھکےل اےس اتہک ےہ وت وه ای

 وگش دھکی رک رکسمایت وہیئ داخن ےک ےھچیپ اجےن ےک اجبے ان ےک نپ س 

ن

وھچےٹ خ

  اجیت ےہ۔۔۔۔۔

 ممت دوونں ےنتک ویکٹ وہ۔۔۔۔۔۔۔وه دوونں وک اہھت یم ےئل ایپر رکےت وہے یتہک

  ےہ ہک داخن ےن ادنر اےن اک اہک اھت وت اںیھن آرام ےس انپ وگد ےس م

ے

ےہ رگم رھپ ایخل ان

 ر رک ادنر یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مان

 ڈاےل داخن وک آواز م
 
  ےہ وه امےھت رپ ب

ے

  ہگج ادنریھا الھپ وہن
 
  ادنر آیت ےہ وت ہ

 
وساہ چ

  ماگلیت ےہ۔۔۔۔۔
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و م داخن۔۔۔۔داخن۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ ہک الوجنم

ّ

 
  بلب اتلج ےہ رھپ ی

ٹ

یم ای  ای  ری 

وھچڑیت وھچڑیت الوٹیں ےس وپرا الوچن گمگج رکےن اتگل ےہ سج رپ وساہ ریحایگن ےس اےگ 

  ےہ اور م

ے

ی ےہ ہک ہی وہ ایک راہ ےہ اور رھپ ادکیم یہ وپرا الوچن روینش ےس اہن اجن

ے

هٹ
ب ك

ےھچیپ د

  م۔۔۔۔۔وساہ ےک اورپ تہب ےس الگب یک ایتپں رگیت یہ اسھت یہ

وساہ اےنپ اورپ وھپل رگےت دھکی رکسمایت وہیئ دوونں اہھت اےگ رکے اورپ یک رطف م

  ےہ 

ے

ی ےہ ےسج تہب ےس ولبن ےس اجسن   وہا وہن

ے

هٹ
ب ك

ی ےہ اور رھپ اےگ ارک الوچن وک د

ے

هٹ
ب ك

د

  موه س  دھکی رک وخش وہاجیت ےہ اور ریحان یھب۔۔۔۔۔

  من  ر ن  ر دن ہی آےم

  من  ر ن  ر دل ہی اگے۔۔۔۔۔

ا  ےہ ےسج دھکی وساہ وخیش ےس اےنپ م

ے

کلی

ن

ن
  رمکے ےس 

ے

  وہا اگن

ے

 ر ےئل رکسمان

ٹ

داخن اہھت یم گ

  مہنم رپ اہھت رھک یتیل ےہ۔۔۔۔۔

 اروں اسل۔۔۔

ن

 
  ممت ویج ہ

  مہی ریمی ےہ آرزو۔۔۔۔م

 ے وت وی۔۔۔۔

ٹ

ھد

ے

ب

ی ی   پ
ہ ی ٹ

  م

 ے ڈی   وساہ۔۔۔۔

ٹ

ھد

ے

ب

ی ی   پ
ہ ی ٹ

  م
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 ے وت وی۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

ھد

ے

ب

ی ی   پ
ہ ی ٹ

 

 ے ےہ رگم داخن وک ن  د یھت اور انت ایھچ ما

ٹ

ھد

ے

ب

ےس وت ن  د یہ ںیہن یھت ہک آج اس اک ی  

  مرطح ےس ن  د یھت اےس ادیم ںیہن یھت ہک داخن اس ےک ےئل اانت ھچک رکے اگ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔اس ےس وخیش ےک امرے اافلظ یہ ادا ںیہن  داخن۔۔۔۔ہی س 

  موہےت۔۔۔۔۔

 ے یھت وت وساچ ھچک الشیپس

ٹ

ھد

ے

ب

 رکےت یہ۔۔۔۔۔ وه اےنپ ےلگ یک اسڈیئ مآج اہمتری ی  

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  اس ےک نپ س ان

ے

 ر رک اسڈیئ رپ رھک

ے

 ر ان

ٹ

  ےس گ

 ۔۔۔۔۔وه وساہ وک دھکی رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ن
 

  مدنسپ آن   ریما رسرپای

ر  م
سف
 م
ہ

تہب زن  دہ۔۔۔۔۔ےھجم وت نیقی یہ ںیہن آراہ ہک آپ ریمے اظمل 

  ےہ

ے

 ےسج دھکی وساہ وفرا اےنپ اافلظ رپ وغر میہ۔۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت داخن اےس وھگرن

  رکیت ےہ۔۔۔۔۔

وسری وسری۔۔۔۔ریمے ہنم ےس لکن ایگ۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت داخن رکسما داتی م

  ےہ۔۔۔۔۔

  ہطخ اعمف۔۔۔۔۔۔۔
 
  مولچ آج اہمتری ہ
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ٹ

کلن ت
پ چ
  ےہ اہجں لف 

ے

ولچ اؤ کیک ٹک رکو۔۔۔۔۔وه وساہ وک لبیٹ یک رطف ےل رک ان

  م۔۔۔۔۔کیک اس اک رظتنم اھت۔۔

وساہ کیک ٹک رکےک وھتڑا اس ڑکٹا ااھٹ رک داخن وک الھکیت ےہ وت دبےل یم داخن یھب اس 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےک اہھت ےس کیک اک رکٹا ےل رک اےس الھکن

کیک ااھچ ےہ ہن۔۔۔۔۔داخن ن  ق اچب وہا ڑکٹا وخد اھک رک اتہک ےہ وت وه اابثت یم رس الہیت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ر  دقم م
سف
 م
ہ

یکلہ یکلہ ن  رش وہرک اب روک یکچ یھت ڑسک رگم اب یھب یلگ یھت سج رپ دو 

ےس دقم الم رک لچ رےہ ےھت الوہر اک وممس اب رتہب اھت ن  رش یک وہج ےس رگیم وھتڑی م

  ممک وہیئگ یھت۔۔۔۔۔۔۔

 ے ےہ۔۔۔۔۔۔وساہ اس ےک اسھت ےتلچ م

ٹ

ھد

ے

ب

ےھجم وت ن  د یھب ںیہن اھت ہک ریمے ی  

  م۔۔۔وہے یتہک ےہ۔

  ںیہمت ھچک ن  د وہاگ ہن۔۔۔۔۔۔۔داخن ہپ ٹنیپ یک م

ے

مت ےلہپ ھجم رپ رظن وت رھک ول ی

  موپوٹیکں یم اہھت ڈاےل اس ےک اسھت اتلچ وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  آپ م

ے

ااھچ داخن ایھب آپ ہی وسےچ ہک یم رواہن یک نہب ںیہن داخن یک ویبی وہں ی

  مےک ایک ایخل وہاگ ریمے ن  رے یم۔۔۔۔۔

ویبی یہ ھجمس رک اانت ھچک ایک ےہ رواہن یک نہب وک وت یم ہنم یھب ںیہن مداخن یک 

 ۔۔۔۔۔داخن زنطہی رکسما رک اتہک ےہ سج رپ وساہ ہنم انب یتیل ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  ماگلن

  یہ وضفل ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مآپ ےس وت ن  ت رکن

  ممت انہک ایک اچہ ریہ وہ۔۔۔۔وه اس یک ن  ت ہن اتھجمس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ہک آج آپ ہی اتبےئ ہک یم آپ وک یسیک یتگل وہں رواہن یک نہب میم ہی ہہک ریہ وہں 

یک رظن ےس دھکی رک ںیہن داخن یک ویبی یک رظن ےس دھکی رک۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت داخن م

  ےہ اور اس ےک اسھت یہ وساہ یھب۔۔۔۔۔

ے

  ماتلچ وہا رک اجن

  ےہ۔۔۔۔م

ے

 مت۔۔۔۔داخن اتسنہ وہا دون  رہ لچ رک ن  ت رشوع رکن

مت ریمی زدنیگ اک س  ےس وخوصبرت ہصح وہ مت ن  رش یک رطح ےھجم دنسپ وہ ےسیج م

  ےہ

ے

 ارھبا وہاجن
 
 ن  یل رکیت ےہ ایس رطح ںیہمت دھکی رک ریما دل ہ

 
  ہگج ہ
 
اہمترا م ن  رش ہ

رہچہ دھکی رک ےھجم وکسن اتلم ےہ اہمترے اسھت اےگ زدنیگ اک وسانچ ریما س  ےس دنسپی  ہ م

ے ےس

ن

کلن

ن

ن
 مت ریمے ذنہ یم م ہلغشم ےہ وسرج 

ے

ےلہپ ےس ےل رک رغوپ وہےن ی
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  م
 
ریتہ وہ ریخ رصتخم اس اتہک وہں مت ریمی اکانئت وہ ریمی ےنیج یک وہج۔۔۔۔۔۔وه چ

  ماےس داتھکی ےہ وت وساہ رکسماےت وہے اےس دھکی ریہ یھت۔۔۔۔۔ ن  ت لمکم رکےک

دنر ےس مداخن یک ویبی ریمے ےئل وه ومیت ےہ وج ای  دنمسر یم وموجد یپیس ےک ا

   م
 

تمسق ےس اتلم ےہ اور یم وخش تمسق وہں ہک وه داخن یم وہں۔۔۔۔۔وه ج

یم دوونں اہھت ڈاےل اتہک ےہ وت وساہ یک آھکن یم آوسن ااجےت یہ اےس اہکں نیقی آراہ اھت م

  مہک ہی ویہ اظمل داخن ےہ۔۔۔۔۔

نہب یھب م اکش یم رصف داخن یک ویبی وہیت رگم یم داخن یک ویبی ےک اسھت رواہن یک

 م

ٹ

 
  ےہ۔۔۔۔۔۔وساہ زیمخ رکسماہ

ے

وہں وه رواہن سج ےس داخن دشی   رفنت رکن

  مےک اسھت یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وھچڑو۔۔۔۔۔ آج سب مت داخن یک ویبی وہں۔۔۔۔۔وه اانپ ن  زو اےگ رکے اےس وخد م

 ہپ دل ےس رکسمایت ےہ۔۔۔۔۔

ے

ّ
  ےہ اور وساہ اس یک حم 

ے

  ےس اگلن

  م ےہ۔۔۔۔۔وساہ رشارت ےس یتہک ےہ۔۔۔۔آج وت اتگل ےہ اچدن رغمب ےس الکن

  ےہ۔۔۔۔داخن اس ےک طلغ ےلمج رپ اتہک م

ے

 رکو اچدن ںیہن وسرج وہن

ے

اانپ احمورا درس

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ وت وسرج ےتہک یہ۔۔۔۔۔

ے

  مریما احمورا کیھٹ ےہ ایھب رات ےہ یھبت اچدن دن وہن
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  م ےہ۔۔۔۔۔متہب دھجمسار وہیئگ وہ ریمے اسھت رہ رک۔۔۔۔۔داخن ےتسنہ وہے اتہک

آپ وک اتگل ےہ ہکبج یم ےلہپ ےس یہ دھجمسار وہں۔۔۔۔۔۔وه یھب ارک ےک یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  موےسی ای  ن  ت وبولں۔۔۔۔۔

یج ای  ایک وس ن  ںیت ںیہک۔۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت داخن روک رک اےس داتھکی م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

یگ ےس اتہک موساہ مت ریمی زدنیگ یک س  ےس وخوصبرت یطلغ وہ۔۔۔۔۔وه انت دیجنس

ی ےہ اور داخن اس دےنھکی رپ سنہ داتی ےہ سج رپ م

ے

هٹ
ب ك

ےہ ہک وساہ وغر ےس اےس د

  موساہ۔۔۔۔۔

  ےہ م

ے

داخن تہب ی  ے ےہ آپ۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت داخن ےتسنہ وہے اانپ ن  زو الھپن

  مسج اک بلطم ھجمس رک وساہ رکسمایت وہیئ اس ےک اسھت گل رک یتلچ ےہ۔۔۔۔۔۔م

 م نس رک موساہ۔۔۔۔۔۔وه دوونں ےتسنہ

ن

 ھ رےہ وہےت یہ ہک وساہ اانپ ن

ٹ

 وہے اےگ ی 

  ےہ اور ےسج وه اےنپ اسےنم دےتھکی یہ م

ے

 ن

ٹ

 یت ےہ وت داخن یھب اس ےک اسھت م

ٹ

ےھچیپ م

 آاجےت یہ ہکبج وساہ اےنپ اجن ےس م
 
اےس دھکی رک داخن ےک وت امےھت رپ ےصغ ےس ب

 ۔۔ایپرے اھبیئ وک اےنپ اسےنم دھکی رک رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔
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____________________ 

  روا دوا اھت اور وسچ یھب راہ اھت ہک آج وساہ م

ن

رواہن اگڑی ڈراویئ رکےت وہے رھگ یک اجی

 ے رپ وه دض رکےک ٹفگ یتیل یھت اب اجنےن ایک داخن م

ٹ

ھد

ے

ب

  ی  
 
 ے ےہ ےلہپ ہ

ٹ

ھد

ے

ب

یک ی  

  وہاگ ہک ںیہن

ے

 میہی وسےتچ وسےتچ اےس ٹفگ داتی وہاگ ہک ںیہن اس یک رطح رخنے ااھٹن

اس یک رظن ڑسک ےک انکرے ےتلچ دو ووجد رپ ڑپیت ےہ ےسج وه وغر ےس داتھکی م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ی ےہ سج رپ وه اگڑی ان یک رطف ومڑ م

ے

هٹ
ب ك

وساہ۔۔۔۔۔اےس وساہ یک وھتڑی یس کلھج د

 

ے

  ےہ۔۔۔۔۔ اتیل ےہ اور رھپ ھچک افےلص رپ اگڑی روےک ای

ے

  مرک ان ےک ےھچیپ اجن

 یت اےس دھکی رک رکسما 

ٹ

  ےہ سج رپ وساہ م

ے

وساہ۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اےس آواز اگلن

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔
 
  اجیت ےہ ہکبج داخن ےک امےھت رپ ب

 یت یہ ےہ ہک داخن اس اک ن  زو یتخس ےس ڑکپ م

ٹ

اھبیئ۔۔۔۔وساہ وخیش ےس اس یک رطف ی 

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ماتیل ےہ سج رپ وساہ رک رک داخن وک د

ت ںیہن ےہ اس ےک نپ س اجےن یک۔۔۔۔داخن رواہن وک وخوخنار رظنوں موکیئ رضور

  مےس دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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داخن زیلپ سب ای  ن  ر ےنلم دںی۔۔۔۔۔وه اےنپ ن  زو ےس اس اک اہھت اٹہےت وہے یتہک م

 اکم یہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  مےہ سج یم ن

ےس داخن م وساہ مت ادرھ اؤ وکیئ رضورت ںیہن ےہ اس ےس ڈرےن یک۔۔۔۔رواہن ےصغ

  موک دںیھکی اتہک ےہ۔۔۔۔۔

مت انپ وکباس دنب رکو اور مت ولچ ریمے اسھت۔۔۔۔۔وه رواہن وک ڑھجاتل اےس اےنپ م

  یہ ےہ ہک وساہ اس ےس ای  ےکٹھج یم اانپ اہھت وھچڑوا رک رواہن م

ے

 ن

ٹ

اسھت اےگ ےل رک ی 

  مےک نپ س اجیت ےہ۔۔۔۔۔

اھچ ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔وه اےس ےصغ وساہ ارگ مت ای  دقم یھب اےگ یئگ وت اہمترے ےئل ا

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 ے اےس د

ٹ

  ےس اتہک ےہ وت وساہ ویہ رک ےک ےھچیپ م

وساہ اس یک ن  ت ہن ونس اےنپ اھبیئ ےک نپ س اؤ یم بک ےس ںیہمت دےنھکی ےک ےئل ںیچیب م

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  وہں۔۔۔۔۔رواہن اتہک ےہ وت وه اس یک رطف د

  اھت وت دورسی رطف اھبیئ موه اب دوونں ےک چیپ یم ڑھکی یھت اہج
 
ں ای  رطف وشہ

  م

ن

ی ےہ اور رھپ ھچک یہ دی   یم وه ہلصیف رک یتیل ےہ ہک اےس اہکں اجن

ے

هٹ
ب ك

وه دوونں وک د

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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وه ای  رظن داخن وک دھکی رک رواہن ےک نپ س اجرک اس ےک ےلگ گل اجیت ےہ اور داخن اک م

  میک ن  ت وک رد رکدن  ۔۔۔۔۔۔ وت ہی س  دھکی رک یہ وخن وھکاتل ےہ ہک وساہ ےن اس

  وت ںیہن ےہ۔۔۔۔۔رواہن اےس وخد ےس اگل رکے اس ےک

ے

 مت کیھٹ وہ ہی ںیہمت امرن

رہچے وک اہوھتں ےک ایپےل یم ےل رک ایپر ےس وپاتھچ ےہ سج رپ وساہ یفن یم رس الہیت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ںیہن اھبیئ۔۔۔۔۔

  موساہ مت ریمے اسھت ولچ مہ وکرٹ یم اجرک الخ ےل ےگنیل۔۔۔۔۔

ںیہن اھبیئ یم داخن ےک اسھت وخش وہں۔۔۔۔۔وه رواہن یک ن  ت رپ یفن رکیت ای  

  ےہ۔۔۔۔۔ رظن داخن وک دھکی رک

ے

  میتہک ےہ وج ےصغ ےس اےس یہ دھکی راہ وہن

وه وت دھکی راہ ےہ انتک وخش وہ۔۔۔۔۔ریخ مت ایھب ریمے اسھت ولچ۔۔۔۔رواہن اےس م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماتہک ےہ وت داخن ویہ ےس داھڑن

  رواہن وھچڑ دو اےس ورہن ااھچ ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔

و ہی ایک ریمی نہب وک فیلکت دے ممت اانپ ہنم دنب رکو ارگ تمہ ےہ وت ھجم ےس اقمہلب رک

  ےہ ےسج دھکی وساہ م

ے

 ن

ٹ

 دولں یک رطح۔۔۔۔۔رواہن اتہک ےہ وت داخن اےگ ی 

ن

رےہ وہ ی 

 ا رک رواہن وک اجےن اک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  مھگ
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  ہب۔۔۔۔اھبیئ آپ ےلچ اجےئ۔۔۔۔زیلپ۔۔۔۔

پ روہ یم وہں ہن اس اک رجمم وت ھجم ےس دبہل ےل مت ےس ویکں ےل راہ ےہ اور م وساہ مت چپ

  ممت ڈرو ںیہن ھچک ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔وه یھب ویہ مج ےک ڑھکا راتہ ےہ۔۔۔۔۔م

ایک وبل رےہ ےھت مت ۔۔۔۔۔۔مت ےس دبہل ولں وت ول۔۔۔۔داخن ےتہک یہ زور ےس اکم م

  ےہ اور رواہن وج اس ےلمح ےک ےئل ایتر ںیہن اھت اس ےک امرےن رپ م

ے

 ک رپ امرن

ن

اس یک ن

 ک رپ اہھت رےھک کھج اج

ن

  ےہ۔۔۔۔۔دورسی رطف ن

ے

  من

 رپ اہھت م

ن

داخن ہی ایک رک رےہ یہ۔۔۔۔اھبیئ آپ کیھٹ یہ۔۔۔۔وساہ داخن ےک یس 

ے رکے
ه
 

چ
ت ٹ 

  م رےھک اس وک 

ے

 ک ےس وخن لکن راہ وہن

ن

ی ےہ سج یک ن

ے

هٹ
ب ك

یتہک رواہن وک د

  ےہ۔۔۔۔۔

اھبیئ آپ ےک وت وخن آراہ ےہ۔۔۔۔داخن ہی ایک ایک آپ ےن۔۔۔۔۔وساہ اےنپ اھبیئ وک م

  مرپ ہصغ رکیت ےہ۔۔۔۔۔ دھکی رک داخن

  م

ے

 ن

ٹ

ل رک وجایب اکروایئ ےک ےئل ےصغ ےس اس یک رطف ی 
 ھ

مٹ
س

ریتی وت۔۔۔۔۔رواہن 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔داخن اس اک اہھت وہا یم 

ن

 رکن

ے

ہن ہن رواہن افغر ےھجم اہھت اگلےن یک یطلغ یھب م

 یت ےہ میہ ڑکپ رک اس ےک ٹیپ رپ زور دار

ٹ

  ےہ ےسج دھکی وساہ وفرا اےگ ی 

ے

  م۔۔۔۔۔۔اکم امرن
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وھچڑںی ریمے اھبیئ وک۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپے یتہک ےہ وت داخن اانپ اہھت اس ےس م

  دھکی م

ے

  ےہ ہک وساہ ےھچیپ اج رگیت ےہ اور رواہن وساہ وک رگن

ے

  ےہ سج ےس ہی وہن

ے

وھچڑوان

  ےہ۔۔۔۔۔ مداخن ےک ہنم رپ زور دار

ے

  ماکم امرن

 یت دھکی اھٹ رک ان دوونں

ٹ

ےک چیپ یم ارک ڑھکی وہاجیت م وساہ دوونں یم اتہنپ یئ ی 

  ےہ۔۔۔۔۔

 ا ےک ےئل روک اجےئ۔۔۔۔۔

ن

  مج

 اجؤ اسےنم ےس اس یک تمہ ےسیک وہیئ ںیہمت داکھ دےنی یک۔۔۔۔رواہن م

ٹ

 
وساہ ہ

  ےہ وت وساہ رواہن اک اہھت ڑکپ یتیل ےہ ہکبج م

ے

 ن

ٹ

داخن وک دھکی رک ےصغ ےس اس یک رطف ی 

 ےس وخن اصف رک

ٹ
ن

  اتسنہ ےہ۔۔۔۔۔۔داخن ایلگن یک وپر ےس اےنپ وہی

ے

  من

  اچےیہ رواہن افغر۔۔۔۔۔داخن دوونں اہھت م

ن

اب ںیہمت اےنپ وسال اک وجاب لم اجن

 ےک وکےن ےس اکلہ اس م

ٹ
ن

   یم ڈاےل رکسماےت وہے اتہک ےہ ہکبج وہی
 

ٹنیپ یک ج

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موخن یھب رس راہ وہن

  رواہن اور وساہ اس یک ن  ت رپ ہن یھجمس ےس اےس دےتھکی یہ۔۔۔۔۔

ا انت دلجی وھبل ےئگ ایھب وت مت ےن اہک ہک مت ریمی نہب وک ویکں فیلکت دےتی وہ مایک وہ

 ر رک اتہک اتسنہ ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماہمترا رجمم وت یم وہں ہن۔۔۔۔وه ن  اقدعہ اس یک لکن ان
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  ممت انہک ایک اچہ رےہ وہ۔۔۔۔رواہن اےس اتسنہ دھکی ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

رگم مت ےھجم امر ںیہن ےکس اہمتری نہب وک داکھ ایک دن   مت م ماب دوھکی یم ےن ںیہمت دو ن  ر امرا

 یہ اھپڑ دن   اس اک بلطم ہی وہا ہن ہک ںیہمت وخد ےس زن  دہ نہب یک وچٹ م

ٹ
ن

ےن ریما وہی

  رپ فیلکت وہیت ےہ۔۔۔۔۔

داخن یم ےھجت زدنہ اگڑ دواگن ارگ ریمی نہب وک ھچک یھب ایک۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت اک م

 سج رپ داخن سنہ داتی ےہ اور وساہ رکفدنمی ےس یھبک رواہن وت مبلطم ھجمس رک اتہک ےہ

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  میھبک داخن وک د

  وہں۔۔۔۔۔داخن م

ے

۔۔۔۔۔مت سب دےتھکی اجؤ یم اب ایک رکن اسےل۔۔۔۔۔اصچ 

  ماتہک وساہ اک ن  زو زی  دیتس ڑکپے اےس اےنپ اسھت اتٹسھگ ےہ۔۔۔۔

  ےہ رگم داخن اس یک ےنس ریغب م داخن وھچڑ ریمی نہب وک۔۔۔۔۔رواہن اس ےک ےھچیپ

ے

اجن

 اک دروازہ وھکےل اےس زور ےس ادنر

ٹ

 ش 

ٹ
ن

 ی

ن

  م وساہ وک ڑکپے ےصغ ےس اگڑی یک ف

ے

اھٹیبن

 ھا اتل ےہ۔۔۔۔۔

مٹ
س

 

ٹ

 ش 

ن

  موخد ڈراویئن

داخن وھچڑ دے ریمی نہب وک داخن۔۔۔۔۔رواہن ےصغ ےس اس یک اگڑی اک ہشیش م

رک روےن گل اجیت ےہ ہک انتک وبجمر ےہ م ماجبےت وہے اتہک ےہ اور وساہ اےنپ اھبیئ وک دھکی
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 اھ اتیل ےہ اور رواہن سب م

ٹ

اس اک اھبیئ داخن ےک اسےنم ہکبج داخن زن ےس اگڑی اےگ ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہا دھکی رک یہ رہ اجن

ے

  اس یک اگڑی وک اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  اگڑویں وک ےھچیپ وھچڑ راہ اھت ہکبج دو لنگس یھب م
 
داخن ےصغ یم اگڑی یک ڈیپس زیت رکے ہ

وتڑ اکچ اھت اور وساہ اچیبری سب زی  ے ل  ہملک یہ ھٹیب ریہ یھت اور داع رک ریہ یھت ہک م

م

پ

ن

پ

 ےس رھگ پ

ے

 
  ماجےئ۔۔۔۔ است ریخی

  م

ے

 ن

ے

  اکر وساہ یک داع وبقل وہ یہ اجیت ےہ داخن اگڑی ےلگنب یم روک رک اگڑی ےس ای

ن

آخ

ا  ریغب اگڑی اک م

ے

کلی

ن

ن
  
 
وساہ یک اسڈیئ اک دروازہ وھکےل دشی   ےصغ ےس اس اک ن  زو ڑکپے ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مدروازہ دنب رکے ادنر یک رطف ےل رک اجن

وھچڑواےت وہے یتہک ےہ م داخ۔۔۔۔۔داخن ےھجم درد وہراہ ےہ۔۔۔۔۔وه اانپ اہھت

  مسج رپ داخن روک رک۔۔۔۔۔

اور وج ےھجم درد وہا وه۔۔۔۔۔داخن داھڑےت وہے اتہک ےہ وت وساہ ڈر ےک آںیھکن دنب رک 

  یتیل ےہ۔۔۔۔۔

 اجؤ اس ےک نپ س وت ویکں یئگ وبول۔۔۔۔۔اس اک ہصغ م

ے

یم ےن ںیہمت انم رکا اھت ہن ہک م

  وہیت ریتہ ےہ۔۔۔

ے

  م۔۔اور آواز زیت ےس زیت ی
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ٹ

 ای

ٹ

 ا ےت وہے ای
 
و۔۔۔وه اھبیئ یہ۔۔۔۔ریمے ےھجم۔۔۔۔۔وه اس ےس ھگ

  مےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

اھبیئ امےئ وفٹ۔۔۔۔۔۔اب دوھکی یم وج اہمترے اسھت رکو اگ اھبیئ ایک ںیہمت وت امں م

ن  پ س  وھبل اجےئ ےگ سب ںیہمت وج صخش ن  د رےہ اگ وه یم وہاگن۔۔۔۔۔داخن م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔اتہک اےس ای  رمکے یک اج

ے

  ےل رک اجن

ن

  می

داخن ایک رکے ےگ آپ۔۔۔۔داخن اعمف رکدںی۔۔۔۔داخن زیلپ۔۔۔۔وساہ اس 

ی وہیئ لسلسم یہی وبل ریہ یھت اور داخن وت ےسیج نس یہ ںیہن راہ م

ے

ٹ

ٹ

ی ی
س
ه
گ

ےک اسھت 

  اھت۔۔۔۔۔

ںیہمت سک زیچ ےس ڈر اتگل ےہ؟؟؟وه ای  وٹسر امن رمکے ےک اسےنم رک رک اس ےس 

ی ےہ۔۔۔۔۔وپاتھچ ےہ سج 

ے

هٹ
ب ك

  رپ وساہ ہن یھجمس ےس اےس د

  ممم۔۔۔۔بلطم۔۔۔۔۔

  وہا اتہک ےہ سج ےس وساہ م

ے

ںیہمت سک زیچ ےس ڈر اتگل ےہ۔۔۔۔۔اب یک ن  ر داخن داھڑن

  میک آھکن یم آوسن آاجےت یہ۔۔۔۔۔

ی۔۔۔ےس۔۔۔۔وه ڈرےت وہے اور روےت وہے یتہک ےہ سج رپ م

پکل ن چپ

۔۔۔۔ پ چپ

 

ٹ

 
  آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔داخن ےک رہچے رپ اطیشین رکسماہ
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آج یک وپری رات مت ان ےک اسھت یہ زگارو یگ۔۔۔۔۔داخن اتہک یہ اوٹسر اک دروازہ م

  موھکےل وساہ وک ادنر داکھ داتی سج ےس وساہ زنیم رپ اج رگیت ےہ۔۔۔۔۔۔

داخن ںیہن ااسی ہن رکے۔۔۔۔۔وساہ اھٹ رک اس ےک نپ س آیت یہ ےہ ہک داخن وفرا م

  ےس ولک اگل
 
ی رہ اجیت مدروازہ دنب رکےک ن  ہ

ے

هٹ

ٹ

بپی ٹ

 اتیل ےہ اور وساہ دروازہ یہ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ی ںیہن ےہ ہن ادرھ۔۔۔۔۔وه م

پکل ن چپ

داخن آپ ےن ےھجم ڈراےن ےک ےئل ااسی اہک اھت ہن وکیئ 

 اےت وہے
 
ی داخن ےس یتہک ویکہکن رمکے یم ادنریھا  ھگ

ے

هٹ
ب ك

رمکے یم رظن وھگام رک د

 یہس ےس ھچک رظن ںیہن آراہ اھت۔۔۔۔

 

  ۔۔وہےن ےک ن  ع

ںیہن یم ویکں مت ےس وھجٹ وہکں اگ رووک ایھب دھکی اجےئ اگ ںیہمت ہک مت ایلیک ںیہن وہ م

اہمترے اسھت رات زگرےن ےک ےئل ایلیہسں یھب وموجد یہ۔۔۔۔۔داخن اس یک م

  ےہ وت ادنر ادکیم الیپ بلب لج ااتھٹ م

ے

ن   ےک وسچئ وبرڈ ےس ای  نٹب دن  
 
آواز نس رک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

یسیج وہیت ےہ وت وساہ وج دروازے ےک نپ س ڑھکی وہیت ےہ وفرا رظن وھگام مبلب یک روینش م

ی ےہ اہجں اےس وکیئ

ے

هٹ
ب ك

ی رظن ںیہن آیت وه ایھب ھکس یک م رک اےنپ ےھچیپ رمکے وک د

پکل ن چپ
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 ا رک 
 
  سج رپ وه ھگ

ے

اسسن یتیل ےہ ےہ ہک اےس اےنپ نپ ؤں رپ ھچک راتگنی وہا وسحمس وہن

ی ےہ وت اسم

ے

هٹ
ب ك

  م اجن اس ےک وبلں رپ آاجیت ےہ۔۔۔۔۔یک ےسیج یہ ےچین د

پکلی ا ں
ن  ی   چپ

ن

  ریہ یھت اور اچر م

ٹ
پ
پکلی ا ں خ

ن اس یک رطف م اس ےک نپ ؤں رپ دو ومیٹ ومیٹ چپ

 یت ےہ ںیھنج دھکی رک وه خیچ امر رک اانپ ریپ اھجڑیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  ی 

 ا اک واہطس دروازہ وھکل دںی داخن یم اہیں رم اجؤ یگ داخن۔۔۔۔۔وه زور م

ن

داخن ج

  مزور ےس درم
 
ووں یک رطح ن  ہ

ٹ

 ن
ھی
 ن  د رکیت ےہ رگم وه ڈ

ن

وازہ اجبےت وہے داخن ےس ف

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

   یم اہھت ڈاےل ڑھکا اس یک خیچ نس راہ وہن
 

  ج

 اجؤ اس ےک نپ س مت ویکں یئگ یھت رھپ۔۔۔۔۔داخن م

ے

یم ےن انم ایک اھت ںیہمت ہک م

رک رویت متخس ےجہل یم اتہک ےہ وت وساہ اانپ رس دروازے ہپ اکٹ رک وھپٹ وھپٹ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ی رپ اجیت ےہ وت داخن م

پکل ن چپ

داخن۔۔۔۔۔۔دروازہ وھکل دںی۔۔۔۔۔اس یک رظن دون  رہ 

 رک الوچن یم ےگل م

ٹ

 
وک رھپ یتہک ےہ سج رپ داخن زیباری اس ہنم انب رک واہں ےس ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وصےف رپ ارک ھٹیب اجن
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م

چپ

 ا ااھٹ رک ای  

ٹ ن

 اجؤ۔۔۔۔وساہ روےت وہے اسڈیئ ےس ای  ڈی

ٹ

 
ی وک ےھچیپ مزیلپ ہ

پکل ن

 ا رک 
 
 ےن یتگل ےہ سج رپ وساہ ھگ

ٹ
پ
 ے رپ خ

ٹ ن

رکیت ےہ رگم وه ےھچیپ وہےن ےک اجبے اس ڈی

ی ےہ۔۔۔۔۔م

ے

كٹ

ن

پہی
ب

 ا دور 

ٹ ن

  مڈی

  اھت اور اورپ ےس اانت افوتل اسامن اب وه ایک رکیت یھبت اےس ای  م

ٹ

ای  وت اوٹسر یھب اانت وھچن

  اس وصہف داتھکی ےہ ےسج دھکی وساہ

ن

  ےک م وکےن یم ای  رپان

ٹ
پ
واہں اجرک اس وصےف رپ خ

م رک ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ہ
 
سٹ

  دوونں نپ ؤں اورپ رکے 

 ڈاےل دروازے یک رطف داتھکی ےہ۔۔۔۔۔م
 
  دھکی داخن امےھت رپ ب

ے
ن

  موساہ یک آواز ہن س

وساہ ایھب وکسن ےس یھٹیب وہیت ےہ ہک وصےف یم ےس ای  وچاہ لکن رک وساہ یک وگد یم م

یک خیچ دنلب وہیت ےہ ےسج نس رک داخن دون  رہ وصےف رپ رس اکیٹ رک م ارک اتھٹیب ےہ سج رپ وساہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ھٹیب اجن

داخن زیلپ۔۔۔۔دروازہ وھکل دںی اہیں وچیہ یھب ےہ۔۔۔۔داخن اب یھبک ںیہن م

ولمں یگ اھبیئ ےس ہن ن  ت رکو یگ زیلپ۔۔۔۔۔وساہ روےت وہے دروازہ ےتٹیپ وہے اس م

 اکنل رک اےس مےس تنم رکیت سج رپ داخن وکیئ ردے 

ٹ

 
لمع دےی ریغب ای  رگسی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  الرٹئ یک دمد ےس الجن

ے

  وہوٹنں ےس اگلن
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 ووں وک م
پکلن ن چپ
داخن۔۔۔۔داخن وھکل دںی دروازہ ےھجم تہب ڈر گل راہ ےہ۔۔۔۔۔وساہ 

  سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  دھکی رک یتہک ےہ سج رپ داخن ای  شک اگلن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 اجےئ اس ےک نپ س اب دںیھکی ینتک فیلکت 

ے

یم ےن انم یھب ایک اھت آپ وک ہک م

 ک رپ نیپ ویٹپ اگلےت وہے یتہک م

ن

وہریہ ےہ آپ وک۔۔۔۔۔فشک رواہن یک ن

  ےہ۔۔۔۔۔

وه ذلیل اتپ ںیہن وساہ ےک اسھت ایک رکے اگ۔۔۔۔۔رواہن ےصغ ےس فشک اک اہھت اٹہ رک 

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مآپ۔۔۔۔۔مھچک ںیہن وہاگ وساہ وک 

فشک انپ وکباس دنب رکو مت وت یہی وہک یگ ہن ویکہکن اہمترا وکیئ ےہ وج ںیہن ارگ اہمترا یھب م

  ۔۔۔۔۔۔

ے

  وت ںیہمت ریمے درد وسحمس وہن

ے

  موکیئ نہب اھبیئ وہن

  رواہن۔۔۔۔فشک دصےم ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 رضور اتپ مےھجم مت رپ نیقی ںیہن راہ ےھجم اتپ ےہ ںیہمت راہعب ےک ن  رے یم ھچک وت

  ےہ۔۔۔۔۔رواہن اےس دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  مرواہن آپ ھجم رپ کش رک رےہ یہ۔۔۔۔۔فشک روےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  مےھجم کش ںیہن نیقی ےہ ہک اس ےک ےھچیپ رضور اہمترا اہھت ےہ۔۔۔۔۔

  مرواہن۔۔۔۔

 مامام ن  ن  ۔۔۔۔آپ ڑل رےہ یہ۔۔۔۔۔فشک ایھب رواہن وک ھچک یتہک یہ ےہ ہک افص

  م

ے

رمکے یم ارک وپیتھچ ےہ سج رپ رواہن ای  رظن فشک وک دھکی رک افص ےک نپ س ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 وسیئ ںیہن۔۔۔۔۔وه اتہک اس ےس وپاتھچ م

ے

ںیہن اٹیب مہ ڑل ںیہن رےہ آپ ایھب ی

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔افص م

ن

ںیہن ن  ن   ےھجم دنین ںیہن آریہ یھت یم ےن آپ دوونں ےک اسھت وسن

  ےہ۔۔۔۔۔یتہک ےہ وت رواہن 

ے

  مرکسما رک اےس وگد یم ااھٹےئ ڈیب رپ ےل ان

  ماب وساجؤ یم یھب وس راہ وہں۔۔۔۔۔رواہن اس ےک اسھت ٹیل رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

امام آپ ںیہن وسےئ یگ۔۔۔۔۔افص فشک وک دھکی رک یتہک ےہ وج ڈیب ےک اسڈیئ لبیٹ ےس م

  مزیچے ٹیمس ریہ یھت۔۔۔۔۔

ںیہن اٹیب آپ یک امام اب ارمح ےک اسھت وسن   رکے یگ۔۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت نس رک م

  م
 
اتہک آںیھکن دنب رک اتیل ےہ اور فشک اس یک ن  ت نس رک اےنپ آوسن روےک رمکے ےس ن  ہ

 رک راہ اھت۔۔۔۔۔۔م

ٹ

 ی

ن

 ی   وسےن اک ن

 

ی ےہ وج ش

ے

هٹ
ب ك

  میلچ اجیت ےہ ہکبج افص اےنپ ن  پ وک د
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

وسرج یک یکلہ یکلہ الیل آامسن یم لہپ ریہ یھت ویہ رچدن رپدن اےنپ رب یک دمحوانث یم م

 رمکے یم دنب یھت م

ے

رصموف ےھت اور اںیہن یم ای  تمسق ےس اہری وساہ ایھب ی

 راہ اھت ایھب یھب وه ای  

ن

 وھپی

ٹ

 
ہکبج داخن وصےف رپ اھٹیب رات ےس لسلسم رگسی

 متخ رکے دورسی ااھٹےن

ٹ

 
  دروازہ اٹھکٹھکےن یک آواز آیت م رگسی

 
یہ واال اھت ہک اےس ن  ہ

  ےہ رات م

ے

  اےس الج رک وہوٹنں ےس اگلن

ے

 ااھٹن

ٹ

 
ےہ سج رپ وه ڈٹیھ انب اھٹیب راتہ انپ رگسی

 رپ وخن ایھب یھب وموجد اھت وج اب مج اکچ اھت اسرے م

ٹ
ن

یم رواہن یک امر یک وہج ےس وہی

 ے اےھچ ےس م المزم وک اس ےن دو دن یک یٹھچ دے دی یھت

ٹ

ھد

ے

ب

 ہک وساہ یک ی  

ے

وہج ن

 ے اک یہ ڑیبا رغق وہایگ اھت۔۔۔۔۔۔

ن

  رک ےکس رگم لک وت اسرے م

ٹ

 ز ی 
ی ی
ی ل
س

  

 م

ٹ

 
 مئ داتھکی ےہ وت حبص ےک است جب رےہ ےھت وه ھچک وسچ رک رگسی

ٹ

  ن

ے

داخن ومن  لئ ااھٹن

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

 ن

ٹ

  وساہ ےک رمکے یک رطف ی 

ے

 رک ڑھکا وہن

ن

پ
  موک اشی رٹے یم هٹ

م

س

م رک وکےن یم یھٹیب وہیت ےہ رات رھب وه ںیہن وسیئ یھت سب یہی ڈر اگل اھت ہک وساہ وج 

ہ
 
ٹ

ی اس 

پکل ن چپ

 وکیئ 

ے

  اجےئ یگ وه وت رکش اھت ہک ایھب ی

ٹ
پ
پکلی ا ں اس ےک اورپ خ

ن ارگ وه وس یئگ وت چپ

 ا اےس لم ایگ اھت ےسج اس ےن اےنپ م

ٹ ن

  وہا ای

ٹ

ےک نپ س ںیہن آریہ یھت وہج رات ای  وٹن

  ںیہن آیت۔۔۔۔۔ اسےنم رھک دن   اھت
 
ی  

ے

 ے وک دھکی رک ف

ٹ ن

ی ای

پکل ن چپ

  ماور 
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ڑیچ یک آواز ےس دروازہ وھکاتل ےہ سج رپ وساہ رس م وه ایھب وےسی یہ یھٹیب یھت ہک آرام ےس

 اس یک آںیھکن ینچ وہاجیت ےہ 

 

ی ےہ وت روینش آوھکنں یم ڑپےن ےک ن  ع

ے

هٹ
ب ك

ااھٹرک د

ی ےہ وت داخن اس یک رط

ے

هٹ
ب ك

  ےہ ےسج دھکی رک مسج رپ وه اسےنم اہھت رکے د

ے

  راہ وہن

ٹ

ف ی 

 

ے

 ی   دویار ےس گل رک ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔ اس آوھکنں یم وخف آاجن

ن

  مےہ اور وه م

 اتھٹیب وھتڑی دی   اےس وغر ےس داتھکی رھپ اس ےک م
 
  اس ےک اسےنم وجنپں ےک ب

ے

داخن ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرہچے ےپ آے ن  ولں وک اس ےک اکن ےک ےھچیپ رکن

م
 ہ
سٹ

 ووں ےک اسھت۔۔۔۔۔وه رنم ےجہل یم وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔میسیک زگری رات انپ 
لن

  م

ی رات رھب خیچ خیچ رک ہلگ یہ ھٹیب اکچ اھت اور م

ے

کلٹ

ن

ن

د۔۔۔داخن۔۔۔۔وساہ یک آواز یہ ںیہن 

  ماب وبےنل رپ فیلکت وہ ریہ یھت وج اس ےک رہچے ےس یھب رظن آراہ اھت۔۔۔۔۔۔

م۔۔۔۔۔۔

م
 م
ہ

وه اس یک اکن یک ن  یل وک ڑکپ مایک وہا ےلگ یم درد ےہ سک ےن اہک اھت ہک وخیچ 

  مےک دےتھکی وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

آپ ےن۔۔۔۔۔ااھچ ںیہن ایک۔۔۔۔۔وه تہب لکشم ےس اھبری آواز یم روےت م

  موہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

مت ےن وکن اس ااھچ ایک اھت ریمے اسھت ریمے انم رکےن ےک ن  ووجد اےنپ اھبیئ ےک نپ س م

  میئگ۔۔۔۔۔۔۔
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نہب اےنپ اھبیئ ےس ںیہن لم یتکس۔۔۔۔۔وه مسک۔۔۔۔اتکب یم اھکل ےہ۔۔۔۔ہک 

  ےصغ ےس اس اک اہھت اےنپ اکن ےس اٹہ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ریمی اتکب یم اھکل ےہ۔۔۔۔۔ریمی اتکب یم اھکل ےہ ہک وساہ رواہن ےس ںیہن لم م

  وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  یتکس۔۔۔۔۔وه دون  رہ ےس اس ن  ولں یم اہھت رہپن

 ا ںیہن یہ۔۔۔۔۔

ن

  مآپ ج

 ا وہں۔۔۔۔۔اس یک ن  ت نس رک وه ےصغ ےس اس

ن

 موت یم ےن بک اہک ہک اعمذ اّللّ یم ج

  ادکیم ےس اس ےک ن  ولں وک انپ یھٹم یم ڑکج اتیل ےہ اور وساہ م

ے

ےک ن  ولں یم اہھت رہپن

  مدرد یک دشت ےس رکہ ایتھٹ ےہ۔۔۔۔۔م

 ایک رکو ورہن ںیہمت اجن 

ے

ےس امر دواگن یھجمس۔۔۔۔۔داخن اس ماس رطح یک ن  ںیت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اک رہچا اےنپ اسےنم رکے اتہک زور ےس وھچڑن

سلہ ایک ےہ۔۔۔۔۔وه اس یک رطف ایلگن رکے اتہک ےہ وج م
م
یم اتبؤ وساہ اہمترے اسھت 

 اےت وہے دوونں اہھت اےنپ ہنم ےک اسےنم رکی وہیت ےہ ےسیج داخن ایھب اےس 
 
ھگ

  مامرے اگ۔۔۔۔۔۔۔

م

ے

ّ
 راز یہ ںیہن ےہ لک یم ےن اہمترے ےئل ایک ھچک ںیہن ایک اہمترے ےئل مںیہمت حم 

 وگش ےل رک آن   ہک مت م

ن

اےلیک ہی اسرا رھگ اجسن   رصف اہمترے ےئل اہمترے ےئل یم خ
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وخش وہاجؤ یگ وساچ اھت لک مہ انپ یئن زدنیگ رشوع رکے ےگ اسرے ےلگ وکشے اٹم م

 ےکم

ے

ّ
 سمل ےس دور رکدواگن رگم۔۔۔۔۔وه اتہک مےک انپ یلھچپ اسری ویطلغں وک اےنپ حم 

پ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔م

ن

  ےہ سج رپ وساہ اکی

ے

  مزور ےس اہھت وساہ ےک ےھچیپ دویار رپ امرن

ںیہمت نیقی ںیہن آراہ ہن ولچ ریمے اسھت۔۔۔۔۔داخن اتہک اس اک اہھت ڑکپے اےنپ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرمکے یک رطف ےل رک اجن

  م ہی دوھکی ہی یم ےن اہمترے ےئل اجسن   اھت
 
رصف اہمترے ےئل۔۔۔۔۔۔داخن چ

  ےہ وساہ م

ے

  ےہ وت رمکہ الل الگب ےس اجس اور کہم راہ وہن

ے

وساہ وک اےنپ رمکے یم الرک وھچڑن

  ہک ہی س م

ے

  مداخن ےن اس ےک ےئل ایک اھت۔۔۔۔۔۔ وک وت ےلہپ نیقی یہ ںیہن ان

۔۔۔۔۔وه اتہک ڈیب رپ وموجد الگب ےک وھپولں ےس
 
ےجس م رگم مت وہ یہ ںیہن اس ےک اقب

 اھیت م

ٹ

ا  ےہ اور وساہ اس اک ہصغ دھکی رک ےھچیپ یک رطف دقم ی 

ے

كی
پہ
ب
وبےک وک اواھکڑ رک ےچین 

  ےہ۔۔۔۔۔

  زیچ داخن یک رظن وہرک رہ یئگ یھت ہی رمکہ وت وه گل یہ ںیہن راہ اھت وج ھچک دی   م
 
رمکے یک ہ

  مےلہپ وساہ ےن داھکی اھت۔۔۔۔۔۔
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  مںیہمت اتپ ےہ ریما دل ومم وہراہ اھت یم ےن م
 
وساچ اھت ہک ںیہمت ےل رک ہشیمہ ےک ےئل ن  ہ

الچ اجؤ اگ واہں انپ یلمیف انبؤ اگ رگم ںیہن۔۔۔۔۔وه وساہ یک رطف ارک اےس دوونں اہوھتں 

  دشی   ےصغ ےس اتخیچ ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےس ڑکپن

  مت ےن رواہن ےس لم رک ریما دل وتڑ دن  ۔۔۔۔۔

 یہ۔۔۔

ے

۔۔وه ڈر ےک ممہ۔۔۔۔اا۔۔۔۔اب یھب انپ زدنیگ۔۔۔۔رشوع رکتکس

  مامرے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  م

ے

 اھن

ٹ

  اتہک ےھچیپ یک رطف دقم ی 

ے

ںیہن۔۔۔۔وساہ اب ںیہن۔۔۔۔وه اےس وھچڑن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

یم ےن دھکی ایل مت سب اےنپ اھبیئ یک وہں ںیہمت سب اےنپ اھبیئ ےس ایپر ےہ یم انتج یھب م

 مرک ولں مت ریمی یھبک یھب ںیہن وہیتکس۔۔۔۔۔وه اےس دھکی اوسفس ےس اتہک

  ےہ۔۔۔۔۔

 ی ن  ر اعمف م

ن

داخن اب۔۔۔۔ںیہن۔۔۔۔ولمں۔۔۔۔یگ اھبیئ ےس۔۔۔۔سب آخ

 اک امن روھکں۔۔۔یگ۔۔۔۔وه ےلگ یم م

ے

ّ
رکدںی۔۔۔۔اب ہشیمہ آپ۔۔۔۔یک حم 

درد یک وہج ےس تہب لکشم ےس اافلظ ادا رکیت ےہ ےسج نس رک داخن یفن یم رس رک اتسنہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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 یھب یسیک الب

ے

ّ
  ےہ اور وساہ یھب اہر مای  وت اتپ ںیہن حم 

ے

 ےہ وبحمب ےک اےگ دنبا اہر یہ اجن

 ی   وه یھبک ہن ےلم۔۔۔۔۔

 

  میئگ یھت اےس یھب لک واال داخن اچےیہ اھت رگم اب ش

  اچب وہں ہک مت وہک یگ اور یم امن اجؤ اگ م

ٹ

ےھجم ایک نپ لگ ھجمس راھک ےہ ہی رھپ یم وکیئ وھچن

  اچیتہ وہ ہن اجؤ آج ےس اہمتری اسری زسا مآج ےس مت آزاد وہ مت اےنپ اھبیئ ےک نپ س اج

ن

ن

 ےک اسھت اہھت ااھٹ رک 

ٹ

 
  وہں۔۔۔۔۔۔داخن زیمخ رکسماہ

ے

متخ یم ںیہمت آزاد رکن

اتہک ےہ داخن وک وساہ اک رات یم رواہن ےس انلم اانت ی  ا اگل ہک وه اانپ ااقتنم یھب وھبل م

  مایگ۔۔۔۔۔۔۔

زدنیگ آپ ےک اسھت رانہ ماسری  ںیہن داخن ااسی ہن رکے یم۔۔۔۔یم۔۔۔۔یم

  ماچیتہ وہں زیلپ۔۔۔۔۔وه اس ےک نپ س ارک اہھت وجڑیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 ا وھتڑی وہں وج مت رپ مکح الچؤ اگ۔۔۔۔۔

ن

  موساہ مت ےن یہس اہک یم ج

 ا ےن م

ن

 ا یہ آپ اک مکح امےنن وک وت یقیقح ج

ن

 ا ںیہن یہ رگم ریمے اجمزی ج

ن

ںیہن آپ ج

  مکح امون میھب اہک ےہ آپ اچےتہ یہ ہن ہک یم 
 
اھبیئ ےس ہن ولمں یم ںیہن ولم یگ آپ اک ہ

 رکے۔۔۔۔۔۔وه روےت م

ے

یگ وج ںیہک ےگ وه رکو یگ رگم زیلپ ےھجم وخد ےس ج  ا م

وہے اس یک تنم رکیت ےہ وه ےسیک اےنپ داخن ےس ج  ا وہیتکس یھت وه وھبل یئگ یھت ہک م

  داخن ےن رات یم اس ےک اسھت ایک ایک اھت۔۔۔۔۔
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وک رواہن ےک اسےنم ریمی ن  ت رد رکےک اانپ اقمم رگا دن   ےہ ریمے م وساہ مت ےن رات

اسےنم یم ںیہمت رواتک راہ رگم۔۔۔۔ریخ اب مت آزاد وہ اب مت رانہ اےنپ اھبیئ ےک نپ س م

  وہں۔۔۔۔۔۔

ے

  ماب یم ںیہن رووکں اگ یم ںیہمت آزاد رکن

  میم داخن دراین اےنپ وپرے وہش وحاس یم وساہ داخن وک۔۔۔۔۔۔م

داخن ںیہن ااسی ہن رکے۔۔۔۔۔۔وساہ وفرا اس ےک ہنم رپ اہھت رےھک یتیل ےہ سج م ںیہن

ا  ےہ۔۔۔۔۔

ے

كی
پہ
ب
  مرپ داخن زور ےس اس اک اہھت اٹہرک اےس ڈیب رپ 

 ےس اور انپ دیق ےس م یم داخن

ے

 
  ازی
 
اےنپ وپرے وہش و وحاس یم وساہ داخن وک ہ

  وہں۔۔۔۔۔۔یم ںیہمت۔۔۔۔داخن اتہک ہشیمہ ےک ےئل

ے

 ےہ وت وساہ اےنپ مآزاد رکن

 ےلی اافلظ ےنس م
 
دوونں اکونں رپ اہھت رھک یتیل ےہ اس یک تمہ ںیہن یھت ہک وه اےسی زہ

  ہکبج روےت وہے لسلسم یفن یم رس یھب الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

_____________________ 

 ےس اور انپ دیق ےس م

ے

 
  ازی
 
یم داخن اےنپ وپرے وہش و وحاس یم وساہ داخن وک ہ

  وہں۔۔۔۔۔۔یم ںیہمت۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت وساہ اےنپ م

ے

ہشیمہ ےک ےئل آزاد رکن

 ےلی اافلظ ےنس م
 
دوونں اکونں رپ اہھت رھک یتیل ےہ اس یک تمہ ںیہن یھت ہک وه اےسی زہ

   الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔ہکبج روےت وہے لسلسم یفن یم رس یھبم
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  ےہ وت اسےنم اک رظنم دھکی رک اہجں م

ے

ی شخب رمکے یم دالخ وہن

لہ

اصچ  یج وه۔۔۔۔ا

 رپ اےن ےس ےصغ ےس م

ے
ے

ڑھکا اھت ریحت ےس ویہ ڑھکا راتہ ےہ ہکبج داخن اس ےک طلغ وق

  اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  سک یک ااجزت ےس مت رھگ یم آے وہ۔۔۔۔۔

وه۔۔۔۔۔اصچ  یج ریمے نپ س یھب ای  اچیب ےہ ایس ےس آن   وہں۔۔۔۔وه اچیبرہ م

رشدنمہ اس رظنںی اکھجےئ اتہک ےہ اور وساہ اےنپ اکونں ےس اہھت اٹہرک وکسن اک اسسن یتیل 

 وہا اھت۔۔۔۔۔

ے

 
 ی

 

 ہتش ن

ن

ی شخب اس ےک ےئل ف

لہ

  ےہ ھچک یھب اھت رگم ا

ہ ےک دعب ارگ مت ےھجم ریمے رمکے ےک یھب آس نپ س رظن آے وت یم اہمترا وه مآدنی

احل رکو ہک وسچ ےہ اہمتری ۔۔۔۔دہعف وہاجؤ اہیں ےس۔۔۔۔۔داخن ےلہپ تخس م

  ےہ اور م

ے

  یک رطف اجن
 
  وفرا ن  ہ

ے

  ےہ سج رپ وه رس الہن

ے

  یم ےصغ ےس داھڑن

ن

ےجہل یم اتہک آخ

  مداخن وساہ یک رطف داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

اخن چس یم یم ںیہن ولمں یگ یھبک اھبیئ ےس یھبک یھب ن  ت ںیہن رکو یگ سب آپ مد

 ی وکشش رکیت م

ن

 ی ن  ر اعمف رکدںی۔۔۔۔۔وه ڑھکے وہرک روےت وہےئ آخ

ن

آخ

  اےس وپری وقت

ے

ےس اسےنم دویار م ےہ سج رپ داخن ےصغ ےس اسڈیئ لبیٹ ےس پمیل ااھٹن

  ےہ سج ےس وساہ ڈر اجیت ےہ اور داخن

ے

  رپ امرن
 
  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ن  ہ

ے

  م یک رطف اجن
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وساہ داخن ےک اجےن ےک دعب رکش ادا رکیت ویہ ڈیب رپ ھٹیب اجیت ےہ وه ایھب وےسی یہ یھٹیب م

  ےہ سج رپ وه

ے

 مھچک وسچ ریہ وہیت ےہ ہک اےس اےنپ نپ ؤں رپ ھچک اتلچ وہا وسحمس وہن

  رات اک وخف اب یھبم

ے

ی ےہ وت واہں ھچک ںیہن وہن

ے

هٹ
ب ك

 اےت وہے ےسیج نپ ؤں د
 
اس رپ  ھگ

  ماہوی اھت۔۔۔

 مداخن۔۔۔۔ی  ن  د رکدن   ےھجم۔۔۔۔۔وه دوونں اہوھتں ےس رس اھتےم رویت ےہ ہک

م

 

ٹ

ےہ سج رپ وه آںیھکن دنب م یس ایتھٹ وسحمس وہیت ماےس اےنپ رس یم ای  درد یک ٹ

 رلم وہاجیت  رکے رس ہپ اہھت ریتھک ےہ وه درد سب ھچک ڈنکیس اک اھت اور وساہ دون  رہ ےس

ن

ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 م
پ
فشک بک ےس اےنپ رمکے یم نشنیٹ ےس اہیں ےس واہں لہٹ ریہ یھت اےس یسک ب

نیچ ںیہن آراہ اھت دامغ اتہک ہک رواہن وک س  چس اتب دںی اور دل اتہک ںیہن۔۔۔۔۔وه دل و م

ھگ رک ویہ ھٹیب اجیت ےہ ہک اےنت 

ے

ب

 یم دوونں اہوھتں ےس رس اھتےم 

ن

 
دامغ یک اس ج

  ےہ۔۔۔۔۔۔میم 

ے

  مرواہن رمکے یم ان

  ےہ ںیہک۔۔۔۔۔وه وباتل اجےن یہ اتگل ےہ م

ن

فشک ریمے ڑپکے ارٹسی رکدو ےھجم اجن

  مہک فشک اےس روک یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔م
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رواہن۔۔۔۔آپ ےس ای  ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت رواہن ےلہپ اےس 

  اس ےک ی  ای   یم 

ے

  مارک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔وغر ےس داتھکی ےہ اور رھپ اابثت یم رس الہن

پ دھکی رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔   موبول ایک ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔وه اےس چپ

وه۔۔۔۔رواہن ارگ ھجم ےس یھبک یطلغ وہیئگ وت ایک آپ ےھجم اعمف رکدںی م

 آاجےت یہ ںیھنج م
 
ےگ۔۔۔۔۔۔فشک یک ن  ت رپ اس ےک امےھت رپ ہن یھجمس ہک ب

  فشک دھکی ن  ت لمکم رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 ہ وہ ایک آپ ےھجم اعمف رکدںی مریما بلطم 

ن

ےہ ایسی یطلغ وج آپ یک رظن یم گ

  ےگ۔۔۔۔۔

مت انہک ایک اچہ ریہ وہ اصف اصف وہک۔۔۔۔رواہن اس یک یلہپ یسیج ن  وتں ےس گنت ارک 

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

رواہن۔۔۔۔وج یم آپ وک اتبےن اجریہ وہ وه ےلہپ نس ےیجیل اگ اور ارگ ہصغ یھب آے وت م

پم   مریہ اگ زیلپ۔۔۔۔۔۔وه ڈرےت ڈرےت یتہک ےہ۔۔۔۔۔ وچبں یک اخرط چپ

  مااسی ایک ایک ےہ مت ےن۔۔۔۔۔رواہن وغبد اےس داتھکی اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مرواہن۔۔۔۔۔
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  م

ے

 رکو یگ۔۔۔۔۔رواہن ےصغ ےس ڑھکا وہن

ٹ

 
س ریکی

ن

پی ی
سی
س

فشک وبل یھب دو انتک 

  ےہ۔۔۔۔۔

ا رکا رواہن۔۔۔۔راہعب یک ومت یک زدیمار یم وہں یم ےن مت دوونں وک ج  

اھت۔۔۔۔فشک رس اکھجےئ آوسن اہبیت ےہ ہکبج رواہن وت اس یک ن  ت نس رک نس یہ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وہاجن

 ۔۔۔۔۔م

ے

  مکک۔۔۔۔ایک اہک۔۔۔مت ےن۔۔۔۔۔رواہن وک ےسیج نیقی ںیہن ان

  مم۔۔۔۔یم ےن مت دوونں وک اگل رکا اھت۔۔گم۔۔۔۔۔

 وپاتھچ ےہ سج رپ مایک ایک اھت مت ےن۔۔۔۔۔رواہن اانپ ہصغ طبض رکے تخس ےجہل یم

  رشوع رکیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

  فشک وھتگ لگن ےک اتبن

  راہعب ریمے رھگ آیئ یھت وت۔۔۔۔۔ےسیج ےسیج فشک اتبیت ےہ رواہن م
 
اس رات چ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وہن

ے

 دبےتل رےتہ یہ اور اس اک ہصغ زیت ےس زیت ی

 

س

ك

ن

ب

  مےک رہچے ےک 

 یم ہن وہں م رگم۔۔۔۔رگم یم طلغ ںیہن یھت۔۔۔۔یم ےن سب ہی اچاہ اھت ہک

ن

راہعب یک دبن

ارگ وه رھگ ےس اھبگ اجیت وت۔۔۔وت اس ےک رھگ واےل اس ےک اسھت ںیہمت یھب امر دےتی م

  یم ےن سب دو اخدناونں یک زعت ےک ےئل۔۔۔۔۔۔

  ماٹچخ۔۔۔۔۔
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  انت م

ٹ

پز
ھی

ے

ب

فشک یک وپری ن  ت ےنس ریغب یہ رواہن زور ےس اس ےک ہنم رپ ڑپھت امر داتی ےہ 

م   رواہن وکمزور اک اھت ہک فشک ای 
 
ی ےہ وت آوھکنں م  رطف وک کھج اجیت ےہ اور چ

ے

هٹ
ب ك

د

  یک۔۔۔۔۔

ٹ

پز
ھی

ے

ب

  میم ےبینیقی یس وہیت ےہ اےس اہکں ادیم یھت اس 

فشک ںیہمت ادنازہ یھب ےہ مت ےن ایک ایک ےہ۔۔۔۔مت ےن دو اخدناونں یک زعت وت رھک م

 ہ ایک ےہ مت م یل رگم مت ےن نپ چن ولوگں یک زدنیگ ابتہ رکدی۔۔۔۔۔ہی یطلغ ںیہن ےہ ہی

ن

گ

  ےن۔۔۔۔۔رواہن اےس وھجنھجڑےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

رواہن یم طلغ ںیہن وہں یم ےن یھبک مت دوونں اک ی  ا ںیہن اچاہ۔۔۔۔۔یم وت سب ہی م

  ماچیتہ۔۔۔۔۔۔

مت وخدرغض وہ فشک مت سب وخد وک نیقی دالےن ےک ےئل ہی ہہک ریہ وہ ہک مت ےن ھچک م

 اگہر وہ سج یک وکیئ اعمیف ںیہن ےہ ہن م

ن

طلغ ںیہن ایک رگم یم اتبؤ مت ریمی رظن یم ایسی گ

 ت یم۔۔۔۔۔۔رواہن اک سب ںیہن اتلچ ہک فشک وک اجن ےس امر م

ن

یہ داین یم اور ہن آخ

  مدے۔۔۔۔۔

 یم ےہ اور مت اہیں وکسن ماہمتری یطلغ

ے

 
 یک زسا ریمی نہب اکٹ ریہ ےہ واہں وه ازی

ےس رہ ریہ وہ ںیہمت یھبک رشم ںیہن آیئ یھبک دھک ںیہن وہا ریمی نہب اک وسچ م
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رک۔۔۔۔۔رواہن اتہک ےہ وت وه سب روےت یہ ریتہ ےہ اب وجاب وج ںیہن اھت 

  موکیئ۔۔۔۔۔۔

 دی رکین یھت وت ےھجم یتہک

 

یم راہعب وک وےسی یہ انم رکداتی رگم مت انت م مارے ارگ ھجم ےس ش

ی ا  رحتک رکو یگ یم یھبک وسچ یھب ںیہن اتکس اھت۔۔۔۔۔۔رواہن اےس دھکی رک م

ٹ

ھی

گ

  ماوسفس ےس اتہک ےہ سج رپ فشک روےت وہے یفن یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 دیم

 

مت م ںیہن رواہن یم ںیہمت دنسپ رکیت یھت رگم یم ےن ہی یھبک ںیہن اچاہ ہک ریمی ش

  ےس وہ۔۔۔۔اس دن مت وخد ےھجم ےل رک ےئگ ےھت اےنپ اسھت۔۔۔۔۔۔

 اب اھت وج مت رپ نیقی رکایل۔۔۔۔۔۔رواہن انت زور ےس اتخیچ م

ن

نپ لگ وہایگ اھت یم دامغ خ

ےہ ہک وچبں ےک اسھت آہیس یھب رمکے یم آاجیت ےہ ہکبج افغر داکن رپ وہےت م

  یہ۔۔۔۔۔

اب مت اس رھگ یم ای  ڈنکیس یھب ںیہن رہ م رگم اب ںیہن اب۔۔۔ےھجم لقع آیئگ ےہ

  ےہ م میتکس ایھب ےک ایھب

ے

  یک رطف ےل رک اجن
 
ولکن۔۔۔۔رواہن اس اک اہھت ڑکپے ن  ہ

  ہکبج انپ امں اور وچبں یک آواز وک یھب رظن ادناز رک داتی ےہ۔۔۔۔۔۔
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رواہن ریمی ن  ت ونس رواہن ای  ن  ر ریمی ن  ت نس ول ایٹن روےک ہن رواہن م

 ی ےک م وک۔۔۔۔رواہن افص ارمح۔۔۔۔۔۔فشک لسلسم روےت وہے

ن

یتہک ےہ رگم آخ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  اافلظ رپ رواہن رک رک اس رپ ی  س ڑپن

 اگہر زن  ن ےس ورہن یم اےسی اافلظ ہہک دواگن وج یم

ن

 ول ریمے وچبں اک انپ گ

ے

 م م

ن

 من

  مانہک ںیہن اچاتہ۔۔۔۔۔۔

رواہن وہا ایک ےہ ویکں اس رپ اانت ہصغ وہرےہ وہ۔۔۔۔۔آہیس اےگ ارک وبیتل 

  یہ۔۔۔۔۔۔

ایم آپ وچبں وک ےل رک ادنر یلچ اجےئ یم ںیہن اچاتہ ہک ریمے وچبں رپ اس وعرت اک م

 اسہی یھب ڑپےھ۔۔۔۔۔م

یم ےہ ہن وه اس یک وہج ےس م رواہن وہا ایک ےہ ھچک وت اتبؤ۔۔۔۔۔ ایم وساہ ایھب سج احل

ی یہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مےہ۔۔۔۔۔رواہن اتہک ےہ وت آہیس ےبینیقی ےس فشک یک رطف د

ںیہن ایٹن ایسی ن  ت ںیہن ےہ یم آپ وک اسری ن  ت اتبیت وہں۔۔۔۔۔۔فشک رواہن م

  یک م
 
ےس اانپ اہھت وھچڑوا رک آہیس یک رطف اجیت ےہ ہک رواہن اس اک اہھت ڑکپ ےک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔رطف ےل رک اج

ے

  من
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ولکن ریمے رھگ ےس۔۔۔۔اب اس رھگ یم اہمتری وکیئ ہگج ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔رواہن م

  رکے اتہک ےہ۔۔۔۔۔
 
  اےس دروازے ےس ن  ہ

رواہن یم اہکں اجؤ یگ ریمے امں ن  پ ںیہن یہ وج ےھجم رےھک ےگ۔۔۔۔۔وه اس ےک م

  منپ س ارک تنم رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 ین مدارالامن ےہ ہن واہں یلچ اجؤ وےسی یھب مت

 

 واہں ےلہپ یھب رہ یکچ وہ وت ںیہمت وکیئ رپش

 ی اظنرہ رکیت 

ن

ںیہن وہیگ۔۔۔۔۔رواہن ےتہک یہ دروازہ دنب رکداتی ےہ اور فشک وج آخ

  ےہ وج اس ےک نپ س اےن ےک ےئل لچم راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مےہ وه ارمح وہن

ی ےہ ہک 

ے

هٹ
ب ك

  د
 
رواہن ارمح۔۔۔۔۔فشک روےت وہے اےس آواز اگلیت ےہ رگم چ

ےس ولگ ڑھکے اےس بیجع یس رظنوں ےس دھکی رےہ یہ وت اانپ دوہٹپ رس رپ متہب 

 ی   یھبک ہن اےن ےک م

 

اوڑے ای  رظن رھگ رپ ڈاےل واہں ےس روےت وہے یلچ اجیت ےہ ش

 ےئل۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

داخن اور وساہ وک وحیلی آے وہے ھچک یہ دی   وہیئ یھت وساہ وت اےت یہ اےنپ رمکے یم م

 یئگ یھت ہکبج داخن وھتڑی دی   دادی ےک نپ س ھٹیب رک اب اےنپ رمکے یم اایگ میلچ

  اھت۔۔۔۔
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( وک اہوھتں م

ٹ

 
وه رمکے یم ارک انپ وصخمص ہگج)وصہف( رپ ھٹیب رک انپ وبحمب )رگسی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  میم ےئل اےس وہوٹنں ےس اگلن

یم وسچ یہ م وه ایھب وصےف ےس گیٹ اگلرک اھٹیب لک ےک ن  رے اور آج حبص ےک ن  رے

  ےہ ہک ادح ےصغ ےس اس ےک رمکے اک دروازہ وھکےل اور رھپ وےسی یہ دروازہ دنب 

ے

راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  رکے اس ےک نپ س ارک ڑھکا وہن

 ےس 

ے
 

داخن اس ےک اےن رپ آںیھکن وھکےل اےس دھکی رک دون  رہ ےس وصےف یک وپس

  آںیھکن ومدن اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مگیٹ اگلن

اگ یم ےن یھبک وساچ ںیہن اھت۔۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت داخن آںیھکن مداخن وت اانت ذلیل وہ

  موھکےل ےصغ ےس اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

 وک وھچڑے دیساھ وہرک اتھٹیب 

ے
 

ہی ایک وکباس رک راہ ےہ وت۔۔۔۔۔داخن وصےف یک وپس

  مےہ سج رپ ادح ای  رکیس چنیھک رک اس ےک اسےنم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ادح وےسی یہ ےصغ ےس اےس ایلگن داھکیےت ہی وکباس ںیہن ریتی اتیلص ےہ

  موہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ وت 

ے

ادح اواقت یم رہ انپ ورہن ریتی زن  ن چنیھک ولاگن۔۔۔۔داخن ےصغ ےس ڑھکا وہن

  ادح سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔
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سک سک یک زن  ن ےچنیھک اگ وساہ وک وت وگاگن رک دن   ےہ اور ےسیک رکے اگ۔۔۔۔۔ادح یک ن  ت م

  ےہ۔۔۔۔۔نس رک داخن اک

ے

   ہصغ اھجگ یک رطح ھٹیب اجن

  مایک۔۔۔۔ایک بلطم ریتا۔۔۔۔۔

ریما ویہ بلطم ےہ وج ےھجت ھجمس آراہ ےہ ےھجم اتپ ےہ وساہ ریتی ویبی ےہ اور وه دبتمسق م

  وک اس یک دقر ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت داخن ریحان اس م
 
ویبی سج ےک وشہ

  اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

 ی   یک وپرا رھگ م

ٹ

پز
ی ی
ی ل
س

 ے 

ٹ

ھد

ے

ب

  رگم وج لک وتےن ایک وه ایک اھت ےلہپ اس یک ی  

ٹ

  ملظ هٹ
 
لچ ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اس رپ زنط رکن

ے

 ایلں اجبن

ے

 گنی۔۔۔۔۔ادح ڑھکے وہرک ن

ن

  ماجسن   واو ام 

اور رھپ وتےن اےس اےسی رمکے یم دنب رکدن   اہجں مہ ونرکوں وک یھب اجےن ںیہن دےتی م

اےنپ اھبیئ ےس یلم یھت لچ ہی س  یھب کیھٹ رگم حبص وت اےس رصف اس ےئل ویکہکن وه 

الطق دے راہ اھت تنعل وہ ھجت رپ داخن دراین۔۔۔۔۔۔۔داخن اس ےک ہنم ےس اانت م

  س  نس رک کش ےس اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ ہک م

ے

 ن

ٹ

  یک رطف ی 
 
وساہ ےن اتبن   ےہ ہن ےھجت۔۔۔۔۔ اےس وت یم۔۔۔۔۔داخن اتہک ن  ہ

  م اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔مادح اس اک اہھت ڑکپ
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  اےس اتپ وہ ہک اس ےک اورپ ای  الجد رظن راھک وہا م
 
وت وخد وسچ وه یھبک اتب یتکس ےہ ےھجم چ

ی شخب ےن اتبن   ےہ۔۔۔۔۔۔

لہ

  مےہ۔۔۔۔۔ہی س  ےھجم وساہ ےن ںیہن ا

ی شخب رپ تہب ہصغ م

لہ

وه ریما الغم وہےک ھجت ےس وافداری اھبن راہ ےہ۔۔۔۔۔۔داخن وک ا

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ان

  وت وساہ وک ےصغ ےس داتھکی ما
 
س ےن ہی س  ریمے وپےنھچ رپ اتبن   ےہ۔۔۔۔ےھجت اتپ ےہ چ

  اھت یم ےلہپ وخد م

ے

 ا اجیت یھت ےھجم اتپ ںیہن ویکں مت دوونں رپ کش وہن
 
اھت اور رھپ وساہ وفرا ھگ

ی شخب وک وفن ایکم

لہ

 میہ اگل راہ اتپ اگلےن یم رگم وکیئ وبثت ریمے اہھت ہن اگل یھبت یم ےن ا

  راہ رگم رھپ یم ےن یتخس ےس وپاھچ وت اس ےن افل ےس 

ے

اور اس ےس وپاھچ ےلہپ وت وه انم رکن

  یم ےن اےس وفن ایک وت م
 
 ےھجم س  اتب دن   اور ایھب مت ولوگں ےک اےن ےس ےلہپ چ

ے

ی ی

اس ےن اتپ ےہ ایک اتبن  ۔۔۔۔۔ادح ےصغ ےس اےس دھکی رک وپاتھچ ےہ سج رپ وه یھب رہچے م

  ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔ا رپ ااھٹےئ

 وت ےہ۔۔۔۔۔ادح وفن اکن ےس م

ے

 
ی  

ن

ی شخب داخن اور وساہ آے یہ واہں خ

لہ

اہں ا

 اگلے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ی شخب یک رکفدنمی یس آواز م

لہ

 ںیہن ےہ۔۔۔۔ا

ے

 
ی  

ن

ںیہن وھچےٹ اصچ  وکیئ خ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موگیتجن ےہ سج رپ ادح یھب نشنیٹ یم آاجن
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  یم رھگ یم آم
 
ن   وت ااسی اگل ہک رھگ یم یسک یک اسرگلہ یک مبلطم۔۔۔۔۔ اصچ  یج چ

  اورپ ےس آوازںی ینس اصچ  اور وساہ م
 
ےہ رگم رھپ داھکی ہک ےچین کیک رگا وہا ےہ اور چ

  م یک وت یم وفرا اورپ یک رطف اھباگ اور
 
یم پھچ رک ان یک اسری ن  ںیت نس یل رگم چ

  

ن

  وه ماصچ  یج وساہ وک الطق دےنی ےگل وت وبجمرا ےھجم واہں اجن
 
ڑپاھ۔۔۔۔۔اور اب چ

دوونں ےلچ ےئگ یہ وت یم ےچین آن   وت داھکی اوٹسر اک دروازہ وھکال وہا ےہ ادنر ایگ وت اسرا م

 ڑپا اھت ےسیج

ٹ

 وپل

ٹ

  میسک ےن ےنھٹیب یک ہگج انبیئ وہ۔۔۔۔۔۔ اسامن اول

ی شخب یک ن  ت اتب رک داخن اک ہنم داتھکی وج اےس یہ دھکی راہ اھت۔۔

لہ

  م۔۔۔۔ادح انپ اور ا

ملہ ےہ وت ن   یسک وک یھب وبےنل اک وکیئ قح ںیہن ےہ۔۔۔۔۔داخن اتہک م
مع

ہی ریما اور اس اک 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ھٹیب اجن

  م

ن

 دے اس وک فیلکت ہی ہن وہ ہک ای  دن ےھجت اتھچپن

ے

داخن ہن رک ااسی م

 ے۔۔۔۔۔ادح اوسفس ےس اتہک ےہ ےسج نس رک وه سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  می 

 اب ےہ ایک ریتا راہعب اک دبہل ےل رک ےھجم تہب ماتھچپؤ اگ اور وه یھب 

ن

یم۔۔۔۔دامغ خ

  موکسن اتلم ےہ۔۔۔۔۔۔

 رے اسھت ںیہن اھت راہعب ےن یھب ااھچ ںیہن ایک اھت م
 
داخن وت ھچک ںیہن اجاتن وت نپ چن اسل ہ

  ماور وج ن  ںیت ںیمہ اتپ یہ وه۔۔۔۔۔۔
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ےصغ ےس ڑھکا م او ٹش آپ ریمے اسےنم ریمی نہب وک ی  ا وبل راہ ےہ۔۔۔۔۔۔داخن

  وہرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

یم ی  ا ںیہن کیھٹ ہہک راہ وہں وت راہعب یک وہج ےس ای  ایسی ڑلیک وک فیلکت دے راہ ےہ م

پ اچپ وہرک ہس یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔ادح م  چپ

ے

 
  ازی
 
 رکیت ےہ وج ریتی ہ

ے

ّ
وج ھجت ےس حم 

  میھب ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ی ڑلایئ وہاجے یگ۔۔۔۔۔۔داخن مادح اہیں ےس دہعف وہاج ورہن البوہج ریتی اور ریم

  ماس یک ن  وتں ےس گنت ارک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

یم دہعف وت وہاجؤ اگ رگم ای  ن  ت ےھجت اتب دوں داخن دراین ای  دن وت ڑتےپ اگ۔۔۔۔۔وت م

رٹےپ اگ وساہ ےک ےئل دانھکی وه ای  دن ھجت ےس تہب دور وہاجے یگ ای  دن آے اگ م

  وه ھجت ےس دشی   رفنت رکے یگ اورم
 
وت اےنپ ےئل اس یک  وت روےی اگ اس ےک ےئل چ

  اےس ریتے آوسنں یک یھب دقر ںیہن رےہ یگ م رظن یم رفنت دھکی رک روےی اگ
 
اور چ

رمکے  اور دانھکی ااسی وہاگ یم یھب یہی وہں وت یھب یہی ےہ۔۔۔۔۔ادح ےصغ ےس ہہک رک

پ یس گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔   ےہ اور داخن وک ےسیج چپ

ے

  مےس الچ اجن
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  وہا م

ے

یم ویکں روےن اگل اس ےک ےئل روےی یگ وت وه۔۔۔۔۔۔داخن وخد ےس اتہک رکسمان

  وصےف یک م

ے

 وک ااھٹرک وہوٹنں ےس اگلن

ٹ

 
  ےہ اور انپ یلج وہیئ رگسی

ے

وصےف رپ ھٹیب اجن

 ےس گیٹ اگل رک آںیھکن ومدن اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
 

  موپس

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ڑپکے ےت اگلریہ وہیت ےہ وه ڑپکے وک ےت اگلےت م وساہ اےنپ رمکے یم یھٹیب اےنپم

وہے رات ےک ن  رے یم وسچ یہ ریہ وہیت ےہ ہک ن  ون یب اس ےک رمکے یم ارک م

ی م

ے

هٹ
ب ك

دلجی ےس دروازہ دنب رکے اس ےک نپ س آیت یہ سج رپ وه اںیھن ریحایگن ےس د

  مےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وت

ے

 
ی  

ن

 ےہ ہن۔۔۔۔۔وه ن  ون یب مایک وہا ن  ون یب انت دلجن  زی یم ویکں آریہ یہ س  خ

ے دھکی

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  موپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ وک اےنپ نپ س اسسن وھباتل 

 ےہ۔۔۔۔وت انپ اتب۔۔۔۔۔اصچ  یج لک ےھجت ویکں الوہر ےل رک م

ے

 
ی  

ن

ریمی وت خ

 ےئگ ےھت۔۔۔۔۔ن  ون یب وپیتھچ ےہ وت وه ای  یبمل اسسن یتیل ےہ۔۔۔۔۔م

  وساہ امیبر وہیئ یھت اور داخن اس ےک من  ون یب وک وساہ اور داخن ےک اکنح اک اتپ لچ اکچ 
 
اھت چ

  ن  ون یب وساہ وک دےنھکی آریہ یھت ہک داخن وک وساہ ےک نپ س اھٹیب دھکی م

ے

رمکے یم ایگ اھت ی

اور اس ےک ہنم ےس اافلظ نس رک وه ریحان رہ یئگ یھت اور رھپ ایلگ یہ حبص اوہنں ےن وساہ م
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رگم ن  ون یب ےک ارسار رپ اس ےن س  اتب دن   ہک مےس وپاھچ اھت سج رپ وساہ وت ےلہپ انم رکیت ریہ م

  وه ن  ون یب وک اتبیت یھت سج رپ م

ے

  ےس وج ھچک وہن

ے

 ی ےہ اور ی

ٹ
پ
ےسیک وه ای  دبےل یک دیھب خ

ن  ون یب اس ےک اور داخن ےک رےتش ےک ےئل داع رک دیتی یھت اور وه وبڑیھ المزہم اور رک م

  میھب ایک یتکس ںیھت۔۔۔۔۔

یھت وج داخن ےن تہب ایھچ انمیئ۔۔۔۔وساہ رکسماےت وہے من  ون یب لک ریمی اسرگلہ 

  میتہک ےہ وت ن  ون یب یھب رکسما دیتی یہ۔۔۔۔۔

ولچ رکش ےہ اس امکل اک ہک اصچ  یج ےک دل یم رمح وت آن  ۔۔۔۔۔وےسی ریخ ےس ےنتک م

ی  س یک وہیئگ ےہ۔۔۔۔۔۔ن  ون یب داع یک رطح اہھت ااھٹ رک یتہک اس ےس وپیتھچ 

 یہ۔۔۔۔۔

  م۔۔۔۔۔ن  سیئ یک

 رےھک۔۔۔۔۔ن  ون یب اس ےک رس رپ اہھت م

ے

 ہلل اّللّ مت دوونں یک وجڑی ہشیمہ السم

 

امش

  رےھک داع دیتی یہ سج رپ وه زنطہی سنہ دیتی ےہ۔۔۔۔

  ملک رواہن اھبیئ یھب ےلم ےھت۔۔۔۔۔۔م

ااھچ بک اہکں اصچ  یج ےن وت ںیہن داھکی۔۔۔۔۔ن  ون یب وک اتپ اھت یھبت وپیتھچ یہ سج م

 رپ رکےک اںیھن دھکی رک اسری ن  ت اتبیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ
 

  مرپ وه ڑپکوں وک اسی
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ایک۔۔۔۔۔اصچ  یج ےن ریتے اسھت اانت ھچک ایک اور وت اب یھب سنہ ریہ ےہ۔۔۔ وت م

 ہی سب دھک دیتی ےہ انپ ماب یھب اس اظمل ےک اسھت رےہ یگ ڑلیک وھچ

ے

ّ
ڑ دے ایسی حم 

 دیھکی ےہ وتےن اور وت اس ےک ےئل اےنپ اھبیئ وک وھچڑ ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔ن  ون یب م

ے

احل

اس ےک رکسماےن رپ ےصغ ےس یتہک یہ سج رپ وه ن  ون یب وک دھکی رک ڑپکے ااھٹےئ ااملری م

  ماجیت ےہ ہکبج اکسمن اب یھب وموجد یھت وہوٹنں ہپ۔۔۔۔۔ یک رطفم

 ےن اہک یم اےنپ اھبیئ وک وھچڑ ریہ وہں یم ںیہن وھچڑ ریہ یم ےن وےسی یہ اہک اھت مسک

 یہ یم وھجٹ وبل رک اکنح وجڑ ںیہن م

ے

داخن وک وه ھجم ےس وھچٹ وبل رک اکنح رک تکس

 دنب رکیت ن  ون یب ےک نپ س ارک یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ
پ
  میتکس۔۔۔۔۔۔۔وساہ ااملری اک ی

 ن وک ےسج ریتی موه وت کیھٹ ےہ وساہ رگم ا

ن

 رک اٹیب وھچڑ دے اس ان

ے

 اب م

ن

نپ زدنیگ خ

دقر ںیہن وت وجان ےہ ایھب وپری زدنیگ ڑپی ےہ وخوصبرت یھب اور وصعمم یھب ےھجت وت م

  موکیئ یھب لم اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔

ر  وت ںیہن وہاگ ہن۔۔۔۔۔۔ن  ون یب یک ن  ت رپ وه ےتسنہ وہے یتہک م
سف
 م
ہ

رگم ن  ون یب وه ریما اظمل 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  منپ لگ وہیئگ ےہ یھبت ایس یکہب یکہب ن  ںیت رک ریہ ےہ۔۔۔۔ ےھجم اتگل ےہ وت

  مااھچ۔۔۔۔۔وساہ ان یک ن  ت ےنس سب یہی وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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 وساہ۔۔۔۔۔

ے

ّ
 رک اس ےس حم 

ے

  موساہ م

 م ےس یھب رفنت وہیئگ ےہ۔۔۔۔۔۔وه خیچ رک

ن

 ےک ن

ے

ّ
 اب حم 

ے

ّ
یتہک م ںیہن ےہ اب حم 

ی یہ ہک ہی ن  ت وساہ ہہک ریہ ےہ رھپ وہ یبمل اسسن مےہ وت ن  ون یب ریحت ےس

ے

هٹ
ب ك

 اےس د

 ےل رک ان ےک نپ س یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔م

 

ے

ّ
 حم 

ے

 رفنت ےہ اب ےھجم داخن ےس بک ی

ے

ّ
ن  ون یب ںیہن ےہ ےھجم اب اس ےس حم 

 م

ے

ّ
 م وک داخن ےک اسھت وجڑ رک ذلیل رکیت اب سب متخ حم 

ن

 ےک ن

ے

ّ
 حم 

ے

اھبنیت بک ی

  ےہ ہن ای  رفنت اب لک ےس یم ماب ںیہن ےہ ےھجم داخ

ے

 اب وج ظفل وہن

ے

ّ
ن ےس حم 

  داخن ےک ےئل وه وسحمس رکریہ وہں۔۔۔۔۔۔

 ےل ویکں ڈال ریہ یھت ویکں ںیہن یل رھپ اس ےس م

ے

وت رھپ وت اس ےک اسےنم اےنت ی

 الطق۔۔۔۔۔

ن  ون یب اس یک ن  ت نس رک یتہک یہ۔۔۔۔۔ ہی یھب تہب دلج اتپ لچ اجےئ اگ آپ وک ریخ م

 ہن وہ ہکلب ای  ہی داع رکےئ اگ ہک مایھب

ے

ّ
 آپ داع رکے اگ ہک ےھجم یھبک داخن ےس حم 

ےھجم داخن ےس دشی   رفنت وہاجے لک وج ھچک داخن ےن ریمے اسھت ایک ہن اس ےس م

اور داع رکےئ اگ ہک یم ہشیمہ انپ رفنت یم اقمئ روہں م ےھجم رفنت وہیئگ ےہ
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ےہ ہک رس یم دون  رہ ویہ حبص واال درد ااتھٹ مآنیم۔۔۔۔۔۔وه وخد یہ یتہک ڑھکی وہیت یہ م

  ےہ سج ےس وه واسپ ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ایک وہا وت کیھٹ وت ےہ۔۔۔۔۔ن  ون یب اےس وی رس ہپ اہھت رےھک اتھٹیب دھکی وپیتھچ 

  یہ۔۔۔۔۔

  ےہ امہمونں ےک م

ن

اہں یم کیھٹ وہں۔۔۔۔۔آاجے ن  ون یب راہعب اک رمکہ اصف رکن

 ھا یتلم

مٹ
س

  م ڑھکی وہرک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ےئل۔۔۔۔۔وه 

ںیہن ےلہپ وت ریمے اسھت لچ۔۔۔۔۔ن  ون یب اس یک اچدر ااھٹ رک اےس دیتی یہ ےسج وه ہن م

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  یھجمس ےس د

 اہکں۔۔۔۔۔

  مڈارٹک ےک نپ س ہی درد دعب یم اصقنن دے وہےت یہ۔۔۔۔۔

ڑوا رک یتہک ںیہن یم ںیہن اجریہ یم کیھٹ وہں۔۔۔۔۔وه وفرا ےس اانپ اہھت وھچ

  ےہ۔۔۔۔۔

 ی مگیب اصہبح ےس یتہک وہں وه یہ ےھجت ںیہک یگ۔۔۔۔۔ن  ون م

ٹ

کیھٹ ےہ رھپ یم اجےک ی 

  یک رطف اجیت یہ وت وبجمرا وساہ ان اک اہھت ڑکپ یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔
 
  میب یتہک ن  ہ
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ااھچ یم یتلچ وہں آپ دادی وک ہن ںیہک۔۔۔۔۔وه دون  رہ ےس اچدر اوڑیت ان ےک اسھت م

  اجیت ےہ ارگ دادی وک اتبیت وت بلطم وپری وحیلی وج اتپ اتلچ۔۔۔۔۔۔رمکے ےس 
 
  من  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ےک گل رےہ ےھت( ےک اسےنم یھٹیب لبیٹ رپ رںیھک م 36ےس  34وساہ ڈارٹک )وج رمع یم 

نیپ وک دھکی ریہ یھت اور ڈارٹک بک ےس وساہ یک روپرٹ ڑپھ رےہ ےھت ہکبج ن  ون یب م

  مارٹک وک دھکی ریہ ںیھت۔۔۔۔۔رکفدنمی ےس ڈ

 ر رک اسےنم لبیٹ رپ رےتھک یہ اور دوونں اہوھتں م

ے

  ڈارٹک روپرٹ ڑپھ ےک اانپ ہمشچ ان

ن

البخ

  موک اسپ یم الم رک اسےنم لبیٹ رپ رںیھک وساہ ےس اخمبط وہےت یہ۔۔۔۔۔۔

رک  وساہ۔۔۔۔۔آپ وک اتپ ےہ آپ وک ایک امیبری ےہ۔۔۔۔۔ڈارٹک وپےتھچ یہ وت وه رس ااھٹ

  اںیھن دھکی رک رکسماےت وہے اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

رھپ یھب آپ رسکلی یہ ریحت ےہ ےھجم آپ رپ۔۔۔۔۔۔ڈارٹک ریحت ےس وبےتل 

 یہ۔۔۔۔۔۔

  وت وپچ یتیل یہ سج رپ ڈارٹک م

ے

  ھچک ھجمس ںیہن ان
 
ایک امیبری ےہ اےس۔۔۔۔۔ن  ون یب وک چ

 سج ہپ ڈارٹک ای  رہگی اسسن ےل رک ان یک موساہ وک دےتھکی ےہ وج یفن یم رس الہیت ےہ

  مرطف وتماہج وہےت یہ۔۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

423 

  ماںیہن۔۔۔۔۔ی  نی ویٹرم ےہ بلطم ان ےک دامغ یم روسیل ےہ۔۔۔۔۔

  مایک۔۔۔۔۔اےس۔۔۔۔رگم۔۔۔۔۔

زن  دہ رکف یک ن  ت ںیہن ےہ ویکہکن ہی ایھب ھچک ےنیہم ےلہپ یہ ان ےک دامغ یم دیپا وہیئ م

ےہ ایھب ان اک العج دواویئں ےس نکمم ےہ۔۔۔۔۔ڈارٹک ےتہک یہ وت ن  ون یب وک وھتڑا م

  ےہ رگم وھتڑا۔۔۔۔۔

ے

  موحہلص وہن

 ہغ یھب ںیہن

ن

  اور ہن میم ھچک ڈیمنسی ھکل راہ وہں آپ ےن روز ینیل ےہ ای  دن اک ن

ن

 رکن

یہ وکیئ نشنیٹ ینیل ےہ۔۔۔۔۔۔ڈارٹک رپیچ ےتھکل وہے ےتہک ےہ سج رپ وه اابثت یم م

  رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

اور زیلپ انپ امیبری وک ریسسی ںیل ورہن ہی ومت اک ذرہعی یھب نب یتکس ےہ آپ وخش م

 رپ ارک اتپ
پ
چ

ٹ 

ٹ

سی

 ی ا

ن

 اتلچ متمسق یہ وج آپ وک ےلہپ اتپ لچ ایگ ورہن ولوگں وک وت آخ

ےہ۔۔۔۔۔ڈارٹک اےس رپیچ دےتی وہے ےتہک ےہ سج رپ اابثت یم رس الہیت ڑھکی م

  وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ارک وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔۔
 
  وساہ ےھجت بک اتپ الچ اھت اس امیبری اک۔۔۔۔ن  ون یب ن  ہ

 ےئک ےھت سج یک م

ٹ

 

ٹ

  ڈارٹک ےن ریمے ٹ

ے

  ن  رش یم یم وہیبش وہیئگ یھت ی
 
چ

 ہک ڈارٹک ےن وخد یھب ںیہن رگم ھچک ےتفہ ےلہپ مروپرٹ یسک ےن ںیہن ڑپم

ے

ی یھت اہیں ی
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  ےھجم اتپ الچ ہک ےھجم ہی امیبری ےہ۔۔۔۔۔۔۔وه ان ےک م

ے

یم ےن وه روپرٹ ڑپیل یھت ی

  ماسھت یتلچ وہیئ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ق ڑپے م

ن

اصچ  یج ےس الطق ہن ےنیل اک دصقم ہی اھت اور ارگ ہی اھت وت اس ےس اںیھن ایک ف

  یب یتہک ےہ وت وه رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔ اگ۔۔۔۔۔ن  ون

 ق ںیہن رپے اگ رگم ےھجم ڑپے اگ۔۔۔۔وه یتہک اےگ یک رطف م

ن

اس ےس اںیھن وکیئ ف

  میتلچ ےہ ہکبج ن  ون یب اس یک ن  ت وک ہن ھجمس رک اس ےک ےھچیپ اجیت یہ۔۔۔۔۔۔۔

____________________ 

ی اس رپ ےکلہ ےکلہ اہھت 

ے

هٹ
ب ك

 یم یھٹیب وجس ےک الگس وک د

ٹ
ن

وساہ ن  ون یب ےک اسھت روٹسیری

رہپ ریہ یھت ہکبج ن  ون یب بک ےس اس ےک وبےنل یک رظتنم وجس اک الگس متخ رک یکچ ںیھت م

  ای  وطلی اخومیش ےک دعب وساہ ای  رہگی اسسن ےل رک وبانل رشوع رکیت م

ن

البخ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  داخن ےس اکنم
 
 یھب ان یم وکیئ دیپسچل ںیہن یھت رگم رھپ داخن مچ

ے
ے

ح وہا ےھجم اس وق

 دھکی 

ے

ّ
۔۔۔۔۔ وه یتہک زنطہی یتسنہ ےہ۔۔۔۔۔اوو وسری۔۔۔۔۔وھجیٹ حم 

ے

ّ
یک حم 

 رپ نیقی آایگ اھت یم وسیتچ یھت ہک ن  ر دنبا ہکلب ریما

ے

ّ
  ےہ وت اس یم  ےھجم ان یک حم 

 
وشہ

 ہ ےہ ہک یم ان ےک اسھت ںیہک

ن

 یھب اجؤ رگم داخن یک ای  ن  ت ایھچ یھت یھبک مایک گ
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 یم وہ اور ےھجم ان م

ن

اوہنں ےن ریمے اسھت ایسی وکیئ رحتک ںیہن یک سج ےس ریمی دبن

 رکےن گل یئگ رگم مسق ےس م

ے

ّ
یک یہی ن  ت ایھچ یتگل یھت یھبت یم یھب ان ےس یچس حم 

 یچس یھت اس یم وکیئ وھکٹ ںیہن اھت۔۔۔۔۔وه یتہک ن  ون

ے

ّ
 یب وک اےسی اتبیت ےہ مریمی حم 

  اچیتہ وہ سج رپ ن  ون یب اابثت یم رس الہیت یہ۔۔۔۔۔۔

ن

  ےسیج نیقی دالن

 ںیہک اچسیئ 

ے

 وت ای  دبہل اھت اس یم دور دور ی

ے

ّ
  ےھجم اتپ الچ ہک ہی اکنح ہی حم 

 
رھپ چ

 ےھجم ان ےس رفنت ںیہن وہیئ۔۔۔۔۔وه م

ے
ے

یھت یہ ںیہن رگم رھپ یھب اتپ ںیہن اس وق

ی ےہ۔۔۔۔۔۔یتہک رظن

ے

هٹ
ب ك

  م ااھٹ رک ن  ون یب وک د

رھپ داخن ےھجم وحیلی ےل آے یم یھجمس یھت ہک وحیلی واےل یھب داخن یک رطح وہےگن م

لن ف یہ وه داخن یک رطح دو رہچے ںیہن رےتھک س  م

ے

ی

ن

ج
م

ل داخن ےس 
ب لک
رگم ںیہن وه 

  یم یتہک

ن

مین م تہب اےھچ یہ۔۔۔۔۔۔ریخ یم یھب ایک ےل رک ھٹیب یئگ۔۔۔۔۔۔وه آخ

  ماس رکسمایت ےہ اور رھپ ادکیم یہ اس یک آواز اھبری وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔

یھبک یھبک یم وسیتچ وہں ویکں یم ےن داخن ےس تبحم یک ویکں ان یک وھجیٹ تبحم رپ م

 یض تبحم اور م

ن

 ان یک وھجیٹ و ف

ے
ے

آںیھکن دنب رکے نیقی رکا اکش۔۔۔ اکش اس وق

وہیت آج وی یھٹیب وخد وک وکس ںیہن ریہ وہیت موخویشں وک ھجمس اجیت وت آج وی ی  ن  د ںیہن 

  امر دوں وخد وک۔۔۔۔۔ےبریمح ےس متخ م

ے

  ےہ دل رکن

ے

ےھجم اب وخد رپ یھب ہصغ ان
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رکدوں اسری ن  دوں وک وج داخن ےک اسھت زگاری ںیھت۔۔۔۔۔۔وه روےت وہے م

ی یہ ےسج داخن ےن م

ے

هٹ
ب ك

یتہک ےہ ہکبج ن  ون یب دھک اور من آوھکنں ےس اس دبتمسق وک د

  ن  د رکدن   ےہ۔۔۔۔۔ی  

آپ ےن وپاھچ اھت ہن ہک یم ےن داخن ےس الطق ویکں ںیہن یل ہکبج یم اس ےس اب 

ی اےنپ آوسن اصف رکے ن  ون یب ےس م

ے

 ھلٹ

مٹ
س

رفنت یھب رکےن گل یئگ وہں۔۔۔۔۔وه 

  موپیتھچ یہ سج رپ وه اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 مےھجم داخن ےس رفنت وہیئگ ےہ رگم وپری رطح ےس ںیہن

ے

ّ
 وہیئ۔۔۔۔۔نکیل حم 

 ہن ےھجمس۔۔۔۔۔۔م

ے

ّ
  یم اتب یھب دیتی ےہ ہک ںیہک ن  ون یب حم 

ن

  ماب ںیہن ےہ۔۔۔۔وه آخ

 ںیہن 

ے

ّ
ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ وساہ ہک وت انہک ایک اچہ ریہ ےہ ای  ہگج وت ہہک ریہ ےہ حم 

ےہ اور ای  ہگج یتہک ےہ ہک رفنت وپری رطح ےس ںیہن وہیئ بلطم اس ن  ت 

ل ھجمس ںیہن آریہ ںیھت۔۔۔۔۔۔اک
ب لک
  م۔۔۔۔۔۔ن  ون یب وک واعق اس یک ن  ںیت 

  اجؤ ہن وت رفنت دشی   وہاجیت م

ٹ
پ
وں وک خ

ن

 

ے

ن  ون یب رفنت یک نیت ڑیسن  ں وہیت یہ ارگ ان ت

  یکس وہں۔۔۔۔۔وه ان یک ن  ت رپ رکسما رک یتہک ےہ ےسج م

ٹ
پ
ےہ رگم یم ایھب سب دو رپ خ

 رکیت ےہ۔۔۔۔۔ن  ون یب اب ںیہن ھجمس نپ یت رگم 

ے

  رھپ وه واضچ
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ن م رفنت یک یلہپ ڑیسی یم ںیمہ اس صخش
 
چی
م
ل

  
 
یک ن  وتں ےس اس ےک اسھت زگارے ہ

  ےحمل م
 
 م ےس رفنت وہاجیت ےہ وج ےھجم وہیئگ ےہ ےھجم داخن ےک اسھت زگارے ہ

 

  ش
 
ہ

  ےس رفنت ےہ اب۔۔۔۔۔وه رفنت ےس ہی ن  ت یتہک ےہ۔۔۔۔۔

یم مہ اس صخش ےک اسھت رانہ یھب دنسپ مرھپ آیت ےہ رفنت یک دورسی ڑیسی سج 

  ےہ اور یم یھب م

ے

 رے اسےنم وہن
 
  وه صخش ہ

 
ںیہن رکےت ںیمہ رفنت وہیت ےہ چ

  مداخن ےک ےئل ہی وسحمس رکیت وہں۔۔۔۔۔

 ی ڑیسیم

ن

 م ےس رفنت وہیت ےہ سج رپ یم م رسیتی اور آخ

ن

یم ںیمہ اس صخش ےک ن

 ا

ے
ے

 وچنہپ اس وق

ے

  ی
 
 ی   چ

 

س داین یم یہ ہن روہ۔۔۔۔۔وه زیمخ مایھب ںیہن یچنہپ اور ش

  ماس رکسمایت ےہ۔۔۔۔۔۔

ل کیھٹ وہاجے یگ۔۔۔۔ن  ون یب اس یک ن  ت م
ب لک
اّللّ ہن رکے وساہ ےھجت ھچک وہ دانھکی وت 

  منس رک وفرا یتہک یہ۔۔۔۔۔

 م ےس ایھب رفنت م

ن

یم ےن داخن ےس الطق اس وہج ےس ںیہن یل ویکہکن ےھجم اس ےک ن

۔۔۔وه یتہک ےہ وت آوسن اک ای  وھگہل اس ےک ےلگ یم ااتکٹ ےہ ںیہن وہیئ یم اچیتہ وہ۔

پ ںیہن رکوایت وه اچیتہ یہ وه وبل م سج رپ وه رظنںی یچین رکیتیل ےہ ہکبج ن  ون یب اےس چپ

  مےل ےسیج وه اچیتہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔
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  ریمی ربق رپ یتخت اگلیئ اجےئ وت اس رپ اھکل وہ۔۔۔۔۔۔رموحہم م
 
یم اچیتہ وہں ہک چ

۔۔۔۔وه ہی یتہک انپ اچدر ےس آوسن اصف رکیت ےہ ہکبج آوسن روےنک مزوہج داخن۔۔

پا رےہ وہےت ےہ اور اس یک ن  ت نس رک ن  ون یب یھب اےنپ آوسن م كی
پ ی
ک
 

ٹ
ن

ےک رکچ یم وہی

  مںیہن روک نپ یت۔۔۔۔۔۔

  ےھجت ھچک ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔۔۔ وساہ ہن رک ایسی ن  ںیت

 وہیت

ے
 

ھگ یئگ وہں ھجم ےس اور ںیہن ی  داس

ے

ب

 ا ےن من  ون یب یم 

ن

  ج
 
 اور اب چ

ے

 
 ازی

اےسی ومعق دن   ےہ وت اےسی یہ کیھٹ ےہ یم وخش وہں۔۔۔۔۔وه ےلہپ روےت وہے م

  اور رھپ رکسماےت وہے ن  ون یب وک دھکی رک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔۔

  م
 
ھچک ںیہن وہاگ ےھجت یم وحیلی واولں وک اتبؤ یگ دانھکی وه ریتا العج رکوا دےگنی اور رھپ وت چ

 وو۔۔۔۔۔۔۔کیھٹ وہاجے یگ ہن 
ج ن
 ه
ب

  موت وت وخد اصچ  یج وک الخ ےک رپیپ 

ںیہن ن  ون یب آپ یسک وک ھچک ںیہن اتبےئ یگ آپ وک ریمی مسق۔۔۔۔۔۔وه وفرا ان یک م

  ن  ت نس رک انم رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ںیہن وساہ یم اتبؤ یگ وت انپ مسق واسپ ےل۔۔۔۔۔۔۔ن  ون یب ےن یھب اھٹن یل یھت اتبےن م

  میک۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

429 

ںیہن یم مسق واسپ ںیہن ولیگن یم دواایئں ولیگن ہن رھپ کیھٹ وہاجؤ یگ سب آپ یسک وک م

ھچک ںیہن اتبےئ یگ زیلپ۔۔۔۔۔۔وه ان اک اہھت ڑکپ ےک تنم رکیت ےہ وت ن  ون یب اےس دھکی م

  ابثت یم رس الہیت یہ۔۔۔۔۔رک ا

  رگم وت دواایئں ےل یگ ودعہ رک ورہن یم اتب۔۔۔۔۔

ںیہن ںیہن یم ےل ایل رکو یگ سب آپ اےنپ ودعے رپ اقمئ رےیہ اگ۔۔۔۔۔۔وه اس یک م

  من  ت اکٹ رک یتہک ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔

  یھب یم اتب م

ے

  ارگ یک ی

ن

 رکن

ے

اہں اور وت اب یھبک رمےن رماےن یک ن  ںیت م

 مدو

ٹ
ن

یگن۔۔۔۔۔ن  ون یب ای  اور دیكمه دیتی یہ سج وه یتسنہ ان اک اہھت ڑکپےئ روٹسیری

  آیت ےہ۔۔۔۔۔۔م
 
  مےس ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  م

ے

  اجن

ے

  دھکی یتہک ےہ سج رپ وه اجن

ے

  اجن
 
داخن۔۔۔۔اہک اجراہ ےہ۔۔۔۔۔دادی داخن وک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرک رک دادی ےک نپ س ان

 دی ےک دعب یہ اجؤ اگ۔۔۔۔وه ان ےک مدادی ےبرکف رےہ الوہر ںیہنم

 

 اجراہ اب ادح یک ش

  منپ س تخت رپ ھٹیب رک اتہک ےہ سج رپ دادی رکسما دیتی یہ۔۔۔۔۔

  مےھجم ھجت ےس ای  ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔
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  یج ںیہک۔۔۔۔۔

 دی یم داخن اور زشیم اک م ای  ار )زشیم ےک وادل(

 

اک وفن آن   اھت ہہک راہ اھت ہک ادح یک ش

و ااھچ ےہ ہن اکنح ےک نپ ک دنبنھ یم دنبہ اجےئ ےگ ےچب۔۔۔۔۔دادی اکنح یہ رکد

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک ےک یتہک یہ سج رپ داخن اخومش وہاجن

 دی ےلھب ای  اسل دعب رکدے ےگ۔۔۔۔۔دادی اےس ھچک ہن وباتل دھکی یتہک م

 

ش

  یہ۔۔۔۔۔

اگن۔۔۔۔۔۔داخن دادی وک مدادی ایھب ریما وکیئ ارادہ ںیہن ےہ یم اسل دعب رکول

فہ یس ےھچیپ ہنم رک ےک ھٹیب اجیت یہ۔۔۔۔۔

ن

  مدںیھکی اتہک ےہ سج رپ دادی چ

  کیھٹ ےہ ےسیج ریتی رمیض۔۔۔۔۔

 راض ویکں وہ ریہ یہ۔۔۔۔۔داخن دادی وک اےسی دھکی ایپر ےس اتہک م

ن

دادی ن

  ےہ۔۔۔۔۔

س  ےس زن  دہ یم ھجت م ںیہن وت رک ےل انپ رمیض ریمی وت یسک وک رکف یہ ںیہن ےہ اتپ ےہ

ےس ایپر رکیت وہں یم اچیتہ وہں ہک یم رمےن ےس ےلہپ ریتے ےچب دھکی ولں اںیھن م

  انپ وگد یم ااھٹ وکس۔۔۔۔۔دادی رسحت ےس یتہک یہ وت داخن سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

  موت سنہ ویکں راہ ےہ۔۔۔۔۔دادی اےس دھکی ےصغ ےس وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔
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ح رکے یگ ریتصخ ںیہن وت ریمے وچبں یک رکف گل یئگ ایھب مدادی ایھب یھب آپ ریما اکنم

ادح یک وہےن دںی ایھب اس ےک وچبں وک وگد یم ےئل اگ اور ایھب آپ ےن ریمے وچبں م

 دی یھب رکین ےہ وت اس یک رکف ہن رکے ہک آپ وک ھچک وہاگ۔۔۔۔۔۔داخن دادی م

 

یک ش

  یک وگد یم رس رھک رک ایپر ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

رکےل یم اور ھچک ںیہن وبول یگ ریمی ای  ن  ت امن ےل۔۔۔۔۔دادی م داخن سب اکنح

اس ےک ن  ولں یم اہھت رہپےت وہے ایپر ےس یتہک ےہ سج رپ داخن اھٹ رک اتھٹیب م

  ےہ۔۔۔۔۔

  دادی۔۔۔۔

اس ےک دعب یسک ن  ت یک دض ںیہن رکو یگ سب اکنح رکےل۔۔۔۔۔دادی ولظمم اس ہنم م

  ےہ۔۔۔۔۔۔ انب رک یتہک ےہ وت داخن یسک وسچ یم

ے

  مرپ اجن

وبل داخن ریتی اخومیش وک یم اہں وھجمس ہن۔۔۔۔۔دادی آوھکنں یم ادیم ےل رک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وپیتھچ یہ سج رپ وه مین اکسمن ےک اسھت اابثت یم رس الہن

 دی یم انپ رمیض ےس رکو 

 

 رکےی اگ ش

ے

 دی ےک ےئل ےھجم وفرس م

 

رگم ش

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ماگ۔۔۔۔۔وه اتہک ڑھکا وہن
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 دی وت انپ رمیض

 

 ۔۔۔۔اب ادحاہں ش

ن

ےک واےمیل یم ریتا اکنح رھک دےتی یہ م  ےس رکن

  م کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔دادی یتہک ےہ وت وه

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

اابثت یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وساہ رھپ ےس ہہک ریہ وہں دوایئ ن  د ےس ینیل ےہ۔۔۔۔۔ن  ون یب وساہ وک وپرے راےتس یہی م

  داتھکی ےہ ماھجمس رک آریہ یھت اور اب یھب وه اےس یہی 

ے

اتب ریہ یھت ہک داخن اسےنم ےس ان

سج رپ وه اخومیش ےس ادنر یک رطف دلجی ےس لکن اجیت یہ ہکبج وساہ دلجی ںیہن م

 یت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  رکیت وه وےسی یہ رس اکھجےئ ادنر یک رطف ی 

  مرووک۔۔۔۔۔اہکں ےس آریہ وہ۔۔۔۔۔۔داخن وساہ وک دھکی رک رواتک ےہ۔۔۔۔۔م

  مےہ۔۔۔۔۔ ۔۔وه اےس رس ااھٹ رک وجاب دیتیڈارٹک ےک نپ س یئگ یھت۔۔

 ال رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔
 
  مویکں۔۔۔۔داخن امےھت رپ ب

یم ےن ڑپکے دےی ےھت اےس ویہ وپےنھچ یئگ یھت ہک لس ےئگ ن   ںیہن۔۔۔۔وساہ اس 

  رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

ٹ
پ
  مےک ےبےکت وسال رپ خ

   یم اہھت ڈااتل وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔
 

  ااھچ لس ےئگ رھپ۔۔۔۔۔داخن یھب وٹنیپ یک ج

 اہں لس ےئگ۔۔۔۔وساہ یتہک ادنر یک رطف اجیت ےہ ہک داخن اس اک اہھت ڑکپ اتیل ےہ

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مےسج وه ریحت ےس د
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  ن  د رکول تہب دلج مت وه اگےن وایل وہ۔۔۔۔۔داخن اےس اےنپ اسےنم رکے 

ن

مت ای  اگن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  اتہک ےہ سج رپ وساہ ہن یھجمس ےس اےس د

  مبلطم۔۔۔۔۔

  ن  د رک م

ن

یم اکنح رک راہ وہں زشیم ےک اسھت ادح ےک واےمیل واےل دن وت مت وه اگن

ن  ر وکن اس ےہ وه۔۔۔۔۔۔داخن امےھت رپ اہھت رےھک وساتچ ےہ اور وساہ وک اس انیل۔۔۔۔

  میک ن  ت ےس وکیئ فیلکت ںیہن وہیت ہکلب وه رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔

اہں اسنج ریتی دنہل اجسؤں یگ۔۔۔۔۔وه واال۔۔۔۔داخن ن  د اےن رپ رکسماےت م

  موہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ن  د رک ول یگ رگم اسنج زشیمم

ن

 ےک اسھت ریمی رطح اجونروں واال کیھٹ ےہ یم اگن

 رکیت یھت ہس یل وه ڑلیک تہب زیت ےہ وپرے اخدنان یم  ولسک

ے

ّ
  یم وت حم 

ن

 رکن

ے

م

 ںیہن روہ م
 
 م رک دیگی اور رھپ مت یسک وک ہنم داھکیےن ےک یھب اقب

ن

ںیہمت دبن

 یت ےہ ہک 

ٹ

ےگ۔۔۔۔۔وساہ رکسماےت وہے تخس ےجہل یم اےس یتہک ادنر یک رطف ی 

  ےہ ہک وساہ وھتڑا لچ رک مداخن اس 

ے

اک ن  زو دن  چ رک وحیلی ےک ےھچیپ یک رطف ےل رک اجن

  ماانپ ن  زو وھچڑوایتیل ےہ۔۔۔۔۔۔ اس ےس

  ریما اہھت۔۔۔۔۔ وھچڑںی
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  وہں اہمترا 
 
اہمترے زن  دہ رپ ںیہن لکن آےی۔۔۔۔۔ہی مت ےن ےھجم مت ویکں اہک وشہ

وھچڑواےن رپ دون  رہ اس  آپ ےس ن  ت رکو زیمت یم رہ رک۔۔۔۔۔۔داخن اس ےک اہھت

  ماک ن  زو ڑکپےئ ےصغ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

زیمت ےس ن  ت ان ےس یک اجیت ےہ وج زیمت ےک القئ وہں آپ وک وت زیمت وھچ رک یھب ںیہن م

زگریت۔۔۔۔۔وساہ زور ےس اانپ اہھت وھچڑوا رک ےصغ ےس اس یک آوھکنں یم آںیھکن م

  ےہ ایھب وت اس ےن م مڈال رک یتہک ےہ اور داخن وت وساہ اک ہی روپ دھکی

ے

رک ریحان یہ رہ اجن

  اس رٹرلی اھت اس ےک ےئل۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

  اھت ہی وت ای  وھچن

ن

  متہب ریحان وہن

ےھجم اتگل ےہ ریمے اکنح اک نس رک ںیہمت دھک وہراہ ےہ۔۔۔۔۔۔داخن ےتسنہ وہے اتہک م

  ےہ سج رپ وه یھب زنطہی رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

آپ ےک ےلپ دنبےھ یگ۔۔۔۔۔وساہ اےس یتہک  مںیہن ےھجم دھک زشیم اک وہراہ ےہ وج

  م

ے

 یت ےہ سج رپ داخن ےصغ ےس اس یک تشپ وک وھگرن

ٹ

وحیلی ےک ادنر یک رطف ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔اےس اہکں نیقی آراہ اھت ہک وساہ اس ےس اےسی ن  ت رکے یگ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

۔۔۔وساہ اس زشیم مت رےنہ دو مہ رکںیل ےگ مت یھب اب ای  رطح ےس دنہل وہ۔۔

گ اک ڑپکا ےل رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ن

ی

ے

سی
  ےک اہھت ےس ڈ
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وساہ ن  ون یب لم رک راہعب اک رمکہ اصف رک رےہ ےھت ہک زشیم یھب ان ےک اسھت اہھت اٹبےن 

  مآیئگ یھت۔۔۔۔۔

ںیہن وکیئ ن  ت ںیہن وساہ ےھجم ااھچ ےگل اگ اہمترے اسھت اکم رکوا رک۔۔۔۔۔وه دون  رہ م

  ااھٹ رک اےس اصف رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔اس ےس ڑپکا ےل رک دلگہتس 

  اکنل م
 
وساہ وت ااملری اصف رکدے اس یم وج افوتل زیچںی ڑپی یہ ہن اںیھن ن  ہ

دے۔۔۔۔۔ن  ون یب اجےل اصف رکیت وہیئ یتہک یہ وت وساہ ااملری یک رطف اجیت ےہ م

 وھکل رک ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ
پ
  ماور رھپ ااملری اک ی

 ہن۔۔۔۔۔وه راہعب یک ای  رکسمایت وہیئ وصتی   ااھٹ رک من  ون یب ہی راہعب ینتک ایپری یھت

  ماےس دےتھکی وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ل اصچ  یج یک م
ب لک
اہں ایپری تہب یھت رگم ےصغ یک یھب تہب زیت ںیھت 

  رطح۔۔۔۔۔ن  ون یب راہعب ےک ن  رے یم اتبیت یہ۔۔۔۔۔

وساہ ان یک من  ون یب رمےن واولں یک ی  ایئ ںیہن رکےت وه ایھچ ہگج وہےت یہ۔۔۔۔۔

  من  ت نس رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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ےھجم وت ھجمس ںیہن آیت انت ایپری ڑلیک ےسیک وخدوخیش رک یتکس ےہ۔۔۔۔۔وساہ ااملری یم م

  رک اےس 

ٹ

  اکنےتل وہے یتہک ےہ ہک اس یک ن  ت رپ ن  ون یب اور زشیم م
 
ےس زیچںی ن  ہ

ی یہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د

یب اس یک ن  ت نس رک یتہک یہ وت م سک ےن اہک ہک راہعب ےن وخدوخیش یک ےہ۔۔۔۔۔ن  ون

 ھجمس رک اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  زشیم یھب ان یک ن  ت وک درس

ایک بلطم سک ےن اہک۔۔۔۔۔داخن اصچ  ےن اہک اھت ہک۔۔۔۔۔۔وساہ ان یک ن  ت م

  رپ ہن یھجمس ےس یتہک ےہ سج رپ ن  ون یب وفرا ن  ت اکٹ رک۔۔۔۔۔

۔۔۔۔وه رظنںی رچا رک یتہک ےہ وت وساہ ےک ماہں۔۔۔۔اہں وخدوخیش یک یھت راہعب ےن۔

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔۔م
 
  مامےھت رپ ب

  ن  ون یب ھچک اپھچ ریہ یہ آپ۔۔۔۔۔وه ن  ون یب وک دھکی رک یتہک ےہ۔۔۔۔

ہن۔۔۔۔ںیہن یم ویکں ھچک اپھچؤ یگ وت دلجی ےس افصیئ رک رھپ اور یھب اکم م

  یک رطف اجیت یہ سجم
 
رپ وساہ زشیم یک رطف م میہ۔۔۔۔۔ن  ون یب دلجی ےس یتہک ن  ہ

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د
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  یک م
 
وه ےھجم ن  ن   وک اکل رکین یھت وت یم رکےک آیت وہں۔۔۔۔زشیم رکسما رک یتہک ن  ہ

 مرطف اجیت ےہ اور وساہ وسچ یم ڑپ اجیت ےہ ہک ن  ون یب ےن ااسی ویکں اہک ےک سک ےن اہک

  مراہعب ےک وخدوخیش یک ےہ۔۔۔۔۔۔

ںی اکنیتل مایک ن  ت وہیتکس ےہ۔۔۔۔۔وساہ وسیتچ وہیئ ااملری یم ےس دون  رہ ھچک زیچ

ی ےہ وت وه وخوصبرت یس م

ے

هٹ
ب ك

  ےہ ےسج وه ااھٹ رک د

ے

ےہ ہک اس ےک نپ ؤں ےک اورپ ھچک رگن

 ی وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 

  مکنپ رلک یک ای  ڈای

 ی وک اہھت یم ےل رک دےتھکی وہے یتہک 

 

 ی ےہ۔۔۔۔وه ڈای

 

ہی ایک راہعب یک ڈای

  ےہ۔۔۔۔۔

  اچےتہ یہ ایک ےہ مےھجم ویکں گل راہ ےہ ہک ھچک ےہ وج وحیلی واےل داخن ےس 

ن

اپھچن

  ااسی۔۔۔۔۔وه ن  ون یب یک ن  ت وک وسچ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ی   اس یم ھچک ااسی وہ۔۔۔۔۔

 

  مش

 ااملری اصف ںیہن یک۔۔۔۔۔وه ایھب وسچ ریہ وہیت ےہ ہک ن  ون یب م

ے

وساہ وتےن ایھب ی

 ی اےنپ ےھچیپ اپھچیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 

  موفرا رمکے یم آیت یہ ںیھنج دھکی رک وه ڈای

  ماہں۔۔۔۔اہں سب رک ریہ وہں۔۔۔۔۔
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 یم

 

  یلچ اجیت ےہ اور وساہ ڈای
 
وک ےئل م مدلجی رک رھپ اور یھب اکم یہ۔۔۔۔۔ن  ون یب یتہک ن  ہ

اےنپ رمکے یم اجیت ےہ اور رمکے یم ارک اےس اےنپ ڈیب ےک ےچین رھک رک دون  رہ راہعب م

  مےک رمکے یم ارک اانپ اکم رشوع رکیت ےہ وج وه وھچڑ رک یئگ یھت۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ۔۔۔۔۔ارمح بک ےس رواہن م

ن

  ےہ۔۔۔۔۔ےھجم امام ےک نپ س اجن

ن

ےھجم امام ےک نپ س اجن

  وہا سب یہی وبےل اجراہ اھت اور رواہن بک ےس اےس یھبک ومن  لئ میک وگم

ے

د یم اھٹیب رون

پ ںیہن وہراہ م داتی وت یھبک وکیئ زیچ دے رک الہب راہ اھت رگم وه یسک تمیق رپ یھب چپ

  اھت۔۔۔۔۔۔

رواہن ےل اؤ فشک وک اتپ ںیہن وه یچب اہکں یئگ وہیگ اس اک وت وکیئ ےہ یھب ںیہن سج ےک م

 دھکی رک رواہن ےس یتہک یہ۔۔۔۔۔۔نپ س وه اجےئ

ے

  م یگ۔۔۔۔۔آہیس ارمح یک احل

ایم وه ںیہن اے یگ اس رھگ یم اور تہب ہگج ےہ اس ےک رےنہ یک رہ ےل یگ 

 ڈاےل اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  ںیہک۔۔۔۔۔۔رواہن امےھت رپ ب

 وت ریہ ےہ اےس انپ یطلغ اک ااسح

ن

س مرواہن اٹیب وج وہا اےس وھچڑ دو وه مت ےس اعمیف امن

  مےہ اٹیب اےس اعمف رکےک رھگ ےل اؤ دوھکی اچب ےسیک رو راہ ےہ انپ امں ےک ےئل۔۔۔۔۔۔
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ایم ںیہن ےہ اس یک یطلغ یک وکیئ اعمیف یم ںیہن رک اتکس اس وک اعمف اور ہی ےچب م

ریمے یہ اس ےک ںیہن یہ۔۔۔۔۔رواہن یک آواز ےصغ ےس زیت وہاجیت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ ھچک۔۔۔۔۔۔۔اےنپ ن  پ وک ایک وہک ےگ وساچ 

اہں وج چس ےہ وه اتبؤ اگ دانھکی اوب یھب ےھجم یہ کیھٹ ںیہک ےگ۔۔۔۔۔۔۔اےس ےسیج نیقی 

  اھت۔۔۔۔۔۔

 وہیئگ ےہ۔۔۔۔۔آہیس ارمح وک م

ے

 س اھکؤ اٹیب دوھکی وت اس یک ایک احل

ے

رواہن اےنپ وچبں رپ ی

  دھکی یتہک یہ۔۔۔۔۔

ے

  ملسلسم رون

 رکم

ے

پ وہاجے اگ ہی آپ اس یک رکف م  ھا ل ولاگن مایم چپ

مٹ
س

ے یم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

  ماےس۔۔۔۔۔رواہن اتہک اےس ےئل ڑھکا وہن

دادو امام ںیہن آے یگ ایک۔۔۔۔۔افص رواہن ےک اجےن ےک دعب آہیس ےس وپیتھچ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ںیہن آے یگ اٹیب آپ یک امام ایھب دادو آاجے ہن رھپ ان ےس انہک کیھٹ ےہ۔۔۔۔وه اےس م

  م ےہ وت اابثت یم رس الہدیتی یہ۔۔۔۔۔۔۔ایپر رکےت وہے یتہک

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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ہی آپ ےک ڑپکے۔۔۔۔۔۔وساہ داخن ےک رمکے یم اس ےک ارتسی دشہ ڑپکے م

  رھک رک یتہک اجیت یہ ےہ ہک داخن اےس رواتک ےہ۔۔۔۔۔

  وہا وپاتھچ 

ے

  وہا رکسمان

ے

 اک ای  شک اگلن

ٹ

 
  ن  د رکایل۔۔۔۔۔وه رگسی

ن

مت ےن اگن

  ۔۔۔۔ےہ۔۔

  ماہں رکایل۔۔۔۔وه یتہک اجےن یتگل ےہ ہک ھچک ن  د اےن رپ رویتک ےہ۔۔۔۔۔

یم ےن لک رات وخاب داھکی اھت ہک ےھجم ای  اجن ویلا امیبری وہیئگ ےہ۔۔۔۔۔وساہ م

 ےتیپ وہے روک م

ٹ

 
داخن ےک اسےنم ڑھکے وہرک یتہک ےہ سج رپ داخن اک اہھت رگسی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ماس اجن

وہیئگ وت۔۔۔۔۔آپ اک ایک رنشکی وہاگ۔۔۔۔وه اےس دےتھکی وہے م ارگ ےھجم ایسی امیبری

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 رک ڑھکا وہن

ن

پ
 هٹ

ٹ

 
  موپیتھچ ےہ سج رپ داخن رگسی

اّللّ ہن رکے ںیہمت یھبک ایسی امیبری وہ ھچک یھب ےہ رگم۔۔۔۔رگم مت ویبی وہ ریمی ےلھب م

  وہں نکیل اانت وت ےہ اہمترے ن  رے یم ی  ا

ے

وسچ اتکس ہک ںیہمت یھبک ںیہن  یہ ملظ رکن

 اکنال رکو۔۔۔۔۔داخن اےس ن  زوں ےس ڑکپ ےک م

ے

ھچک وہں ایسی ن  ںیت ہنم ےس م

ی ےہ رگم رھپ ھچک یہ دی   یم داخن اک م

ے

هٹ
ب ك

آرام ےس اتہک ےہ سج رپ وساہ ریحایگن ےس اےس د

ا  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ج ی

ن

ب

  مقہقہ رمکے یم وگ
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م

ے

رانہ۔۔۔۔۔داخن م اہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔ااسی یم ںیہن وبولں اگ یسک وخش یمہف یم م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ااھٹ رک وہوٹنں ےس اگلن

ٹ

 
  مدون  رہ ھٹیب رک انپ یکنیھپ وہیئ رگسی

۔۔۔۔۔۔وساہ اےس دھکی رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےھجم اتپ اھت آپ یھبک یھب ہی ںیہن ہہک تکس

 م

ٹ

 
 ۔۔۔۔۔داخن رگسی

ے

اہں ارگ اس دن مت ریمی ن  ت امن یتیل وت رھپ ےھجم اہمترا دھک وہن

  ماک دوھاں وہا ےک رپسد رکے رکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  مںیہن آپ اےسی یہ کیھٹ یہ۔۔۔۔وساہ یتہک ن  ہ

  ونس۔۔۔۔

 ے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  یج۔۔۔۔۔داخن یک آواز رپ وه ریغب م

ںیہمت یھبک ایسی امیبری وہ یھب یئگ ہن وت ےھجم ای  زیچ اک دھک وہاگ ہک وکیئ ریما ملظ ےنہس م ارگ

واال ںیہن وہاگ سب اس ےس زن  دہ ںیہن۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت وساہ اےنپ آوسن یپ رک ریغب م

  یک رطف اجیت ےہ اس اظمل ےس وہ اور ادیم یھب ایک رکیتکس م
 
اس یک رطف ہنم رکے ن  ہ

 ۔میھت۔۔۔۔۔۔۔۔

_____________________  

رواہن اےنپ ن  پ ےک اسےنم رس اکھج رک ھٹیب سب اےنپ ن  پ یک داٹ ےنس اجراہ اھت ہکبج ارمح م

پ اھٹیب اےنپ ن  پ وک اس ےک ن  پ ےس ذلیل وہےت وہے م اب اےنپ دادا یک وگد یم چپ
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پ اچپ یھبک رواہن وک وت یھبک افغر وک  دھکی رےہ میھب دھکی راہ اھت ہکبج افص فیس اور آہیس چپ

  ےھت۔۔۔۔۔۔۔

 س ںیہن آن   اس یچب رپ ہک وه اہک اجےئ یگ ںیہمت اتپ یھب ےہ اس اک وکیئ ںیہن ےہ م

ے

ںیہمت ی

رھپ یھب۔۔۔۔۔افغر ےصغ ےس رواہن وک دھکی رک ےتہک یہ وج ای  رظن اےنپ ن  پ وک دھکی م

  مرک دون  رہ رظنںی اکھج اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 س ںیہن آن   ےھجمم

ے

  اےس ریمی نہب رپ ی
 
 یھب ںیہن آن   اور آپ ولگ ےھجم ہہک رےہ یہ مچ

وکیئ ہی ویکں ںیہن دھکی راہ ہک آج وساہ سج احل یم ےہ وه فشک یک یہ یطلغ یک وہج م

 ۔۔۔۔۔۔رواہن یھب ےصغ م

ے

ےس ےہ ہن وه راہعب ےک رھگ واولں وک وفن رکیت ہن آج ہی دن ان

  مےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

نکیل ںیہمت اس ےک ارادے وک دانھکی اچےیہ مفشک اک ارادہ کیھٹ اھت رگم رطہقی طلغ اھت 

اس ےن اچاہ ےک راہعب یک زعت رہ اجےئ سب۔۔۔۔۔۔آہیس یھب ن  ت یم اانپ ہصح م

  ڈایتل یہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مہی تہب ایھچ زعت ریھک اس ےن ےک وه رم یہ یئگ۔۔۔۔۔رواہن زنط رکن
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وہیگ وه سک احل یم مےھجم ھچک ںیہن اتپ مت ایھب اجؤ اور اےس ےل رک اؤ اتپ ںیہن اہکں 

  

ے

وہیگ۔۔۔۔۔افغر اانپ ہلصیف انسےت یہ ےسج نس رک رواہن انپ ہگج ےس ڑھکا وہاجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

یم ںیہن اجؤ اگ اےس ےنیل آپ وک وساہ اک ںیہن رگم ےھجم ےہ ایخل وساہ اک فشک یک وہج ےس م

  ماس داخن ےن ریمی نہب اک انیج رحام رکدن   ےہ۔۔۔۔۔۔

 ق رہ اجےئ اگ ارگ وه اہمتری نہب ےس دبہل مارگ مت ااسی رکو ےگ وت

ن

 داخن اور مت یم ایک ف

ےل راہ ےہ وت مت یھب انپ نہب اک دبہل فشک ےس ےل رےہ وہ ہکلب مت داخن ےس زن  دہ م

وصقروار وہ اس ےن وت ولچ اہمتری نہب وک رےنہ ےک ےئل تھچ دی ےہ مت ےن فشک م

رھگ ےک العوہ وکیئ رھگ ںیہن مےس تھچ یہ نیھچ یل ہی اجےتن وہے یھب ہک اس اک اس 

  ےہ م

ے

ےہ۔۔۔۔۔۔۔افغر یھب ےصغ ےس ڑھکے وہےت یہ وت رواہن رشدنما اس وہاجن

  مرگم رھپ یھب انپ ن  ت رپ اقمئ راتہ ےہ۔۔۔۔۔

  م

ے

 ن

ٹ

یم ںیہن اجؤ اگ اےس ےنیل وه طلغ ےہ۔۔۔۔۔رواہن وبل رک اےنپ رمکے یک رطف ی 

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مےہ ہک افغر یک آواز رپ رک اجن
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 فشک وک واسپ اس رھگ یم ںیہن الؤ ےگ وت مت یھب اس رھگ ےس لکن مارگ مت

اجؤ۔۔۔۔۔افغر یک ن  ت رپ رواہن ےک اسھت آہیس اور فیس یھب اےنپ ن  پ یک رطف م

  ریحت ےس دےتھکی یہ۔۔۔۔۔

  اوب۔۔۔۔۔رواہن دصےم ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ر  ای   یم ےن ںیہمت اعمف فشک
سف
 م
ہ

ایھچ ڑلیک وک انچ میک وہج ےس ایک اھت ہک مت ےن انپ 

  مےہ ارگ وه یہ ںیہن ےہ ادرھ وت اہمتری یھب اس رھگ یم وکیئ ہگج ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔

اوب آپ اس ےک ےئل ےھجم اس رھگ ےس اکنل رےہ ےہ اےنپ ےٹیب وک ہکبج آپ وک اتپ یھب ےہ م

  مہک اس ےن ایک ایک ےہ۔۔۔۔۔۔

وت مت یھب اےنت یہ وہ ارگ م اہں یم اےنپ ےٹیب وک رھگ ےس اکنل راہ وہں ارگ وه وصقروار ےہ

 دی رکیل مت م

 

  اور فشک ےس ش

ن

اس ےن طلغ ایک وت مت ےن یھب وت راہعب ےک ن  رے یم ہن اجن

یھب ارگ اےنت اےھچ ےھت وت اجےت ہن راہعب ےک رھگ ویکں ںیہن ےئگ اجہک وپےتھچ اس ےس ہک 

وه م ویکں اس ےن ااسی ایک۔۔۔۔۔۔۔افغر یھب رواہن وک آہنیئ داھکی رےہ ےھت سج رپ

پ یہ راہ اھت۔۔۔۔۔۔   مچپ

 و اےس ارگ وه م

ٹ ن

 ڑھکے وہ۔۔۔۔۔ اجؤ اور اجرک ڈوھی

ے

اب اس رطح ریمے اسےنم م

  ورہن آج ےس اہمترا اس رھگ ےس اور ان وچبں ےس وکیئ واہطس 

ن

یلم وت یہ واسپ آن
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ںیہن۔۔۔۔۔۔افغر یک ن  ت نس رک وه ےلہپ اےنپ ن  پ وک داتھکی ےہ اور رھپ وچبں وک اور رھپ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےصغ ےس دروازے یک رطف ڑپن

 ےنھ اجؤ اگ اور ارگ یم اےس الن   وت مت 

ٹ ن

فشک وک ارگ مت آج ہن الےکس وت یم اےس لک ڈوھی

 انھ۔۔۔۔۔افغر اس اک 

ٹ ن

رھپ یھب اس رھگ یم واسپ ںیہن اؤ ےگ وت رتہب ےہ اےس ڈوھی

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  یک رطف اجن
 
  مارادہ ھجمس رک ےتہک یہ سج رپ اانپ ہصغ طبض رکے ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

اہ وت ےن دوایئ یل۔۔۔۔۔ن  ون یب وساہ ےک رمکے یم ارک وپیتھچ یہ وج وکیئ ڈاٹسجئ وس

  مےئل یھٹیب یھت۔۔۔۔۔۔

ںیہن ن  ون یب ایھب ےل یتیل وہں۔۔۔۔۔وه وےسی یہ ڈاٹسجئ یم یکھج وجاب دیتی ےہ 

  مسج رپ ن  ون یب اس ےک اہھت ےس ڈاٹسجئ نیھچ رک اس ےک اسےنم یتھٹیب یہ۔۔۔۔۔م

  مایھب ریمے اسےنم ول۔۔۔۔۔م

  من  ون یب یم ےل ولیگن۔۔۔۔۔۔

ںیہن ایھب ریمے اسےنم ول۔۔۔۔۔ن  ون یب چ گ ےس الگس یم نپ ین ڈال رک اےس دےتی 

  موہے یتہک یہ۔۔۔۔۔۔

  من  ون یب آپ وک نیقی ںیہن ایک ھجم رپ۔۔۔۔۔وه نپ ین اک الگس ڑکپ ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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ل ںیہن۔۔۔۔اب ارگ ںیہن یل وت
ب لک
 یم اجرک س  وک اتبیت وہں۔۔۔۔ن  ون یب اےس مںیہن 

  کیلب لیم رکیت یہ۔۔۔۔۔۔

ااھچ ےل وت ریہ وہں آپ اےنپ ودعے ےس وت ہن رھپںی۔۔۔۔۔وه اسڈیئ لبیٹ یک دراز م

  ای  ےتپ ےس ای  ای  وگیل م
 
ےس دواایئں اکنل رک نپ ین ےک الگس وک ن  ون یب وک ڑکپایت ہ

ی ےہ۔۔۔۔۔۔اکنل رک ن  ون یب ےس نپ ین اک الگس ےل رک

ے

هٹ
ب ك

  م ای  رظن ن  ون یب وک د

لچ ےل یھب ےل ےھجم ایک دھکی ریہ ےہ۔۔۔اور داھکی سب ہی اچر یہ یہ ہن۔۔۔۔۔ن  ون یب م

  ماےس یتہک دواایئں چپ  رکیت یہ وج سب اچر یہ وگایلں وہیت یہ۔۔۔۔۔

 اک میج سب اچر یہ یہ۔۔۔۔۔وساہ یتہک دوایئ وک زیباری ےس دھکی رک ہنم یم ریتھک نپ ینم

  الگس وبلں ےس اگلیت ےہ۔۔۔۔۔

  یک رطف اجیت م
 
لچ اب وت وساج یم یتلچ وہں۔۔۔۔۔وه اس ےک رس ہپ اہھت ریتھک ن  ہ

ی نسیب ےک اسےنم ڑھکی وہرک اسری م

ے

 ھگٹ
ب

  دھکی وفرا واش روم یم 

ے

یہ اور وساہ اںیھن اجن

  اکنل دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔م
 
  موگایلں ن  ہ

 وی ںیھت۔۔۔۔۔ہنم یم رےنھک

ٹ

 اب مافف ینتک ک

ن

 وپرے ہنم اک وصاد یہ خ

 

 ےک ن  ع

 دھکی یہ اتپ لچ راہ اھت۔۔۔۔۔

 

س

ك

ن

ب

  موہایگ اھت وج اس ےک رہچے ےک دبےتل 
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  آیت م
 
  ےہ وت ن  ہ

ے

وه لن وھکل رک دو نیت ن  ر نپ ین ےس یلک رکیت ےہ وت ہنم اک زاکی وھتڑا رتہب وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

۔وه ڈیب رپ ھٹیب رک وخد ےس موسری ن  ون یب یم ےن آپ ےس ایک وہا ودعہ ںیہن اھبنن  ۔۔۔۔

یتہک ےہ ہک ھچک ن  د اےن رپ ڈیب ےس اھٹ رک ےچین ھٹیب رک ڈیب ےک ےچین ج  یتكن ےہ وت اسےنم یہ 

  ماس یک ولطمہب زیچ لم اجیت ےہ ےسج وه ااھٹ رک ڈیب رپ یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

 ی دےتھکی یہ ایک اتپ اتلچ ےہ۔۔۔۔۔وه راہعب 

 

یک مےلچ یج ڑپےتھ یہ آج راہعب یک ڈای

  رشوع رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ن

 ی وھکل رک اےس ڑپن

 

  ڈای

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

فشک بک ےس اسنسن ڑسک ےک انکرے یھٹیب روےی اجریہ یھت ہن وه دارالامن یئگ م

اور ہن یہ وکیئ اور ہگج وه اکیف دی   ےس یہی یھٹیب روےی اجریہ یھت وه وخد ےک ےئل ںیہن وه م

رمح ےک ےئل رو ریہ یھت وج اس ےک نپ س اےن ےک ماےنپ وچبں ےک ےئل رو ریہ یھت وه ا

ےئل لچم راہ اھت وه ایھب ارمح ےک ن  رے یم وسچ ریہ وہیت ےہ ہک اےس اےنپ ی  ای   یم 

ی ےہ وت م

ے

هٹ
ب ك

 رک د

ٹ

  ےہ سج رپ وه وفرا ڈر ےک اےنپ ن  ںیئ رطف م

ے

وکیئ اتھٹیب وہا وسحمس وہن

  ےسج دھکی وه وفرا ڑھکی م ای  سیت اسہل ونوجان ہنم رپ امسک اگلے اےس یہ دھکی راہ

ے

وہن

  وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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وکو۔۔۔۔وکن وہ مت اوھٹ اہیں ےس۔۔۔۔۔فشک ڈرےت ڈرےت یتہک ےہ سج رپ وه م

  صخش ااھٹ رک ٹنیپ یک وبیجں یم اہھت ڈاےل ڑھکا وہرک اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

م
ب 
 وی ڑسک ہپ انھٹیب کیھٹ ںیہن ےہ اور ارگ ڑلیک رو ریہ وہ وت 

ے
ے

ل موجان ڑلیک اک اس وق
لک

 ین ےتک تہب رھپےت یہ یھبت۔۔۔۔۔۔وه رنم ےجہل یم اتہک م

ن

ںیہن الص یم ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اےس یتہک ےہ سج رپ فشک وک اتگل ےہ ہک وه امسک م

ن

اہں ےسیج مت وہن

  مےک ےھچیپ ےس اکلہ اس رکسمان   وہ۔۔۔۔۔۔

  وت ایھب مت وی آرام ےس ںیہن ڑھکی وہیت

ے

 ین اتک وہن

ن

ل  ارگ یم ان
ب لک
اور ےھجم وی ےصغ ےس وت 

  مںیہن دھکی ریہ وہیت۔۔۔۔۔وه اس ےک ےصغ ےس دےنھکی رپ اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  م

ے

 رہ رکن

 

آاجؤ ںیہمت اہمترے رھگ وھچڑ داتی وہں۔۔۔۔۔۔وه انپ اگڑی یک رطف اش

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 
 
 ے وہے وہ اور اےنپ اکم یم تہب امہ

چ

ن

مٹ

 ین ےتک یہ وہ اور ےھجم اتگل ےہ تہب 

ن

 ممت یھب ان

  میھب گل رےہ وہ۔۔۔۔۔۔

فشک۔۔۔۔۔۔فشک ایھب اےس اور یھب ھچک وبےنل وایل یھت ہک اےس اےنپ ےھچیپ ےس م

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 رک اےس د

ٹ

  مرواہن یک آواز آیت ےہ سج رپ وه م
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 م
 
  ارک امےھت رپ ب

 
ی  

ے

رواہن فشک ےک اسےنم ای  ونوجان وک ڑھکا دھکی اس ےک وھتڑا ف

  مڈاےل اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

ن ےہ۔۔۔۔۔رواہن اس یک رطف دھکی رک فشک ےس وپاتھچ ےہ سج رپ فشک وت مہی وکم

  مھچک ںیہن رگم وه صخش رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ی ڑپھ ریہ یھت رگم اےس اےنپ بلطم یک وکیئ زیچ ہن یلم یسک م وساہ بک ےس

 

راہعب یک ڈای

ے رپ اس ےن انپ اور داخن یک ڑلایئ ےک ن  رے یم 
صف

اھکل اھت وت یھبک اےنپ ن  ن   ےس داٹ م

ے وک اٹہ اٹہ ےک دھکی ریہ یھت ہک اےس ای   اھکےن
صف
  
 
  اھکل اھت وساہ ایسی یہ ہ

ن

ےک دعب اانپ رون

   ن  سیئ اسل ےک ڑلےک م
ہگج ای  وخوصبرت اس دل اور اس یم ای  وخوصبرت رقتي 

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔
 
ی ےہ ےسج دھکی وساہ ےک امےھت رپ ب

ے

هٹ
ب ك

  م۔یک وصتی   د

 ی م

 

 ی یم ایک رک ریہ ےہ اس یک ڈای

 

ہی وکن ےہ اور اس یک وصتی  ۔۔۔۔راہعب یک ڈای

ے رپ م
صف
یم وت اھبیئ یک وصتی   وہین اچےئہ یھت۔۔۔۔وه یہی وسیتچ ےہ ہک اس یک رظن ای  

  ےہ سج اک بلطم اھت ہک وصتی   یم م

ے

 ا )احمل (اھکل وہن

ٹ

 ا ی 

ٹ

  امررک ےس ی 

ٹ

ڑپیت ےہ اہجں ری 

 م

ن

  رشوع رکیت ےہ وموجد ڑلےک اک ن

ن

  ماحمل ےہ وساہ یہی دھکی رک ہفص ٹلپ رک ڑپن

Dear dairy………  
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آج اےنت اسولں دعب احمل آن   ےہ اور یم انت وخش وہں ہک وخیش یک دح م

 ی م

 

 سب یم ڈای

ے
ے

  وق
 
ںیہن۔۔۔۔۔ولچ آج یم ںیہمت اتپ دیتی وہں احمل وکن ےہ ہ

 م وت یھبک اس یک وصتی   اگل دیتی وہں رگم یھبک لھک رک ذرک ںیہن رکیت۔۔۔۔۔

ن

  میم اس اک ن

 ےہ ےھجم وه تہب ااھچ اتگل

ے

ّ
 ےہ اس اک اتپ ںیہن رگم ریمے ےئل وه س  ماحمل ریمی حم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے رپ ڑپیت م
صف
 ی   اجےنن ےک ےئل اےگ 

ن

وساہ ہی ڑپھ رک ریحان رہ اجیت ےہ اور رھپ م

  ےہ۔۔۔۔۔

Dear dairy……..  

احمل ےس ریمی تہب ایھچ دویتس وہیئگ ےہ وه تہب ااھچ ےہ اتہک ےہ مت تہب ایھچ وہ راہعب 

 تمسق ےس 

ے

  یتلم ےہ۔۔۔۔۔اہمتری یسیج دوس

ے ڑپھ یتیل ےہ اہجں راہعب ےن احمل یک رعتفی یم زنیم و آامسن م
صف
وساہ اےسی تہب ےس 

  ہی ڑپیتھ ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  وہیت ےہ چ

ے

  مای  رکدےی ےھت رگم الص ریحان وت وه ی

Dear dairy……..  

آج ےھجم تہب ہصغ ےہ احمل رپ وه آج ریمے وہلٹس ھجم ےس ےنلم آن   اور اس ےن ےھجم وه م

  اچیتہ۔۔۔۔۔ اہک

ن
ن

  مےہ وج وکیئ یھب ڑلیک اےنپ وبحمب ےک ہنم ےس ںیہن س
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اس ےن اہک ہک اےس فشک ایھچ یتگل ےہ اور یم فشک ےس ن  ت رکو ہک احمل مت ےس 

  ےہ آج اس اک لتق م

ے

  اچاتہ ےہ ےھجم فشک آج تہب ی  ی گل ریہ ےہ دل رکن

ن

 دی رکن

 

ش

دنسپ آیتکس ےہ ےسیک ہکبج یم اس ےس مرکدو وج ای  میتی اخےن یم یلپ ڑلیک ےسیک احمل وک 

الھک درےج ایھچ وہں اس اک وت وکیئ ےہ یہ ںیہن اےگ ےھچیپ یم ےن احمل وک ہی اتبن   وت وه اتہک م

 ۔۔۔۔۔۔

ے

 ق ںیہن ڑپن

ن

  ےہ ےھجم اس ن  ت ےس وکیئ ف

ے وک وپرا ڑپھ م
صف
وساہ وک ڑپھ ےک اتگل ےہ ہک راہعب ےن ااہتن ےصغ ےک امل یم اھکل وہاگ وه اس 

ے رپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔ےک
صف
  م اےگ 

Dear dairy……..  

 رکیت ےہ رواہن ےس اور ےھجم م

ے

ّ
آج فشک ےن ےھجم اہک ہک اےس رواہن دنسپ ےہ وه حم 

  ااھچ ڑلاک اےس ےلم م
 
نیقی ےہ ارگ وه رواہن وک ںیہک یگ وت وه امن یھب اجےئ اگ رگم ویکں ہ

یم فشک وک رواہن اک ماحمل وت ھجم ےس دور وہایگ ےہ رصف فشک یک وہج ےس رگم اب 

 دی رکو یگ اور اےس اتبؤں یگ ہک دوھکی اےسی فیلکت 

 

ںیہن وہےن دویگن یم رواہن ےس ش

 اتنیھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ّ
  وکیئ حم 

 
  موہیت ےہ چ

  وساہ ہی ڑپھ رک اانپ رس اھتم رک ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔

  ہی اّللّ ہی ایک ڑلیک یھت۔۔۔۔۔وه یتہک دورسا افص یتٹلپ ےہ۔۔۔۔۔۔
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Dear dairy………  

 دی رک ریہ وہں اور فشک اک ہنم دےنھکی واال ےہ وه م

 

آج یم رواہن ےک اسھت اھبگ رک ش

 رے اسےنم رکسما ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔م
 
  مسب رواہن ےک اسےنم ایھچ ےننب ےک ےئل ہ

 دی رکے م

 

 دی رک راہ ےہ اور ےھجم نیقی ےہ ن  ن   ریمی یھب ش

 

احمل وت انپ امام یک دنسپ ےس ش

 دی رکین ےہ ہن وت رھپ رواہن ےس ویکں ںیہن ااھچ ےہ وه ایپرا مےگ یھبت ںیہک ہن ںیہک

 

 وت ش

 ےھجم اور رواہن م

ے
ے

  وق
 
 دی رکےک فشک ہ

 

 ی ن  ت رواہن ےس ش

ٹ

یھب ےہ اور س  ےس ی 

 ہ آے اگ۔۔۔۔۔۔

ن

  موک دھکی رک ےلج یگ سج رپ ےھجم تہب م

 ی ڑپھ ےک وه وسچ ریہ یھت وکیئ ااسی یھب رکاتکس ےہ۔۔۔۔۔

 

  موساہ یک سب وہیئگ یھت ڈای

اھبیئ آپ یکل یہ وج آپ وک فشک اھبیھب یلم۔۔۔۔۔وساہ دل یم وسیتچ اےگ اک افص یتٹلپ م

 ی اھت بلطم ہی راہعب ےن رمےن ےس ےلہپ اھکل وہاگ۔۔۔۔۔۔۔م

ن

  مےہ وج آخ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 رپ ےصغ ممت رکسما ویک

ٹ

 
ں رےہ وہ اتبؤ وکن وہ مت۔۔۔۔۔۔رواہن اس صخش یک رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  وہا یہ اانپ اعتروف رکوان

ے

  مےس اتہک ےہ وت وه صخش اب یھب رکسمان

یم احمل وہں اہیں ےس زگر راہ اھت وت داھکی ہی ڑلیک اےلیک اہیں یھٹیب رو ریہ ےہ یم م

 ی   رھگ اک راہتس وریغہ وھبل یئگ وہیگ

 

 رگم اہیں ارک ےھجم ھچک اور یہ گل راہ ماھجمس ش
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ےہ۔۔۔۔۔۔وه فشک وک دھکی رک اتہک ےہ وج اب رواہن ےک ی  ای   یم ڑھکی م

  میھت۔۔۔۔۔۔

مت اےنپ اکم ےس اکم روھک۔۔۔۔۔ولچ فشک۔۔۔۔۔رواہن اےس ےصغ ےس اتہک فشک اک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ےہ ہک اس یک آواز رپ رک اجن

ے

  ماہھت ڑکپے ےل رک اجن

  ریہا الم ےہ 
 
 اس رےہ یہ یتمیق ریہے ےک مچ

ے

وت دقر رکو اس یک ورہن تہب ےس ولگ ی

ےئل مت وخش تمسق وہ ہک ریہے ےن ںیہمت وخد انچ ےہ ۔۔۔۔۔۔احمل یک آواز رپ م

ی ےہ رگم احمل اب انپ اگڑی یک رطف م

ے

هٹ
ب ك

 رک اےس د

ٹ

رواہن ےک اسھت فشک یھب م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 راہ وہن

ٹ

  می 

۔۔۔۔رواہن فشک ےک اسھت ےتلچ وہے ماس ےن ایک وبال اھت ریہا۔۔۔۔بلطم ایک۔

  اتہک ےہ سج رپ فشک ھچک اسل ےھچیپ یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

  ہک اہمترے اےگ ےھچیپ وکیئ ےہ یھب ہی ںیہن ےھجم سب مت م

ے

 ق ںیہن ڑپن

ن

فشک ےھجم وکیئ ف

ایھچ یتگل وہ ےھجم اور ھچک ںیہن اچےیہ۔۔۔۔۔۔احمل نیٹنیک یم اس ےک اسےنم اھٹیب م

  م۔۔اےس اھجمس راہ اھت۔۔۔

  ورہن وبجمرا 

ن

 رکن

ے

دوھکی احمل یم یسک اور وک دنسپ رکیت وہں وت زیلپ ےھجم اب دون  رہ گنت م

  ڑپے اگ اور ےھجم ادیم ےہ مت ںیہن اچوہ ےگ ہک 

ن

ےھجم اہیں ےس ہشیمہ ہشیمہ ےک ےئل اجن
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 اب وہ۔۔۔۔۔۔۔فشک تخس ےجہل یم یتہک ےہ وت احمل اھٹ رک ڑھکا م

ن

ریمی ڑپاھیئ خ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہن

کیھٹ ےہ یم اب یھبک ںیہمت گنت ںیہن رکو اگ اور ہن یھبک اہیں اک رخ رکو اگ ارگ ریمی م

  م

ے

ن  ت ےس مت اہرٹ وہیئ وت وسری۔۔۔۔۔وه اتہک دیساھ ویین ےک نیم ٹیگ یک رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

  تہب م

ے

ل وہسی یہ اھت رگم اب رکسمان
ب لک
اس دن ےک دعب آج فشک اےس دھکی ریہ یھت وج 

اھت ہکبج ےلہپ ااسی ںیہن اھت یہی وسےتچ وسےتچ فشک رواہن ےک اسھت اکر یم یتھٹیب م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 راض یہ۔۔۔۔۔وه رواہن وک ےصغ یم دھکی رک یتہک م

ن

رواہن آپ اب یھب ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 راض اونپں ےس وہا اج

ن

پ وہاجؤ یم ںیہمت ایم اوب ن   ےہ اور مت ریمی ھچک ںیہن وت زیلپ چپ

ے

ن

 ۔۔۔۔۔رواہن اےس اتہک اگڑی م

ے

ےک ےنہک رپ ےنیل آن   وہں ورہن یم یھبک ںیہمت ےنیل ہن ان

پ وہرک ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔  اھ اتیل ےہ اور فشک چپ

ٹ

  ماٹسرٹ رکےک اےگ ی 

وک دھکی رک ای  رہگی اسسن م ان یک اگڑی ےک زگرےت یہ احمل ای  رظن رواہن یک اگڑیم

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 اھن

ٹ

  اتیل انپ اگڑی یھب انپ زنمل یک رطف ی 
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Dear dairy…….  

  رواہن ےک رھگ م
 
 رپ واہں چنہپ ےئگ ےھت اور وی یم اج ںیہن یکس اور داخن چ

ے
ے

ن  ن   انی وق

اور۔۔۔۔رواہن ےن فشک ےس مایگ وت اس ےک رھگ واولں ےن ےھجم انتک اانت ی  ا الھب اہک 

 دی یھب رکیل اس ےن ےھجم الجےن ےک ےئل ےھجم انپ یپ ڈنیس یک ےھجم ان دوونں رپ م

 

ش

  تہب ہصغ ےہ دل رک راہ ےہ امر دوں دوونں وک۔۔۔۔۔

 ےھجم دون  رہ لم ریہ ےہ ن  ن   ےن ریما رہتش احمل ےس ےت رکدن   ےہ یم م

ے

ّ
رگم ریخ ریمی حم 

 ہک وه یھب مرھگ واولں ےک اسےنم وت انم رک

ے

 ریہ وہں ہک ےھجم رواہن ےس یہ رکین ےہ ن

 رکیت یھت آج یم تہب وخش وہں رپوس یم احمل م

ے

ّ
ےھجمس ہک اہں واعق یچب رواہن ےس حم 

ےک اکنح یم آاجؤ یگ رھپ س  کیھٹ وہاجے اگ۔۔۔۔اب فشک ےس ایک دبہل ول احمل وت م

  م اک۔۔۔۔۔۔۔۔اب ریما وہےن اج راہ ےہ ہن اب ےھجم دشت ےس ااظتنر ےہ ےعمج

 ی دنب رک دیتی ےہ اور ریحان یھب وہیت م

 

 ی اافلظ ڑپھ ےک ڈای

ن

وساہ اس ےک آخ

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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ارگ راہعب وخش یھت وت وه وخدوخیش ےسیک رک یتکس ےہ۔۔۔۔۔وه یہی وسیتچ ےہ رھپ یسک م

 ی ڈیب رک ےچین رھک رک ن  ون یب ےک رمکے یک رطف اجیت ےہ اس م

 

ایخل ےک تحت ااھٹ رک ڈای

 ی   وپےنھچ اک اھت اب۔۔۔۔۔۔اک اراد

ن

  ہ ن  ون یب ےس م

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ن  ون یب آپ ےس ای  ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔وه ن  ون یب ےک رمکے یم ارک دروازہ دنب م

  مرکے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 وخد دن  ےت م

ن

 ن

ٹ

۔۔۔۔ایک ن  ت وپینھچ ےہ۔۔۔۔۔ن  ون یب انپ ن

ے

وت وسیئ ںیہن ایھب ی

 ےگن دن  یت ن  ت رشوع رکیت موہے یتہک یہ وت وساہ اھٹ 

ٹ

رک ان ےک نپ س آیت ان یک ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ی 

ے

هٹ
ب ك

ن  ون یب ہی احمل وکن ےہ؟؟؟۔۔۔۔۔وه وپیتھچ ےہ وت ن  ون یب اےس ریحت ےس د

  یہ۔۔۔۔۔

  تہب ےہ تہب ااھچ اچب م

ن

  اجن

ن

احمل دور ےک رےتش دار اک اٹیب ےہ رگم اہیں ان اک آن

  م۔۔۔ن  ون یب اتب رک وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔۔ےہ۔۔۔۔۔ رگم وت ویکں وپھچ ریہ ےہ؟؟؟۔۔۔

 م
 
احمل اک رہتش یھب وہا اھت راہعب ےس؟؟؟۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت ن  ون یب ےک امےھت رپ ب

  مآاجےت یہ۔۔۔۔۔۔
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 دی وہ ںیہن یکس۔۔۔۔۔۔نکیل ےھجت اانت س  ھچک سک ےن اتبن  ۔۔۔۔۔ان یک م

 

اہں رگم ش

  موسںیئ اب یھب ویہ ایکٹ یھت۔۔۔۔۔۔

ہک سک ےن اتبن   ےہ آپ آج ےھجم ہی اتبےئ راہعب وک سک ےن امرا اھت من  ون یب وه وھچڑںی 

ویکہکن اانت وت ےھجم نیقی ےہ ہک اس ےن وخدوخیش ںیہن یک۔۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت ن  ون ہنم م

ی یہ۔۔۔۔۔۔ وھکےل

ے

هٹ
ب ك

  ماےس د

  ماےس ےسیک ےن ںیہن امرا اھت وه۔۔۔۔۔۔

 وبےئل اگ آپ وک ریمی مسق یم وےسی 

ے

یہ امیبر وہں۔۔۔۔۔۔۔وساہ من  ون یب وھجٹ م

یھب کیھٹ کیلب لم رکیت ےہ سج رپ اچیبری ن  ون یب ولظمم اس ہنم انب رک اےس اتبیت م

  یہ۔۔۔۔۔۔

سل  اھت اور وه ےچین رگ یئگ یھت رگم ہی ن  ت م
بپی 
راہعب ےن وخدوخیش ںیہن یک یھت وه اس اک ریپ 

  ہنیکس
 
۔۔۔۔اہیں یک المزم میھب ںیمہ راہعب ےک ااقتنل ےک دو ےنیہم دعب اتپ یلچ یھت چ

اور ریمی دنن ویٹھچں ےس واسپ آیئ یھت۔۔۔۔۔ن  ون یھب یتہک یہ وت وه اابثت یم رس الہ م

  مرک اںیھن وغر ےس یتنس ےہ۔۔۔۔۔۔م
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  یم اور وه نچک یم اکم رک ریہ یھت وت یم ےن ن  ت رشوع یک ہک راہعب یب یب وک م
 
چ

ی یتہک ےہ ہک م وخدوخیش ںیہن رکیت اچےیہ یھت سج رپ وه ریحایگن ےس

ے

هٹ
ب ك

ریمی رطف د

  مبک راہعب یب یب ےن وخدوخیش یک۔۔۔۔۔

  وه اورپ ڑپکے ڈال ریہ یھت وت راہعب یب یب تھچ ےک وکےن م
 
رھپ اس ےن ےھجم اتبن   ہک چ

  رک ھٹیب یئگ یھت یتہک یم ےن اہک یھب ہک یب یب آپ رگ اجےئ یگ رگم وه ںیہن امین اور رھپ م

ٹ
پ
رپ خ

  اےنھٹ یگل وت نپ ؤں اورپ رےنھک یک ہگج اوہنں ےن ےچین رھک دن   م وخد یہ وھتڑی دی   ھٹیب رک
 
چ

اھت اور وی وه تھچ ےس رگ رک وفت وہیئگ یم ےن اس یک ن  ت نس رک رھپ اسرے وحیلی م

ی یہ وج ان یک ن  ت متخ م

ے

هٹ
ب ك

واولں وک اتبن   اھت۔۔۔۔۔۔ن  ون یب ن  ت لمکم رک ےک اےس د

  موہےن رپ وسچ یم ڑپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

 یب س  وک اتپ ےہ وت رھپ داخن وک ویکں ںیہن اتپ ہک اس یک نہب ےن وخدوخیش ںیہن مارگ ن  ون

  میک۔۔۔۔۔۔وه اےنپ دامغ یم آن   وہا وسال وپھچ یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

 ے اصچ  ےن داخن اصچ  وک سج رپ وه اانت ہصغ وہے ہک وسچ م

ٹ

ای  ن  ر اتبن   اھت ی 

 یت ومت ےنھجمس ےک اجبے ا

 

ےنپ ن  پ وک یہ طلغ ہہک رےہ مےہ وه راہعب یک ومت وک احدن

  یھب اس ےس ن  ت رکےت یہ ہی مہ ےس دبامگن م
 
ےھت ایس ےئل رھپ دادی ےن اہک ہک چ

وہےن اتگل ےہ وت ایس ےئل اب وکیئ یھب اےس ہی ںیہن ںیہک اگ ہک راہعب یک ومت ای  احدہث م
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 میھت ہکلب یہی ںیہک ےگ ہک اس ےن وخدوخیش یک یھت۔۔۔۔۔ن  ون یب اسری ن  ت وساہ وک اتپم

  مدیتی یہ۔۔۔۔۔۔

  مہی وت طلغ اھت ہن داخن ےک اسھت۔۔۔۔۔۔وساہ وفرا یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

رگم ہی ولگ یھب ایک رکےت اب ای  اوالد یچب یھت اونر اصچ  ےک نپ س ارگ وه یھب م

  وت وه ایک رکےت رگم ہی ےہ ہک راہعب یک اچسیئ س  ےک اسےنم آیئگ یھت اس 

ے

دبامگن وہاجن

 ی اسد ےن ڑپم

 

یھ یھت وه یھب داخن اصچ  وک اتبن   اھت رگم اس رپ یھب اوہنں میک وکیئ ڈای

  مےن نیقی ںیہن ایک۔۔۔۔۔۔

 ی ڑپاھیئ یھت۔۔۔۔۔

 

  مداخن وک ڈای

  م

ن

  ےھت یھبت اکل رپ ن  ت یک یھت اور رھپ س  ےن راہعب اک ذرک یھب رکن
 
 ن  ہ

ے
ے

ںیہن وه اس وق

 ک رکن   اھت۔۔۔۔۔۔۔

ے

  می

ااھچ اب یم ےن ےھجت س  اتب دن   ےہ اب وت اج وساج حبص دنہمی ےہ تہب اکم م

  یک رطف اجیت م
 
وہےگن۔۔۔۔۔۔۔وه یتہک یہ وت وساہ اابثت یم رس الہ رک ڑھکی وہیت ن  ہ

  ہک یسک رہگی وسچ یم یھب وھگم وہیت ےہ ا
 
ےس اب اسری ن  ت ھجمس آیئگ یھت چ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

_________________________ 
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 ھ ریہ یھت ہک اےس داخن م

ٹ

  ی 

ن

ی اےنپ رمکے یک اجی

ے

کلٹ

ن

ن

وساہ ن  ون یب ےک رمکے ےس 

  داھکییئ داتی ےہ داخن یھب وساہ وک دھکی اکچ اھت یھبت اےس دےتھکی

ے

  اورپ ان

ے

 ن

ٹ
پ
 وہے مڑیسن  ں خ

 یت م یہ اورپ آراہ اھت اور وساہ

ٹ

  دھکی رظنںی یچین رکے اےنپ رمکے یک رطف ی 

ے

اےس ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ ہک وساہ م

ے

 ن

ٹ

وساہ تھچ رپ اؤ مت ےس ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔داخن اتہک اورپ یک رطف ی 

 ےک اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  میک آواز رپ م

 یہی ہہک دںی وج ن  ت ےہ یم اورپ ںیہن آریہ۔۔۔۔۔وساہ یتہک
 
 ےہ وت داخن امےھت رپ ب

 ہ اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

ن
 

  مڈاےل اس اک اجی

 اب وہایگ ےہ یھبت ےھجم ریمے ہنم رپ انم رک ریہ م

ن

ےھجم اتگل ےہ اہمترا دامغ خ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موہ۔۔۔۔۔داخن زنطہی رکسمان

 م

ٹ

 
 اب وت ےلہپ اھت۔۔۔۔۔وساہ یھب اس یک رکسماہ

ن

 وہا ےہ خ

ے

ںیہن ایھب وت دامغ درس

  مدھکی رک اس رپ زنط رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ممت انہک ایک اچہ ریہ وہ۔۔۔۔۔

ھچک ںیہن آپ اتبےئ ایک ن  ت رکین یھت آپ ےن ھجم ےس۔۔۔۔۔وه ن  ت دبےتل وہے م

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔
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  ےہ۔۔۔۔۔ہی اتبؤ ہک اہمترا وه امیبری موه ن  ت وت یم وھبل ایگ۔۔۔۔داخن اتہک رکسم

ے

ان

واال وخاب بک چس وہاگ۔۔۔۔۔وه ٹنیپ یک وبیجں یم دوونں اہھت ڈاےل وھتڑا کھج م

ی ےہ اور وسیتچ ےہ ہک ارگ یم م

ے

هٹ
ب ك

رک اتہک ےہ اور وساہ اس ےک وسال رپ دھک ےس اےس د

 ق ںیہن ڑپے اگ 

ن

  یھب اےس وکیئ ف

ے

ہی ہشیمہ دگنسل یہ ماےس انپ امیبری اک اتب یھب دوں ی

  مرےہ اگ۔۔۔۔۔۔۔

وج امیبری یم ےن وخاب یم دیھکی یھت ارگ وه چس یم ےھجم وہیئگ وت ےھجم اتگل ےہ آپ وک م

 ق ںیہن ڑپے اگ۔۔۔۔۔وساہ زیمخ اس رکسمایت ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

 یھب وکیئ ف

ے
ے

  ماس وق

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

ل ااسی یہ ےہ۔۔۔۔۔وه وفرا اہں یم اہں المن
ب لک
  ماہں 

ایک رکے ےگ اجن رک۔۔۔۔۔وه اےنپ آوسن یپ رک رکسماےت وہے یتہک م وت رھپ وھچڑںی

 وه اےنپ م

ے

  ی
 
 اےس داتھکی ےہ چ

ے

  ی
 
اےنپ رمکے یک رطف اجیت ےہ اور داخن چ

  مرمکے یم یلچ ںیہن اجیت۔۔۔۔۔۔

  م

ے

 ۔۔۔۔۔داخن ای  یبمل اسسن ےل رک اتہک اورپ یک رطف اجن

ے

 ق ہن ڑپن

ن

اکش ےھجم وکیئ ف

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  مے یم ارک دروازہ دنب رکے ویہ ھٹیب رک روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔وساہ اےنپ رمک

  اہمتری وه امیبری واال وخاب بک چس وہاگ۔۔۔۔۔
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 ر رک ااسی ج  ا رکیت 

ے

داخن یک ن  ںیت ن  د رکےک وه اور رویت ےہ اور اےنپ رس رپ ایل وہا دوہٹپ ان

  مےہ ےسیج داخن ےن ںیہن اس اچبرے ےن ہی اافلظ ںیہک وہں۔۔۔۔۔۔۔

 دلج آپ یک وخاشئ وپری وہیگ داخن تہب دلج۔۔۔۔دانھکی تہب روےی ےگ آپ متہب

ےھجم البےئ ےگ رگم۔۔۔۔رگم یم ںیہن اؤ یگ یھبک یھب ںیہن اؤ یگ۔۔۔۔۔اس یک روےت م

روےت یکچہ نب اجیت ےہ اور رھپ ویہ درد دون  رہ اس ےک رس یم ااتھٹ ےہ رگم اب درد یک م

  مدشت زن  دہ یھت۔۔۔۔۔

 ی   دشت آیت یئگ وه م ہج ےس ہنم ےس رکاہ یلکن یھتآہ۔۔۔۔۔درد یک و

ن

اور رھپ درد یم م

ای  اہھت اےنپ رس ہپ رھک ےک اور ای  اےنپ ےھچیپ یک دویار ہپ رںیھک اہسرا ےئل ڑھکی وہیت م

 آیت ےہ اور رھپ واہں ارک دمھ ےس ٹیل اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ڈیب ی

  وت اّللّ وک ن  د رکیت اھٹم

ے

  مہی اّللّ۔۔۔۔۔درد مک ںیہن وہن

ے

 رک یتھٹیب ےہ نکیل اےس وسحمس وہن

  انپ وھجیل یم اجیت ےہ وت م
 
 ک ےک نپ س ھچک الیگ الیگ اس ےہ رظن چ

ن

ےہ ہک اس یک ن

 اےت وہے اانپ
 
 ک وک وھچ رک  وخف ےس اس یک آںیھکن لیھپ اجیت یہ اور رھپ وه ھگ

ن

ن

  ےہ ےسج دھکی وه وفرا واش روم 

ے

ی ےہ وت اہھت رپ ہ لکہ اس وخن رظن ان

ے

هٹ
ب ك

یم اھبیتگ مد

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ک م

ن

 ہ یتیل ےہ اہجں ن

ن
 

واش روم یم ارک نسیب ےک اسےنم ڑھکی وہرک آےنیئ یم اانپ اجی

م  آیت وہیئ ےچین رطقے یک لکش یم م ےک ای 

ے

 ی

ٹ
ن

وسراخ ےس وخن یک ای  ریکل وہی

ے اےنپ رہچے رپ امریت ےہ اور رھپ درد م

ٹ

ن

ن

پھی
ج

کپٹ ریہ یھت وه دلجی ےس لن وھکےل نپ ین یک 

 اھل یس یتکھج مےک اس

ٹ ن

  ےہ وت لن دنب رکے نسیب رپ ی

ے

  دنب وہن

ن

ھت وخن یھب آن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں انپ زنمل ےک۔۔۔۔تہب زن  دہ۔۔۔۔داخن دراین ہشیمہ ےک م
 
ی  

ے

یم تہب ف

ےئل یلچ اجےئ یگ وساہ مت ےس دور اور رھپ ۔۔۔۔۔یھبک ںیہن آے یگ۔۔۔۔۔وه درد م

ےتسنہ ےتسنہ روےن یتگل ےہ اور رھپ اےنپ آوسن مےس یتسنہ رہچہ ااھٹ رک آےنیئ یم دھکی رک یتہک 

  آیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
 
  اصف رکے وتہیل ےس ہنم اصف رکیت ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ا  ےہ رگم آج وحیلی یم بیجع م

ے

کلی

ن

ن
وحلي  یم وسرج روز یک رطح اےنپ ومعمل ےک اطمقب 

 ارفتی یھت وپری وحیلی آج امہمونں ےس رھبی ڑپی یھت ویہ وساہ آ

ن

ج یھب ن  ون یب میہ اف

ےک اسھت اکم یم یگل یھت دادی ےن اےس اہک اھت ہک مت ویچبں ےک اسھت ھٹیب رک اوجنےئ 

  دھکی انم رک دن   اھت ایھب یھب وه وھپل ےس رھبی وہیئ م

ے

رکو رگم اس ےن ن  ون یب وک اےلیک اکم رکن
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  وه م میسک ےس رکٹ وہےت وہےت یچب یھت وٹرکی ااھٹےئ اورپ یک رطف اجریہ یھت ہک
 
چ

ی ےہ وت۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  موٹرکی ےک ےھچیپ ےس د

وسری وساہ یم ومن  لئ یم اانت نگم اھت ہک ںیہمت دھکی یہ ہن اکس۔۔۔۔وےسی ہی اہک ےل رک م

  وہں۔۔۔۔۔۔احمل وساہ یک وٹرکی ےتیل وہے اتہک ےہ م

ے

اجریہ وہ الؤ ےھجم دو یم ےل اجن

  موت وساہ رکسما رک اےس دے دیتی ےہ۔۔۔۔۔

 ےتش یک لبیٹ رپ وہیئ یھت ویہ دادی ےن احمل اک اس ےس اور موساہ یک احمل ےس الم

ن

اقت حبص ن

اس اک احمل وک اتبن   اھت وساہ وک وت ےلہپ یھب اس اک اتپ اھت رگم رھپ یھب وساہ وک احمل اعدت اک تہب ااھچ م

 کنی وہایگ م

ن

 ی ن  ت وه اچر ےٹنھگ یم وساہ ےس اانت ف

ٹ

اگل ہشیمہ رکسماےن واال اور س  ےس ی 

  یسک ےک اسھت ااسی یہ ےہ ماھت ےسج 
 
وساہ وک ی  وس ےس اجاتن وہ ن  ون یب ےن اتبن   اھت اےس ہک وه ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

 ہک ن  ون یب اک یھب تہب ایخل رھک

ے

  ماہیں ی

آپ وت آرام رکےن ےئگ ےھت ہن وت انت دلجی آرام رک یھب ایل۔۔۔۔۔۔وساہ اس ےک م

  اسھت ےتلچ وہے وپیتھچ ےہ سج رپ وه ہشیمہ یک رطح رکسما رک وجاب داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

  اجرک داتھکی وہں ہک ایک وہراہ م
 
  یھبت وساچ ہک ن  ہ

ن

ںیہن ےھجم دنسپ ںیہن ےہ زن  دہ آرام رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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 ن  ت ےہ۔۔۔۔۔وساہ سنہ ےک وجاب دیتی ےہ رگم اسےنم ےس دروازہ ماہں ہی وت ایھچ

  وہا دھکی امےھت رپ م

ے

ا  ےہ اور وساہ وک احمل ےک اسھت رکسمان

ے

کلی

ن

ن
وھکےل داخن اےنپ رمکے ےس 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ےل ان
 
  ب

ایک وہراہ ےہ۔۔۔۔۔داخن ان ےک اسےنم ارک رکسماےت وہے اتہک ےہ سج رپ وه م

 رک اےس دےتھکی دوونں وج یسک ن  ت رپ سنہ رےہ 

ن

ےھت داخن یک آواز رپ وچی

  یہ۔۔۔۔۔۔

ھچک ںیہن وساہ اانت اھبری وٹرکا ااھٹ رک ال ریہ یھت وت یم ےن وساچ یم دمد رکوا داتی وہں مت 

 ش اس دھکی رک اتہک 

ن

 ہتش رکےک دون  رہ وس ےئگ ےھت۔۔۔۔۔احمل اےس ف

ن

اتبؤ مت ایک ن

  ےہ۔۔۔۔۔

 ون

ے

 رپ داہین ماحمل انپ ہی اعدت وھچڑ دو بک ی

ن
 

رکوں یک دمد رکو ےگ انپ الئ

دو۔۔۔۔۔داخن ای  رظن وساہ وک دھکی رک اتہک ےہ سج رپ وساہ ےصغ ےس ہنم دورسی م

  مرطف رک یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

 رکو وه یم دھکی ولاگن اور دورسی ن  ت ےھجم احمل م

ے

 یک مت رکف م

ن
 

یلہپ ن  ت ریمی الئ

 اتہک ےہ وت داخن اس یک ن  ت نس رک مںیہن احمل اھبیئ ہہک رک اکپرو۔۔۔۔۔احمل ذماق یم
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ی اےگ یک 

ے

هٹ
ب ك

سنہ داتی ےہ سج رپ وساہ احمل ےک اہھت ےس وٹرکی ےل رک ای  رظن اےس د

  وہا اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرطف ڑپیتھ ےہ وت داخن یھب رکسمان

 م یہ ولاگن اہمترا م

ن

 ے وہ وت یم ںیہمت ویکں وبولں یم وت ن

ٹ

مت سب ھجم ےس دو اسل ی 

  مداخن احمل رپ زور دے رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔احمل۔۔۔۔۔ 

  مداخن وه رکے سج اک اےس اہک اجےئ ااسی یھبک وہاتکس ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  اتگل م

ٹ

ریخ اہمتری رمیض یم ایک ہہک اتکس وہں ہکلب اہمترے اےگ وت یم وخد یھب وھچن

  موہں۔۔۔۔۔۔احمل دنکےھ اواکچ ےک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

  م اب ااسی یھب ںیہن ےہ۔۔۔۔۔داخن اےس اتہک

ے

 ن

ٹ

اےنپ اسھت ےئل اےگ یک رطف ی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ہتش دے اؤ وه اھٹ ایگ ےہ۔۔۔۔۔۔آہیس نچک یم ارک فشک 

ن

فشک اٹیب اجؤ رواہن وک ن

  مےس یتہک یہ۔۔۔۔۔

ایٹن اوہنں ےن لک ےھجم اےنپ رمکے یم ںیہن اےن دن   اور آپ وک اتگل ےہ وه ریمے اہھت م

 ہتش اھکےئ ےگ۔۔۔۔

ن

  مفشک رپااھٹ انبےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔اک ن
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 ےتش یک رٹے دےتی وہے یتہک ےہ وت م

ن

مت اجؤ وت وه اھک ےل اگ اجؤ اب۔۔۔۔آہیس اےس ن

  اجیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  وبجمرا وه آہیس وک دھکی رک نچک ےس ن  ہ

  ڑھکے وہےک ےلہپ ھچک دی   وسیتچ ےہ اور رھپ ادنر دقم ریتھک م
 
فشک رمکے ےک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ اےس ےشیش ےس دھکی رک اہھت مادنر آیت ےہ 

ے

وت رواہن آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا ن  ل انب راہ وہن

  ماےس اونگر رکے ےشیش یم داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔ ھچک ڈنکیس ےک ےئل روےتک یہ رگم رھپ

 ہتش رکںیل۔۔۔۔۔فشک اےس یتہک ےہ وت وه اہھت یم ڑھگی اتنہپ وصےف رپ م

ن

رواہن ہی ن

  ےہ اور واہں ھٹیب رک وشز اتنہپم

ے

  م ےہ۔۔۔۔۔ان

 ہتش رکںیل۔۔۔۔۔فشک اےس ھچک ہن وباتل دھکی دون  رہ م

ن

 ہتش ڈنھٹا وہراہ ےہ ےلہپ ن

ن

رواہن ن

  م

ے

  یک رطف الچ اجن
 
یتہک رگم اب یھب وه وکیئ وجاب ںیہن داتی ہکلب اب اانپ ومن  لئ ااھٹ رک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےس رواہن یک آواز
 
 ہتش دے دںی دی   وہریہ ےہ۔۔۔۔۔فشک وک ن  ہ

ن

نس رک م مایم ےھجم ن

 ہتش یہ الیئ یھت رگم ںیہن اب وت م

ن

 ہتش دھکی رک وسیتچ ےہ یم یھب وت ن

ن

  ےہ وه ن

ے

تہب دھک وہن

رواہن وک ریمے اہھت اک ھچک ااھچ ںیہن ےگل اگ یم وخدرغض وج وہں وه یہی وسیتچ ڈیب رپ م

  اجےن ےک دعب اک اھت۔۔۔۔۔۔
 
  اجےن اک ارادہ اب رواہن ےک ن  ہ

 
  مھٹیب اجیت ےہ اس اک ن  ہ

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

468 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ویکں ںیہن آریہ۔۔۔۔۔احمل وساہ وک نچک یم م
 
 ا وہا ےہ ن  ہ

ے

ایک وہا وساہ اہمترا ہنم ویکں ای

پ یس لبیٹ ےک اورپ ایلگن ےس ریکلے ڈال ریہ  لبیٹ رپ اھٹیب دھکی اتہک ےہ وج ایتر وہرک چپ

  میھت۔۔۔۔۔۔

 وہیگ  اور ےھجم مھچک ںیہن سب س  ےک نپ س رجگے یہ ریمی ن  ری رپ رجگے یہ متخ

ےصغ ےک اسھت دھک یھب وہراہ ےہ۔۔۔۔۔۔وه اےنپ اخیل اہھت داھکی رک یتہک ےہ سج رپ م

 احمل اےس دھکی سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

 ںیہمت رجگے دنسپ یہ۔۔۔۔۔م

  میج تہب زن  دہ وکن ڑلیک وہیگ ےسج رجگے دنسپ ںیہن وہےگن۔۔۔۔۔۔۔

 وہ ھچک رکےت یہ۔۔۔۔۔وه اتہک ادرھ

ے

  ےہ اور وساہ مااھچ مت اداس م

ے

 ادرھ رظنںی وھگامن

ی ےہ ہک ہی دھکی ایک راہ ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 ی وغر ےس اےس د

ٹ

  ی 

  مآپ ایک دھکی رےہ یہ۔۔۔۔۔

 م
پ
چ

هٹ 
ک

یم۔۔۔۔اہں لم ایگ۔۔۔۔۔احمل اتہک ای  دویار ےس الگب ےک وھپل یک ڑلی وک 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ سج رپ وساہ اک ہنم ریحت ےس وھکل اجن

ے

 رن

ے

  رک ان
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ہی ایک ایک آپ ےن انت لکشم ےس یم ےن اگلیئ یھت ہی۔۔۔۔۔وساہ دھک ےس یتہک ےہ م

  ےک اگلیئ یھت اور احمل ےن ای  ےکٹھج یم یہ وتڑ م

ٹ
پ
  خ

ٹ
پ
ای  وت اچیبری ےن رکیس رپ خ

  مدی۔۔۔۔۔

 وسھک اجےئ ےگ وت ااھچ ںیہن ےہ ایھب مہ اس وک اےنپ اکم یم م

ے

وسری ن  ر رگم ہی حبص ی

 رک اتھٹیب ےہ اور وساہ یھب مےل ںیل۔۔۔۔۔احمل اتہک
پ
چ

هٹ 
ک

 ڑلی لبیٹ رپ رھک ےک وخد رکیس 

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ماےس دھکی رک رکیس رپ ھٹیب رک اس ےک اکم وک د

وسیئ داھہگ وہاگ۔۔۔۔۔احمل اےس دھکی رک وپاتھچ ےہ سج رپ وه رس وک اابثت یم الہ رک م

وک دیتی دون  رہ یتھٹیب م اھٹ ےک ای  ڈبک وھکل ےک اس یم ےس وسیئ داھہگ اکنل ےک احمل

  ےہ۔۔۔۔۔

  وھپل وک م
 
ی ےہ وج ده ہگ وک وسیئ یم ریپو رک اب ہ

ے

هٹ
ب ك

 ی وغر ےس اس ےک اکم وک د

ٹ

وه ی 

  داتی ےہ اور وساہ اس اک اکم ھجمس م

ٹ

  داھہگ ےک ادنر ٹل

ے

اایتحط ےس وسیئ ےک ادنر ےس زگارن

  مرک رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے دو وصحں یم میسقت رک داتی مایس رطح وه اسرے الگب وک داھہگ یم رک

  ےہ۔۔۔۔۔
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وساہ ارگ مت ی  ا ہن امون وت یم ہی ںیہمت انہپ دوں وه درالص رھپ یم اےس اہمترے اہھت رپ م

اہمتری الکیئ ےک احلظ ےس ن  دنھ دواگن۔۔۔۔۔احمل اےس دھکی اتہک ےہ وت وساہ رکسما رک اانپ م

وک چٹ رکے ریغب الگب یک ڑلی م اہھت اےگ رکیت ےہ اور احمل تہب اایتحط ےس اس ےک اہھت

  موک اس ےک اہھت رپ ن  دنھ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

 دوھکی اسیک اگل۔۔۔۔۔وه ن  دنھ رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہی وت امرٹیک واےل رجگے ےس یھب ااھچ انب ےہ اور تہب وخوصبرت یھب م

ےہ۔۔۔۔۔۔وه اےنپ دوونں اہھت دھکی رک یتہک ےہ اےس واعق تہب دنسپ آن   

  اھت۔۔۔۔۔۔۔

  م دنسپ آن  ۔۔۔۔۔ںیہمت

  ماہں تہب زن  دہ تہب رکشہی آپ اک۔۔۔۔۔

 م

ے

 وت اانت رک یہ تکس

ے

 یہ اور دوس

ے

اس یم رکشہی یک ایک ن  ت ےہ مہ دوس

  ےہ وت وساہ اس یک ن  ت نس رک رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  میہ۔۔۔۔۔وه اتہک ڑھکا وہن

سلہ یھب لح 
م
  موہایگ۔۔۔۔۔ااھچ اب یم اجراہ وہں مت یھب آاجؤ اب وت اہمترا 

  م
 
  وہا نچک ےس ن  ہ

ے

یج آپ ےلچ یم نپ ین یپ رک آیت وہں۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت احمل رکسمان

ے یہ ن  ون یب اس ےک نپ س آیت یہ۔۔۔۔۔۔

ے

کلن

ن

ن
  ےہ اور اس ےک 

ے

  ملکن اجن
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وساہ وت ےن دوایئ یل۔۔۔۔۔وساہ وج نپ ین یپ ریہ وہیت ےہ ن  ون یب یک آواز رپ ی  ا اس ہنم انبیت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ۔۔۔۔۔ںیہن

  مدلجی اج ایھب ےل دوایئ ورہن یم۔۔۔۔۔

ںیہن ن  ون یب یم ایھب یتیل وہں اجرک آپ ویکں رکف رکیت یہ۔۔۔۔وساہ دلجی ےس ان م

  اجیت ےہ اور ن  ون یب م یک ن  ت اکٹ رک یتہک نپ ین ای  یہ اسسن یم متخ رکیت
 
نچک ےس ن  ہ

 وه اےنپ رمکے یم یلچم

ے

  ی
 
ی یہ چ

ے

هٹ
ب ك

 اےس د

ے

  ی
 
  ارک چ

 
 ںیہن من  ہ

  اجیت۔۔۔۔۔۔

  آاجیت 
 
  ےہ۔۔۔۔۔۔ن  ون یھب ہہک رک ن  ہ

ے

اس ڑلیک وک یھب وچبں یک رطح رانھک ڑپن

  یہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ممت اہک ےھت احمل۔۔۔۔۔۔احمل ےک اےن رپ داخن وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  موه یم ادنر ایگ اھت وت داھکی وساہ نچک یم ہنم انب رک یھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

 ڈاےل وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔ویک
 
  مں اےس ایک وہا۔۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت رپ امےھت رپ ب
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اس ےک نپ س رجگے ںیہن ےھت یھبت ڈیس یھت رھپ یم ےن اےس رجگے انب رک دےی یہ وت م

  م

ے

  ےہ سج رپ داخن یک آوھکنں یم ہصغ اس آاجن

ے

وخش وہیئگ۔۔۔۔۔احمل رکسما رک اتبن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں الکن یک ن  ت نس رک۔۔۔۔۔احمل اتہک اونر ےک نپ س م ااھچ مت ادرھ ڑھکے وہ یم

ے

ان

  ادنر یک م

ے

  ےہ وج اےس یہ الب رےہ وہےت یہ اور داخن انپ ایھٹمں ےصغ ےس دنب رکن

ے

اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مرطف اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ای  ےتپ یم ےس وگیل اکنیتل انپ م
 
وساہ رمکے یم ارک ےبدیل ےس دواایئں ااھٹ رک ہ

ی نپ ین اک الگس ااھٹ رک سب نپ ین یپ یتیل ےہ ہکبج وگایلں م  رپیلیھتہ

ے

هٹ
ب ك

ریتھک ےہ اور رھپ اےس د

 دیتی م

ن

پ
 یم هٹ

ن

ن
 
ی ی
 س
ن

اب یھب اس ےک اہھت یم وموجد یھت ںیھنج وه وغر ےس دھکی رک ڈ

 یت ےہ وت داخن دروازے رپ ڑھکا ےصغ ےس اےس وھگر راہ م

ٹ

ےہ اور رھپ اہھت اھجڑ رک یسیج م

  ےہ ےسج 

ے

 ھا ل رک اس ےس اخمبط وہیت وہن

مٹ
س

دھکی رک ےلہپ وت وه ڈر اجیت ےہ رگم رھپ وخد وک 

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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ھچک اچےیہ اھت آپ وک۔۔۔۔۔وه وپیتھچ ےہ وت داخن ادنر ارک دروازہ دنب رکےک اےس 

 اھیت م

ٹ

  ےہ ےسج دھکی وساہ وخف ےس ےھچیپ یک رطف دقم ی 

ے

 ن

ٹ

  اس یک رطف ی 

ے

ولک رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

اسرے وموجد یہ۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت داخن سنہ داتی م د۔۔۔۔داخن۔۔۔۔ےچین

  ےہ۔۔۔۔۔

  وت۔۔۔۔۔

  ارک دوونں اہھت م
 
ی  

ے

آپ۔۔۔۔۔وه یتہک ےھچیپ دویار ےس اج یتگل ےہ اور داخن اس ےک ف

 ار ےک اسرے راےتس دنب رک داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  دویار رپ رںیھک اس ےک ف

ویکں ڈر گل راہ ےہ ھجم ےس۔۔۔۔۔وه اےس دھکی رک اتہک ےہ سج رپ وه ای  رظن اےس م

  مدھکی رظنںی دون  رہ اکھج یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔م

ف دوھکی۔۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اتہک ےہ وت وساہ ڈر ےک آںیھکن دنب رک یتیل ریمی رط

  ےہ۔۔۔۔۔۔

داخن وک وه آںیھکن دنب رکی ڈری یس یمہس یس تہب ایپری یتگل ےہ اورپ ےس وه ایتر یھب م

  اس رپ ےنکھج یہ اتگل ےہ م

ے

  وہن
 
ی  

ے

فف۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وه رکسما رک اس ےک ف
ف
وہیئ یھت ا

  رظن اس ےک اہھت رپ اجیت
 
  ےہ وه وت م رگم چ

ے

ےہ وت ہصغ دون  رہ اس یک آوھکنں یم آاجن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

474 

  ےہ وت اس ےس دور وہرک م

ے

  ن  د ان
 
وھبل یہ ایگ اھت ہک وه سک اکم ےس آن   اھت اہیں رگم اب چ

  ےہ سج رپ وساہ آںیھکن وھکےل ےلہپ وت ھکس اس اسسن یتیل ےہ م

ے

اس اک اہھت یتخس ےس ڑکپن

 اکم۔۔۔۔۔۔رگم اس یک رگتف انپ الکیئ رپ وبظمط دھکی اانپ

ن

  م اہھت وھچڑوایت ےہ رگم ن

  ماہمترا اکنح سک ےس وہا ےہ۔۔۔۔۔۔۔وه اس ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 ےک وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 ای

ٹ

  مآ۔۔۔۔آپ ےس۔۔۔۔ای

  ےہ سج یک وہج م

ے

  وکن ےہ۔۔۔۔۔وه اب اس ےک اہھت وک اور یتخس ےس ڑکپن
 
اہمترا وشہ

  مےس اس یک آھکن یم آوسن آاجےت یہ۔۔۔۔۔

  میہ۔۔۔۔۔ آ۔۔۔آپ

 م ےک رجگے ایک رک رےہ یہ۔۔۔۔۔۔وه ای  م

ن

وت رھپ اہمترے اہھت یم احمل ےک ن

  وہرک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔
 
ی  

ے

  ماربئوں ااھٹ رک اس ےک وھتڑا ف

  موه احمل ےن۔۔۔۔۔۔م

 م انس وت اہمتری زن  ن اکٹ م

ن

اھبیئ۔۔۔۔۔احمل اھبیئ وہک ارگ دون  رہ اہمترے ہنم ےس احمل ن

  یھب اےس اکپرو یگ اھبیئ ہہک رک۔۔۔۔۔داخن اس ےک اہھت م
 
ک دواگن ھجمس آیئ چ

ن

 ہی
ب
رک 

 رےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مےس رجگے ان
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م

ن

 ہی
ب
 ر رک اےس زنیم رپ 

ے

۔۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت داخن رجگے ان

ے

ک ےک مداخن زیلپ م

  ماےنپ نپ ؤں ےس لسم داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ ہک اس ےک اہھت یک م

ے

ولچ ےچین ےتلچ یہ۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے اتہک اس اک اہھت ڑکپن

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  میلیھتہ دھکی رک روک اجن

 ڈاےل دنہمی ےس م
 
 م ویکں اھکل ےہ۔۔۔۔۔وه امےھت رپ ب

ن

ہی مت ےن اےنپ اہھت رپ ریما ن

 رہ رک

 

 م یک رطف اش

ن

  ےہ وج وساہ ےن ھچک دی   ےلہپ اھکل اھت۔۔۔۔۔ےھکل اےنپ ن

ے

  من

پ یھت ہک احمل م وساہ اس ےک ہنم ےس ہی اافلظ نس رک ادکیم ےصغ یم آاجیت ےہ ولچ وه چپ

 م اھت ہن رھپ وه ویکں ہصغ رک راہ اھت م

ن

ےک رجگے نہپ رک اس ےن طلغ ایک رگم ہی وت اس اک یہ ن

 اب رک دیتی یہی وسےتچ وہے وه اےنپ دوونں اہوھتں وک الم رک دنہمم

ن

 م وک خ

ن

ی ےس ےھکل ن

ےہ دنہمی یلیگ وہےن یک وہج ےس دوونں اہوھتں رپ لیھپ اجیت ےہ اور داخن اس اک ہی م

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  منپ لگ نپ دھکی رک ریحان رہ اجن

  لکن م
 
سب اٹم دن   اب یھبک ںیہن وھکلں یگ۔۔۔۔۔وه یتہک ےصغ ےس دروازہ وھکےل ن  ہ

 واسی یہ ڑھک

ے

  ےہ اور داخن ایھب ی

ے

  ما راتہ ےہ۔۔۔۔۔اجن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

476 

  وہا ایک ےہ ھچک دی   ےلہپ ھجم ےس ڈر م

ن

یم ےن ہی بک اہک اھت ہک ےھجم ااھچ ںیہن اگل اےس آخ

ریہ یھت اور اب۔۔۔۔۔داخن ریحت ےس وساتچ ےہ ایھب وت ای  ہکٹھج اور اھت وج داخن م

  م۔۔دراین وک ےنلم واال اھت اور وه اکٹھج ایک اھت ہی وت لک یہ اتپ ےلچ اگ داخن وک۔۔۔۔

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  وساہ نچک یم ارک اےنپ اہھت وک رفنت ےس د

 م ےس م

ن

اب رفنت یک اسری ڑیسن  ں لمکم وہیئ وہیئگ رفنت آج اہمترے ن

یھب۔۔۔۔۔وساہ یتہک اانپ اہھت لن ےک اسےنم رکیت اےس دوھیت ےہ دنہمی وت اصف م

 م رہگا اھت نکیل اس ےک اورپ یلھپ وہیئ دنہمیم

ن

اےس دبامن انب ریہ م وہاجیت ےہ رگم داخن اک ن

 رہگا وہےن ےس ےلہپ یہ م

ن

یھت اور وساہ ہک ےئل یہی اکیف اھت ہک اس ےن اانپ اہھت زن  دہ رن

  مدوھ ایل اھت۔۔۔۔۔۔

وساہ ہی ایک رک ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔ن  ون یب اس ےک نپ س ارک وپیتھچ یہ وج روےت وہے اانپ م

  ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  ماہھت رگ

۔وه ن  ون یب یک ن  ت وک اونگر رکے اےنپ آوسن اصف من  ون یب یم ےن ھچک وساچ ےہ۔۔۔۔

  مرکے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  مایک وساچ ےہ۔۔۔۔۔
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یم داخن ےک اکنح واےل دن س  وک اتب دویگن ہک یم داخن یک ویبی وہں رگم ہی یم 

داخن اک اکنح وہےن ےک دعب اتبؤ یگ اور رھپ داخن ےس وہکں یگ ہک ےھجم الطق دے س  م

  م یب وک رکسماےت وہے اتبیت ےہ۔۔۔۔۔۔ےک اسےنم۔۔۔۔۔وه ن  ونم

  داخن م
 
 ی ڑپاھو یگ چ

 

رگم رگم رگم۔۔۔۔۔یم ان س  ےس ےلہپ داخن وک راہعب یک ڈای

ی ےہ وج ریحت ےس 

ے

هٹ
ب ك

۔۔۔۔۔وساہ یتہک ن  ون یب وک د  

ے

اکنح ےک ےئل ایتر وہراہ وہاگ ی

  اےس دھکی ریہ وہںیت یہ۔۔۔۔۔۔

 یم۔۔۔۔۔ن  ون یب اس یک ن  وتں ےس ڈریت یھب موساہ ےھجم ڈر گل راہ ےہ لک ایک وہاگ وحیلی

  میہ۔۔۔۔۔۔۔

 سیپ رک داخن اک م

ے
ن

ن  ون یب لک وحیلی اک وت اتپ ںیہن رگم داخن وک رضور ھچک وہاگ۔۔۔۔۔وه دای

  موصتر رکے وسیتچ ےہ اور ن  ون یب اےس سب دھکی رک یہ رہ اجیت یہ۔۔۔۔۔

اہ وک اڑےن ےس ےلہپ دوبچ ےل مایک وساہ رک ےکس یگ داخن دراین وک ی  ن  د ن   داخن یہ وس

اگ۔۔۔۔۔۔ن  ون یب وساہ وک دھکی رک وسیتچ ای  رہگی اسسن یتیل یہ اب ہن اجےن لک ایک م

  وطافن اےن واال اھت۔۔۔۔۔۔۔

________________________ 
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  رشوع وہاجے ےگ اب ای  اکم رک وت 

ن

وساہ اسری ایترن  ں وہیئگ یہ امہمن یھب آن

  م
 
 یم ہی س  دھکی یتیل وہں۔۔۔۔۔ن  ون یب وساہ وک نچک ےس ن  ہ

ے

  ی
 
اجےک ایتر وہاج چ

  مالےت وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔۔

 یت ےہ آج ہن اجےن م

ٹ

  ی 

ن

ااھچ کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔وه رصتخم اس یتہک اےنپ رمکے یک اجی

  وت یھبک مین اس م ویکں اس ےک

ے

درد حبص ےس لسلسم وہراہ اھت یھبک درد دشت اایتخر رکن

 یس اھٹ ریہ یھت ےسج وه ےھچیپ م

 

ٹ

 ای  ٹ

ٹ
 

  ایھب یھب اس ےک رس یم ےھچیپ یک اسی

ے

وہاجن

  ماہھت رےھک مک رکےن یک وکشش ریہ یھت رگم ےبوسد۔۔۔۔۔۔۔

  وه رمکے یم آیت وھتڑی دی   ھٹیب رک اانپ رس ڑکپیت ےہ۔۔۔۔۔

 رے اکنح اک اتب م ہی اّللّ سب
 
 ی ڑپاھدوں اور س  وک ہ

 

آج ھچک ہن وہ آج داخن وک وه ڈای

پ وہیت ےہ۔۔۔۔۔   دوں اور۔۔۔۔۔۔وه یتہک چپ

  ےلھب ھچک وہاجے۔۔۔۔۔ہی ےتہک وہے اس یک آھکن ےس ای  م

ے

  الطق امےنگن وگل ی
 
چ

  ےہ ےسج وه اصف رکےک اھٹ رک ااملری ےس اےنپ ڑپکے اکنل رک و

ے

اش روم مآوسن رگن

 وک سج رپ ںیہک ںیہک وھچےٹ وھچےٹ 

ن

 ف

ٹ
 

  واسپ آیت ےہ وت وای
 
اجیت ےہ اور چ

وون اک ےسج وه ڈیب رپ رھک ےک آےنیئ ےک م
ی ف

 

س
 

ن

  ےہ اور ابمل رمہن

ے

ومویتں ےس اکم وہا وہن
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ی ک اپ زواہ ےن 
م
  رشوع رکیت ےہ اےس ہی 

ن

ی ک اپ رکن
م
اسےنم ارک س  ےس ےلہپ اانپ 

  دن   اھت۔۔۔۔۔

 

ے

  وہن
 
ی ک اپ چ

م
  مےہ وت رکسماےت وہے وخد وک دھکی رک ن  ولں اک وجڑا انبیت ےہ۔۔۔۔۔ 

 اک وک وھتڑا اواچن رکےئ کھج رک م

ن

 ی وک یہس اہوھتں یم دےتی یہ۔۔۔۔۔وه ف

 

اب ڈای

 ی اھجڑیت ےہ سج رپ یکلہ یس یٹم ڑپ یئگ یھت۔۔۔۔ ڈیب ےک ےچین ےس

 

 ی اکنیتل ڈای

 

  مڈای

 ونں ہپ ڈال رک ممت تہب اکم یک وہں ریمے ےئل۔۔۔۔۔وه رکسما 

 

ےک یتہک دوہٹپ اےنپ ش

  داخن ےک رمکے یک رطف اجیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ی اےنپ م

 

وساہ داخن ےک رمکے اک دروازہ آرام ےس دلیخ رک ادنر دالخ وہیت ےہ ہکبج ڈای

  مےھچیپ اپھچیئ وہیئ یھت۔۔۔۔۔

 یک یلم 

ٹ

 
وجیل کہم ونھتنں یم اجیت مادنر دالخ وہیت ےہ وت رمکے یم رپویفم اور رگسی

 یک راھک اور ےچب وہے م

ٹ

 
ےہ ہکبج وصےف ےک اسےنم لبیٹ رپ اشی رٹے یم رگسی

 ے ےھت۔۔۔۔۔

ٹ

 ےک ڑکٹے ی 

ٹ

 
  مرگسی

وه اںیھن دھکی رک رمکے یم رظن وھگامیت ےہ وت داخن آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا ایتر اس رپویفم م

  ےہ داخن ےن ایھب ںیہن داھکی 

ے

اھت اےس یھبت وه اےس وغر ےس ماےنپ اورپ ڑھچک راہ وہن
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ووٹ ےنہپ الب اک نیسح م
 سك
ن

 رپ ی  اؤن و

ن

ض

من 
ک

دھکی رک رکسما ریہ یھت وج دیفس اکنٹ یک ولشار 

  مگل راہ اھت۔۔۔۔۔

وه رکسمایت وہیئ اس ےک ےھچیپ ارک ڑھکی وہیت ےہ وت داخن اک اہھت اےس دھکی رک رپویفم 

  ےہ اب اظنرہ ااسی اھت ہک آےنیئ

ے

 یم دوونں اک سکع رظن آراہ اھت ڑھچےتک وہے رک اس اجن

  مدوونں ای  لمکم وجڑی گل رےہ ےھت ای  وخوصبرت وجڑی۔۔۔۔۔۔

  رصم یھت ہی انہک ی  ا ںیہن اھت۔۔۔۔۔ ارگ وه رعیب زہشادہ اھت وت وه یھب نسح

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

 ن

ٹ

  اس یک رطف م

ے

  وہا دھکی وه یھب رکسمان

ے

  موساہ وک رکسمان

 ی تنحم یک ےہ وخ

ٹ

 ہ ےتیل وہے اتہک مریخ وت یہ آج ی 

ن
 

د رپ۔۔۔۔۔وه اس اک اجی

  ےہ۔۔۔۔۔

  اچےیہ ہن۔۔۔۔۔وه یھب م

ن

  اک اکنح ےہ وت ویبی وک وت ایتر وہن
 
  یس ن  ت ےہ آج وشہ

 
اظہ

  مرکسما رک وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔

  ےک اکنح یم انت وخش ےہ ہکلب اانت ایتر یھب وہیئ ےہ م
 
ممہ۔۔۔۔یلہپ ویبی ےہ وج وشہ

  اچےئہ۔۔۔۔۔وه ےتسنہ وہے اتہک وصےف رپ اجرک اتھٹیب مںیہمت وت ای  اویارڈ ےس 

ن

ونازن

  ےہ۔۔۔۔۔
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 ااھٹیت دھکی یتہک ےہ سج رپ ہن م

ٹ

 
ےھجم اویارڈ ںیہن ھچک اور اچےئہ۔۔۔۔۔وه اےس رگسی

  میھجمس ےس اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

  ایک۔۔۔۔۔

 را اکنح وہا ےہ آپ ےن یھبک ریمی ن  ت ںیہن امین رگم آج آپ وک ریمی م
 
  ےس ہ

 
چ

  مامینن ڑپے یگ۔۔۔۔۔ن  ت 

ولچ آج وےسی یہ یم تہب وخش وہں ایک امیتگن وہ وبول۔۔۔۔۔اس یک ن  ت نس رک وه م

 وک وہوٹنں ےس ج  ا رکےک اتسنہ ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 
  رگسی

 ی وک ڑپںیھ ےگ اور زیلپ وکیئ یھب ثحب رکے ریغب۔۔۔۔۔وه ےسیج یہ م

 

آج آپ اس ڈای

 آاج
 
 ی اےگ رکیت ےہ وت داخن ےک امےھت رپ وفرا ب

 

  مےت یہ۔۔۔۔۔۔ڈای

 ی وک م

 

 ی اہمترے نپ س ایک رکریہ ےہ تمہ ےسیک وہیئ اہمتری اس ڈای

 

ہی راہعب یک ڈای

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماہھت اگلےن یک۔۔۔۔۔داخن ادکیم یہ ےصغ یم آاجن

 ی ڑپےھ م

 

یم ےن اہک آج آپ ریمی ن  ت امےن ےگ ریغب وکیئ ثحب ےئک آج آپ ہی ڈای

 ی ریمے نپ س ےسیک مےگ اور اجےن ےگ ہک ایک چس ےہ اور ایک وھجم

 

ٹ ہی وھچڑ دںی ہک ڈای

  ایئ۔۔۔۔۔وساہ یھب تخس ےجہل یم یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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 ی اور ولکن ریمے رمکے ےس یم ںیہن ڑپھ راہ اےس اجؤ۔۔۔۔داخن م

 

ادرھ دو ہی ڈای

 ی نیھچ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 

  ماس ےس ڈای

داخن آج آپ وک اےس ڑپانھ وہاگ آپ وک۔۔۔۔آپ وک راہعب یک مسق آج آپ وک اجانن وہاگ م

ہک ایک چس ےہ اور ایک وھجٹ۔۔۔۔۔وساہ یھب ےصغ ےس یتہک ےہ وت داخن ےلہپ اےس اور رھپ م

  موساہ وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ی وخاشئ ھجمس رک ریمی ہی ن  ت امن ےئل اگ۔۔۔۔۔۔وساہ م

ن

یم اجریہ وہں ریمی آخ

 ی وک دھکی رک وصےف رپ اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔۔ یتہک

 

  یک رطف اجیت ےہ اور داخن ڈای
 
  من  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

وساہ وت ااہتن یک وکیئ ویبوقف ڑلیک ےہ۔۔۔۔۔وساہ ن  ون یب ےک اسھت ڑھکی س  امہمونں اک م

  ن  ون یب یتہک یہ۔۔۔۔۔۔
 
  رکسما رک اابقتسل رک ریہ یھت چ

  م۔۔۔۔۔مویکں ن  ون یب یم ےن ایک ایک

ن  رات واےل دن س  ےک اسےنم اتبیت ہک داخن اصچ  ریتے م ےھجت اچےیہ اھت لک

  یہ اکنح ےک دعب اتبےن اک ایک افدئہ۔۔۔۔۔وه اےس ےئل ای  لبیٹ رپ ھٹیب رک یتہک م
 
وشہ

  یہ۔۔۔۔۔۔
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 ی دے رک آیئ وہں اور ےھجم نیقی ےہ وه رضور م

 

ن  ون یب ایھب یم داخن وک راہعب یک ڈای

  داخن وک اسری اچسیئ اتپ ےلچ یگ وت ایک وه اکنح رک ےکس اگ م ڑپےھ اگ اب
 
آپ وخد اتبےئ چ

ایک اس ےک ادنر س  ےک اسےنم ےھٹیب یک تمہ وہیگ انیقی ںیہن وہیگ۔۔۔۔۔وه ن  ون یب وک م

  ادح یھب م

ے

اےنپ دل یک ن  ت اتبیت ےہ رگم ن  ون یب ےک اسھت ہی ن  ت ان ےک ےھچیپ ےس زگرن

 یہ

ے
ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔ نس اتیل ےہ اور وه یس

ے

  اجن

ن

  داخن ےک رمکے یک اجی

وساہ ےھجم آج ھجت ےس تہب ڈر گل راہ ےہ وت ےلہپ وایل وساہ نب اج ہن دون  رہ۔۔۔۔۔ن  ون یب م

 یہ ج  ا ںیہن وہیت۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  اےس دھکی رک یتہک یہ سج ےک رہچے ےس رکسماہ

یہ رم یئگ یھت ہی مںیہن ن  ون یب رپاین وساہ وت ایس دن الوہر یم داخن ےک رھگ ےک اوٹسر یم 

وج ےہ ہی وکیئ اور ےہ اور اب رپاین وساہ یھبک ںیہن آے یگ یھبک یھب ںیہن۔۔۔۔۔وساہ م

یتہک ڑھکی وہرک زواہ یک رطف اجیت ےہ وج دنہل ےنب یھٹیب یھت ہکبج زشیم وک داخن ےک م

  اھت۔۔۔۔۔۔

ن

  ماےن ےک دعب الن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ےھجم دون  رہ لم

ے

ّ
ریہ ےہ ن  ن   ےن ریما رہتش احمل ےس ےت رکدن   ےہ یم م رگم ریخ ریمی حم 

 ہک وه یھب م

ے

رھگ واولں ےک اسےنم وت انم رک ریہ وہں ہک ےھجم رواہن ےس یہ رکین ےہ ن

 رکیت یھت آج یم تہب وخش وہں رپوس یم احمل م

ے

ّ
ےھجمس ہک اہں واعق یچب رواہن ےس حم 
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ےس ایک دبہل ول احمل وت م ےک اکنح یم آاجؤ یگ رھپ س  کیھٹ وہاجے اگ۔۔۔۔اب فشک

  ماب ریما وہےن اج راہ ےہ ہن اب ےھجم دشت ےس ااظتنر ےہ ےعمج اک۔۔۔۔۔۔۔۔

پ رےہ ےھت وه م

ن

  ےہ ہکبج اب اس ےک اہھت یھب اکی

ے

 ی اافلظ ڑپھ ہک نس رہ اجن

ن

داخن آخ

ک رک وہوٹنں وک داوتنں ےس اکاتٹ م

ن

 ہی
ب
 ی دنب رکےک اےس اسےنم لبیٹ رپ 

 

دلجی ےس ڈای

 ا چس وج اسےنم اایگ اھت۔۔۔۔۔۔ ےہ ہکبج اس اک

ٹ

  ماب اہیں انھٹیب لکشم وہایگ اھت آج اانت ی 

  ےہ ہکبج امےھت رپ آیئ ےنیسپ وک م

ے

  وہوٹنں ےس اگلن

ے

 ااھٹ رک اےس الجن

ٹ

 
وه دلجی ےس رگسی

پ راہ اھت م

ن

  وہا یھب اس اک اہھت اکی

ے

 وک وہوٹنں ےس اگلن

ٹ

 
  ےہ رگسی

ے

یھب اہھت ےس اصف رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔یھبت یہ ادح دروازہ وھکےل

ے

  م ادنر دالخ وہن

 ی اور داخن ےک دهواں وہےت م

 

  ےہ وت اس یک رظن لبیٹ رپ ڑپی ڈای

ے

  ادنر ان
 
ادح چ

 آاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 
  مرہچے رپ اجیت ےہ وت اس ےک رہچے رپ زنطہی رکسماہ

 رے ہنم ےس ینس وہیئ م
 
 آج داخن دراین وک چس اتپ لچ یہ ایگ اسیک گل راہ ےہ یھبک ہ

ن
 

وت افنئ

 ڑپھ رک وه یھب راہعب یک اھکلیئ یم ڑپھ رک۔۔۔۔۔۔ادح اس ےک اسےنم ھٹیب رک من  وتں وکم

 ۔۔۔۔۔

ے

 یہ ںیہن وہن
 
  اتہک ےہ وج ھچک وبےنل ےک اقب

  ادح۔۔۔۔ہی۔۔۔۔
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  ںیہن اچاتہ اھت ہی وه چس ےہ وج یھبک مہ ےھجت وتکں یک م

ن
ن

ہی چس ےہ داخن وه چس وج وت یھبک س

  ن  ر وھجٹ اہک۔۔۔۔۔ادح تخس ےجہل یم اتہک مرطح اتبےت ےھت ہی وه چس ےہ ےسج وت ےن
 
 ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

 م ویکں ےل ریہ یھت ویکں وه رواہن م

ن

ارگ ہی چس ےہ وت رھپ راہعب رمےن ےس ےلہپ رواہن اک ن

 رک اس ےس وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

پ
 وک هٹ

ٹ

 
  وک وبال یھت۔۔۔۔۔داخن رگسی

  وت ا
 
ےس ہہک راہ اھت ےک یم ےھجت موه رواہن وک ںیہن وبال ریہ یھت وه ےھجت انم رک ریہ یھت چ

یھب الہریہ م رواہن ال رک دواگن اہں وه ہہک ریہ یھت رواہن۔۔۔۔۔رگم وه یفن یم رس

  میھت۔۔۔۔۔ادح اتہک اس اک رہچہ دھکی داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

  مداخن وتےن یھبک چس انس یہ ںیہن۔۔۔۔۔م

  اچاتہ وہں ارگ ںیہن 

ن
ن

انس وت۔۔۔۔وت وت اتبؤ ہن ےھجم ایک چس ےہ۔۔۔۔یم۔۔۔۔یم اب س

ےھجم ھچک وہاجے اگ۔۔۔۔۔وت اتب ےھجم ایک چس ےہ۔۔۔۔۔داخن اس یک رطف ہنم م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  رشوع رکن

ن

 اےت وہے اتہک ےہ وت ادح اتبن
 
  ھگ

  مہ الوہر ےس واسپ آرےہ ےھت وت راہعب 
 
 ی اک وت وت ےن ڑپھ ایل اب ہی نس۔۔۔۔۔چ

 

ڈای

 رے اےن ےس ےلہپ یہ 
 
 تھچ ےس رگی یھت اور ہ

ے
ے

ہی ولگ اےس وہلٹپس اس وق

 ن ےن راہعب وک ےتہک انس اھت ہک ےھجم رواہن ںیہن احمل ال دو وه م

ن

  دعن

ے

ےل رک اج ےکچ ےھت ی
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 م ےھت رواہن ںیہن م

ن

 وہلٹپس ںیہن چنہپ یئگ اس ےک زن  ن رپ ہی دو ن

ے

  ی
 
چ

 ن ےک اسھت اسد اھٹیب اھت اوبمیسنیل یم اس ےن یھب ہی اافلظ ےنس رگم م

ن

احمل۔۔۔۔۔دعن

پ   ن   اوب ہی ریمے ن  ن   ےن نس ایل وت ایک وہاگ۔۔۔۔۔ادح موه اےس چپ

ے

رکوا رےہ ےھت ہک ارگ ن

  ےہ اور داخن دوونں اہوھتں ےس اانپ رس ڑکپ اتیل ےہ۔۔۔۔۔

ے

پ وہن   مہہک رک چپ

 تہب دی   م

ے
ے

  ےچنہپ اس وق
 
وه ےھجت انہک اچہ ریہ یھت ہک رواہن ںیہن احمل رگم۔۔۔۔مہ چ

 اس ےک ہنم ےس رواہن ےک

ے
ے

 العوہ ھچک اافلظ ادا یہ ںیہن وہرےہ ےھت وہیئگ یھت اس وق

 ن م

ن

  اس المزہم ےن اتبن   وت دعن
 
  راہ رگم چ

ے

 وت یم یھب رواہن ےس رفنت رکن

ے

ھچک ونیہم ی

  اچاہ رگم م

ن

 ی ڑپیھ ےھت مہ ےن ےھجت یھب اتبن

 

  مہ ےن راہعب یک ہی ڈای

ے

اور ادح ےن یھب اتب دن   ی

  موتےن ھچک ںیہن انس۔۔۔۔۔۔

 رک اتہک میم ےن وساہ ےک اسھت۔

ٹ

 ای

ٹ

۔۔۔۔تہب۔۔۔۔طلغ ایک۔۔۔۔۔وه ای

  ےہ۔۔۔۔۔

اہں تہب زن  دہ اانت زن  دہ ہک اب وساہ ےھجت یھبک اعمف ںیہن رکے یگ۔۔۔۔۔ادح اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےہ وت وه ڑھکا وہاجن

وت اج۔۔۔۔اور ہہک دںی س  وک ہک داخن اکنح ںیہن رکے اگ۔۔۔۔۔یم وھتڑی دی   م

ا  ےہ میم س  وک س  چس چس۔۔۔۔اتب دواگن

ے

كی

ن

هی
پ
ب

 ر رک ڈیب رپ 

ے

ووٹ ان
 سك
ن

۔۔۔۔۔۔وه انپ و
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رمکے یم اے یس ےنلچ ےک ن  ووجد اس ےک امےھت رپ ےنن ےنن ےنیسپ ےک رطقے م

  ےھت۔۔۔۔۔۔

 اب ےہ۔۔۔۔واہں زشیم دنہل نب رک یھٹیب ےہ اور وت۔۔۔اور وت انم رک راہ م

ن

ریتا دامغ خ

ر رک رےہ یہ مےہ ایھب لچ ریمے اسھت ومولی اصچ  یھب اےئگ یہ س  ااظتن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ریتا۔۔۔۔۔ادح اس اک اہھت ڑکپ ےک ےل رک اجن

ںیہن وھچڑ ےھجم یم ںیہن رکو اگ ریمی ویبی سب وساہ ےہ وت ہہک دںی اجرک۔۔۔۔۔داخن 

  ماتہک ےہ وت ادح سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

وه ویبی اب ریتے اسھت ںیہن رےہ یگ تہب دلج وه ھجت ےس اگل وہےن اک وسچ ریہ ےہ م

  ےہ م

ے

  ےل رک اجن
 
وت رتہب یہی ےہ ہک لچ ریمے اسھت۔۔۔۔۔ادح اتہک زی  دیتس اےس ن  ہ

 ۔۔۔۔۔

ے

ن   اور داخن وت اس یک ن  ت نس رک ھچک وبل ںیہن نپ 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ءاّلل ےس تہب ایپرے گل رےہ وہں

 

اچروں۔۔۔۔۔دادی ادح زواہ زشیم اور م امش

وں رکسماےت یہ وساے داخن ےک سج یک م

ن

 

ے

داخن وک دھکی رک یتہک یہ۔۔۔۔۔سج رپ ت

 ھ ریہ وہیت ےہ رگم رھپ وه اےس ای  ہگج رظن آیت ےہ وج اےس یہ دھکی م

ٹ ن

رظن وساہ وک ڈوھی

 اس یک ےبیسب مرک رکسما ریہ یھت داخن وک ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک وه رکسما ویکں ریہ ےہ ایک
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رپ ہی رھپ وه اس رپ زنطہی رکسما ریہ ےہ ہک چس اتپ ےنلچ ےک ن  ووجد یم اکنح رک راہ وہں رگم م

ںیہن اس یک آھکن یم آوسن یہ۔۔۔۔۔اہں وساہ یک آھکن یم آوسن یہ داخن اس یک آھکن م

  میم آوسن دھکی اتیل ےہ داخن اےس داتھکی راتہ ےہ لسلسم۔۔۔۔۔۔

م

ن

 رپ ن  دنےھ داخن وک دھکی ریہ یھت وه رکسما ریہ یھت رگم ہن اجےن موساہ دوونں اہھت یس 

  مویکں اس یک آھکن یم آوسن اےئگ ےھت اےس وخد ںیہن اتپ اھت ہک ویکں۔۔۔۔۔

وه ایھب یہی وسچ ریہ یھت ہک اس ےک رس یم درد ااتھٹ ےہ ویہ اجن ویلا درد رگم اب 

اھت درد یک دشت اک ادنازہ رہچے ےس یھب م زن  دہ اھت حبص ےس یھب زن  دہ ااسی وج آج یلہپ ن  ر

  مگل راہ اھت۔۔۔۔۔۔

  ےہ ایک آپ وک وبقل م

ے

داخن دراین آپ اک اکنح زشیم تنب ای  ار ےس ایک اجن

ےہ۔۔۔۔۔ومولی اصچ  ےتہک یہ رگم وه وت اںیھن نس یہ ںیہن راہ اھت وه وت وساہ وک دھکی م

راہ ےہ وه اےسی ویکں رس وک ڑکپ ریہ ےہ مراہ اھت اربئو ڑکس ےک اےس دھکی راہ اھت ہک اےس ایک وہ 

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  دھکی وه ریحان رہ اجن

ے

 ک ےس وخن ان

ن

  مرگم رھپ۔۔۔۔۔وساہ ےک ن

وساہ دلجی ےس اےنپ دوہٹپ ےس وخن اصف رکےن یک وکشش رکیت رگم درد ےک اسھت م

 ی رظن داخن رپ ڈایتل ےہ اور رھپ ادکیم

ن

 مآج وت وخن یھب ںیہن رک راہ اھت یہی دےتھکی وه آخ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مآوھکنں ےک اےگ ادنریھا اھچ اجن
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  دھکی وفرا اس یک م

ے

داخن وجاب دے اٹیب۔۔۔۔۔دادی یتہک یہ اور داخن وساہ وک رگن

  وساہ م
 
  ےہ سج رپ س  ریحاین ےس اےس دےتھکی ےہ ہک اےس ایک وہا رگم رھپ چ

ے

رطف اھبگ

  رپ اجیت ےہ وت س  اھٹ رک اس یک رطف اجےت یہ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔وساہ ایک وہا ےہ وساہ آںیھکن وھکول۔۔۔۔وساہ۔۔۔۔۔داخن اس موساہ۔۔۔۔۔وساہ

  ےہ رگم وساہ وت ھچک نس یہ ںیہن ریہ یھت وه اس یک م

ے

ن پا  هی

ے

پٹ ھی

ے

ب

ےک نپ س ھٹیب رک اس اک رہچہ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  دھکی اس ےک وہوٹنں ےس وخن اصف رکن

ے

 ک ےس وخن ان

ن

  من

  مداخن ہی ایک رک رےہ وہ اوھٹ۔۔۔۔ایٹن آپ دںیھکی اےس۔۔۔۔۔۔احمل

ے

 داخن وک وی رکن

  مدھکی راسخہن وک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وکیئ اہھت ںیہن اگلے اگ اےس ےھچیپ وہاجؤ۔۔۔۔داخن ےصغ ےس اتہک ےہ وت اونر ےک امےھت م

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔۔
 
  مرپ ب

  وکن ےہ ہی اہمتری وج مت اانت رک رےہ وہ۔۔۔۔۔۔

ےھت ہی یسک ےن مویبی ےہ ریمی۔۔۔۔۔اور وکیئ اہھت ںیہن اگلے اگ اےس۔۔۔۔ہی اافلظ 

  وصر وھپیکن یھت ہک س  انپ ہگج نس وہرک رہ ےئگ ےھت۔۔۔۔۔۔
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ادح اگڑی اکنول دلجی دوھکی اس ےک انتک وخن آراہ ےہ۔۔۔۔۔۔داخن وساہ وک ن  وہں یم م

  م

ے

ااھٹ رک ادح ےس اتہک سج رپ ادح س  وک ایسی ریحان وھچڑ رک داخن ےک ےھچیپ اجن

  ےہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

آوھکنں وھکول دوھکی۔۔۔۔۔ےھجم۔۔۔۔۔داخن اس اک رس انپ وگد یم رںیھک م وساہ

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  لسلسم اتہک ےہ وت وساہ وھتڑی یس آںیھکن وھکےل اےس د

  ےھجم دوھکی۔۔۔۔۔یم داخن رصف اہمترا م

ن

 رکن

ے

اہں سب آںیھکن دنب م

 ۔۔۔۔۔داخن یسک ےچب یک رطف وساہ

ن

 رکن

ے

 یک مداخن۔۔۔۔وساہ زیلپ آںیھکن دنب م

  ےہ سج رپ وساہ اس یک ن  ت نس رک اس اک اہھت اےنپ اگل ےس اٹہیت ےہ اور ادح م

ے

تنم رکن

  اس یک ن  ت نس رک زنطہی اتسنہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک زدیمار یھب مت یہ وہ داخن۔۔۔۔ہی سج احل یم ےہ ہن مت وہ سج م

ے

اس یک احل

ےن اےس اس احل یم اچنہپن   ےہ۔۔۔۔۔ادح ےصغ ےس اتہک ےہ رگم داخن ھچک ںیہن اتہک وه م

  ماب یھب وساہ یک تنم رک راہ اھت ہک وه آںیھکن دنب ہن رکے۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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ن وساہ وک ااھٹےئ وہلٹپس یم اےت یہ ای  واڈ ےک ڈیب مڈارٹک۔۔۔۔۔ڈارٹک۔۔۔۔۔داخ

  م

ے

  ڈارٹک وک آوازںی اگلےن اتگل ےہ یھبت ای  ڈارٹک اےنپ روم ےس لکن رک ان

ے

ن  

ٹ

رپ ل 

  ےہ۔۔۔۔۔

اوو۔۔۔۔امےئ وگڈ۔۔۔ رنس دںیھکی اںیہن۔۔۔۔۔آپ رکف ہن رکے مہ دےتھکی یہ م

  یک رطف جیھب رک
 
  اجےئ۔۔۔۔۔۔ڈارٹک داخن وک ن  ہ

 
  مےتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ مآپ ن  ہ

  اچےیہ زیلپ اےس اچب ںیل۔۔۔۔۔داخن اہھت وجڑ رک ڈارٹک 

ن

ڈارٹک زیلپ اےس ھچک ںیہن وہن

  ےہ ہک داخن اہھت وجڑ راہ ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مےس اتہک ےہ اور ادح اےس دھکی رک ریحان رہ اجن

  م
 
یج مہ دےتھکی یہ اںیہن وہا ایک ےہ آپ رکف ہن رکے۔۔۔۔۔ڈارٹک ہہک رک داخن وک ن  ہ

  ےہ ااکس دیفس م اکنل

ے

دےتی یہ اور داخن رمے دقومں ےس اتلچ اسےنم چنیب رپ ھٹیب اجن

 ایگ اھت ہکبج آںیھکن الل اور ن  ل بیجع رطح م

ن

اکنٹ اک وسٹ اب وساہ ےک وخن ےس رن

  مےس رھکبے وہے ےھت۔۔۔۔۔م

رک  رک راہ ےہ اس یک وت یہی وت اچاتہ اھت ہک وه فیلکت یم وہ اےس فیلکت وہ وت ویکں ویکں رکف

راہ ےہ اس یک رکف ےھجت وت وخیش انمین اچےیہ ہک ریتا دبہل وپرا وہا ۔۔۔۔۔۔ادح اےس وی م

پ راتہ ےہ وه اانپ دانم داتھکی ےہ اہجں وساہ اک م اھٹیب دھکی اتہک ےہ رگم وه ھچک ںیہن وباتل وه چپ
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 ک ےس لکن راہ اھت وه یہی وسچ راہ اھت

ن

 ہک موخن اھت اےس ایک وہا اھت ویکں اانت وخن اس یک ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  میھبت ڈارٹک اےت یہ ںیھنج دھکی رک وه وفرا ڈارٹک ےک نپ س اجن

  ایک وہا ےہ اےس۔۔۔۔وه کیھٹ وت ےہ ہن۔۔۔۔۔

  ایگ م

ٹ

ںیہن وه کیھٹ ںیہن یہ اںیھن ی  نی ویٹرم ےہ ڈیمنسی ہن ےنیل یک وہج ےس وه ی 

  ےہ ا

ے

ور اس ےک مےہ۔۔۔۔۔ڈارٹک ےتہک یہ وت داخن ےک اسھت ادح یھب ریحان رہ اجن

  ےھچیپ اےت احمل دادی زواہ اونر اور راسخہن یھب۔۔۔۔۔۔

  وہاگ اہیں ںیہن ےہ اس اک م

ن

اب آپ وک ان ےک العج ےک ےئل الوہر ےل رک اجن

  مالعج۔۔۔۔۔۔۔

یم ےل رک اجؤ اگ ایھب ےل رک اجؤ اگ رگم سب اانت اتب دو ہک ہی کیھٹ وہاجے یگ م

  دےتھکی یہ۔۔۔۔۔ہن۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت ڈارٹک اےس وغر ےس م

  چب اجےت یہ اور۔۔۔۔۔

ے

  یج وہاتکس ےہ ویکہکن زن  دہ ی

ںیہن ںیہن ہی کیھٹ وہاجے یگ یم اےس ایھب ےل رک اجؤ اگ۔۔۔۔۔۔داخن اس یک م

  ن  ت لمکم وہےن ےس ےلہپ یہ اکٹ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔
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 م

ے

ایھب مہ ےن اںیھن درد اک انشکجن اگلن   ےہ ای  ےٹنھگ دعب آپ ےل رک اجتکس

  م

ے

  وساہ ےک روم یم اجن

ے

یہ۔۔۔۔۔ڈارٹک اےس ےتہک یہ وت وہ اابثت یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔

 اک اب 

ن

 ف

ٹ
 

  وسریہ یھت رگم اس یک وای

 

  ےہ وت وساہ انشکجن ےک زی  ے ای

ے

وه روم یم ان

وخن ےس ریگن وہیئ یھت داخن دروازہ دنب رکےک اس ےک اسےنم رکیس رک ےک اتھٹیب ےہ م

  اور ایس ےک ےھچیپ ن  ق س  یھب ادنر اےت یہ۔۔۔۔۔

طلغ ایک ےہ اہمترے اسھت ےھجم م وساہ ےھجم اعمف رکدو۔۔۔۔۔ےھجم اتپ ےہ یم ےن تہب

وج زسا اچےیہ دانی رگم ای  ن  ر کیھٹ وہاجؤ زیلپ ای  ن  ر آںیھکن وھکل رک دوھکی مت وج زسا 

۔۔۔۔۔داخن اس ےک اہھت وک مhojaot دویگ ےھجم وظنمر وہیگ سب ای  ن  ر کیھٹ

 مدوونں اہوھتں ےس ڑکپے اس رپ اانپ اماھت رھک رک روےت وہے اتہک ےہ ےسج دھکی ھچپم

ڑھکے ووجد ریحان ےس اےس دےتھکی یہ ہک داخن رو راہ ےہ وه داخن وج یسک رپ رمح ںیہن م

  

ے

پ رکان   اھت رگم وه وساہ ےک ےئل رو راہ ےہ ادح یھب اےس دھکی اےگ ارک اےس چپ

ے

اھکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ادح اس ےک اکدنےھ رپ اہھت رےھک اتہک م

ے

داخن کیھٹ وہاجے یگ وه وت رو م

  ےہ۔۔۔۔۔
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  مادح وت اگڑ
 
ی اک ااظتنم رک مہ اےس ےل رک اجےئ ےگ۔۔۔۔ہکلب یم اتہک وہں یم اےس ن  ہ

  وہں واہں اس اک العج اےھچ ےس وہاجے اگ۔۔۔۔۔۔داخن آوسن اصف رکے م

ے

ےل اجن

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔

  اجےن اک وہا وت مہ اےس واہں یھب ےل اجےئ ےگ رگم ایھب اہیں العج ےہ وت رتہب م
 
ارگ ن  ہ

  مںیہن ےہ مہ یہی رکواںیل۔

ے

۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت وه وساہ وک دھکی رک اابثت یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ہی وکن ےہ آپ یک۔۔۔۔۔ڈارٹک وساہ وک چپ  رکےت وہے وپےتھچ یہ وه ولگ ایھب م

  مالوہر ےچنہپ ےھت وساہ وک ےل رک۔۔۔۔۔

  مویبی ےہ ریمی۔۔۔۔۔

  وہاگ دواویئ

ن

م۔۔۔۔۔۔ان اک اورپنشی رکن

م
 م
ہ

  ںیہن وہاگ م

 

ں ےس وت ھچک ای

  ماب۔۔۔۔۔ڈارٹک اکن ےس اہل اٹہ رک ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔

وت رشوع رکے ہن آپ وسیپ یک رکف ہن رکے ےنتج اچےیہ یم دواگن۔۔۔۔۔۔داخن وفرا م

  ماتہک وت ڈارٹک اابثت یم رس الہےت یہ۔۔۔۔۔۔

  اجےئ مہ ان وک چپ  رکےک اورپنشی یک ایتری رکےت یہ۔۔۔
 
  م۔۔اوےک آپ ن  ہ
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  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ان
 
  مڈارٹک ےتہک یہ وت داخن ای  رظن دھکی رک ن  ہ

  ارک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  موت ےن رواہن وک اتبن   وساہ اک۔۔۔۔۔۔ادح ن  ہ

 اھل اس ھٹیب رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ ن

  مسک ہنم ےس اس ےک اسےنم اجؤ۔۔۔۔۔وه ی

  مااھچ رھپ ےھجم اس اک ربمن دںی یم اتب داتی وہں اس یک نہب ےہ وه 

ن

اےس اتپ وہن

   ےس ومن  لئ اکنل رک اےس داتی 
 

  ےہ وت داخن ج

ے

اچےیہ۔۔۔۔۔ادح اانپ اہھت اےگ رکن

  مےہ رگم رھپ ادنر ےس وساہ یک آواز نس رک ادح وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

  مہی وساہ یک آواز ےہ ہن۔۔۔۔۔۔م

  ےہ رگم ادن

ے

ر اک ماہں لچ دےتھکی یہ۔۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت داخن وفرا ڑھکے وہرک ادنر اجن

  ےہ دو رنوسں ےن وساہ وک ڑکپ راھک اھت اور ڈارٹک انشکجن رھب رےہ ےھت

ے

 موت اظنرہ یہ اگل وہن

  ہکبج وساہ لسلسم وخد وک وھچڑوایت وہیئ خیچ ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےھجم العج م

ن

وھچڑو ےھجم ویکں الے وہ اہیں یم ےن اہک وھچڑو ےھجم ںیہن رکوان

  ےہ۔۔۔۔۔۔وھچڑو۔۔۔۔۔۔وساہ ےک اافلظ نس رک داخ

ے

  ن اےگ ان

وساہ ایک وہا ےہ ویکں خیچ ریہ وہ دوھکی ایھب مت کیھٹ وہاجؤ یگ ھچک ںیہن وہاگ م

  ںیہمت۔۔۔۔۔
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 دوےگ رھپ م

ے

 
 ۔۔۔۔۔ےھجم اتپ ےہ یم کیھٹ وہیگن مت رھپ ےھجم ازی

ن

ےھجم ںیہن کیھٹ وہن

اور مےھجم روالؤ ےگ ےھجم ںیہن انیج۔۔۔۔ےھجم رم ےن دو۔۔۔۔۔۔وساہ داخن وک دھکی رک 

ےصغ یم ارک یتہک رنس ےس اےنپ آپ وک وھچڑوایتل ےہ اور رھپ اہھت یم یگل وہیئ ڈرپ وک م

 ریت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماےنپ اہھت ےس چنیھک رک ان

وساہ ہی ایک رک ریہ وہ نپ لگ وت ںیہن وہیئگ۔۔۔۔۔داخن وفرا اس اک اہھت ڑکپ ےک وخن رواتک م

ے یک وہج ےس الکن اھت۔۔۔۔۔۔

ن

ن
 
 ج
هٹ
ک

  ےہ وج ڈرپ 

  رمےن یگل وہں وت وکسن ےس ماہں وہیئگ
 
 وہں یم نپ لگ ںیہن انیج ےھجم ںیہن رانہ اب چ

  

ے

رمےن دو ےھجم داخن وھچڑو ےھجم۔۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ رگم داخن اس اہھت ںیہن وھچڑن

  اور ن  ق س  سب ان دوونں وک دھکی رےہ وہےت یہ۔۔۔۔۔۔

ارٹک داخن ےس ےتہک ارگ آپ ںیہک وت یم اںیہن دنین اک انشکجن اگل داتی وہں۔۔۔۔۔ڈ

  یہ۔۔۔۔۔

 اگلےئ انشکجن۔۔۔۔۔وساہ م

ے

  داخن اےس انم رکو ہک ےھجم م

ن

 اگلن

ے

ںیہن ےھجم اہھت یھب م

 رے ےس ھچک اتہک ےسج وه ھجمس رک 

 

داخن ےس یتہک ےہ وت داخن ڈارٹک وک آوھکنں ےک اش

  ماابثت یم رس الہےت یہ۔۔۔۔۔
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رگ مت اس وہج ےس در ریہ وہ ہک ںیہمت موساہ ریمی ن  ت ونس ایھب اہمترا العج وہاجے اگ ا

فیلکت وہیگ وت یم اتہک وہں ںیہمت ھچک ںیہن وہاگ انت یس یھب فیلکت ںیہن وہیگ مت م

  ےہ ےسج نس رک وساہ م

ے

کیھٹ وہاجؤ یگ۔۔۔۔داخن اس ےک نپ س ھٹیب رک ایپر ےس اھجمسن

  مروےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔م

ےھجم اورپنشی ےس ڈر ںیہن گل راہ داخن۔۔۔۔۔۔ ےھجم مت ےس گل راہ ےہ ےھجم ڈر گل راہ م

 دوےگ ریمے ادنر اور تمہ ںیہن ےہ فیلکت م

ے

 
ےہ ہک ارگ یم چب یئگ وت مت رھپ ےھجم ازی

 م

ے

ےنہس یک۔۔۔۔۔وه یتہک اےنپ آوسن اصف رکیت ےہ۔۔۔۔ےھجم رمےن دو ریما العج م

ھچک ںیہن اماگن ہن وت زیلپ ےھجم وھچڑ دو ےھجم ںیہن انیج یم م مرکواؤ دوھکی یم ےن یھبک مت ےس

ھگ یئگ وہں داخن۔۔۔۔۔۔وساہ روےت وہے یتہک ےہ وت داخن یک یھب آھکن یم م

ے

ب

 رہ ےتلم یہ م

 

  ےہ اور ڈارٹک اش

ے

 رہ رکن

 

آوسن آاجےت یہ ںیھنج وه اصف رکےک ڈارٹک وک اش

  مےک ن  زو رپ انشکجن اگل دےتی یہ۔۔۔۔۔۔ وساہ

  اےنپ ن  زو رپ ھچک اتبچ ےہ داخن ےس وفرا اہھت موھچڑو 
 
ریما اہھت۔۔۔۔۔وساہ وک چ

  وھچڑوایت ےہ رگم رکش ےک انشکجن گل اکچ اھت۔۔۔۔۔۔

  ےہ ںیہمت یم ھچک ںیہن وہےن دواگن ھچک یھب وہاجے یم ںیہمت م

ن

وساہ ںیہمت کیھٹ وہن

 ںیہن دواگن

ے

 
 ۔۔۔۔۔۔داخن اس ماچب ولاگن رھپ یم ںیہمت اتبؤ اگ ہک یم ںیہمت اب ازی
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  رک اتہک اس ےک امےھت رپ وبہس داتی  یک آںیھکن دنب وہیت آرام ےس

ٹ

اےس ل 

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

  ںیمہ اںیہن دنین یم یہ رانھک وہاگ ورہن ںیمہ ڈر م

ے

 ان اک اورپنشی ںیہن وہاجن

ے

  ی
 
اب چ

  م

ے

ےہ ہک ہی اےنپ آپ وک ھچک رک ہن ںیل۔۔۔۔۔۔ڈارٹک ےتہک یہ وت داخن اابثت یم رس الہن

 وساہ وک داتھکی ےہ وج اب لمکم وطر رپ دنین یم اجیکچ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

___________________  

  ےس یہ دھکی اتیل وت یھبک مداخ
 
ن بک ےس چنیب رپ رس اکھج رک اھٹیب اھت یھبک اھٹ رک وساہ وک ن  ہ

  ادح بک ےس اس ےک اسےنم اھٹیب اس 

ے

 رک دون  رہ چنیب رپ ارک ھٹیب اجن

ن

دروازہ وھکےل اھجی

 ن وہ راہ ےہ ےسیک اس ےک ےئل رکفدنم ےہ م

 

  ای  رحتک دھکی راہ اھت ہک ےسیک وه رپش
 
یک ہ

امیبری یک نشنیٹ یم اس ےن رات ےس ھچک ںیہن اھکن   اھت اب وت حبص ےک اچر جب موساہ یک 

رےہ ےھت ہن اےس دنین آریہ یھت ہن اےس وھبک گل ریہ یھت اےس سب رکف یھت وت وساہ یک م

 ہک اس ےن اےنپ ڑپکے یھب جنیچ ںیہن ےئک ےھت ہی وه داخن وت ںیہن گل راہ اھت م

ے

اہیں ی

  اس

ٹ

  وت وپری وحیلی رس رپ ااھٹ اتیل اھت م سج ےک ڑپکوں رپ ای  وھچن

ے

اچےئ اک دھی ہ یھب گل اجن

  اس ےک ڑپکوں رپ دھی ہ ےسیک اگل رگم اب یہی داخن وساہ ےک وخن ےس رےگن م

ن

ہک آخ

 ھا ن وہریہ یھت رگم اب ایک م
چ
ل

ڑپکوں یم آرام ےس اھٹیب ےہ اےس ہن ہصغ آراہ اھت ہن او
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 دو رھپ اعمیف یک ادیم اگل رک

ے

 
 ھٹیب اجؤ ہی اہک اک اوصل ےہ۔۔۔۔۔۔ادح افدئہ ےلہپ مت ازی

 س یھب آراہ اھت اس یک م

ے

اےس داتھکی وساتچ ےہ اےس داخن رپ ہصغ وت تہب اھت رگم اب اس رپ ی

 دھکی رک۔۔۔۔۔

ے

  ماحل

  ےہ اور م

ے

داخن دون  رہ ڑھکا وہرک وساہ ےک روم ےک دروازے ےک نپ س اجرک ڑھکا وہن

  مرھپ۔۔۔۔۔

 اتسو اگ یھبک ہصغ ںیہن رکو اگ وج زسا دینی وہ دے مسب ای  ن  ر کیھٹ وہاجؤ رھپ یھبک ںیہنم

دانی نکیل ای  ن  ر کیھٹ وہاجؤ زیلپ۔۔۔۔۔داخن اےس دروازے رپ ےگل وگل ےشیش یم م

  مےس دھکی من آوھکنں ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

  م

ے

داخن ھٹیب اجؤ ایھب وه وس ریہ ےہ۔۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت وه اابثت یم رس الہرک ھٹیب اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  ےہ وت وه موس

ے

 م ان

ن

 م یک ٹنشیپ ادرھ آیئ ےہ؟؟؟۔۔۔۔۔۔ادح ےک اکونں یم وساہ اک ن

ن

اہ ن

رگدن ومڑ رک رنشپیسی یک رطف داتھکی ےہ اہجں ای  رقتابی سیت اسہل ڑلاک اور ان ےک م

اسہل صخش ڑھکے رکفدنمی ےس وپھچ رےہ ےھت وه صخش وت افغر ےھت  55اسھت ای  

اچہپن ایل اھت اور وج ڑلاک ان ےک اسھت اھت انیقی وه رواہن ماہں وه افغر یہ ےھت ادح ےن اںیھن 

 رہ رک 

 

اھت ادح اںیھن یہ دھکی راہ اھت رنشپیسی رپ یھٹیب ڑلیک اب ادح اور داخن یک رطف اش
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ریہ یھت سج دھکی رواہن اور افغر یھب اںیھن دےتھکی یہ اور رواہن داخن وک دھکی رک یہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ن

ٹ

  ےصغ ےس اےگ ی 

 ریمی نہب ےک اسھت وتےن وبل ریتا دبہل وپرا وہایگ ن   ایھب راتہ مایک ایک ےہ

  ےہ ہکبج م

ے

  رشوع رکن

ن

  امرن

ے

ےہ۔۔۔۔۔رواہن اےت یہ داخن وک رگابین ےس ڑکپ ےک ااھٹن

  راتہ ےہ ادح یہ ڑلایئ م

ے

  وه اس ےس امر اھکن

ے

داخن اےگ ےس وکیئ وجایب اکروایئ ںیہن رکن

  

ے

 یت دھکی اھٹ رک رواہن وک ےھچیپ رکن

ٹ

  مےہ۔۔۔۔۔می 

ایک وہایگ ےہ آپ وک ہی اتپسہل ےہ ٹنشیپ اک یہ ایخل رکںیل۔۔۔۔۔ای  رنس اےگ ارک 

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ذعمرت۔۔۔۔۔افغر ےتہک یہ وت رنس ےصغ ےس رواہن وک دھکی رک اےگ لکن اجیت 

  ےہ۔۔۔۔۔

اس یک وہج ےس ریمی نہب اس احل یم ےہ وج وہا ےہ اس ےن ایک ےہ۔۔۔۔۔ہی اچاتہ م

 راہعب رمی ےہ وےسی وه یھب رم اجےئ ول وہیئگ اہمتری وخاشئ وپری ہی ایھب ماھت ہک ےسیج

 ریتہ ےہ۔۔۔۔۔۔رواہن اک سب ںیہن لچ راہ اھت ہک داخن وک زدنہ اگڑ دے م

ے

 
یھب ازی

  وخن وج رواہن ےک امرےن ےس آن   اھت اےس اصف م

ے

 ک ےس اکلہ اس ان

ن

ہکبج داخن انپ ن

  مرکےک چنیب رپ اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔
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 رکو ھٹیب اجؤ۔۔۔۔۔رواہن ریم

ے

  می ن  ت ونس وه کیھٹ وہاجے یگ مت رکف م

وساہ اہک ےہ۔۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت اونگر رکے اتہک ےہ سج رپ ادح اسےنم رمکے یک م

ی رظن داخن رپ ڈال رک روم یم م

صل

ن

غ

 رہ ےتلم یہ ای  

 

  ےہ اور رواہن اش

ے

 رہ رکن

 

رطف اش

  ےہ وت افغر یھب اس ےک ےھچیپ اجےت یہ۔۔۔۔۔

ے

  اجن

  دھکی م

ے

 ک ےک نپ س ےس وخن اصف رکن

ن

داخن وت کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔ادح داخن وک انپ ن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اتہک ےہ سج رپ وه اابثت یم رس الہن

پ م   ےہ وت وه چپ

ے

 ی   اور یھب وکیئ آراہ ےہ۔۔۔۔۔ادح اتبن

 

 یئ ایم آرےہ یہ ش

ے

 ن   اوب ن

ے

دادی ن

  میہ راتہ ےہ۔۔۔۔۔

م

ے

  ی
 
 یم ادرھ وہں۔۔۔۔ادح اےس دھکی داخن وت رھگ اجرک ڑپکے جنیچ رکےک آاج چ

  مرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  مںیہن یم ایس یم کیھٹ وہں۔۔۔۔۔وه یفن یم رس الہ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ھا ن ںیہن وہریہ۔۔۔۔۔ادح اس ےک ڑپکے دھکی رک اتہک ےہ سج رپ داخن م
چ
ل

ےھجت او

  زیمخ اس سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ یم مںیہن وساہ اک وخن ریمے ڑپکوں ہپ اگل ےہ وت اتگل م
 
ی  

ے

ےہ وه ریمے تہب ف

  ماںیھن ڑپکوں یم کیھٹ وہں ےھجم وکسن لم راہ ےہ اس یم۔۔۔۔۔
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  داخن۔۔۔۔۔

 ولاگن یم ےن ان اک یھب وت دل داھکن   م

ن

یم ایھب رواہن اور افغر الکن ےس یھب اعمیف امن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مےہ ہن۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت ادح اابثت یم رس الہن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  دھکی اتہک م

ے

  اجن
 
ڈارٹک ایک وہا ےہ اورپنشی ںیہن رک رےہ وساہ اک۔۔۔۔۔داخن ڈارٹک وک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

  مںیہن ایھب ان ےک ےئل ڈارٹک االسم آن  د ےس آریہ یہ وه سب ےنچنہپ وایل وہیگن۔۔۔۔۔۔

 اب ںیہن ےہ لک رات ےس مہ اہیں ےھٹیب اب رات وہےن وایل م

ن

مت ولوگں اک دامغ وت خ

 م یم اور اب ہہک رےہ وہ ہک ڈارٹک ںیہن  مےہ لک مت ےن اہک حبص وہاگ

 

حبص اہک ش

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مآیئ۔۔۔۔۔داخن وک اس یک ن  ت ےس ادکیم یہ ہصغ آاجن

 ی ڈارٹک یہ وه سب آیت وہیگن آپ زیلپ ہصغ ہن رک

ٹ

ے۔۔۔۔۔ڈارٹک آرام ےس رس وه ی 

  مےتہک واہں ےس ےلچ اجےت یہ سج رپ داخن اےس ےصغ ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

  اسرے یہ ےھت دادی چنیب رپ ھٹیب یھت اونر راسخہن آہنم زواہ افغر م
 
وساہ ےک روم ےک ن  ہ

آہیس یھب اںیہن ےک اسھت چنیب رپ ےھٹیب ےھت احمل ادح رواہن اگل اگل دویار ےس گیٹ اگل رک م
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ےھت اور داخن ان ےک چیپ یم نشنیٹ ےس لہٹ راہ اھت اور رواہن ن  ر ن  ر اےس ےصغ مڑھکے 

  مےس وغر راہ اھت۔۔۔۔۔۔

 ی وہب انپ یہ وحلي  یم ونرکاین نب رک م

ٹ

 دھک وہراہ ےہ ہک ریمی وحلي  یک ی 

ے

ےھجم وت ایھب ی

ےہ م رہ ریہ یھت داخن یم ےھجت اس ےک ےئل یھبک اعمف ںیہن رکو یگ وت ےن تہب ی  ا ایکم

اس ےک اسھت۔۔۔۔۔دادی روےت وہے دوہٹپ ےک ولپ ےس اےنپ آوسن اصف رکیت یتہک م

  یہ۔۔۔۔۔

  ارگ مہ س  یھب لم رک اےس اگایلں م

ے

 ق ںیہن ڑپن

ن

آپ یھب یسک ہہک ریہ یہ ےسج وکیئ ف

  یھب ہی ڈٹیھ یہ رےہ اگ ہی یھبک ںیہن دسرھ اتکس۔۔۔۔۔رواہن وک یھب م

ے

دںی ہن ی

  م۔۔۔۔وبےنل اک ومعق اچےیہ اھت۔

پ رکےک وھتڑی دور س  ےس اگل چنیب رپ اجرک  مداخن اب یھب ھچک ںیہن اتہک وه اب چپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ھٹیب اجن

  ارک یتہک ےہ ےسج م
 
داخن وکن ےہ آپ یم ےس۔۔۔۔۔ای  رنس وساہ ےک روم ےس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  نس رک داخن وفرا ڑھکا وہرک اس ےک نپ س اجن

  یم۔۔۔۔یم داخن وہں۔۔۔۔۔
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وبال ریہ یہ۔۔۔۔۔رنس یتہک ادنر یلچ اجیت ےہ اور داخن ای  رظن م آپ وک ٹنشیپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مس  وک دھکی رک ادنر اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ وت وساہ ےھچیپ ہیکت ےس گیٹ اگل رک یھٹیب اےنپ اہھت وک دھکی ریہ وہیت ےہ رگم م

ے

داخن ادنر ان

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  دروازے یک آواز رپ داخن یک رطف د

داخن آرام ےس اتلچ وہا اس ےک اسےنم رکیس رپ اتھٹیب ےہ اور وساہ داخن ےک ڑپکوں وک م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  اکلہ الل وہراہ وہن

ے

ی ےہ سج اک دیفس رکن

ے

هٹ
ب ك

  موغر ےس د

  اب یسیک تعیبط ےہ۔۔۔۔۔داخن اکلہ اس رکسما رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  کیھٹ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔

را اورپنشی وہاگ وت رھپ مت کیھٹ وہاجؤ موہاجے یگ ایھب ڈارٹک اےن وایل یہ اہمتم

  میگ۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت نس رک اس اک اہھت ڑکپ ےک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 وخد ںیہن اچوہں یگ یھبک م

ے

  ی
 
داخن ایھب وج رنس یھت ہن وه ےھجم ہہک ریہ یھت ہک مت چ

  مکیھٹ ںیہن وہیگ۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت داخن ہن یھجمس ےس اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

  م۔بلطم۔۔۔۔۔
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وت یم ںیہن اچیتہ ہک یم کیھٹ وہں۔۔۔۔اب یم کیھٹ ںیہن وہیگن ہن م

 رکواؤ یم ںیہن اچیتہ یم کیھٹ وہں۔۔۔۔۔

ے

  یم۔۔۔۔ریما اورپنشی م

  ےہ اور اہمترا اورپنشی رضور م

ن

وساہ ایک وہایگ ےہ ںیہمت مت کیھٹ وہاجؤ یگ ںیہمت کیھٹ وہن

  مےہ۔۔۔۔۔۔وہاگ۔۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت نس رک ڑتپ رک وباتل 

  وہاگ آج یہ رماجؤ م

ن

کیھٹ ےہ رکوادو اورپنشی ااھچ ےہ وج ھچک دونں دعب رمن

یگ۔۔۔۔۔وه اس ےس اانپ اہھت وھچڑوا رک وبیتل ےہ اس ےن سب اھٹن یل یھت ہک اےس م

  اب ںیہن انیج۔۔۔۔۔

  موساہ ویکں رک ریہ وہ ااسی۔۔۔۔۔داخن ڑتپ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ویکں۔۔۔۔۔ فیلکت وہریہ ےہ۔۔۔۔داخن دراین وک فیلکت وہریہ ےہ ےھجم یھب م

  مت ےھجم رظن ادناز رکےت ےھت م
 
وہیت یھت۔۔۔۔ےھجم یھب اےسی یہ فیلکت وہیت یھت چ

  یم اچیتہ یھت م
 
انپ نہب اک دبہل ھجم ےس ےتیل ےھت ےھجم یھب اےسی یہ فیلکت وہیت یھت چ

 

ے

ّ
 ےک دبےل رفنت دےتی مہک داخن یھب ھجم ےس ریمی رطح حم 

ے

ّ
رکے رگم مت حم 

ل اےسی یہ فیلکت وہیت ہکلب اس ےس زن  دہ۔۔۔۔۔۔وساہ روےت وہے م
ب لک
ےھت وت ےھجم 

  ےصغ ےس اےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 س یہ اھکول ھجم رپ۔۔۔۔۔داخن من آوھکنں ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موساہ ی
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 س ھجم رپ وج یم اھکؤں یم یھب اےسی یہ آیت یھتم

ے

 ہن اہمترے ممت ےن اھکن   اھت ی

نپ س۔۔۔۔مت ویکں وھبل رےہ وہ ہک مت ےن ےھجم انتک گنت ایک ےہ انتک روالن   ےہ ےھجم م

 انبن   ےھجم ایک ایک م

ے

ی وه ن  د ںیہن ونرکاین ی

پکل ن چپ

ن  رش وایل رات وھبل ےئگ ایک۔۔۔۔اور وه 

ن  د دالؤ یم ںیہمت داخن وبول ایک ایک۔۔۔۔۔اس ےک دعب ریمے ادنر تمہ ںیہن ےہ ہک م

 س اھکؤ مت رپ۔۔۔۔۔وساہ روےت روےت یتہک ےہ اور میم ںیہمت

ے

 اعمف رکو ہی رھپ ی

  ےہ اہں وه رجمم یہ وت اھت وساہ اک۔۔۔۔۔م

ے

  مداخن یسک رجمم یک رطح رس اکھج رک اھٹیب وہن

 راہ ویکہکن۔۔۔۔۔ویکہکن یم ےن وج ایک ےہ وه اعمیف ےک م

ن

یم مت ےس اعمیف ںیہن امن

 ںیہن ےہ مت ےھجم اسری زدنیگ
 
 اھکؤ رپ م اقب

ے

 س یھب م

ے

  اچےہ ی

ن

 رکن

ے

اعمف م

 ںیہن رکو اگ م

ے

 رکو مت ےھجم وج زسا دویگ ہن ےھجم وظنمر ےہ یم افف ی

ے

رمےن یک ن  ت م

 وہکں۔۔۔۔۔داخن یسک ےچب یک رطح م

ے

اہمتری زسا ےھجم وبقل ےہ رپ زیلپ رمےن اک م

  ماس یک تنم رکراہ اھت۔۔۔۔۔

ؤ ےگ رو ےگ ںیہمت یھبک وکسن ںیہن ماہمتری زسا ریمی ومت یہ ےہ اسری زدنیگ اتھچپ

آے اگ داخن دراین یہی اہمتری زسا ےہ۔۔۔۔۔وساہ خیچ رک یتہک ےہ سج رپ داخن م

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  مروےت وہے یفن رکن
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ںیہن وساہ ہی ںیہن وکیئ اور زسا دے دو ہی ںیہن اس ےک العوہ وج زسا دانی اچیتہ وہ وه دے م

  مدو رگم اہمتری وم۔۔۔۔۔ںیہن ںیہن ہی ںیہن۔۔۔

ے

۔۔داخن ےتہک ےتہک وخد یہ یفن رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ارگ زسا رجمم یک رمیض یک وہ وت وه زسا وھتڑی وہیت ےہ وه وت سب وھتڑی یس فیلکت وہیت 

 ک وہ یھبک م

ن

 ن

ے

 
ےہ رگم یم ںیہمت فیلکت ںیہن دویگن یم ںیہمت زسا دویگن زسا وه وج ازی

 ہن ویکہکن ارگ زسا رجمم یک مانس ےہ ہک یسک رجمم وک اس یک دنسپ ےس زسا دی یئگ ےہ ںیہن

 ن رجمم نب اجےئ۔۔۔۔۔وه یتہک ےب م

ن

  ای  ان
 
رمیض ےس دےنی گل اجےئ وت داین اک ہ

  مریمح ےس اےنپ آوسن اصف رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 ایک ےہ ملظ م

ے

 
اہمتری زسا ریمی ومت ےہ ںیہمت یھب وت اتپ ےلچ فیلکت ایک وہیت ےہ ازی

 ی ن  ر دھکی ول ےھجم اس ےک م

ن

ایک ےہ ان س  وک المؤ وت زسا یتنب ےہ ہی زسا ےہ اہمتری اب آخ

 واےل دن الماقت وہ۔۔۔۔۔وه یتہک زنطہی رکسمایت ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ی   ایقم

 

  مدعب ش

 رکو ااسی یم رم اج

ے

  ےہ۔۔۔۔۔وساہ م

ے

  مؤ اگ۔۔۔۔۔داخن اس ےک اےگ اہھت وجڑ رک رون

ھگ اجؤ وت 

ے

ب

  ریمی رطح 
 
ارے انت دلجی ایھب ںیہن ایھب ھچک اسل زسا اکٹ انیل رھپ چ

  ےسیج یم رم ریہ وہں ایھب نکیل زسا الزیم اکانٹ ورہن یم وھجمسں یگ ہک مت م

ن

ےلھب رم اجن
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 دل ےھت۔۔۔۔۔وساہ ےک اافلظ نس ےک داخن اک انھٹیب

ن

 لکشم وہایگ اھت یھبت وه اھٹ رک می 

  ےہ اور وساہ اس ےک اجےت یہ وھپٹ وھپٹ رک روےن گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  آاجن
 
  من  ہ

  ےہ الھب۔۔۔۔۔۔

ے

  ماس ےک ےئل یھب وت ہی س  انہک لکشم اھت وکن انپ ومت رپ وخش وہن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  اےت یہ ادح اور احمل وفرا اس ےک نپ س اےت
 
  م داخن ےک ن  ہ

ے

یہ اور اس اک آوسنؤں ےس ی

  م

ے

رہچہ دھکی رک ای  دورسے وک دےتھکی یہ ہکبج رواہن اب یھب ڑھکا اےس وھگر راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 رک ڈارٹک آیئگ ےہ ایھب ھچک دی   یم اورپنشی رشوع وہےن واال ےہ سب رھپ م

ے

داخن رکف م

ل کیھٹ وہاجے یگ۔۔۔۔۔احمل اس ےک اکدنےھ رپ اہھت 
ب لک
رھک رک اتہک موساہ دانھکی 

  ےہ۔۔۔۔۔

وه آریہ یہ ڈارٹک۔۔۔۔۔ادح ڈارٹک وک دھکی رک اتہک سج رپ اسرے یہ اےس دھکی رک 

  مڑھکے وہاجےت یہ۔۔۔۔۔

 اہلل یچب وک ھچک ںیہن وہاگ یم انپ م

 
ن

اپ ولگ رکف ہن رکے سب اّللّ ےس داع رکے ان

  
 م50 رطف ےس وپری وکشش رکو یگ اےس اچبےن یک۔۔۔۔۔ڈارٹک نج یک رمع رقتي 

 یک یھت ان ےک اسےنم ڑھکی وہرک رنم ےجہل یم یتہک یہ ان ےک رگنی وکرٹ م

ے

ی
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س ےس گل راہ اھت ہک وه اورپنشی رکےن ےک ےئل ایتر م

گلف

رگنی امسک اور اہھت یم 

  یہ۔۔۔۔۔

  وه وج وبیتل ےہ اےس وبےنل دانی سب اےس کیھٹ م

ن

 رکن

ے

زیلپ آپ اےس اچب انیل اےس ھچک م

  ےہ۔۔۔۔۔رکدانی زیلپ۔۔۔۔۔داخ

ے

  من ان یک تنم رکن

اٹیب اچبےن وایل ذات اّللّ یک ےہ اس ےس وہکں وه اچبے اگ یم وت سب العج رک یتکس وہں م

 یت یہ ہک 

ٹ

تنم رکین ےہ اس ےک اسےنم اجرک رکو۔۔۔۔۔وه ایپر ےس اھجمسیت اےگ ی 

  مداخن یک آواز رپ رک اجیت یہ۔۔۔۔م

ےس تہب دنسپ یہ اےنپ ڈارٹک وکشش رکے اگ اس ےک ن  ولں وک ھچک ہن وہ ا

 یت یہ ہکبج اسرے م

ٹ

ن  ل۔۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت ڈارٹک رکسما رک اابثت یم رس الہیت اےگ ی 

  داخن وک دےتھکی یہ ان س  ےن یلہپ ن  ر وت داھکی اھت ہی واال داخن۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ارک انپ زنمل یک رطف اجراہ اھت
 
 اور انپ مداخن ڈارٹک یک ن  ت نس رک اتپسہل ےس ن  ہ

  مزنمل رپ چنہپ رک رس ااھٹ رک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

وه دجسم ےک اسےنم ڑھکا وغر ےس اس ےک اورپ ںیھکل ےئگ اافلظ وک داتھکی ےہ اہجں م

 ا ےہ وه اےس م

ٹ

  ےہ کشیب ویہ وت س  ےس ی 

ے

َ  ( اھکل وہن
 

ْ

ُُُٰ اَك  ا اس )اّلَلّ

ٹ

وخوصبریت ےس ی 
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  ےہ وت آوسن

ے

 ا رک آںیھکن دنب رکن
 
یک ای  ڑلی اس ےک اگل رپ یتہب ےہ م زی  ے ل  دوہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  سج وه اصف رکےک ادنر دقم رھک

  دل ایک ڑپھ ایل ورہن ںیہن م
 
وه املسمن وہےن ےک ن  ووجد یھب یھبک یھبک امنز ڑپاتھ اھت چ

  وخد رپ ڑپی وت ےھجم ن  د م
 
رگم آج اےس دجسم اےن یم رشم آریہ یھت ہک اّللّ یھب اتہک وہاگ چ

 ری وسچ ےہ اّللّ یھبک ںیمہ ہی ںیہن اتہک وه وت اتہک ےہ اے دنبے وت مرکایل رگم ںیہن ہی
 
 وت ہ

 ؤں اگ۔۔۔۔۔

ٹ

  ریمے نپ س آ وت یہس یم ےھجت ویکں ولن

  ےہ اور رھپ ووض ےس افرغ وہرک امنز ےک ےئل ادنر م

ے

 ومڑ رک ووض رکن

ے

وه انیتس وہکوینں ی

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  میک رطف اجن

  ےہ وت سب ھچک یہ ولگ دجسم

ے

یم ےھٹیب وہےت یہ وه اںیھن دھکی رک س  ےس اےگ  ادنر ان

 ن  دناتھ ےہ۔۔۔۔۔اےگ ےھچیپ واےل 

ے

 

ن

  امنز ےک ےئل ن

ے

وو وک کیھٹ رکن

ن

 ن
ی

ے

ی
س

  ا

ے

ارک ڑھکا وہن

ولگ اےس ریحت ےس دےتھکی یہ وہج اس ےک وخن واےل ڑپکے۔۔۔۔ای  اصچ  وت م

اھٹیب دےتی ماھٹ رک اےس ےنہک واےل ےھت ہک اامم اصچ  ان اک اہھت ڑکپ ےک دون  رہ م

  یہ۔۔۔۔۔

اامم اصچ  وه ان ڑپکوں یم امنز ڑپھ راہ ےہ ڑپکے وت جنیچ رکاتیل۔۔۔۔۔وه اصچ  م

  ماامم اصچ  ےک روےنک رپ ےتہک یہ۔۔۔۔۔
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 ین یم وه م

 

ملہ ےہ ایھب امنز ادا رکےل رھپ ہہک دانی اور داع رکو سج رپش
مع

ہی اّللّ اور اس اک 

 یم آن   ےہ اّللّ

ے

 ین دور رکدے۔۔۔۔۔اامم اصچ  ےک ماّللّ ےک نپ س اس احل

 

 وه رپش

  ےنہک رپ واہں ےھٹیب دو ولگ اور انیم ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

رواہن یسیک ےہ وساہ اب۔۔۔۔۔۔فشک ارمح وک وگد یم ااھٹےئ اےت یہ رواہن ےک م

داتھکی  نپ س آیت ےہ اور احمل وج دورسی رطف ہنم رکے اھٹیب اھت اس یک آواز رپ وفرا اےس

 ن یس اکیل اچدر اوڑے ےچب وک وگد یم ااھٹےئ رواہن یک وبےنل یک رظتنم وہیت م

 

ےہ وج رپش

  ےہ۔۔۔۔۔۔

مت سک ےک اسھت آیئ وہ اور افص اہک یہ۔۔۔۔رواہن اےس دھکی رکفدنمی ےس وپاتھچ م

  ےہ۔۔۔۔۔

 رہ م

 

  یک رطف اش
 
فیس ےک اسھت آیئ وہ افص اس ےک نپ س ےہ وه آراہ وه۔۔۔۔فشک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔رکیت

ے

  م ےہ اہجں ےس فیس افص وک ااھٹےئ آراہ وہن

  ماتبےئ ہن یسیک ےہ وه۔۔۔۔۔

 وت ےہ وجاب اس رصتخم سبم اےس۔۔۔۔رواہن یہ ۓاورپنشی رھٹھٹ یم ےل رک گ

پم فشک   ےہ۔۔۔۔۔۔ وہاجیت ڑھکی یم ی  ای   ےک رواہن وہرک چپ
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ھگ اجےئ یگ۔۔۔۔۔

ے

ب

احمل اےس ڑھکا آپ ادرھ ھٹیب اجےئ ےچب وک وگد یم یل وہیئ ےہ 

  ےہ اور فشک وت وھبل یہ یئگ یھت ہک احمل یھب وت ادرھ یہ م

ے

 رہ رکن

 

دھکی اھٹ رک انپ ہگج رپ اش

  موہاگ۔۔۔۔۔۔

  مرکشہی۔۔۔۔وه زن  دہ ھچک ےنہک ےک اجبے یتہک ارمح وک ےئل واہں ھٹیب اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  داخن اہک ایگ ےہ۔۔۔۔۔راسخہن س  وک دھکی رک وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔

اتپ ںیہن ایھب وساہ ےک ےئل داع رکو اےس وھچڑ دو اسرے۔۔۔۔۔اونر راسخہن یک ن  ت رپ م

پ ےس اںیھن دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔   ےصغ ےس ےتہک یہ وت اسرے یہ چپ

س  ای  زن  ن م ہی اّللّ ریمی یچب وک ااھچ رکدںی۔۔۔۔آہیس روےت وہے داع رکیت یہ وت

  موہرک انیم ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ م

ے

  یہ وھپٹ وھپٹ رک روےن گل اجن

ے

داخن امنز ےس افرغ وہرک داع ےک ےئل اہھت ااھٹن

  وہا ےنتک ولگ دھکی رےہ یہ اےس سب ہی اتپ اھت م

ے

اےس وکیئ رکف ںیہن وہیت ہک اےس اےسی رون

  اس ےک آوسن ماس اک رب اس ےک اسےنم ےہ اےس نس م

ن

راہ ےہ اےس دھکی راہ ےہ اس اک رون

 ن  د۔۔۔۔۔۔

ن

  ماس یک ف
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 ی   ینتج فیلکت یم ےن وساہ وک دی ےہ ےھجم م

 

 اگہر وہں تہب زن  دہ ش

ن

اّللّ نپ ک یم تہب گ

 ہ ےن اھکیل م

ن

اتپ ےہ یم ےن وج یھبک ای  یکین یھب یک وہیگ ہن وه یھب ریمے گ

  ارک ھٹیب اجےت یہ۔۔۔۔۔۔وہیگ۔۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت اامم اصچ  اور ا
 
ی  

ے

  مس ےک ف

ریمے نپ س اافلظ ںیہن یہ ریمے نپ س ظفل ںیہن ےہ ہک ےسیک ھجت ےس داع اموگن ریمے م

  وہں وخد م اّللّ ےھجم اعمف رکدےم

ے

 ہ ےس یم آج ےس ہی دہع رکن

ن

  گ
 
  وہں ہ

ے

یم وتہب رکن

 وساہ وک کیھٹ مےس ہک یھبک امنز ںیہن وھچڑو اگ یھبک یسک وک فیلکت ںیہن دواگن ریمے اّللّ

 ولاگن م رکدے

ن

اےس ای  یئن زدنیگ دے دے ریمے امکل یم اس ےس یھب اعمیف امن

 ولاگن سب ریمے اّللّ وساہ م

ن

یم ےن سج سج اک دل داھکن   ےہ یم س  ےس اعمیف امن

  وک کیھٹ رکدے ۔۔۔۔۔وه روےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

دور وہاجؤ اگ یھبک اےس انپ مارگ وه اچیتہ ےہ ہک یم اس ےس دور وہاجؤ یم اس ےس 

لکش ںیہن داھکیؤ اگ نکیل ریمے اّللّ اےس ےھجم واسپ رکدے اےس کیھٹ رکدے اس اک م

  ےہ وت اامم اصچ  م

ے

اورپنشی اکایمب وہاجے۔۔۔۔۔داخن اتہک اےنپ ہنم رپ اہھت رہپن

 رگ نج ےک ن  ل م

ن

  داتھکی ےہ اہجں ای  ی 

ن

انیم ےتہک یہ سج رپ وه وفرا اےنپ داںیئ اجی

  ڈاریھ دیفس یھت اےس رکسماےت وہے دھکی رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔وک 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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 ن ےس ےھت ھچک زی  ے ل  ھچک ڑپھ راہ اھت وت وکیئ م

 

  اسرے رپش
 
اورپنشی رھٹھٹ ےک ن  ہ

دویار ےس گیٹ اگل رک ڑھکا اھت وت وکیئ لہٹ راہ اھت س  ےک دل یم سب یہی داع یھت ہک وساہ م

  م۔۔۔۔۔اک اورپنشی اکایمب وہاجے

اور واہں ادنر ڈارٹک ن  ر ن  ر رظن ااھٹ رک نیشم یم وساہ یک دل یک دڑھنک چپ  رک ریہ یھت م

 ھ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔

ٹ

  موج اورپ یچین وہرک اےگ ی 

ڈارٹک ہی ڑلیک ہہک ریہ یھت اےس ںیہن انیج۔۔۔۔رنس ڈارٹک ےک اسھت ڑھکی یتہک م

  یہ۔۔۔۔۔

پ وہاجؤ ھچک ںیہن وہاگ اےس۔۔۔۔۔ڈارٹک اےس ڑھجک رک اانپ اکم رکیت یہ ےہ ہک  چپ

  مای  نیشم یک آواز زیت وہےن ےس س  ڈارٹک نشنیٹ یم آاجےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔

 اےت وہے م
 
ڈارٹک اس یک دل یک دڑھنک زیت وہریہ یہ دلجی رکے۔۔۔۔۔رنس ھگ

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 یہ رنس وفرا ےس نیشم چپ  رکیت ماونجیسک دوھکی۔۔۔۔وفرا۔۔۔۔ڈارٹک یک آ

ے
ن

واز یس

  مےہ ہکبج ڈارٹک ڈرپ چپ  رکےت یہ۔۔۔۔۔

ڈارٹک اتگل ےہ لکشم ےہ۔۔۔۔۔ای  ڈارٹک وساہ یک آںیھکن وھکل رک دےتھکی وہے ےتہک م

  موت ن  ق س  یھب اےنپ اکم رکےت وہے رک اجےت یہ۔۔۔۔۔ یہ ےتہک
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  اےس اچب ےگنیل۔۔۔۔۔۔ڈارٹک ادس اہلل رپ ادیم رںیھک ھچک ںیہن وہاگ مہ 

اّللّ رپ ادیم ےہ رگم وه دںیھکی۔۔۔۔۔ڈارٹک ان اک نیشم یک رطف رکےت م ڈارٹک اصہبح

  میہ اہجں یھبک النئ دیسیھ وہیت ےہ وت یھبک اورپ ےچین۔۔۔۔

ی یہ اور رھپ وساہ وک وج وہیبش یس ڑپی م

ے

هٹ
ب ك

نیشم وک دھکی رک ڈارٹک رک رک ےلہپ ڈارٹک وک د

  میھت۔۔۔۔۔۔

  اسرے وساہ ےک ےئل داع رک رےہ ےھت واہں داخن دجسم یم اھٹیب م اورپنشی
 
ر  ےک ن  ہ

ه

ٹ

ہٹ

ٹ

ب

 ڑل م

ن

 
ی رک راہ اھت اور ادنر وساہ زدنیگ اور ومت یک ج  

سٹ

ے

ن

لسلسم اامم اصچ  یک اتبیئ وہیئ 

ریہ یھت اب اجنےن داخن اور ن  ق س  یک داع وبقل وہین یھت ہی وساہ ےن وج وخد اےنپ م

 ےئل داع یک یھت وه۔۔۔۔۔م

___________________________  

رکش اّللّ اک اورپنشی اکایمب وہایگ۔۔۔۔ورہن ےھجم ڈر اھت ہک چیپ یم یچب وک ھچک وہہن اجےئ م

  م
 
اب وسہین )رنس (مت اےس واڈ یم ٹفش رکدانی اور ایھب یسک ےس ےنلم ںیہن دانی چ

 یت یہ یہ ہک نیشم یک آواز د

ٹ

 اےس وہش ہن آاجے۔۔۔۔۔۔ڈارٹک یتہک م

ے

ون  رہ زیت می

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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ہی ایک وہراہ ےہ۔۔۔۔اس یک اہرٹ ٹیب انت زیت ویکں وہریہ ےہ۔۔۔۔۔۔ای  ڈارٹک 

  وساہ وک اونجیسک امسک اگلےت وہے ےتہک یہ۔۔۔۔۔

ےٹہ۔۔۔۔رنس اونجیسک وھتڑی زیت رکے اےس اسسن ےنیل یم لکشم وہریہ 

 زیت رکیت 

ن

ن
 
ج
کش

ےہ ایھب اہجں اورپنشی رھٹھٹ مےہ۔۔۔۔۔ڈارٹک یتہک ےہ وت رنس وفرا او

ر ا رفتی چم یئگ یھت۔۔۔۔۔
ہ ف
  یم وکسن اھت ویہ اب 

وساہ۔۔۔۔وساہ آپ ےھجم نس یتکس یہ۔۔۔۔وساہ یبمل یبمل اسسن ںیل وساہ۔۔۔۔آںیھکن م

 ک ےک نپ س اونجیسک امسک کیھٹ م

ن

وھکیل رںیھک۔۔۔۔۔ڈارٹک اس رپ کھج رک اس ےک ن

  مرکےت وہے یتہک یہ۔۔۔۔۔

۔۔۔اسسن ول اٹیب۔۔۔۔۔وساہ وک لسلسم اےنپ اکونں یم یہی آواز موساہ۔۔۔۔وساہ۔

  وه وھتڑی آںیھکن وھکیتل ےہ وت ڈارٹک اس رپ یکھج اےس ن  ر ن  ر اسسن ےنیل اک م
 
آریہ یھت چ

ی ریتہ ےہ اور رھپ ادکیم یہ اس یک آوھکنں ےک اےگ وکیئ م

ے

هٹ
ب ك

ہہک ریہ یھت وه اںیھن د

 ن   ڑکپے ےتسنہ وہے گھب ریہ ماور یہ رظنم وھگاتم ےہ اہجں دس اسہل وس

ٹ

اہ اہھت یم گ

 اس یک آوھکنں ےک اےگ وھگاتم ےہ اہجں وه وخش 
پ
  وه ب
 
یھت اور اس ےک ےھچیپ رواہن ہ

ی م

ے

هٹ
ب ك

  ےہ اہجں وه ای  ڑیسی رپ اہنت ڑھکی یھت ےھچیپ د

ے

یھت رگم رھپ رظنم دون  رہ جنیچ وہن

و راہ اھت ےسج وه ےصغ ےس مےہ وت داخن ڑیسی ےک نپ س ڑھکا اےس الب راہ اھت اس ےک ےئل ر
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ی ےہ اہجں اس ےک دادا اانپ ای  اہھت اےگ 

ے

هٹ
ب ك

دھکی رک ہنم ومڑے اورپ یک رطف د

  ےک داخن م

ٹ

رکے ڑھکے وہےت یہ ان ےک ےھچیپ دیفس یس روینش یلھپ یھت وه دون  رہ م

  ےہ اور رھپ وه دون  رہ م

ے

ی ےہ وج اب یھب ڑھکا اانپ اہھت اےگ ےک اےس وبال راہ وہن

ے

هٹ
ب ك

وک د

 یت ےہ اہجں اس ےک دادا اس ا

ٹ
پ
ےس اونگر رکے رکسماےت وہے اورپ یک رطف ڑیسی خ

  ماک اہھت ڑکپےن ےک ےئل ڑھکے ےھت۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔ڈارٹک اےس آںیھکن دنب رکیت دھکی یتہک 

ن

 رکن

ے

ون ون ون۔۔۔۔۔وساہ آںیھکن دنب م

  یہ نیشم یک آواز رپ س  انپ ہگج رک ےس اجےت یہ اہجں اب النئ م

ے

ےہ رگم ی

  موہیئگ یھت۔۔۔۔۔۔ دیسیھم

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

اٹیب اب اجؤ اجہک دوھکی اہمتری ویبی اک اورپنشی اکایمب وہایگ وہاگ اور وه کیھٹ م

ی ڑپےت دھکی ےتہک یہ وج ڑپےت ڑپےت ن  ر م  
سٹ

ے

ن

وہیگ۔۔۔۔۔اامم اصچ  داخن وک اب یھب 

  من  ر اےنپ آوسن اصف رک راہ اھت۔۔۔۔۔

ی وک انپ آھکن ےس اگل رک ااتھٹ  
سٹ

ے

ن

  وہں۔۔۔۔۔وه اتہک 

ے

 ےہ ماہں۔۔۔۔اہں۔۔۔۔یم اجن

  مہک اجےت اجےت اامم اصچ  یک آواز رپ رک رک اںیھن داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔
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  اچوہں وت دجسے م

ن

  یھبک اّللّ ےس ےنلم اک دل رکے ہی اس ےک آےنم اسےنم ن  ت رکن
 
چ

  ےہ۔۔۔۔۔اامم اصچ  ےتہک یہ وت وه م

ے

 رے اسےنم وہن
 
ل ہ
ب لک
  واہں اّللّ 

ن

یم ےلچ اجن

  

ن

  اتپسہل یک اجی

ے

  ےہ۔۔۔۔۔۔اابثت یم رس الہن

ے

  اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  اےن رپ اسرے یہ ڑھکے وہےک م
 
  رپاشین ےس ےھٹیب ےھت ڈارٹک ےک ن  ہ

 
اسرے وج ن  ہ

  مان یک رطف اجےت یہ۔۔۔۔۔۔

  

ن

  ان یک اجی

ے

اور داخن وج ایھب یہ دالخ وہا اھت ڈارٹک وک دھکی رک دلجی دلجی دقم ااھٹن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ن

ٹ

  می 

اہ۔۔۔۔رواہن وفرا وپاتھچ ےہ وت ڈارٹک ای  رظن س  وک دھکی رک مایک وہا ڈارٹک یسیک ےہ وس

  رواہن ےس اوسفس ےس یتہک یہ۔۔۔۔

 ی   وخد ںیہن اچیتہ یھت م

 

امی وسری مہ ےن انپ رطف ےس وپری وکشش یک رگم وه ش

انیج۔۔۔۔۔ڈارٹک یتہک یہ وت واہں وموجد ولگ ےبینیقی ےس اںیھن دےتھکی یہ اور داخن م

  ےہ 

ے

  ہک سج ےک ےئل مت موت اہجں وہن

ن
ن

  ےہ ایک آاسن اھت ہی س

ے

ویہ نس وہرک ڑھکا وہاجن

رورو ےک زدنیگ اموگن اور اےس ومت لم اجےئ داخن اک احل یھب ھچک اےسی یہ اھت وه م

ےبینیقی ےس دھکی راہ اھت سب اخومش اس اس یم اانت ںیہن اھت ہک اےگ ارک ڈارٹک وک ہہک ےکس 
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ہ وہیگ رگم ںیہن وه سب دھکی راہ اھت اور آوسن یسک ڑلی یک مہک ںیہن یم ےن داع یک ےہ وه زدن

  مرطح آھکن ےس اجری ےھت۔۔۔۔۔۔م

ںیہن ریمی یچب وک ھچک ںیہن وہاتکس مت ولگ وھجٹ وبل رےہ وہ۔۔۔۔۔آہیس رویت م

 ۔۔۔۔۔۔

ے

لن ف ںیہن وہن

ے

ی

ن

ج
م

  موہیئ یتہک یہ ہکبج ن  ق س  اک احل یھب آہیس ےس 

  ےہ۔۔۔۔۔داخن۔۔۔۔۔ادح اےس وی ڑھکا دھکی اس 

ے

  ےک نپ س ان

  یہ م

ے

وساہ۔۔۔۔وساہ یلچ یئگ رگم۔۔۔۔یم ےن وت۔۔۔۔ادح یک آواز رپ وه وہش یم ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماےتکٹ وہے اتہک ےہ سج رپ ادح من آوھکنں ےس اےس ےلگ اگلن

  ےصغ ےس دھکی م

ے

داخن وحہلص رک ن  ر۔۔۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت داخن اےس وخد ےس دور رکن

  ےہ

ے

  اجن

ن

  م اور ان ےک اسےنم اجےت یہ۔۔۔۔۔رک ڈارٹک یک اجی

اپ ای  ن  ر اور چپ  رکے اےس ےھجم نیقی ےہ وه زدنہ وہیگ وه سب اچیتہ ےہ ہک ےھجم م

 لم ریہ ےہ۔۔۔۔۔وه روےت م

ے

 
فیلکت وہ اےس وہک اہں وہریہ ےہ فیلکت ہکلب ازی

وہے اتہک ےہ وت اونر اور راسخہن اےس ریحت ےس دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔ اےس وہک اھٹ م

ای  ن  ر اےس چپ  رکو وه زدنہ ےہ زیلپ اےس وہک ےھجم گنت ہن رکے یم اس ماجےئ سب 

 لم ریہ ےہ اےس سب ای  ن  ر اجہک ںیہک 

ے

 
یک رطح وبظمط ںیہن وہں ےھجم تہب ازی

 ا ےہ ہی نس رک وه وخد ہہک دے یگ ہک یم داخن وک فیلکت دےنی م

ٹ

ےھجم اتپ ےہ اس اک دل ی 
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ه ڈارٹک ےک اسےنم یسک ےچب یک رطح مےک ےئل رک ریہ یھت اےس وہک ہن اجےک۔۔۔۔و

روےت وہے اہھت وجڑے اتہک ےہ وت ڈارٹک یک یھب آھکن یم آوسن آاجےت یہ ہک اانت م

  موبضمط رمد ےسیک رو راہ ےہ۔۔۔۔۔

  ماٹیب یم ےن چپ  ایک ےہ اےس وه۔۔۔۔۔

ںیہن سب ای  ن  ر چپ  رکے ےھجم اتپ ےہ وه زدنہ ےہ۔۔۔۔۔وه اتہک ےبریمح ےس اےنپ م

  ےہ۔۔۔۔۔ آوسن اصف

ے

  مرکن

اپ اےس اجرک دںیھکی یم اّللّ ےس اتہک وہں ہک اےس ںیہک وه ےھجم گنت ہن رکے ےھجم اتپ م

  ےہ ادح اور ن  ق س  وک اتگل ےہ وه ےسیج م

ے

  یک رطف اجن
 
ےہ وه زدنہ ےہ۔۔۔۔۔وه اتہک ن  ہ

  منپ لگ وہایگ وہ اس یک ن  وتں ےس یہ ااسی گل راہ اھت۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°  

  دھکی ےتہک یہ وج ایھب یھب مارے اٹیب 

ے

ایک وہا واسپ ویکں آےئگ۔۔۔۔۔اامم اصچ  اےس ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ماےنپ آوسن انپ انیتس ےس اصف رکےت وہا آراہ وہن

 م

ے

 
۔۔۔۔۔۔وه یلچ یئگ۔۔۔۔۔ںیہن وه ےھجم گنت رک ریہ ےہ وه ےھجم ازی اامم اصچ 

م اصچ  ریحت مدےنی ےک ےئل ہی س  رک ریہ ےہ۔۔۔۔وه روےت وہے اتہک ےہ وت اام

  م

ے

 ن  دنھ رک دجسے یم رگ اجن

ے

 

ن

ےس اےس دےتھکی یہ وج اب وھتڑا اس اےگ اجرک ریغب وکیئ ن
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  ےہ دجسم یم س  یہ وموجد اےس دھکی اےنپ اےنپ اکم ےس 

ے

ےہ اور وھپٹ وھپٹ رک رون

  مرک اجےت یہ۔۔۔۔۔۔م

 اگہر وہں اعمف رکدے ریمے رب

ن

ےھجم اتپ ےہ م مہی اّللّ ےھجم داع امینگن ںیہن آیت تہب گ

  وہں اس وک یھبک انپ لکش ںیہن م

ے

وه زدنہ ےہ اّللّ نپ ک اےس واسپ جیھب دے یم ودعہ رکن

 وه ےھجم اعمف ںیہن رکے یگ یھبک یھب اس ےک اسےنم ںیہن اجؤ اگ م

ے

  ی
 
داھکیؤ اگ چ

سب ای  ن  ر اےس زدنیگ دے دے سب ای  ن  ر ریمے اّللّ۔۔۔۔۔وه روےت وہے م

پ اجےت یہ اور اامم اصچ  من آوھکنں ماےسی وباتل ےہ ہک واہں ےھٹیب

ن

 س  ےک دل اکی

  مےس اورپ یک رطف دےتھکی یہ۔۔۔۔۔

 ا رمح م

ٹ

 س یہ اھک ےل ریتے ےئل وت ھچک ہن نکمم ںیہن ےہ کشیب وت ی 

ے

ریمے رب اس رپ ی

رکےن واال ےہ اس یچب وک زدنیگ دے دے اور اےس اعمف رکدے ریمے نپ ک م

  رظن داخن رپ اجیت ےہ وت مرب۔۔۔۔۔اامم اصچ  ےتہک ہنم رپ اہھت 
 
رھپےت ےہ اور چ

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  موه ایھب یھب وےسی یہ دجسے یم رگا اےنپ رب ےک اسےنم رو راہ وہن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 یت ےہ اور ےسیج یہ دادا اک اہھت اھتےنم یتگل ےہ دادا اہھت وفرا م

ٹ

وساہ رکسماےت وہے اےگ ی 

م

ے

هٹ
ب ك

ی یہ وج اب یفن یم رس الہ رک ےھچیپ یک رطف مےھچیپ رکےتیل یہ وه اںیھن ریحت ےس د
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 یت ےہ م

ٹ

 ا رک ےسیج م
 
اجےت یہ اور اےس اتگل ےہ ہک وه یھب ےھچیپ یک رطف اجریہ ےہ وه ھگ

ی ےہ اہجں اب سب م

ے

هٹ
ب ك

وت داخن اب یھب ڑھکا اےس اکپر راہ اھت وه دون  رہ دادا یک رطف د

  دنب دروازہ اھت اور رھپ ادکیم ادنریھا۔۔۔۔۔

س ےک نپ س یہ ڑھکی ھچک ااھٹ ریہ وہیت ےہ وساہ ےک اسسن ےنیل یک آواز رپ اھٹ مرنس وج ا

ی 

ے

هٹ
ب ك

ی ےہ وج لکشم ےس اسسن ےل ریہ یھت وه وساہ وک دھکی نیشم وک د

ے

هٹ
ب ك

ےک اےس د

  یک رطف اجیت م
 
  وت وفرا ن  ہ

ے

  ھچک ھجمس ںیہن ان
 
ےہ اہجں اب یھب دیسیھ النئ یھت اےس چ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

یہی وظنمر اھت۔۔۔۔۔ڈارٹک آہیس وک وحہلص دےتی وہے یتہک ےہ م وحہلص رںیھک اّللّ وکم

۔۔۔۔۔

ے

  وکیئ رو راہ اھت ادح ےس ےل رک دادی ی
 
 یھت ہ

ے

  وت ےسیج ایقم
 
  ن  ہ

ڈارٹک۔۔۔۔۔ڈارٹک ٹنشیپ اسسن ےل ریہ ےہ دلجی آے۔۔۔۔۔رنس ےسیج یتہک م

 مےہ ڈارٹک ریحت ےس س  وک دھکی رک ادنر یک رطف اجیت یہ اور اسرے اےنپ آوسن

  ڑھکے وہاجےت م اصف رکے ای  ادیم یک رکن رظن آیت دھکی
 
اورپنشی رھٹھٹ ےک ن  ہ

  یہ۔۔۔۔۔

وو۔۔۔۔ڈارٹک وساہ رپ وھجےک دو ڈارٹک وک اسڈیئ رپ رکےک یتہک وخد اےس چپ  رکیت 
ه

ٹ

ہ ٹ

  یہ۔۔۔۔۔
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اونجیسک دو اےس وفرا دلجی رکو۔۔۔۔۔ڈارٹک یتہک یہ وت رنس وفرا اابثت یم رس الہیت 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ اور ھچک یلم وجیل م

ے

  آںیھکن وھکیتل ےہ وت اےس اےنپ اورپ اگل دیفس بلب رظن ان
 
وساہ چ

آوازںی زیش کیب۔۔۔۔یش اس کیب۔۔۔۔۔وه یتنس ےہ ہک وکیئ وخیش ےس ہہک راہ ےہ م

  ماور رھپ ن  زو یم

ے

 اکلہ اس ھچک اتبچ ےہ اور دون  رہ آوھکنں ےک اےگ ادنریھا اھچ اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ہی زدنہ یھت رگم ےسیک۔۔۔۔۔۔ڈارٹک وساہ وک دھکی یتہک یہ وت ای  رنس رشدنما یس اےگ م

  مآیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وه ڈارٹک آپ ےن اہک اھت ہک اب ہی ںیہن چب یتکس وت یم ےن نیشم اوف رکدی یھت ےھجم م

  اعمف رکدںی۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت اسرے ڈارٹک ےصغ ےس اےس دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔

  اور رھپ م

ے

سم وسہین آپ یئن ےہ اہیں یھبت آپ وک وھچڑ رےہ یہ ارگ اےس ھچک وہاجن

 اک اتپ اتلچ وت مہ

ے
ے

 آپ وک وپسیل ےک وحاےل رکدےتی وه ڑلیک اسسن مںیمہ آپ یک اامحق

ےل ریہ یھت ےلھب آرام ےس رگم ےل ریہ یھت آپ ااہتن یک وکیئ ویبوقف م

  یک رطف اجیت یہ ہکبج وه رشدنما یس آوسن اصف م
 
یہ۔۔۔۔۔ڈارٹک ےصغ ےس یتہک ن  ہ

  رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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ل اسےنم یہ ڑھکے وہےت یہ۔۔۔۔۔
ب لک
  آیت یہ وت اسرے 

 
  موه ن  ہ

  وہا اےس وه کیھٹ ےہ ہن۔۔۔۔۔افغر اےگ ارک وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔ ایک

اس نپ ک ذات اک رکش ادا رکے سج ےن آپ یک یٹیب وک ای  یئن زدنیگ دی م

آھکن یم آوسن آاجےت م مےہ۔۔۔۔۔۔ڈارٹک یتہک یہ وت واہں س  ےک وخیش ےک امرے

  یہ اور س  یہ اّللّ اک رکش ادا رکےت یہ۔۔۔۔۔

 یہ

ے

  ۔۔۔۔۔زواہ اےگ ارک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔مہ اس ےس لم تکس

ںیہن ایھب ںیہن۔۔۔۔ایھب اےس وھتڑی آرام یک رضورت ےہ حبص آپ وک ااجزت لم م

  میتکس ےہ۔۔۔۔۔

  اکیف اھت ہک وساہ کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔ یج کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔ان ےک ےئل وت یہیم

  اہکں یہ اںیھن یھب اتب دںی۔۔۔۔ڈارٹک یتہک وہیئ اےگ یلچ اجیت یہ
 
ہکبج م وساہ ےک وشہ

  م

ے

  دھکی احمل یھب اس ےک ےھچیپ اجن

ے

  ےہ ادح وک اجن

ے

  یک رطف اجن
 
ادح ڈارٹک یک ن  ت نس ےک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےہ اور رواہن یھب ھچک وسچ رک ان دوونں ےک ےھچیپ اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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اامم اصچ  اور ن  ق س  یھب داخن ےک ےھچیپ ھچک افےلص رپ ڑھکے اےس دھکی رےہ ےھت م

 رو راہ اھت اور ن  ر ن  ر ای  یہ سج ےن ایھب

ے

 دجسے ےس رس ںیہن ااھٹن   اھت وج ایھب ی

ے

 ی

  ماافلظ دوھرا راہ اھت۔۔۔۔۔

ہی اّللّ ےھجم اعمف رکدے سب ای  ن  ر اےس زدنیگ دے دے یم یھبک اےس انپ لکش 

ںیہن داھکیؤ اگ سب ای  ن  ر۔۔۔۔۔وه دجسے یم روےت وہے سب یہی اتہک اجراہ م

  اھت۔۔۔۔۔

  ےہ اور اس ےک ےھچیپ یہ احمل مادح 

ے

وج ایھب آن   اھت دجسم داخن وک وی دھکی رک انپ ہگج رک اجن

  ےہ وج اس یک نہب یک زدنیگ م

ے

اور رواہن۔۔۔۔۔رواہن وت اےس دھکی رک یہ ریحان رہ اجن

 راہ اھت ہکبج احمل اےنپ آوسن اصف رکے رکسماےت وہے اس ےک نپ س اجرک ھٹیب رک 

ن

امن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م ماس ےک دنکےھ رپ اہھت

ے

  مرھک

داخن اہمتری داع وبقل وہیئگ وساہ وک زدنیگ لم یئگ اّللّ ےن اےس یئن زدنیگ دے م

  ےہ اور رھپ م

ے

دی۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ وت داخن احمل ےک ںیہک ےئگ اافلظ رپ ےلہپ وغر رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  روےت وہے دجسے یم یہ رکسما اجن

وساہ وک یئن زدنیگ دےنی ےک مرکشہی۔۔۔۔۔ریمے رب ریما اّللّ۔۔۔۔رکشہی ریمی 

ےئل اےس ےھجم واسپ دےنی ےک ےئل۔۔۔۔۔وه اتہک اانپ رس ااھٹ ےک آوسن اصف رکے احمل م
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 ک اور اماھت الل وہایگ اھت اور ھچک آھکن م

ن

 ن

 

وک داتھکی ےہ لسلسم دجسے یم رےنہ ےک ن  ع

  مروےن یک وہج ےس وسھج یئگ یھت سج ےس وه وصعمم اس گل راہ اھت۔۔۔۔۔۔

اع اہمترے دل ےس یلکن یھت اور مت ےن اےنپ رب ےس اےسی داع امیگن ےسیج وه ماہمتری د

اہمترے اسےنم ےہ اور دوھکی اّللّ ےن نس یل وه واعق اہمترے اسانم اھت ںیہمت نس راہ اھت م

ںیہمت دھکی راہ اھت اس ےن اہمتری ویبی وک ای  یئن دے دی۔۔۔۔۔اامم اصچ  اےگ 

  ےہ۔۔۔۔۔ارک ےتہک یہ سج رپ وه اسےنم یگل 

ے

  ماخےن ہبعک یک وصتی   وک داتھکی رکسمان

 راہ اھت اور دوھکی اّللّ ےن م

ن

ہی ڑلاک بک ےس وییہ دجسے یم انپ ویبی ےک ےئل داع امن

نس یل۔۔۔۔۔ای  آدیم دورسے آدیم ےس اتہک ےہ وت رواہن اس آدیم وک داتھکی رھپ م

اھت وه اتلچ وہا اس ےک م داخن وک سج یک آںیھکن وسیج وہیئ ںیھت رگم اب رہچہ رکسما راہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  نپ س ان

  مولچ اب ےتلچ یہ۔۔۔۔۔ادح اس ےک نپ س ڑھکا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ رواہن وک دھکی رک رشدنما اس رظنںی اکھج اتیل ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مداخن یسیج ڑھکا وہن

ےھجم اعمف رکدو رواہن یم ےن تہب طلغ ایک اہمتری نہب ےک اسھت اور مت س  ےک م

  ےہ وت رواہن اخومیش ےس اس ےک ماسھت یھب۔۔۔۔وه 

ے

اس ےک اسےنم اہھت وجڑن

  موجڑے اہھت داتھکی ےہ ہکبج ادح اور احمل یھبک داخن وت یھبک رواہن وک دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔م
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  ےہ سج رپ داخن م

ے

  الچ اجن
 
رواہن ھچک دی   وییہ ڑھکا راتہ ےہ اور رھپ ھچک ںیہک ریغب یہ ن  ہ

  اےنپ اہھت ےچین رکاتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

  ای  دن س  کیھٹ وہاجے اگ دانھکی رواہن ےک اسھت ںیہمت وساہ یھب مھچک ںیہن

ے

 وہن

  م

ے

 ن

ٹ

  یک رطف ی 
 
  ن  ہ

ے

اعمف رکدے یگ۔۔۔۔۔احمل اےس اتہک ےہ وت وه اابثت یم رس الہن

  مےہ ہک اامم اصچ  یک آواز رپ راتک ےہ۔۔۔۔۔

ن ماےنپ ودعے رپ اقمئ رانہ وج مت ےن اےنپ رب ےس ایک ےہ۔۔۔۔۔وه ےتہک ےہ وت داخ

  ےہ اس 

ے

  الچ اجن
 
  وہا اابثت یم رس الہرک ن  ہ

ے

ھچک دی   اںیھن داتھکی راتہ ےہ اور رھپ رکسمان

  اھت ہن۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

  مےک ےئل لکشم اھت رگم اب ودعہ ایک اھت اور ودعہ وت اھبنن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ےہ مداخن اجہک وساہ ےس لم ےل وه ایھب وہیبش ےہ۔۔۔۔۔ادح داخن ےک نپ س ارک اتہک 

  موج چنیب رپ رس اکھج رک اھٹیب زنیم رپ ہن اجےن ایک وھگر راہ اھت۔۔۔۔۔۔

ایھب اتپسہل یم سب ادح احمل رواہن اور داخن یہ ےھت ن  ق اسرے ھچک دی   ےلہپ یہ م

اجےکچ ےھت دادی ولگ وحلي  ںیہن ےئگ ےھت وه داخن ےک الوہر واےل رھگ یم یہ م

  ےھت۔۔۔۔۔۔۔

  مارگ وه وہش یم آیئگ وت۔۔۔۔۔داخن رس ااھٹ رک اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔
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  مایھب ںیہن آیئ یگ وت لم ےل اجرک۔۔۔۔

ے

۔احمل یھب اتہک ےہ وت داخن اابثت یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔ ای  رظن

ے

  رواہن وک دھکی رک رمکے یم اجن

  اس ےک اسےنم ارک م

ے

  ےہ وت وساہ رہگی دنین یم وہیت ےہ وه دروازہ دنب رکن

ے

وه رمکے یم ان

 رکیس رپ اتھٹیب ےہ اور رکسماےت وہے اس اک ڈرپ واال اہھت ااھٹ رک اےنپ اہھت یم اتیل

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 م

ے

 ایک احل

ے
ے

آج وت مت ےن ڈرا یہ دن   اھت ڈارٹک ےن اہک وساہ ںیہن ریہ اتپ ےہ اس وق

  م
 
 ایک وہیت ےہ فیلکت اور زسا ایک وہیت ےہ چ

ے

 
یھت۔۔۔۔ےھجم چس یم آج اتپ الچ ہک ازی

 ااسی اگل ےسیج ریمے س  ھچک وکیئ ھجم ےس ےل م

ے
ے

ڈارٹک ےن اہک ہک وساہ ںیہن ریہ اس وق

ر اب یم سب ےبن  رو دمداگر ڑھکا وہں ھچک ےٹنھگ ےلہپ ریمے ےئل زدنیگ ےک مایگ وہ او

  مس  ےس لکشم ےحمل ےھت۔۔۔۔۔وه ھچک دی   ےلہپ اک وساتچ وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ںیہن وہں۔۔۔۔رگم ریما اّللّ اجاتن ےہ یم رشدنما وہں اےنپ ےئک 
 
یم اعمیف ےک اقب

 ی   یھبک یسک ےک ےئل

 

  متس رپ۔۔۔۔۔یم ش
 
ںیہن رون   رگم۔۔۔۔آج اہمترے م ےئگ ہ

ےئل رون   وہں۔۔۔۔۔تہب زن  دہ۔۔۔۔وه اس ےک اہھت رپ دورسا اہھت رھک ےک رظنںی م

  ماس ےک اہھت رپ اگڑے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
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  ںیہن م
 
 ایھب ےس ںیہن تہب ےلہپ ےس۔۔۔۔رگم یھبک اظہ

ے

ّ
ےھجم یھب یہ مت ےس حم 

  ںیہمت فیلکت
 
 داتی اھت مت ےس زن  دہ ےھجم میک۔۔۔۔ےھجم راہعب وج ن  د آاجیت یھت۔۔۔۔ چ

فیلکت وہیت یھت رگم یم۔۔۔۔۔۔ریخ ان ن  وتں اک اب ایک افدئہ۔۔۔۔۔وه ن  ت وک چیپ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  میم یہ وھچڑے زیمخ اس رکسمان

مت اچیتہ یھت ہن ہک یم مت ےس دور وہاجؤ یھبک انپ لکش ںیہن داھکیؤ وت ول اب یم اجراہ م

 مت ںیہن اچوہ یگ یم ںیہن اؤ اگ یھبک انپ موہں مت ےس دور ہشیمہ ےک ےئل اب 

ے

  ی
 
چ

 م لکش ںیہن داھکیؤ اگ

ے

 م ج  ا م

ن

سب ای  ااسحن رکدے ہن ہک۔۔۔۔وخد ےس یھبک ریما ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ۔۔۔۔۔وه اتہک اےنپ آوسن اصف رکن

ن

  مرکن

وہےکس وت ےھجم اعمف رکدانی اب اتپ ںیہن الماقت وہ یھب ہی۔۔۔۔۔۔ ںیہن رگم ریمے م

 روہ یگ۔۔۔۔۔۔وه اتہک اس اک اہھت داتھکی رگم رظن واہں اجیت ےہ اہجں مدل یم ہشیمہ مت

 م اےنپ اہھت رپ دنہمی ےس اھکل اھت۔۔۔۔۔۔وه دھک ےس م

ن

ھچک روز ےلہپ وساہ ےن اس اک ن

  م

ے

ی رپ آرام ےس الچن

ھل

ے

ہ ٹ

  ےہ اور اےس وساہ یک 

ے

اےس داتھکی لبیٹ رپ راھک ای  نیپ ااھٹن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

   زی  ے ل  اتہک ےہ۔۔۔۔۔وساہ داخن۔۔۔۔۔وه ھکل رک

  مداخن سب وساہ اک ےہ اور وساہ سب داخن یک مہ دوونں ےک چیب وکیئ ںیہن آے اگ۔۔۔۔۔
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ر  تہب ی  ا ےہ رگم ہی سب اہمترا ےہ اور ہی اب م
سف
 م
ہ

ےھجم اعمف رکدانی وساہ اہمترا اظمل 

  ںیہمت
 
ر  وک چ

سف
 م
ہ

وہش  دسرھ یھب ایگ ےہ نکیل مت ںیہن دھکی وکس یگ اےنپ دیسےھ اظمل 

 ی   انپ زنمل رپ چنہپ یھب اکچ وہاگن۔۔۔۔۔وه م

 

آے اگ یم ںیہمت رظن ںیہن اؤ اگ یم وت ش

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مھچک وسےتچ وہے اتہک ےہ اور رھپ ڑھکا وہن

 یم روہ اگ وہےکس وت اعمف رکدانی اےنپ اظمل وک۔۔۔۔۔وه من م

ے

 
مت ےس دور رہ رک تہب اذی

 ین داتی ےہ اور رھپ ھچک دی   اےس دھکی رک مآوھکنں ےس اتہک اس ےک امےھت رپ ایپر یک ا

 
ن

ی  ن

  ےہ اےس اتپ اھت ارگ اہیں وھتڑی دی   اور رواک راہ وت اےنپ ودعے رپ اقمئ ںیہن رہ م

ے

  الچ ان
 
ن  ہ

  مےکس اگ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےہ وت رواہن احمل ادح اسےنم یہ ےھٹیب اس ےک اےن رپ رس ااھٹ رک اےس دےتھکیم

ے

  ان
 
 داخن ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  میہ وه اںیھن دھکی رک اخومیش ےس احمل ےک ی  ای   یم ارک ھٹیب اجن

 یھجمس ےس دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔

ن

و اےس ن

ن

 

ے

  یم اجراہ وہں۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت ت

  ماہکں۔۔۔۔اہکں اجراہ ےہ۔۔۔۔۔ادح یہ وپھچ اتیل ےہ۔۔۔۔۔

اور اےس انہک ہک یم ماتپ ںیہن رگم تہب دور۔۔۔۔ریمے اجےن ےک دعب وساہ اک ایخل رانھک 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 وه ہن اچےہ۔۔۔۔۔وه اتہک ڑھکا وہن

ے

  ی
 
 ںیہن اؤ اگ چ

ے

  ی
 
  مچ
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داخن اےنپ امں ن  پ اور دادی اک وت وسوچ سب وساہ ںیہن مہ س  یھب اہیں م

  یہ۔۔۔۔۔ادح اس یک ن  ر نس رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

امں ن  پ دادی اور ن  ق س  یھب ھجم ےس افخ یہ ےھجم س  یسک رجمم یک رطح دھکی رےہ م

ہکن وه میہ وکیئ ےھجم اعمف ںیہن رکے اگ۔۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت وکیئ ھچک ںیہن وباتل ویک

وھجٹ وھتڑی ہہک راہ اھت یہی چس اھت وکیئ یھب اےس اعمف رکےن ےک ےئل ایتر ںیہن م

  اھت۔۔۔۔۔۔

  یک م
 
و وک دھکی رک اتہک ن  ہ

ن

 

ے

 ےنیل دانی۔۔۔۔۔۔وه ت

ے

  وساہ وک یھبک الخ م

ن

ھجم رپ ای  ااسحن رکن

  ےہ ہی وت وکیئ اس ےس وپےھچ ہک وه ےسیک اجراہ اھت رگم ںیہن وکیئ ںیہن

ے

 ھجمس مرطف اجن

  ماتکس۔۔۔۔۔۔

  ارک اگڑی اک دروازہ وھکاتل یہ ےہ ہک احمل اےس آواز دے رک رواتک ےہ۔۔۔۔۔۔م
 
  موه ن  ہ

  مداخن۔۔۔داخن رک وت ذرا۔۔۔۔۔

  اہں۔۔۔۔۔وه اےس دھکی دروازہ دون  رہ دنب رکداتی ےہ۔۔۔۔۔۔

 

ے

 رکن

ے

ّ
  ہک وت اس ےس حم 

ن

 اج وت اہیں رہ رک اےس نیقی دالن

ے

ےہ وت  ویکں اجراہ ےہ ن  ر م

  مرشدنما ےہ۔۔۔۔۔احمل اےس دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

532 

ںیہن احمل اہیں راہ وت وه ےھجم دھکی رک اور ہصغ رکے یگ اور اس یک رفنت ریمے ےئل اور م

 ے یگ ایس ےئل یم اہیں ںیہن رانہ اچاتہ۔۔۔۔۔

ٹ

  ی 

  داخن۔۔۔۔۔احمل اوسفس ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےچس دل ےس یک یھت

ے

ّ
  اےس ماحمل یم ےن اس ےس حم 

 
 ایھب ےس ںیہن تہب ےلہپ ےس چ

  اھت م

ے

  وه رویت یھت وت دل ریما یھب دھک
 
  اھت چ

ے

فیلکت وہیت یھت وت درد ےھجم یھب وہن

رگم۔۔۔۔رگم یم انپ نہب ےک دبےل یم ادناھ وہایگ اھت اکش۔۔۔۔اکش ہی چس ےھجم م

 ۔۔۔۔۔نکیل یم چس ہہک راہ وہ

ے

  وت آج ہی دن ںیہن ان

ے

ں یم اس ےس تہب ےلہپ اتپ لچ اجن

  اھت۔۔۔۔۔۔۔وه ےبیسب ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ںیہن رکن
 
  اھت رگم یھبک اظہ

ے

 رکن

ے

ّ
  محم 

ی ےہ ن  نط وک ںیہن وج اہمترے دل یم ےہ ںیہمت اچےئہ ہک م

ے

هٹ
ب ك

  وک د
 
داخن ہی داین اظہ

  م
 
 اظہ

ے

ّ
  رکو ورہن داین یھبک نیقی ںیہن رکیت اب مت یہی دھکی ول وساہ انپ حم 

 
مت اےس اظہ

 س اھک رےہ یہ ہکبج اب یسک وک اہمترے آوسن یھب رظن م

ے

رکیت یھت وت آج س  اس رپ ی

  ےہ وت م ںیہن آرےہ ایس ےئل

ے

  رکو۔۔۔۔۔۔احمل اےس اھجمسن
 
وج مت دل ےس وہ ویہ مت اظہ

  موه اےس داتھکی راتہ ےہ اور رھپ رکسماےت وہے اگڑی اک دروازہ وھکاتل ےہ۔۔۔۔۔۔

  اب بک واسپ اؤ ےگ۔۔۔۔۔۔
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  وساہ ےھجم اعمف رکے یگ اور وخد ےھجم وبالے یگ۔۔۔۔۔وه اگڑی یم ھٹیب رک اتہک م
 
چ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 یھبک اعمف ںیہن ایک وت۔۔۔۔۔احمل وےسی یہ وپھچ اتیل ےہ رگم داخن مارگ اس ےن ںیہمت

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وک اس یک ن  ت دل رپ یتگل ےہ ےسج نس رک وه ارسفدہ وہاجن

 اھاتیل ےہ اور احمل یک رظنںی دور م

ٹ

وت ھجمس انیل داخن رم ایگ۔۔۔۔۔۔۔وه اتہک اگڑی اےگ ی 

 اس یک اگڑی اک اھچیپ رکیت یہ۔۔۔۔۔

ے

  می

 ا ہن 

ن

رکے ہک اب دون  رہ وکیئ احمل ےنب۔۔۔۔۔احمل ای  یبمل اسسن اتیل اتپسہل ےک مج

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  اجن

ے

  مادنر اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  واسپ م
 
  ےہ اور چ

ے

ہی دوھکی۔۔۔۔۔ادح داخن ےک اجےن ےک دعب وساہ ےک روم یم اجن

  ےہ رواہن وک داھکی

ے

  ےہ وت اانپ ومن  لئ وج اس ےن اہھت یم ڑکپا وہن

ے

  ےہ ےسج رواہن مان

ے

ن

 یھجمس ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  ن

  ایک دوھکیں۔۔۔۔۔
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 ہک داخن یک ن  ںیت نس وکس اور دھکی وکس م

ے

 وی رپ اگل ےک ادنر رھک دن   اھت ن

ٹ

یم ےن ہی ومن  لئ وی 

  اس 

ے

 وی ےلپ رکےک اےنپ اہھت یم ڑکپن

ٹ

  ےہ۔۔۔۔۔ادح وی 

ے

ہک وه وساہ وک دھکی رک ایک رکن

  م۔۔ےک ی  ای   یم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔

 وی نب ریہ ےہ یھبت ایسی رحتک رک راہ وہ۔۔۔۔رواہن آدیھ م

ٹ

وہاتکس ےہ اےس اتپ وہ وی 

 وی دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  موی 

ںیہن ہی ومن  لئ یم ےن اپھچ رک راھک اھت ریخ ںیہمت نیقی ںیہن آراہ وت یم ایک رکاتکس 

 وی نب رکداتی ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

ا  دھکی وی 

ے

كی
 ھ
ج

  وہں۔۔۔۔۔ادح داخن وک وساہ رپ 

 ہک اےس یھب داھکی وکس۔۔۔۔۔ادح اتہک ےہ اور مہی

ے

 وی یم ےن وساہ ےک ےئل انبیئ ےہ ن

ٹ

 وی 

پ اس اھٹیب راتہ ےہ۔۔۔۔۔۔   مرواہن چپ

  ماہکں اجراہ ےہ وه ھچک اتبن   اس ےن۔۔۔۔۔

  ےس اےت وہے اتہک اس ےک م
 
ھچک ںیہن اتبن   اس ےن۔۔۔۔۔ ادح ےک وسال رپ احمل ن  ہ

 ی  ای   یم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

_______________________ 
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ںیہمت ایک اتگل ےہ وساہ اعمف رکدے یگ داخن وک۔۔۔۔۔احمل ادح ےک اسھت اھٹیب اچےئ م

 ہتش رکےن اتپسہل یک نیٹنیک یم آے ےھت ہکبج م

ن

ےتیپ وہے وپاتھچ ےہ وه دوونں حبص اک ن

  دنسپ ںیہن ایک اھت۔۔۔۔۔۔۔

ن

  مرواہن ےن ان ےک اسھت آن

 ےھجم اتگل ےہ۔۔۔۔۔ںیہن۔۔۔

ے

ویکہکن داخن ےن ملظ یک دح رکدی یھت اور ماہجں ی

ےھجم ںیہن اتگل وساہ اےس اعمف رکےکس یگ۔۔۔۔۔ادح اس یک ن  ت رپ ھچک وسےتچ وہے م

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔

 یک یھب وت دح رکدی یھت ہن مت ےن وه ںیہن داھکی ہک ےسیک وه دجسم یم م

ے

ّ
رگم داخن ےن حم 

م

ص

ی ا ب وہیئ ےہ۔۔۔۔۔رو راہ اھت ےھجم اتگل ےہ داخن یک داع ےس یہ وساہ 

ے

  مچی

 وک مت نپ ؤں یک م

ے

ّ
 رکے اس یک حم 

ے

ّ
 ن مت ےس حم 

ن

رگم اب ایک افدئہ ان س  اک ےلہپ وج ان

 ول ہی اہکں اک اوصل ےہ کیھٹ ےہ م

ن

  وه رمےن ےگل وت اعمیف امن
 
وجیت وھجمس اور رھپ چ

وساہ اےس اعمف ہن رکے۔۔۔۔۔۔ادح یک ن  ت رپ احمل اوسفس ےس اےس داتھکی 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

دح وه رشدنمہ ےہ اےس اوسفس ےہ ےھجم اتگل ےہ وساہ اےس اعمف رک دے یگ وه ڑلیک ما

 اجگ اےھٹ یگ۔۔۔۔۔

ے

ّ
 وی دےھکی یگ دانھکی اس یک حم 

ٹ

  اہمتری انبیئ وہیئ وی 
 
  چ
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   ےس ےسیپ اکنےتل م
 

ولچ دےتھکی یہ ریمی ن  ت کیھٹ وہیت ےہ ہی اہمتری۔۔۔۔ادح ج

  موہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 یم ایگ ےہ مممہ۔۔۔۔۔اتپ ںیہن داخ

ے

ن اہک وہاگ ےھجم وت اس یک نشنیٹ یگل ےہ وه سج احل

  ںیہن اچاتہ وه م

ن

ہن وه سب یم یہ اجن اتکس وہں اس ےک رہچے ےس گل راہ اھت ہک وه اجن

سب اس ڈر ےس ایگ ےہ ہک وساہ وہش یم اےت یہ اس دھکی رک ہصغ رکے م

  یگ۔۔۔۔۔۔وه رکفدنمی ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 ویکہکن واہں اس اک ای  ٹیلف یھب ےہ اور الھب اہکں اجاتکس موه دیئب یہ ایگ وہاگ

  اےت وہے اتہک ےہ اور احمل سب اخومیش ےس اس 
 
ےہ۔۔۔۔۔ادح اس ےک اسھت ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  مےک اسھت دقم المن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 مداخن اریئوپرٹ رپ بک ےس چنیب رپ رس اکھج رک اھٹیب یسک رہگی وسچ یم اھت اسھت یہ اس اک

  مفسی گیب یھب ڑپا اھت۔۔۔۔۔

مت ویکں س  وک گنت رکےت وہ داخن آج اہمتری وہج ےس وساہ اس احل یم یھت ارگ م

  وت یم وخد وک یھبک اعمف ںیہن رکاتکس اھت ہک ریمے رھگ یک یچب ےک اسھت م

ے

اےس ھچک وہاجن

  ماانت ملظ وہا ےہ۔۔۔۔۔اونر ےصغ ےس اس رپ داھڑےت یہ۔۔۔۔۔
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 رکیت یھت ےھجم ھجت رپ امن اھت رگم آج ھجت ےس م

ے

ّ
داخن یم ھجت ےس س  ےس زن  دہ حم 

پ م  ےک اسھت امن یھب متخ وہایگ۔۔۔۔دادی یھب اس ےس ہنم رہپ یتیل ےہ اور وه چپ

ے

ّ
حم 

  ای  انپ م
 
اس اہھت یم فسی گیب ےئل رظنںی اکھج رک ڑھکا س  یک ن  ںیت نس راہ اھت ہ

  رک رےہ ےھت
 
 اور وه یھب س  یک رفنت ہس راہ اھت وه ایس القئ اھت ہی وه مرفنت اس رپ اظہ

  موسچ راہ اھت۔۔۔۔۔

  اہمترا س  داھکیؤا اھت ہی وخن واےل ڑپکے ےنہپ رانہ م

ن

  دوھن

ن

ہی س  رون

۔۔۔۔۔اونر ےتہک یہ وت وه رظن ااھٹ رک اںیھن داتھکی ےہ۔۔۔۔۔   مس 

  من  ن   ہی داھکیوا ںیہن اھت ےھجم چس یم۔۔۔۔۔

  ظفل ےس وھجٹ یک وب آیت ےہ ےھجم وت نیقی یہ ںیہن م سب رےنہ دو
 
داخن اب وت اہمترے ہ

راہ مت رپ۔۔۔۔۔اب مت اجرےہ وہ ےھجم اتپ ےہ اجؤ ےگ دیئب ویہ اےنپ ٹیلف رپ اور رھپ ھچک م

 وہ۔۔۔۔۔اونر م

ے

ونیہم دعب واسپ آاجؤ ےگ وساہ ےس اعمیف اموگن ےگ اور مت رک یھب ایک تکس

  ےہ۔۔۔۔۔۔ اس یک ن  ت اکٹ رک ےتہک یہم

ے

  مسج رپ وه انپ یھٹم زور ےس دنب رکن

  دھکی دادی ےک اسےنم رس اکھج رک اتہک ےہ م

ے

 ی   ذلیل وہن

ن

دادی اّللّ احظف۔۔۔۔۔داخن م

رگم دادی اس ےک رس رپ اہھت رےنھک ےک اجبےئ اےس ےصغ ےس دھکی رک واہں ےس اھٹ اجیت م

  یہ۔۔۔۔۔۔
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 وہ۔۔۔۔اونر یھب ےتہک ادنر یک
 
رطف ےلچ اجےت یہ اور داخن ای   داخن مت ایس اقب

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  یک رطف اجن
 
  رظن انپ امں وک دھکی ن  ہ

داخن ےک دامغ یم س  یک ن  ںیت رفنت س  وھگم ریہ یھت یہی وسچ وسچ رک وه رس م

  ےہ ایک ریمی یطلغ یک اعمیف ںیہن ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اھتم رک ھٹیب اجن

  ےہ ہک اےس اےنپ

ے

 اکونں یم آواز آیت ےہ مداخن۔۔۔۔۔داخن ایھب وسچ یہ راہ وہن

   یم اہھت ڈاےل ڑھکا اےس یہ 
 

سج رپ وه رس ااھٹ رک اےنپ اسےنم داتھکی ےہ اہجں احمل ج

  مدھکی راہ اھت۔۔۔۔۔۔

 مئ وہےن واال ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

 اک ن

ٹ
 

  ممت ویکں اے وہ اجؤ اہیں ےس ریمی الفی

۔۔۔۔۔احمل اتسنہ وہا اس   بک یک رپواز رک یکچ ےہ داخن اصچ 

ٹ
 

ےک مآپ یک الفی

 ی رکسنی وک م

ٹ

ی  ای   یم اتھٹیب ےہ اور داخن ریحایگن ےس ےلہپ اےس اور رھپ اسےنم یگل ی 

گ آریہ یھت۔۔۔۔۔

ن

 ی
می

 

ب

 

ٹ

 یک ن

ٹ
 

  داتھکی ےہ اہجں الفی

 ین ےس اتہک م

 

رگم یم وت دو ےٹنھگ ےس اہیں اھٹیب وہں ےھجم اتپ ویکں ںیہن الچ۔۔۔۔وه رپش

  ےہ۔۔۔۔۔

ویکہکن آپ اک دل اور دامغ وساہ ےک نپ س اھت یم ایسی ھجت ےس ےنلم آن   اھت وساچ ھجت ےس لم م

 نس م

ٹ
ن

 وہریہ یھت اونمس

ٹ
ن

 یک اونمس

ٹ
 

  اہیں آن   وت ریتی الفی
 
رک ےھجت اھجمسؤ اگ رگم چ
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رک یم واسپ اجےن واال اھت ہک رظن ریمی ھجت رپ ڑپی اہجں وت وسوچں یم مھگ اھٹیب اھت یم م

 ےھجت ےئل ریغب یہ دیئب م

ٹ
 

ادےھ ےٹنھگ ےس واہں ڑھکا اھت رگم وت ااھٹ یہ ںیہن اور ریتی الفی

 سم وہیئگ۔۔۔۔۔

ٹ
 

  میلچ یئگ۔۔۔۔۔احمل وک تہب وخیش وہیت ےہ ہک اس یک الفی

  ےہ ہک احمل اس اک وکیئ ن  ت ںیہن یم د

ے

ورسی ٹکٹ ےل اتیل وہں۔۔۔۔وه اتہک ڑھکا وہن

  ماہھت ڑکپ ےک دون  رہ اھٹیب داتی ےہ۔۔۔۔۔م

 وتےن اس وک فیلکت م

ن

 اج ن  ر ای  ن  ر سب ای  ن  ر وساہ اک اسانم رک اس ےس اعمیف امن

ے

م

 رک ارگ وت اےسی الچ اجےئ اگ ہن وت وساہ ےک اس

ے
 

ھت مدی یھت ہن وت اب اس یک فیلکت ی  داس

 دل ےہ ریمی ن  ت امن ےل زیلپ ای  ہنیہم وت رہ رک دھکی وساہ ےک م

ن

س  ےھجمس ےگ ہک وت ی 

پ اس اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔   ماسھت سب ای  ہنیہم۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ وت وه چپ

  میم ےن اّللّ ےس ودعہ ایک ےہ ہک وساہ وک یھبک انپ لکش ںیہن داھکیؤ اگ۔۔۔۔۔

 وساہ ںیہن اچےہ۔۔۔۔یم وساہ وک انمؤ اگ ہک مداخن رگم وتےن ہی یھب وت اہک اھت ہن

ے

  ی
 
 چ

ےھجت سب ای  ومعق دے دے ےھجم نیقی ےہ وه رایض وہاجے یگ۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ م

  موت وه ھچک دی   وساتچ ےہ۔۔۔۔م

احمل وت رھگ اج یم ںیہن اؤ اگ اس ےک اسےنم۔۔۔۔داخن اس ےک اکدنےھ رپ اہھت رھک ےک م

  مداتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اتہک ےہ سج رپ احمل اوسفس ےس اےس
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احمل اہکں ایگ ےہ۔۔۔۔۔دادی وج ایھب س  ےک اسھت اتپسہل آیئ ںیھت احمل وک ہن دھکی م

  رک ادح ےس وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔

  موه داخن ےس ےنلم اریئوپرٹ ایگ ےہ اتہک ےہ اےس واسپ ےل رک اؤ اگ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔۔موه سب ای  ن  ر ںیہک اگ اور وه ایھب اجےئ اگ

ے

  م۔۔۔۔رواہن زنطہی رکسمان

 ری وہب ےہ وت مہ یھبک اس ےک اسھت ی  ا م
 
  ہک وساہ ہ

ے

ںیمہ اعمف رکدانی ںیمہ ارگ اتپ وہن

وہےن ںیہن دےتی۔۔۔۔۔دادی اسےنم ےھٹیب افغر وک یتہک یہ ںیھنج نس رک افغر وفرا یفن م

  میم رس الہےت یہ۔۔۔۔۔

 ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ مارے اامں آپ ہی ایک رک ریہ یہ ںیمہ آپ

ے

 
  مس  ےس وکیئ اکشی

  یج ںیمہ وت سب داخن رپ ہصغ ےہ۔۔۔۔۔رواہن یھب اےگ ارک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 را۔۔۔۔۔راسخہن یتہک م
 
اٹیب ہصغ وت ںیمہ یھب ےہ اس رپ رگم اب ایک رکے اٹیب یھب ےہ وه ہ

  میہ وت اونر اںیھن ےصغ ےس دےتھکی یہ ںیھنج دھکی وه رظنںی اکھج یتیل یہ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔افغر مسب

ے

 اب مہ الخ ےل ےگنیل۔۔۔مہ انپ یٹیب وک اور فیلکت یم ںیہن دھکی تکس

  ےہ رگم رھپ وه اخومش ریتہ یہ۔۔۔۔۔

ے

  مےتہک یہ وت دادی وک وھتڑا دھک وہن
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 ی   وه ںیہن اچےہ الخ۔۔۔۔۔ادح وفرا اتہک م

 

الکن وساہ ےس ای  ن  ر وپھچ ےئجیل اگ ش

  ےہ۔۔۔۔۔

رانہ اچےہ یگ سج ےن اےس فیلکت دی۔۔۔۔۔رواہن م وه ویکں اب اس ےک اکنح یم

  م
 
  ےہ رگم وه اخومیش ےس واہں ےس اھٹ رک ن  ہ

ے

ےصغ ےس اتہک ےہ سج رپ ادح وک تہب ہصغ ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

  میک رطف اجن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

یسیک تعیبط ےہ اب وساہ آپ یک۔۔۔۔۔ڈارٹک اس اک چپ  اپ رکےت وہے وپیتھچ م

  یہ۔۔۔۔

  کیھٹ ےہ اب۔۔۔۔۔سب رصتخم اس وجاب۔۔۔۔۔

  ےھٹیب یہ مت ےس ےنلم ےک م
 
ممہ ڈگ۔۔۔۔اےنپ رھگ واولں ےس انلم اچوہ یگ وه س  ن  ہ

الہیت ےئل۔۔۔۔۔ڈارٹک ایپر ےس یتہک یہ سج رپ وه ےچین ہنم رکے اابثت یم رس 

  ےہ۔۔۔۔۔

  یک رطف اجیت یہ اور وساہ م
 
کیھٹ ےہ یم ایھب یتجیھب وہں اںیھن۔۔۔۔ڈارٹک یتہک ن  ہ

  ےہ اےس دھکی رک اس یک آھکن م

ے

ی ےہ اہجں وساہ داخن اھکل وہن

ے

هٹ
ب ك

ی وھکل رک د

ھل

ے

ہ ٹ

انپ 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ہہب اجن

ے

ی رپ رگن

ھل

ے

ہ ٹ

  مےس ای  آوسن اس یک 
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ی ےہ اہجں ےس افغر مدروازہ وھکےنل یک آواز رپ وه آوسن 

ے

هٹ
ب ك

  یک رطف د
 
اصف رکے ن  ہ

  ماور ےچب ادنر اےت یہ۔۔۔۔۔۔ آہیس فیس رواہن فشک دادی اونر راسخہن ادح زواہ

یسیک ےہ ریمی یٹیب۔۔۔۔۔افغر اس ےک رس رپ اہھت رھک ےک وبےتل یہ سج رپ سب م

  اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔

ل ملع ںیہن اھت
ب لک
ہک مت ریمی وہب وہ۔۔۔۔۔راسخہن اےگ ارک  اٹیب ںیمہ اعمف رکدو ںیمہ 

  ماےس یتہک یہ سج رپ وہ یفن رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 ریہ یہ ےھجم آپ س  ےس وکیئ وکشہ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مایٹن آپ ویکں اعمیف امن

اور داخن ےس۔۔۔۔۔داخن ےس ےہ۔۔۔۔ادح وفرا وپاتھچ ےہ سج رپ س  وساہ یک م

  مرطف دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔

   وکشہ ںیہن ےہ سب رفنت ےہ۔۔۔۔۔۔ںیہن داخن ےس یھب وکیئ

 م ےس م

ن

 م یھب یم اہمترے ن

ن

 رکو مہ اس ےس الخ ےل ےگنیل اس صخش اک ن

ے

وساہ مت رکف م

ج  ا رک دواگن تہب فیلکت دی ےہ اس ےن ںیہمت۔۔۔۔۔رواہن وساہ یک ن  ت نس رک وفرا م

  اتہک ےہ سج رپ وساہ ےچین ہنم رکیتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ سج اک وجاب س  یہ االسلم مکیلع۔۔۔۔۔احمل روم یم

ے

 اےت یہ س  وک السم رکن

  ای  زن  ن وہرک دےتی یہ۔۔۔۔۔۔
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 ۔۔۔۔۔

ے

  دھکی اس ےک ےھچیپ داتھکی ےہ اہجں وکیئ ںیہن وہن

ے

  ماور ادح اےس ادنر ان

  اےن رپ وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔
 
ی  

ے

  مداخن اہک ےہ۔۔۔۔۔ادح اس ےک ف

 ہک وساہ م وه الچ ایگ یم ےن رواک اےس رگم وه ںیہن رواک۔۔۔۔۔احمل

ے

وھتڑا اواچن وباتل ےہ ن

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  میھب ےنس اور وساہ اس یک آواز نس ےک ہن یھجمس ےس اےس د

ی 

ے

هٹ
ب ك

وساہ وک یسک ےن اتبن   ںیہن۔۔۔۔۔احمل وساہ وک دھکی رک اتہک ےہ سج رپ وساہ رواہن وک د

  ےہ۔۔۔۔۔

  رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ
پ
  مت آےئگ وہ مت اتب دو۔۔۔۔۔۔رواہن خ

 مبیجع وہ یئھب

ے

  ی
 
 ںیہن اؤ اگ چ

ے

  ی
 
۔۔۔۔وساہ داخن دیئب الچ ایگ ےہ وه اتہک ےہ چ

وساہ ںیہن اچےہ یگ اور ہی یھب اہک ےہ ہک اےس انہک ھجم ےس الخ ںیہن ےل ہی اس اک ااسحن م

  موہاگ ھجم رپ۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ وت وساہ اس یک ن  ت نس رک اخومش ریتہ ےہ۔۔۔۔۔

ور الچ ایگ ےھجم اس احل یم وھچڑ ےک اےنپ ےئل ماظمل اھت ہن یھبت ملظ یہ رکے اگ اب د

ی اےنپ اور داخن م

ے

هٹ
ب ك

ی د

ھل

ے

ہ ٹ

رفنت وت دھکی اتیل ریمی رظن یم۔۔۔۔۔وساہ وسیتچ انپ 

 م وک اہھت ےس لسم رک اٹم دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  ےک ن
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داخن ےن اہک اور مہ ےن امن ایل مہ وت ےگنیل الخ اچےہ ھچک یھب رکول وساہ مت اتبؤ ںیہمت وکیئ م

ی مارتع

ے

هٹ
ب ك

اض ےہ۔۔۔۔۔رواہن اتہک وساہ ےس وپاتھچ ےہ سج رپ وساہ احمل وک د

  ےہ۔۔۔۔۔

  زیلپ م

ن

 مئ رک اجن

ٹ

کیھٹ ےہ ارگ انیل ےہ وت ھچک ونیہم دعب ےل انیل رگم ایھب ںیہن ایھب ھچک ن

پ ریتہ م   ےہ وت وساہ ھچک ںیہن یتہک وه سب چپ

ے

وساہ۔۔۔۔۔احمل اس یک تنم رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

 ر
 
  مے اسھت اجؤ یگ ہن وحیلی۔۔۔۔زواہ اس ےک نپ س ارک یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔ااھچ وساہ مت ہ

  مںیہن یم اےنپ رھگ اجؤ یگ۔۔۔۔۔وه رکسماےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 رے اسھت ولچ۔۔۔۔۔زواہ تنم رکیت ےہ وت ادح وفرا اےس وٹاتک ےہ۔۔۔۔۔
 
  وساہ زیلپ ہ

  وه انم رک ریہ ےہ وت ویکں وفرس رک ریہ وہ اےس اجےن دو 
 
اےس انپ یلمیف ےک مزواہ چ

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  نپ س۔۔۔۔۔ادح یک ن  ت رپ وه وساہ یک رطف د

پ ویکں وہں ھچک وہک وکیئ ن  ت رکو ھچک وت وبول۔۔۔۔۔فشک اس ےک م پ چپ وساہ مت چپ

  منپ س ارک یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

ےھجم رھگ ےل رک ےلچ ریما اہیں دم وھگاتٹ ےہ۔۔۔۔وه فشک یک ن  ت رپ یتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔
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 رکو۔۔۔۔رواہن اس 

ے

اہں یم ےن ڈارٹک ےس ن  ت یک ےہ لک مہ رھگ ےلچ ےگ مت رکف م

  ےہ سج رپ اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےک رس رپ اہھت رھک

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

آج داخن وک دیئب آے وہے ای  ہنیہم وہایگ اھت اور وساہ ےس دور وہے یھب وه وساہ ےس م

ل دور وہایگ اھت ہن اےس 
ب لک

  اھت اور ہن نپ اتسکن ایگ اھت رگم ایھب ھچک دی   ےلہپ ای  اکل م

ے

اکل رکن

 اب یھت اور وه م

ن

ےن اےس نپ اتسکن اےن رپ وبجمر رکدن   اھت اہجں دادی یک تعیبط تہب خ

اےس یہ الب ریہ یھت وه ایھب یہی وسچ راہ اھت ہک ارگ وساہ ےس اسانم وہا وت۔۔۔۔ںیہن ںیہن م

اجؤ اگ اہں ہی کیھٹ ےہ وه وخد یہ وسچ رک اتہک اھٹ رک موه اہجں آے یگ یم اس ےس دور وہ

  ےہ ہک یھبت اس اک ومن  لئ اتجب ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  انپ گنکیپ رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ولیہ۔۔۔۔۔وه ومن  لئ اکن ےس اگلن

  ممت آرےہ وہ۔۔۔۔۔اےگ ےس ادح یک آواز وگیتجن ےہ۔۔۔۔

  ماہں آراہ وہ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔ادح یک ن  م

ن

 ا رکےک آن

ٹ

  مآرےہ وہ وت دل ی 

ے

ت رپ وه گیب ااھٹےت وہے رک اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  مایک بلطم۔۔۔۔۔
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وساہ الخ ےنیل ےک ےئل رایض وہیئگ ےہ اس ےک اھبیئ ےن اہک ےہ ہک اےس وہک اےت یہ وساہ م

  موک وھچڑ دے ورہن وه الخ ےل یگل۔۔۔۔۔۔ادح اےس اسری ن  ت اتبرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

اےس اتگل ےہ ہک ادح ہہک دے اگ ممت ےن وساہ ےس وپاھچ ےہ وه یھب یہی اچیتہ ےہ۔۔۔۔۔

لن ف اھت۔۔۔۔۔

ے

ی

ن

ج
م

  مںیہن وه ںیہن اچیتہ رگم وجاب تہب 

ےن اہک وه ںیہن رانہ اچیتہ داخن ےک اسھت وه م اہں یم اور زواہ ےئگ ےھت اےکس نپ س رگم اس

  میتہک ےہ اےس وہک ےھجم وھچڑ دے۔۔۔۔۔۔

  م۔۔۔۔۔۔داخن اب وت ایک رکے اگ۔۔۔۔۔۔ادح اےس ھچک ہن وباتل دھکی اتہک ےہ

  ڑپے اگ سج یک یسک وک ادیم یھب م

ن

اتپ ںیہن اب یم ایک رکو اگ ےھجم اتگل ےہ اب ےھجم وه رکن

ںیہن وہیگ۔۔۔۔۔داخن اتہک وفن اکٹ داتی ےہ اور ادح اس یک ن  ت رپ ریحان اس وفن وک م

  داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

  وخد ےس اتہک ےہ ہکبج

ے

  یہ وہاگ۔۔۔۔وه گیب کیپ رکن

ن

آںیھکن م ماب وساہ ےک اسےنم اجن

  میھب الل وہریہ وہیت یہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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وساہ داخن یھب آراہ ےہ ایھب یھب وسچ ول اہمترا ایک ہلصیف ےہ زدنیگ مت ےن زگارین ےہ م

رواہن ےن ںیہن۔۔۔۔۔۔فشک اس ےک نپ س ڑھکی یتہک ےہ وج ااملری یم ھچک م

 ھ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔م

ٹ ن

  مڈوھی

 ی ہلصیف ماھبیھب یم ےن ہلصیف رک ایل 

ن

ےہ ےھجم ںیہن رانہ داخن ےک اسھت ہی ریما آخ

  ےہ۔۔۔۔۔

وساہ ریمے نپ س وھٹیب اور ریمی ن  ت وغر ےس ونس۔۔۔۔۔فشک اےس اےنپ اسھت ڈیب رپ م

  ماھٹیبےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

دوھکی وساہ یم ہی ںیہن ہہک ریہ ہک داخن طلغ ںیہن ےہ وه طلغ ےہ رگم اس ےس زن  دہ طلغ م

   وہنجں ےن اےس اتبن   ںیہن۔۔۔۔۔اس ےک رھگ واےل یہ

۔۔۔۔وساہ م

ے
ن

 یہ وج اےنپ رھگ واولں یک یس

ے
ن

اھبیھب اتبن   اھت اوہنں ےن رگم داخن یسک یک یس

  موک فشک یک ن  ت تہب ی  ی یتگل ےہ۔۔۔۔۔۔م

وساہ ارگ داخن ںیہن نس راہ اھت وت اےس ای  ڑپھت امر ےک اتبےت ےک دھکی ریتی نہب طلغ یھت م

  ہن رگم اچسیئ وت اتپ لچ اجیت اور اس رطح رھپ ماےس ےصغ ےس ےتہک ایک

ے

  وه رھگ ےس الچ اجن

ے

 رکن

 

ے

پ رےہ ہک م وه اہمتری زدنیگ وت ذعاب ںیہن انبن نکیل اس ےک رھگ واےل اس ڈر ےس چپ
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ارگ اےس اہک وت وه ںیمہ یہ طلغ ےھجمس اگ اور رھپ الچ اجےئ اگ ںیمہ وھچڑ ےک۔۔۔۔۔فشک م

  مر رکیت ےہ رگم رھپ یفن یھب رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔میتہک ےہ وت وساہ اس یک ن  وتں رپ وغم

ےھجم سب اانت ن  د ےہ ہک داخن ےن ریمے اسھت طلغ ایک اور یم ںیہن اچیتہ اب ان ےک م

  اسھت رانہ ن  ت متخ۔۔۔۔وساہ یتہک ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 دی۔۔۔۔۔فشک یک ن  ت رپ وه رک اجیت م

 

داخن ےک دعب رک وکس یگ یسک ےس ش

  ےہ۔۔۔۔۔

 رکوکس یگ اس ےک  وبول انب وکس یگ

ے

ّ
ر  ہی رھپ داخن یسیج حم 

سف
 م
ہ

یسک وک اانپ 

  ماسھت۔۔۔۔۔فشک ڑھکی وہرک اس ےک نپ س آیت ےہ۔۔۔۔۔

 دی ںیہن رکو یگ۔۔۔۔۔

 

  میم ش

ہی وت مت ہہک ریہ وہ ہن رگم رواہن وت رکے ےگ وه وت ایھب ےس ہہک رےہ یہ ہک وساہ ےک ےئل م

  م ن  ت اتبیت ےہ۔۔۔۔۔۔وکیئ ااھچ ڑلاک لم اجےئ۔۔۔۔۔فشک اےس رواہن یک

 دی ںیہن رکو یگ اور آپ زیلپ ےھجم ریمے ےلصیف رپ ڑھکا م

 

اھبیھب ااسی ھچک ںیہن وہاگ یم ش

ی م

ے

کلٹ

ن

ن

رےنہ دںی رواہن اھبیئ ےس یم ن  ت رک ولیگن۔۔۔۔۔وه یتہک اس یک اسڈیئ ےس 

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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 دی وت رکین ڑپیت ےہ ورہن ایلیک وعرت اس اعمرشے یم ای  رھتپ ےک

 

ی  ای   ےہ م وساہ ش

  ےہ

ے

  وہا لکن اجن

ے

  وکیئ نپ ؤں ےس وھٹرک امرن
 
  ےہ م ےسج ہ

ے

  وعرت وک ای  احمظف اچےیہ وہن
 
ہ

  ےہ۔۔۔۔۔فشک اس اک اہھت ڑکپ ےک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یہ وہن
 
  موج رتہب اس اک وشہ

 رکے ےھجم ںیہن ریہ اس ےس تبحم س  اہجں اےس 

ے

 م

ے

 
اھبیھب زیلپ داخن یک امحی

طلغ ہہک رےہ یہ ویہ آپ ویکں اےس کیھٹ ھجمس ریہ یہ وه طلغ ےہ اس ےن ریمے م

اسھت وج ایک ےہ وه اپ وک ویکں ںیہن دھکی راہ۔۔۔۔۔وساہ ادکیم یہ ےصغ یم آاجیت 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 رےہ ےسیج یم دھکی ریہ وہں وه اہمترے ےئل انتک موساہ س  اےس وےسی ویکں ںیہن دھکی

 س ںیہن 

ے

  یھب یسک ےن اس رپ ی

ے

رون   اھت ںیہمت وت اتپ یھب ںیہن ےہ رگم ی

  ماھکن  ۔۔۔۔فشک یھب تخس ےجہل یم یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 س ںیہن آن   م

ے

 وی رگم ےھجم ی

ٹ

وه ڈراہم اھت اس اک سب اور ھچک ںیہن ےھجم ادح ےن داھکییئ یھت وی 

  یم ےصغ ےس یتہک ےہ سج رپ فشک ماس رپ۔۔۔۔۔ےھجم

ن

 ںیہن ریہ تبحم۔۔۔۔۔وه آخ

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ماےس اوسفس ےس د

  متہب اتچبؤ یگ وساہ داخن وک وھک رک۔۔۔۔۔
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  م
 
یم اںیہن احلص رکےک اتچب ریہ وہں اھبیھب وھک رک وکسن یم اؤ یگ۔۔۔۔۔وه یتہک ن  ہ

  ماجیت ےہ۔۔۔۔۔۔ یک رطف اجیت ےہ اور فشک ای  یبمل اسسن ےل رک ویہ ھٹیب

________________________ 

 اسرے یہ وحلي  واےل وموجد ےھت ہکبج داخن دادی م

ے
ے

دادی ےک رمکے یم اس وق

  ےک نپ س ڈیب رپ اھٹیب ان ےک نپ ؤں دن   راہ اھت۔۔۔۔۔۔

داخن ریمی ای  ن  ت امن ےل۔۔۔۔۔دادی یک وبیھج وہیئ آواز رپ وه رس ااھٹ رک اںیھن م

  مراہ وہ ایک دادی۔۔۔۔۔مداتھکی ےہ ےسیج وپھچ 

 ےل اےس واسپ اس وحلي  یم ہکلم انب رک ےل آ۔۔۔۔دادی یتہک یہ م

ن

وساہ ےس اعمیف امن

  موت وه ل  چیب رک ےچین ہنم رک اتیل ےہ۔۔۔۔

دادی یم ےن تہب اعمیف امیگن اس ےس رگم وه ےھجم اعمف رکےن ےک ےئل ایتر ںیہن م

  ےہ۔۔۔۔

ےہ ہن وج وه ںیہمت اعمف رکدے یگ۔۔۔۔اونر م مت ےن اس ےک اسھت ےسیج تہب ااھچ ایک

  متخس ےجہل یم ےتہک یہ۔۔۔۔۔م

ن  ن   آپ وت اےسی رک رےہ ےسیج یم ےن لتق ایک وہ سج یک وکیئ اعمیف ںیہن م

  مےہ۔۔۔۔داخن اےنپ ن  پ یک ن  ت نس رک ےصغ ےس رگم آہتسہ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔م
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 ن  ت اک اس یک تبحم اک

ن

اس ےن وج اہمترے اسھت م مت ےن لتق یہ وت ایک ےہ وساہ ےک ج 

وخاب دےھکی ےھت ان س  اک۔۔۔ںیہمت یھب لتق رکےن ےک ی  ای   زسا ینلم 

  ماچےیہ۔۔۔۔۔زشیم وج ویہ یھٹیب یھت اس یک ن  ت رپ ڑھبک ایتھٹ ےہ۔۔۔۔

 ھا ل رک ن  ت رکو ںیہمت وکیئ قح ںیہن ریمے اور وساہ ےک چیپ یم ڑپےن اک م

مٹ
س

زن  ن 

  مےھجم اتپ ےہ ںیہمت سک زیچ اک دھک 

ے

ےہ۔۔۔۔داخن یھب اس یک ن  ت رپ ےصغ ےس ڑھکا وہن

  ےہ۔۔۔۔

ےھجم وکیئ وشق ںیہن ےہ اہمترے اور وساہ ےک چیپ یم اےن اک اور سک دھک یک ن  ت رک م

 رپ اہھت ن  دنھ وساایلں رظنوں ےس یتہک ےہ ہکبج اسرے م

ن

رےہ وہ مت؟؟؟۔۔۔۔وه یس 

  یم م

ٹ ن

یھبک زشیم وت یھبک داخن وک دےتھکی یہ وج دوونں آج یہس ڑلےن ےک ومی

  ےھت۔۔۔۔

را اکنح ھجم ےس ویکں ںیہن وہا۔۔۔۔۔داخن اس یک ںیہمت اس ن  ت اک دھک ہک اہمتم

  مرطف ایلگن رکے اتہک ےہ اور زشیم اس یک ن  ت رپ زنطہی سنہ دیتی ےہ۔۔۔۔۔

 روہ ےھجم دھک ںیہن وخیش وہریہ ےہ ہک رکش ریما اکنح مت ےس ںیہن م

ے

وخش یمہف یم م

 موہا ورہن ارگ ےھجم اکنح ےک دعب اتپ اتلچ ہک وساہ اہمتری ویبی ےہ وت مت 

ے

وسچ یھب ںیہن تکس
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 سیپ رک یتہک م

ے
ن

ےھت داخن ہک یم اہمترے اسھت ایک رکیتکس یھت۔۔۔۔۔زشیم دای

  ےہ۔۔۔۔۔

  مزشیم ھٹیب اجؤ داخن مت یھب وھٹیب۔۔۔۔۔راسخہن دوونں وک دھکی رک یتہک یہ۔۔۔۔۔

ای  ٹنم امام ہی سک ن  ت اک اانت رھبم داھکی ریہ ےہ اور مت رک ایک ریہ وہ اہیں ںیہمت رشم م

ںیہن آیت واہں رےتہ وہے اہجں اہمترا اکنح وہےن ےس ےلہپ یہ متخ وہایگ ایھب وکیئ م

زعت دار ڑلیک وہیت ہن وت واسپ ادرھ اک رخ یہ ہن رکیت۔۔۔۔۔۔داخن یک ن  ت رپ واہں م

پ یہ وہاجیت ےہ م وموجد س  یہ ہنم وھکےل داخن وک دےتھکی یہ اور زشیم وک ےسیج چپ

  ماس ےک اافلظ نس رک۔۔۔۔۔

   وبل راہ ےہ۔۔۔۔دادی آہتسہ ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔داخن ایک

  مدادی اور وج ہی ہہک اجریہ ےہ وه وکیئ ںیہن دھکی راہ۔۔۔۔۔داخن وفرا اتہک ےہ۔۔۔۔۔

داخن اےنپ اافلظ رپ وغر رکو ےلہپ وت یم اچیتہ یھت ہک وساہ اہمترے نپ س واسپ آاجے م

 دی ماب یم اےس وخد اجےک وہکں یگ ہک وه مت ےس الخ ےل رک یسک ا

 

ےھچ ڑلےک ےس ش

 ہک اس یک زدنیگ یم یھب وخایشں آے ارگ اہمترے اسھت رےہ یگ وت وخایشں وت م

ے

رکےل ن

دور یک ن  ت ےہ وه رکسما یھب ںیہن ےکس یگ۔۔۔۔۔زشیم تخس ےجہل یم یتہک داخن وک م

  میہس واال ہصغ دال یئگ یھت۔۔۔۔۔
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  مزشیم انپ زن  ن وک اگلم دو ورہن یم اےس چنیھک ولاگن۔۔۔۔۔داخ

ے

 ن

ٹ

ن اتہک اس یک رطف ی 

ےہ ہک س  یہ انپ ہگج ےس ڑھکے وہاجےت یہ اور اونر داخن ےک اےگ ارک اس ےک 

  ےہ  ہنم رپای  زور دار

ے

  اھچ اجن

ٹ

 ن

ن
ن

ڑپھت امردےتی یہ سج ےس اموحل یم ادکیم یہ س

  ہکبج داخن ہنم رپ اہھت رںیھک اونر وک ےبینیقی ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

ے ںیہن ےکس مت ےس دورسی وعرت زعت یک ایک ادیم رےھک مانپ ویبی وک وت زعت د

 ن ےہ اہمتری سج رپ مت ایھب اہھت م

ن

ارے اانپ ںیہن وت اےنپ اخدنان اک یہ ایخل رکول ہی ک

ااھٹےن واےل ےھت۔۔۔۔۔۔اونر دشی   ےصغ یم ےتہک یہ ہکبج احمل ےصغ ےس زشیم وک م

 ۔۔۔۔۔داتھکی ےہ ویکہکن ہن وه اےسی اافلظ یتہک ہن اےس اےسی رک

ے

  ڑپن

ن

  من

  یم ہی نیقی ںیہن رکراہ اھت ہک راہعب ےن 
 
 امرےت چ

ے
ے

اکش ن  ن   ہی ڑپھت آپ ےھجم اس وق

وخدوخیش یک ےہ آج وج یم اس احل یم وہں وه س  آپ ولوگں یک یطلغ ےہ آپ م

  م
 
ولوگں یک وہج ےس یم ےن وساہ ےک اسھت اانت ی  ا ایک ن  ن   آپ وج راہعب ےس رفنت اظہ

 اس ےس اتگل اھت ہک راہعب ےن وخدوخیش یک ےہ ارگ آپ ےھجم آرام ےس مرکےت ےھت ہن ےھجمم

 یک ن  وتں ےک ےئل ےھجم اھٹیبےت ےھت م

ن

 

اھٹیب ےک اھجمسےت وت ایک یم اتھجمس ںیہن ےسیج سب

 ےھت ارے ہی یھب وھچڑے ےھجم م

ے

 ںیہن اتب تکس

ے
ے

آرام ےس اھجمسےت ےھت وت ایک اس وق

 ی ڑپھ ول۔۔۔۔۔داخن ےصغ میھبک آپ ولوگں ےن ہی ںیہن اہک ہک ای  

 

ن  ر راہعب یک ڈای
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پ گل اجیت ےہ ویکہکن ںیہک ہن ںیہک وت اس یک ن  ت م ےس اتہک ےہ وت واہں ےسیج س  وک چپ

  میم اچسیئ یھت ہن۔۔۔۔۔

 ی ڑپھ ول مت ےن ویکں ںیہن ڑپیھ اور اب اہمترا وکیئ قح م

 

ںیہمت اہک وت اھت راہعب یک ڈای

  ںیمہ ی  ا ےنہک اک۔۔۔۔ااجعز

ے
ن

 
 ےئل ےتہک یہ۔۔۔۔۔ ںیہن ب

 
  ماےگ ارک امےھت رپ ب

وت امرےت ہن ےھجم ڑپھت ےسیج ایھب امرا ےہ رکےت ھجم ےس ایسی یہ رفنت ےسیج ایھب س  رک م

 ہی س  وج ایھب رک رےہ یہ۔۔۔۔۔وه یھب وےسی یہ م

ے
ے

رےہ یہ ویکں ںیہن ایک اس وق

م

ے

ہت
ک

  ےہ۔۔۔۔۔ 

ےھجم ی  ن  د رکدن   آپ ولوگں ےن سب اس وہج ےس ہک یم آپ ولوگں ےس دور ہن وہاجؤ 

ای  اوالد وج یچب یھت آپ ےک نپ س رکدن   اس اوالد وک ی  ن  د اور وخار۔۔۔۔۔وکسن لم راہ م

  ہگج ےس رفنت لم ریہ ےہ م
 
  یسک ےس ہ

 
ےہ وہاگ ہن ےھجم اس احل یم دھکی رک ہ

پ یہ رےتہ یہ اور وه مےھجم۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اتہک س  یک رط ف داتھکی ےہ وج س  چپ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

 رھبن

ن

  مس  رپ ای  رظن ڈال رک ےبمل ےبمل دن

  ےہ دانھکی یھبک اس یک وہج ےس یم رم اجؤ اگ۔۔۔۔۔اونر ےصغ م

ے

 ن رکن

 

ہی ہشیمہ ںیمہ رپش

ے یہ۔۔۔۔

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  ےس ےتہک وصےف رپ رس اھتم رک 
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رےہ یہ۔۔۔۔۔راسخہن وفرا یتہک یہ ہکبج ن  ق اسرے م اّللّ ہن رکے یسیک ن  ںیت رک

  ماخومیش ےس ھٹیب اجےت یہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ی گ ےہ وت آپ لک ےلچ ےگ ہن ریمے م

ٹ

ی ی
م
رواہن افص ےک اوکسل یم ڑیپسٹنی 

  م

ے

اسھت۔۔۔۔۔فشک اس ےک اسےنم ھٹیب رک وبیتل ےہ وج یسک اکم یم رصموف وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

 مئ ںیہن ےہ۔۔۔۔وه روےھک نپ ےس اتہک ےہ ویکہکن ایھب ممت وخد یلچ 

ٹ

  ریمے نپ س ن

ن

اجن

 اےس یہی گل راہ اھت ہک فشک یہ م

ے

 رواہن وک راہعب اک چس اتپ ںیہن الچ اھت یھبت ایھب ی

ے

ی

  راہعب اور اس یک رجمم ےہ۔۔۔۔۔

 اےسی یہ اتلچ رےہ اگ آپ وک اتپ م

ے

 آپ اےسی ہنم انب رک رںیھک ےگ بک ی

ے

رواہن بک ی

 ی وہریہ ےہ وه یتھجمس ےہ ہک اس ےک امں م ےہ

ٹ

  ڑپ راہ ےہ افص ی 

 

اس ےس وچبں رپ انتک ی  ا ای

 رایگض ےہ وه روز ھجم ےس وپیتھچ ےہ ہک۔۔۔۔۔۔وه ایھب وبل یہ ریہ وہیت 

ن

ن  پ یم ن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 اری اس ہنم انب رک واہں ےس اھٹ اجن

ن

 
 
  ےہ ہک رواہن پ

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

556 

 رایگض انپ ہگج رگم وچبں ےک ےئل مہ

ن

 یہ۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت م رواہن ن

ے

ای  وت وہ تکس

  وہا رک رک اےس داتھکی ےہ اور فشک وفرا ڑھکی وہےک اس ےک نپ س آیت م

ے

  اجن
 
رواہن ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے یم مہ ای  یہ آپ لک ریمے اسھت ےلچ ےگ اوکسل۔۔۔۔۔وه م
مل
مع

زیلپ وچبں ےک 

  ےہم

ے

  الچ اجن
 
  ن  ہ

ے

 ہکبج فشک سب میتہک ےہ وت رواہن ھچک وسچ رک اابثت یم رس الہن

  اخومیش ےس رمکے یم یہ ریتہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

وساہ اٹیب ایک رک ریہ وہ۔۔۔۔۔افغر بک ےس وساہ وک نچک یم ڑھکا دھکی وپےتھچ یہ وج م

  ماجنےن ایک رک ریہ یھت۔۔۔۔۔م

افغر ماوب آج یم س  ےک ےئل ی  ن  ین انب ریہ وہں۔۔۔۔وه نچک ےس یہ آواز اگلیت ےہ وت 

  مےک اسھت آہیس یھب رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔م

پ یہ رےہ  ولچ رکش ریمی یٹیب اک دل وت الہب ورہن یم ھجمس راہ اھت اب ہی ہشیمہ چپ

 ر رک ےتہک یہ۔۔۔۔

ے

  میگ۔۔۔۔۔افغر انپ اوھکن ےس ہمشچ ان

اہں اّللّ اک رکش ےہ۔۔۔۔۔وه افغر اصچ  آپ ےس ای  ن  ت رکین یھت۔۔۔۔آہیس م

  ااھچ د

ٹ ن

  مھکی یتہک یہ۔۔۔۔۔مان ےک ومی
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  ماہں وہک ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔وه ان یک رطف ولہپ دبےتل یہ۔۔۔۔۔

یم ہہک ریہ یھت وساہ ارگ الخ ےل ےل یگ وت ایک وه وخش رہ ےکس یگ یسک اور ےک اسھت م

بلطم ےھجم ںیہن اتگل وه داخن وک وھبل نپ ےئ یگ۔۔۔۔۔وه یتہک یہ وت افغر ےک امےھت رپ م

 آاجےت یہ۔۔۔۔۔
 
  مب

 ال رک وپےتھچ مآپ انہک
 
 ایک اچہ ریہ یہ آہیس مگیب لھک رک ںیہک۔۔۔۔افغر امےھت رپ ب

  یہ۔۔۔۔۔

یم سب ہی انہک اچہ ریہ وہں ہک ای  ن  ر وساہ وک اھٹیب رک وپھچ ےل ایک ہک اس یک ایک رمیض م

  مےہ ہی ہن وہ دعب یم وه اتھچپےئ۔۔۔۔۔م

 ن ےن ریمی یٹیب ےک اسھت اج

ن

ونر ےس یھب رتب ولسک ایک ےہ مدںیھکی آہیس مگیب اس ان

ےھجم ںیہن اتگل وه اب یھب اس ےک قح یم ہلصیف دے یگ وت رتہب ےہ آپ یھب اےنپ دامغ م

ےس ہی ن  ت اکنل دںی ےک وساہ دعب یم اتھچپےئ یگ۔۔۔۔افغر وھتڑا تخس ےجہل یم م

  مےتہک یہ ےسج نس رک آہیس اابثت یم رگدن الہیت یہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےس اچدن یک یکلہ یس روینش رپدوں وک ڑیچیت ادنر م
 
رمکے یم لمکم ادنریھا اھت سب ن  ہ

 اور رپویفم یک یلم یلج کہم م

ٹ

 
دالخ وہریہ یھت رمکہ اے یس یک وہج ےس ڈنھٹا ہکبج رگسی
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ےس رمکا کہم راہ اھت ویہ داخن وصےف رپ نپ ؤں اسےنم لبیٹ رپ رںیھک اہھت یم آدیھ م

 وک یھبک وہوٹنں

ٹ

 
  ج  ا رکےن ےس ای  دوھاں اک وگہل اس م رگسی

ے

ےس اتگل وت یھبک ج  ا رکن

  ےک ےئل ڈکھ راہ اھت وه یسک رہگی وسچ یم اھت یھبت اےنپ م

ٹ

د

ن

 ی
ی کی
س

ےک رہچے وک ھچک 

  مرمکے یم دالخ وہےن واےل ووجد وک دھکی ںیہن اکس۔۔۔۔۔۔

 ان یک۔۔۔۔وه احمل اھت وج ڑھکا اےس 

ٹ
 

  اس ےن رمکے یک الی
 
  الچ چ

ے

یہ دھکی ماتپ وت ی

  مراہ اھت۔۔۔۔۔۔۔

ویکں آے وہ ےلچ اجؤ اہیں ےس ےھجم ایھب یسک ےس ن  ت ںیہن رکین۔۔۔۔۔۔وه اےس م

  دےتھکی یہ اتہک رگم احمل اجےن ےک اجبے اس ےک اسےنم ارک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

 ایک وہیئگ ےہ لچ الکن اک م

ے

داخن وت ویکں رک راہ ےہ س  وک رپاشین دھکی الکن یک احل

 ےلی اافلظ وبل م ںیہن وت دادی اک
 
یہ ایخل رک ےل وه امیبر یہ اور وت ان ےک اسےنم اےسی زہ

ےک آن   ےہ سج ےس ریما یھب دل داھک ےہ وت ایک ان اک ںیہن داک وہاگ۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ م

وت وه دیساھ وہےک اتھٹیب ےہ اس ےک دیساھ وہرک ےنھٹیب رپ احمل وک اس ےک اگل رپ ڑپھت اک م

  ےہ وج ایھب 

ے

 ن رظن ان

 
ن

 اھت رگم اب اکلہ اھت۔۔۔۔۔ن

ے

  ی

دھکی احمل ےھجت ھچک ںیہن اتپ اہجں یطلغ ریمی ےہ واہں ان س  یک یھب ےہ رصف یم یہ م

وصقروار ںیہن وہں وساہ وک اہرٹ رکےن یم لچ یم اماتن وہں یم ےن طلغ ایک یم م
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 امرا وه ایک ماعمیف یھب امانگن اچاتہ وہں رگم ہی وج آج زشیم ےن ن  ت یک اور ن  ن   ےن ےھجم ڑپھت

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ڈاےل اس ےس وسال رکن
 
  کیھٹ اھت؟؟؟۔۔۔۔۔وه امےھت رپ ب

وه یھب طلغ اھت رگم اہیں زن  دہ وت طلغ ےہ۔۔۔۔احمل ھچک وسچ ہک وباتل ےہ وت داخن زیباری م

  ماس ہنم انب رک ولہپ دباتل ےہ۔۔۔۔۔

 ےل ےھجم نیقی ےہ وه ےھجت

ن

 اعمف رکدے مداخن وساہ ےک نپ س اج اور اس ےس اعمیف امن

  یگ۔۔۔۔۔

 وه ںیہن اچےہ م

ے

  ی
 
وه ےھجم اعمف ںیہن رکے یگ اور یم ےن یھب وت مسق اھکیئ ےہ چ

 یم اس ےک اسےنم ںیہن اجؤ اگ۔۔۔۔۔وه اوسفس ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ی

ے

  میگ ی

  مےھجم ربمن دے وساہ اک۔۔۔۔احمل ھچک وسچ رک وباتل ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔داخن ریحت ےس وپاتھچ ےہ سج رپ احمل وخد یہ اس اک م

ن

ویکں وتےن ایک رکن

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

 ھ رک اےس وہےن ومن  لئ رپ المن

ٹ ن

  مومن  لئ ااھٹ رک وساہ اک ربمن ڈوھی

  مواتک ےہ۔۔۔۔۔احمل وت ایک رکےن واال ےہ۔؟؟؟۔۔۔۔داخن اس اک اہھت ڑکپ ےک رم

 اےت وہے اےس داتھکی ےہ وج م
 
وت سب داتھکی اج۔۔۔۔۔احمل رکسما داتی ہکبج داخن ھگ

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ے

  مومن  لئ رپ ربمن الم راہ وہن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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  وساہ ایک رک ریہ وہ۔۔۔۔۔فشک اس ےک رمکے یم ارک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ھچک ںیہن اھبیھب سب ایسی ہی اتکب ڑپھ ریہ یھت۔۔۔۔وه اہھت یم یل وہیئ اتکب یک م

 رہ رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 

  مرطف اش

 ہلل ےس تہب وخش گل ریہ وہ ایس رطح راہ م

 

ممہ ایھچ ن  ت ےہ۔۔۔۔۔وےسی آج مت امش

ےت وہے۔۔۔۔۔۔فشک اس ےک نپ س ھٹیب رک وبیتل ےہ مرکو ہن ایھچ یتگل وہ رکسما

  مسج رپ وه رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔م

 وہں رگم ریمے ادنر وج وطافن ےہ ہن اےس سب م

ن

ن
 
می
مط

  وت یم وخش وہں 
 
اھبیھب اظبہ

یم یہ وسحمس اور دھکی یتکس وہں وکیئ دورسا ریمے درد اک ادنازہ یھب ںیہن اگل م

  ےہ ہک وه انتک وٹٹ ماتکس۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت اس ےک ےجہل 

ے

  وہن
 
ےس یہ اس اک دھک اظہ

  میکچ ےہ فشک وک یہی اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

وساہ وت ویکں رھپ وخد ےک اسھت ملظ رک ریہ وہ ریمی اجن وج اہمترا دل اتہک ےہ وه م

  رکو۔۔۔۔۔۔فشک اس اک اہھت ڑکپ ےک وبیتل ےہ۔۔۔۔۔

 ںیہن ہن سب یم اخیل اہھت رہ ماھبیھب ےلہپ یھب وت دل یک ینس یھت ایک وہا ھچک احلص وہا ےھجمم

یئگ اب یم دل وک اےنپ ایخالت رپ اہوی ںیہن وہےن دویگن یم دامغ یک ونس یگ دل وت م
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  ےہ رگم دامغ ریما ےہ وه ےھجم طلغ وسےنچ ںیہن داتی وج چس ےہ م

ے

داخن یک یہ رطدفاری رکن

  ےہ۔۔۔۔۔وه اےنپ آوسن یپ رک درد ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

  سب ویہ اتبن

  م۔۔۔وساہ۔۔

اھبیھب ہی ریمی زدنیگ ےہ زیلپ آپ اس یم ہن ڑپے یم داخن ےک اسھت ںیہن رانہ م

 اھجمسن   رکے ریما ہلصیف ںیہن دبےنل م

ے

اچیتہ وت ںیہن رانہ اچیتہ آپ ن  ر ن  ر ارک ےھجم م

واال۔۔۔۔۔وساہ اےس دون  رہ وبیتل دھکی یتہک ےہ سج رپ فشک اخومیش ےس ھچک دی   اےس م

ی واہں ےس اھٹ رک

ے

هٹ
ب ك

 یلچ اجیت ےہ ہکبج وساہ ایھب انپ اتکب ااھٹےن یہ وایل وہیت ےہ مد

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مہک اس اک ومن  لئ رگنی رکن

  واال ومن  لئ اھت وج وه داخن ےک اسھت اجےت وہے یہی وھبل یئگ یھت اور م

ن

ہی اس اک رپان

 ربمن دھکی رک رھک دیتی ےہ۔۔۔۔۔م

ن

  ومن  لئ ااھٹیت ےہ وت رون
 
  ماب چ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  دھکی اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مایک وہا ااھٹ ںیہن ریہ۔۔۔۔۔داخن اس وک ومن  لئ اکن ےس اٹہن

  م

ے

  وہں۔۔۔۔وه اتہک دون  رہ المن

ے

ںیہن ن  ر ااھٹ ںیہن ریہ۔۔۔۔دون  رہ رٹاےئ رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

  موساہ دون  رہ اکل آیت دھکی ھچک وسچ رک ااھٹ یتیل ےہ۔۔۔۔۔
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وبلں رپ یھٹیم یس اکسمن آاجیت ےہ وج احمل ےس م ولیہ۔۔۔۔۔وساہ یک آواز نس رک داخن ےک

  مپھچ ںیہن یکس۔۔۔۔۔م

  االسلم مکیلع وساہ یم احمل ن  ت رک راہ وہں۔۔۔۔۔

 م نس رک رکسما رک وپیتھچ م

ن

ومکیلع االسلم۔۔۔۔ےسیک یہ آپ۔۔۔۔۔۔وساہ احمل اک ن

  ےہ۔۔۔۔۔

 ی   

ن

ل کیھٹ مت یسیک وہ اور رھگ یم س  ےسیک یہ۔۔۔۔۔احمل م
ب لک
وپاتھچ میم 

  ےہ۔۔۔۔۔

 وفرا م

ٹ

 
رھگ یم س  کیھٹ یہ۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت داخن ےک وبلں ےس رکسماہ

  م

ے

  وہاجیت ےہ بلطم وه کیھٹ ںیہن یھت اس ےک دامغ یم یہی ایخل ان

 

اغی

  ےہ۔۔۔۔۔

  مااھچ اور ایک رک ریہ یھت یم ےن ڈرٹسب وت ںیہن ایک ہن ںیہمت۔۔۔۔۔

یھت۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت داخن احمل وک مارے ںیہن ںیہن یم سب وےسی یہ یھٹیب 

 رے یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 

  ماش

  رگم رھپ یھب م

ے

ل ھجمس ںیہن ان
ب لک
 رہ 

 

اس ےس وپچ ریمی ن  د آیت ےہ۔۔۔۔۔احمل وک اس اک اش

  ےہ وپھچ اتیل ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موج اےس ھجمس ان
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  ےہ سج رپ اح ریمی ن  د آیت ےہ۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ وت داخن اےنپ

ے

مل مامےھت رپ اہھت امرن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ےہ ہکبج واہں وساہ ہن یھجمس ےس ومن  لئ وک د

ے

  ماےس وھگرن

ایک بلطم آپ اک۔۔۔۔وساہ وپیتھچ ےہ سج رپ داخن ومن  لئ رپ اہھت رںیھک احمل ےک م

  وہرک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
 
ی  

ے

  مف

اےب اسےل وپھچ ریمی ن  د آیت ےہ بلطم داخن یک۔۔۔۔۔داخن وت اےسی ہہک راہ اھت م

ےسیج وساہ ایس اک ااظتنر ےیک وت یھٹیب ےہ احمل وپےھچ اگ اور وه ٹھج ےس ںیہک یگ اہں ےھجم م

  م

ے

داخن یک تہب ن  د آریہ ےہ احمل اس یک ن  ت نس رک ےصغ ےس وساتچ اےس وخد ےس دور رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ملي  واولں یک ن  د آیت ےہ۔۔۔۔۔ریما بلطم وح

 زگرا ریما آپ ولوگں ےک اسھت۔۔۔۔۔وساہ رکسما رک م

ے
ے

یج تہب زن  دہ تہب ااھچ وق

  یتہک ےہ۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رپ ان

ٹ
ن

  مااھچ وساہ مت ےس ای  ن  ت رکین یھت۔۔۔۔احمل نیم وپای

  میج ںیہک یم نس ریہ وہں۔۔۔۔۔
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 بلطم ایک مت اےس اےنپ اسےنم اےن یک موه۔۔۔۔ ایک مت ای  ن  ر داخن اک اسانم رک یتکس وہ

ااجزت دے یتکس وہ۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ وت داخن یک ویہ اسسن رک اجیت ےہ اور وساہ م

  ماک احل یھب ھچک ایسی اھت۔۔۔۔۔

  اچیتہ۔۔۔۔۔وساہ تخس ےجہل یم یتہک ےہ سج رپ داخن م

ن

ںیہن یم ان اک اسانم ںیہن رکن

  ےچین ہنم رک اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

 ااجزت دے دو ہک وه اہمترے اسےنم آےکس دوھکی وه ایھب ادرھ یہ ےہ اور موساہ سب اےس

ےھجم نیقی ےہ مت ڈنسے وک آریہ وہ دادی وک دےنھکی وت داخن یھب ادرھ وہاگ وت زیلپ اےس م

ااجزت دے دو ہک وه سب اہمترے اسےنم آےکس۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ وت داخن ای  م

  م ےہ۔۔۔۔۔ادیم یک رکن رظن آیت دھکی ومن  لئ وک داتھکیم

  موساہ احمل یک ن  ت نس رک ھچک دی   وسیتچ ےہ اور رھپ۔۔۔۔۔

کیھٹ ےہ رگم اںیھن ںیہک اگ ہک یسک وخش یمہف یم ہن ریہ ہک یم ان ےک اسھت اب یھب م

زدنیگ زگاروں یگ۔۔۔۔۔وساہ ےک ان اافلظ ےس داخن اک تہب دل داتکھ ےہ اور احمل م

 ا احظف رکےک ومن  لئ دنب رکداتی ےہ۔۔۔۔۔

ن

  ۔ج

اب وت ایتری رک لک الوہر اجےن یک۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ وت داخن ہن یھجمس ےس اےس داتھکی م

  ےہ۔۔۔۔۔
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  ایک بلطم الوہر اجےن یک ایتری رکوں۔۔۔۔۔

 د ےس اعمیف امےگن اگ ریتی وہج م

ن

  ای  ف
 
لک وت وساہ ےک رھگ اجےئ اگ اور اس ےک رھگ ےک ہ

  م ےس ان س  وک یھب فیلکت وہیئ ےہ۔۔۔۔۔احمل اتہک

ے

ےہ وت وه اابثت یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔

کیھٹ ےہ یم لک اجؤ اگ رگم اس ےس ےلہپ ن  ن   اور دادی ےس اعمیف اموگن اگ اںیھن یھب آج م

  مریمی ن  وتں ےس فیلکت وہیئ ےہ۔۔۔۔۔

اہں ڈگ۔۔۔۔۔سب اب ےھجم ڈر ےہ ہک رواہن ےھجت ذلیل ہن رکے۔۔۔۔۔احمل یسک ڈر م

  میک وہج ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 م وہاجؤ اگ

ٹ

 
ن  ر ذلیل یھب یم ےن یھب وت تہب ھچک طلغ ایک ےہ۔۔۔۔۔داخن اتہک رگسی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مالجن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماہں۔۔۔۔یم یھب لک الچ اجؤ اگ االسم آن  د۔۔۔۔۔احمل اتہک ڑھکا وہن

  مویکں مت بک آے ےھت۔۔۔۔۔

ر لک میم رپوس آن   اھت دادی یک تعیبط اک نس رک اور زشیم یھب ریمے اسھت یہ آیئ یھت او

  ےہ ہک زشیم ےلہپ م

ے

یہ ریمے اسھت واسپ یلچ اجےئ یگ۔۔۔۔۔احمل اےس ہی یھب اتبن

  ےس اہیں وموجد ںیہن یھت سج رپ داخن رصتخم اس وجاب داتی ےہ۔۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

566 

  ااھچ۔۔۔۔۔

  م

ے

 وہوٹنں ےس اگلن

ٹ

 
اہں اب وساج ہی وھچڑ دے انپ وبحمب وک۔۔۔۔۔احمل اےس رگسی

  ےہ ےسج نس رک داخن سنہ داتی

ے

   ےہ۔۔۔۔۔زنط رکن

وبحمب یھب ہہک رےہ وہ اور رھپ وھچڑےن اک یھب ےتہک وہ دح ےہ ن  ر ارگ وھچڑےن اک وہک وت م

 وہک۔۔۔۔۔داخن وصےف ےس م

ے

 وہک اور ارگ وبحمب وہک وت وھچڑےن اک م

ے

وبحمب م

  مگیٹ اگل رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  ااھچ وت رھپ اس دونمش وک وھچڑ دو۔۔۔۔۔احمل ویہ ڑھکا اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 یہ ویکں ہن مداخن اےنپ دنمش وکم

ٹ

 
  اچےہ وه دنمش رگسی

ے

 انت آاسین ےس ںیہن وھچڑن

  وہا اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موہ۔۔۔۔۔داخن یھب ای  شک اگلن

س ےک اےگ نیب اجبےن ےک ی  ای   ےہ۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت 

ن

 ھی
ب

  

ن

مت ےس ن  ت رکن

 وک وہوٹنں ےس اگلےن یہ اتگل ےہ ہک۔۔۔۔۔ دو ادرھ اےس ےھجم م

ٹ

 
  رگسی

ے

نس رک رکسمان

 وخ

ے
ے

  وق
 
 ےل وخد مہ

ٹ

 
د شک اگلےت رےتہ وہ۔۔۔۔۔احمل اس ےک اہھت ےس رگسی

  ےہ اور داخن ریحت اس یھبک اےنپ اخیل اہھت وت یھبک م

ے

  یک رطف اجن
 
  ن  ہ

ے

وہوٹنں ےس اگلن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  الچ اجن
 
  ن  ہ

ے

 دنب رکن

ٹ
 

  احمل وک داتھکی ےہ وج الی
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م

ن

ن
 
پھی
ج

ے یک ایک رضورت من  ر ہی ایک دبزیمتی یھت ارگ ینیپ یھت وت اتب دےتی وی ہنم ےس 

  وصےف ےس م

ے

  اےس الج رک وہوٹنں ےس اگلن

ے

 ااھٹن

ٹ

 
یھت۔۔۔۔۔داخن اتہک ای  اور رگسی

  مگیٹ اگل رک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

کیھٹ ےہ رگم اںیھن ںیہک اگ ہک وه یسک وخش یمہف یم ہن ریہ ہک یم ان ےک اسھت اب م

ےہ ےسج وساتچ یھب زدنیگ زگارو یگ۔۔۔۔۔وساہ یک ن  ت ادکیم اس ےک دامغ یم ااجیت 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موه اداس وہاجن

ایک وساہ ہی اس ےک رھگ واےل ےھجم اعمف رکےکس ےگ ہی رھپ ےبزعت رکےک رھگ ےس م

 یہی وساتچ راتہ ےہ اور اجنےن ینتک یہ م

ے

اکنل دےگنی۔۔۔۔۔۔داخن اجنےن بک ی

 وه وساہ ےک م

ے

  ی

ے

 اےس دنین ہن آاجےئ ی

ے

  ی
 
  متخ رکےت راتہ ےہ اب چ

ے

 الجن

ٹ

 
رگسی

  رےہ اگ۔۔۔۔۔۔من  رے یم

ے

  وہوٹنں ےس اگلن

ے

 وک الجن

ٹ

 
  وساتچ رگسی

____________________  

ن  ن   یم رشدنمہ وہں زیلپ ےھجم اعمف رکدںی۔۔۔۔داخن بک ےس اونر ےک نپ س اھٹیب م

 راہ اھت رگم وه وت ےسیج اےس نس یہ ںیہن رےہ ےھت وه وت آرام ہمشچ 

ن

ان ےس اعمیف امن

  ماگلے اابخر ڑپھ رےہ ےھت۔۔۔۔

  من  ن   وسری۔۔۔۔۔۔
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 ول۔۔۔۔ا

ن

ونر اس یک ن  ت رپ ےصغ مداخن ہی ااھچ ےہ ےلہپ مت دل داھکؤ اور رھپ اعمیف امن

  مےس ےتہک یہ۔۔۔۔

ن  ن   یم وساہ ےک رھگ اجراہ وہں اس ےس اعمیف امےنگن آپ ےھجم اعمف رکدںی یھبت یم م

  مواہں اجؤ اگ۔۔۔۔۔وه ان یک ن  ت نس رک سب یہی اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  وه ںیہمت اعمف رکدںی وت یم یھب اعمف رکدوں اگ۔۔۔۔۔وه اےس م
 
کیھٹ ےہ چ

م کا  دے رک وھکےل اےنپ ہنم ےک اسےنم رکےت یہ۔۔۔۔۔ دھکی اابخر وک ای 

ٹ

هن
 
ج

  م

  من  ن   یم۔۔۔۔۔

داخن اہمتری اگڑی وه ڑھکی وہیئ ےہ۔۔۔۔۔وه اابخر ڑپےت وہے یہ ےتہک یہ وت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مداخن ای  رظن اںیھن دھکی اخومیش ےس اھٹ رک انپ اگڑی یک رطف اجن

  ےہ ہک

ے

احمل وحلي  ےس اےت وہے اےس م داخن۔۔۔۔داخن اگڑی یم ےنھٹیب یہ واال وہن

  ےہ ہکبج اس ےک اسھت زشیم یھب وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  آواز اگلن

م۔۔۔۔۔

م
 م
ہ

  م

 ۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ م

ن

  ھچک ےتیل وہے اجن

ن

 اجن

ے

یلہپ ن  ر رسسال اجراہ ےہ وت اخیل اہھت م

 ڈاےل اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔
 
  امےھت رپ ب
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 اےس ےنیل اجراہ وہں۔۔۔۔اعمیف مت وت اےسی ہہک رےہ وہ ےسیج وساہ ےکیم یئگ ےہ اور یم

ا  م

ے

كی

ٹ

هی
 
ج

۔۔۔۔وه اتہک رس 

ے

امےگن اجراہ وہں اور اتپ یھب ںیہن ےہ ہک اعمیف یتلم ےہ ہی زل

  ےہ۔۔۔۔

  ےہ

ے

 س ان

ے

 ہلل ااھچ یہ وہاگ۔۔۔۔۔احمل وک اس رپ ی

 
ن

ہکبج وه احمل یک م مت ہن ادیم وت ہن وہ ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ن  ت نس ےک رکسما رک اابثت یم رس الہن

ن وه۔۔۔۔۔ وسری یم ےن لک زن  دہ یہ وبل دن   ےہ اھت۔۔۔۔زشیم اےس اگڑی مداخ

  یم اتھٹیب دھکی رشدنمہ یس یتہک ےہ وت داخن زنطہی رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔

 اموگن اہیں رپ یھب ںیہک ہن ںیہک ریمی یہ یطلغ وہیگ ورہن وکیئ طلغ م

ے

ںیہن مت اعمیف م

  وہں وت یہ االگ دنب

ے

ہ ےھجم اتہک ےہ ںیہمت اعمیف امےنگن یک وکیئ مںیہن وہاتکس یم ھچک رکن

 اھاتیل ےہ م

ٹ

رضورت ںیہن ےہ۔۔۔۔۔وه رنیم ےس اتہک اگڑی یم ھٹیب رک اگڑی اےگ ی 

  مہکبج زشیم اور احمل سب اس یک اگڑی وک دےتھکی رےتہ یہ۔۔۔۔۔

  یسک ےس م
 
  ےہ ہن ولچ یطلغ ہ

ے

 وت رکن

ے

ّ
وساہ وک اچےیہ اب اعمف رکدے داخن وک وه ینتک حم 

 راہ موہ

ن

یت ےہ اس ےس یھب ااجنےن یم وہیئگ اب وه اعمیف یھب وت امن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےہ۔۔۔۔۔زشیم احمل ےس یتہک ےہ رگم احمل وت یسک اور یہ وسچ یم وہن

  ماحمل یم مت ےس ن  ت رک ریہ وہں۔۔۔۔۔
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  ےہ۔۔۔۔

ے

  ان
 
  ماہں۔۔۔ایک ہہک ریہ یھت مت۔۔۔۔وه ےسیج ایخولں ےس ن  ہ

اتپ ںیہن اہکں ےہ ولچ دی   وہریہ ےہ ںیمہ۔۔۔۔۔وه اےس یتہک مھچک ںیہن اہمترا داہیں م

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 یت ےہ ہک احمل یک ن  ت نس رک رک ےک اےس د

ٹ

  اےگ ی 

 اجؤ اگ واسپ ایھب یم الوہر اجراہ وہں۔۔۔۔۔

ے

  ممت یلچ اجؤ یم ای  دو دن ی

  ماہمترا ھچک زن  دہ دل ںیہن گل ایگ اہیں۔۔۔۔وه اربئو ااھٹ رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 رک 

 

چ

می ش

اہں یہی ھجمس ول یم ںیہمت ڈراویئر ےک اسھت وھچڑوا داتی وہں چنہپ ےک 

ی رھپ م

ے

هٹ
ب ك

  ےہ اور زشیم ھچک دی   ویہ ڑھکی اےس د

ے

دانی۔۔۔۔وه اتہک اےگ یک رطف اجن

  مایس ےک ےھچیپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  ماب اتپ ںیہن احمل ےک دامغ یم ایک لچ راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

داخن بک ےس اگڑی یم ےھٹیب وساہ ےک رھگ وک دےتھکی وہے وسچ راہ اھت ہک ادنر اجےئ ہی م

ںیہن ہکبج ن  ر ن  ر اےنپ اہھت یم ینہپ وہیئ ڑھگی وک یھب دھکی راہ اھت وج اتب ریہ یھت ہک وه م

ے آدےھ ےٹنھگ ےس اہیں ڑھکا سب وسچ یہ راہ ےہ۔۔۔۔۔
ھل
 

چ
پٹ  ت

  م
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  اکر وه ا

ن

 ہ ماکیف دی   وسےنچ ےک دعب آخ

ن
 

ی  ہلصیف اتیل ےہ اور رھپ اسےنم ےشیش یم وخد اک اجی

  ےہ وج اس ےن راےتس ےس ےئل م

ے

 ےس ھچک لھپ اور کیک ااھٹن

ٹ

رکیل اےنپ اسڈیئ یک ش 

  ےھت۔۔۔۔۔

  وساہ ےک رھگ ےک دروازے ےک اسےنم ڑھکا م

ن

  تسس راتفر ےس اتلچ البخ

ے

 ن

ے

وه اگڑی ےس ای

 ا یھب راہ وہ
 
  ےہ ہکبج اس اک دل ھگ

ے

 ا راہ اھت ڈر راہ اھت موہیہ اجن
 
  ےہ اہں داخن دراین ھگ

ے

ن

وساہ ےک رھگ اجےن ےس اس اک اسانم رکےن ےس اس ےک آوھکنں یم اےنپ ےئل رفنت م

  مدےنھکی ےس۔۔۔۔

  م

ے

  ےہ اور رھپ وھتڑا ےھچیپ وہرک ڑھکا وہن

ے

وه دڑھےتک دل ےک اسھت دروازے وک اکلہ اس اٹھکٹھکن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ ہک ولچ الہپ م

ے

وکن ےہ۔۔۔۔ادنر ےس فشک یک آواز آیت ےہ وت وه وھتڑا وکسن یم ان

  اسانم اس ےس ںیہن وہا۔۔۔۔۔

 ریحان رہ اجیت ےہ اور مفشک یسیج دروازہ وھکیتل ےہ وت اےنپ اسےنم داخن وک ڑھکا دھکی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  داخن اےس ریحان دھکی اکلہ اس رکسمان

االسلم مکیلع۔۔۔۔یسیک یہ آپ۔۔۔۔داخن رکسماےت وہے اتہک ےہ وت فشک یھب اکلہ م

  اس رکسما رک وجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

572 

  وه اہیں ویکں 

ے

ومکیلع االسلم۔۔۔یم کیھٹ وہں رگم مت اہیں۔۔۔۔اےس ھجمس ںیہن ان

  مآن   ےہ۔۔۔۔

  میج۔۔۔وه۔۔۔ےھجم آپ س  ےس اور۔۔۔۔۔وساہ ےس انلم اھت۔۔۔۔۔

  مس  ےس۔۔۔۔رگم ویکں۔۔۔۔وه دوونں اربئو ااھٹ رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

  وہں اہیں یلگ یم ااھچ ںیہن ےگل اگ۔۔۔۔۔وه م

ے

 وت یم اتبن

ن

 
یج آپ ادنر اےن دنی

 رک

ٹ

 
اےس ادنر م رظنںی اکھج رک اتہک ےہ وت فشک ھچک وسچ رک دروازے ےک اسےنم ےس ہ

  ماےن اک راہتس دیتی ےہ۔۔۔۔۔

  مآاجؤ۔۔۔۔۔

رکشہی۔۔۔۔ہی یم الن   اھت۔۔۔۔وه ادنر ارک اےنپ اہھت یم ڑکپے وہے وشرپ فشک م

  ےہ ںیھنج دھکی فشک رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےک اسےنم رکن

  ماس یک ایک رضورت یھت۔۔۔۔

  ےہ وت م

ے

 رہ رکن

 

وکیئ ن  ت ںیہن۔۔۔۔آپ ےلچ اےگ۔۔۔۔وه اتہک اےگ یک رطف اش

  مور داخن اس ےک ےھچیپ۔۔۔۔۔۔فشک دروازہ دنب رکے ادنر یک رطف اجیت ےہ ا

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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اوب یم ےن ن  ت یک لیمج الکن ےس اوہنں ےن ہک یم تہب دلج انپ داکن ںیہمت یہ 

وچیبں اگ۔۔۔۔۔رواہن افغر ےک اسھت اھٹیب اتہک ےہ سج رپ وه اےس ھچک ےنہک یہ واےل م

  دھکی اور اس ےک ےھچیپ داخن وک دھکی 

ے

 ڈاےل رواہن موہےت یہ ہک فشک وک ان
 
رک امےھت رپ ب

  موک دےتھکی یہ۔۔۔۔۔

  م

ے

  دھکی ےصغ ےس ڑھکا وہن

ے

  ےہ وت اسےنم داخن وک ان

ے

 ن

ٹ

رواہن اےنپ ن  پ وک دھکی رک ےسیج یہ م

  ےہ ہکبج فیس وج ویہ اھٹیب اھت وفرا وه یھب دیساھ وہرک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

 یک۔۔۔۔رواہن ممت اہیں ایک رک رےہ وہ فشک مت ےن اےس ااجزت ےسیک دی ادنر اےن

  مےلہپ داخن وک رھپ فشک وک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  اچاتہ ےہ ںیمہ اےس ای  ومعق دانی 

ن

الکن داخن مہ س  ےس ن  ت رکن

  اچےئہ۔۔۔۔۔فشک رواہن یک ہگج افغر ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  موکیئ رضورت ںیہن ےہ مہ ےس ن  ت رکےن یک ولکن ریمے رھگ ےس۔۔۔۔

 م 10سب  رواہن ای  ن  ر ریمی ن  ت وت نس ول الکن

ے
ے

ٹنم دے دںی ےھجم یم زن  دہ وق

 رہ م

 

ںیہن ولاگن۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت افغر ھچک وسچ رک اسےنم وصےف یک رطف اش

  مرکےت یہ۔۔۔۔۔

  ےہ اس ےن ریمی نہب وک۔۔۔۔۔

ٹ

  ماوب آپ اس یک ن  ت ےنس ےگ ہی وھجن
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 س آیہ م

ے

رواہن ای  ٹنم ھٹیب اجؤ نس ےتیل یہ اس یک ن  ت۔۔۔۔افغر وک یھب اس رپ ی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ وت رواہن وک یھب وبجمرا انھٹیب ڑپن

ے

  اجن

ایٹن وک یھب الب ںیل اسھت یہ ن  ت رکےگنیل۔۔۔۔داخن ھٹیب رک فشک وک اتہک ےہ وت وه اھٹ رک م

  واسپ آیت ےہ وت آہیس رس رپ دوہٹپ ےئل ریحت ےس م
 
آہیس ےک رمکے یم اجیت ےہ اور چ

   یم ھٹیب اجیت یہ۔۔۔۔۔ےلہپ داخن اور رھپ س  وک دھکی رک افغر ےک ی  ای  

 اری ےس اتہک ےہ وت داخن رظنںی اکھجے م

ن

 
 
وبول اب ایک ن  ت ےہ۔۔۔۔۔۔رواہن پ

 بیت داتی ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موبےنل ےک ےئل ظفل ی

یم آپ س  ےس اعمیف امےگن آن   وہں ےھجم اتپ ےہ یم ےن وج ایک وه تہب طلغ اھت ریمی م

پ ولگ ےھجم اعمف موہج ےس وج آپ ولوگں اک دل داھک اس ےک ےئل زیلپ آ

  رکدںی۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت س  یہ اےس وغر ےس دےتھکی یہ۔۔۔۔

مت وخد اتبؤ مت ےن وج ریمی یٹیب ےک اسھت ایک ایک اس یک اعمیف ےہ۔۔۔۔۔افغر ےتہک یہ وت م

  ےہ۔۔۔۔م

ے

  موه یفن یم رس الہن

 یہ ہن ای  ومعق وت اّللّ

ے

 ا رکےک ےھجم اعمف وت رکتکس

ٹ

 مںیہن۔۔۔۔رگم آپ ولگ دل ی 

  وہں وساہ وک انت م

ے

یھب داتی ےہ وت آپ ولگ یھب ےھجم ای  ومعق دے دںی یم ودعہ رکن
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وخایشں دواگن ےک وه یلھچپ اسری ںیفیلکت وھبل اجےئ یگ ہی یم سب ہہک ںیہن راہ وہں م

  میم ااسی رکو اگ۔۔۔۔۔وه رس ااھٹ رک افغر اور رواہن وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

 انپ نہب اک دبہل ےل اتکس ےہ وه ھچک یھب رکاتکس مںیمہ نیقی ںیہن ےہ مت رپ وج صخش

پ دھکی اتہک ےہ۔۔۔۔   مےہ۔۔۔۔رواہن اےنپ امں ن  پ وک چپ

اہں رگم ےھجم ںیہن اتپ اھت ہک اہیں ریمی نہب یہ طلغ یھت اس ےن وت وخدوخیش یک یہ ںیہن م

یھت۔۔۔۔۔داخن زیمخ اس رکسما ےہ سج رپ رواہن اس یک ن  ت رپ وفرا فشک وک داتھکی م

ی ےہ۔۔۔۔۔ےہ 

ے

هٹ
ب ك

  ہکبج فشک یھب اس یک ن  ت رپ ریحاین ےس اےس د

بلطم ایک۔۔۔۔راہعب ےن وخدوخیش ںیہن یک یھت۔۔۔۔۔فشک یہ وپیتھچ ےہ سج م

  ےہ۔۔۔۔

ے

  اںیھن اسرا ہصق اتبن

ے

  رپ وه یفن یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ وےسی وےسی رواہن اک ہصغ اتھٹیب اجن

ے

  وه ےسیج ےسیج اتبن

 ی یم ےلہپ ڑپ اتیل وت آج ہی دنم

 

 ی ڑپیھ یھت ارگ وه ڈای

 

ںیہن م یم ےن وخد اس یک ڈای

 ۔۔۔۔۔داخن اسری ن  ت اتب رک اںیھن داتھکی ےہ اہجں رواہن اب ےچین ہنم رکے م

ے

ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ ہکبج فشک ےک رہچے رپ ای  وکسن اس آاجن

ے

  ماھٹیب وہن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

576 

الکن ایٹن رواہن زیلپ ےھجم اعمف رکدو یم طلغ اھت یم اماتن وہں یم چس اتہک وہں وساہ وک م

 اعمف رکدو۔۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت افغر اانپ ہمشچ متہب وخش روھکں اگ سب ای  ن  ر ےھجمم

 رےت یہ ہکبج رواہن وت فشک یک رطف رشدنمه اس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مان

  وہں رگم وساہ اک وج ہلصیف وہاگ مہ ویہ امےن ےگ مہ اس رپ م

ے

کیھٹ ےہ یم ںیہمت اعمف رکن

داتی  اب وکیئ زور زی  دیتس ںیہن رکے ےگ۔۔۔۔افغر اصچ  ےتہک یہ وت داخن رکسما

  ےہ۔۔۔۔۔۔

یج کیھٹ ےہ۔۔۔۔ایٹن آپ ےن ایک ےھجم اعمف۔۔۔۔وه آہیس یک رطف دھکی رک وپاتھچ م

  مےہ سج رپ وه اابثت یم رس الہیت یہ۔۔۔۔

  میم ےن یھب آپ وک اعمف رکدن  ۔۔۔۔

  ےہ 

ے

اور یم ےن یھب۔۔۔۔ےلہپ فیس اور رھپ فشک یتہک ےہ وت اےس ےسیج وکسن آاجن

  اکیب

ن

  مر ںیہن ایگ۔۔۔۔۔بلطم اس اک اہیں آن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرواہن مت ےن۔۔۔۔۔وه رواہن یک رطف داتھکی ےہ وج رس اکھج رک اھٹیب وہن

رواہن ےن یھب ںیہمت اعمف رکدن   ےہ اب دنبہ ہی یھب وسےچ ےک وه یسک وک اعمف م

رکے اگ وت االگ دنبہ یھب اےس اعمف رکے اگ ہن۔۔۔۔۔رواہن یک ہگج فشک یتہک ےہ م

  م ےتیل یہ وساے داخن ےک۔۔۔۔۔سج اک بلطم س  یہ ھجمس
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  ےہ سج رپ داخن م

ے

رواہن وایعق۔۔۔۔داخن اےس داتھکی وپاتھچ ےہ وت وه اابثت یم رس الہن

  ےہ اب اےس نیقی وہایگ اھت ہک وساہ یھب اعمف رکدے یگ۔۔۔۔۔

ے

  موت امون وخش یہ وہاجن

وہایگ متہب تہب رکشہی آپ س  اک آپ وک اتپ ںیہن ےہ ریمے دل ےس ای  وبھج اکلہ 

ےہ۔۔۔۔۔ارگ اب آپ ااجزت دںی وت یم وساہ ےس لم ولں سب وھتڑی دی   م

  دھکی وپاتھچ ےہ اب سج ےک ےئل وه اانت س  ھچک رک راہ اھت م

ے

 ۔۔۔۔۔وه س  وک رکسمان

ّ

پپ

  اس ےس ےلم ریغب الچ اجےئ ہی اہک وہاتکس اھت۔۔۔۔۔

  موساہ مت ےس انلم ںیہن اچیتہ۔۔۔۔۔افغر وفرا ےتہک یہ۔۔۔۔۔

انم ولاگن اےس آپ ااجزت دے دںی۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت افغر آہیس یک رطف دےتھکی میم 

یہ سج رپ رکسمایت اابثت یم رس الہیت ےہ وت افغر یھب اابثت یم رس الہےت یہ ہکبج م

پ یہ راتہ ےہ۔۔۔۔۔م   مرواہن سب چپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مرکشہی۔۔۔۔الکن۔۔۔۔وه اتہک ڑھکا وہن

 ی   اتبیت ےہ سج رپ موساہ اک رمکہ ٹفیل اسڈیئ رپ س  ےس

ن

  واال ےہ۔۔۔۔فشک اےس م

ن

 آخ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ن

ٹ

  رمکے یک رطف ی 

ے

  موه اابثت یم رس الہن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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  ےہ اور رھپ ای  یبمل اسسن ےل رک ادنر دالخ م

ے

  ڑھکا وہن
 
داخن وساہ ےک رمکے ےک ن  ہ

  ےہ اہجں وساہ افص اور ارمح وک وکیئ اہکین انس ریہ یھت داخن 

ے

یھب دروازے رپ ڑھکا اس وہن

  میک اہکین نس رک رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔

  ایک اھت ہک 

ٹ

وه داخن وک دھکی ںیہن یتکس یھت ویکہکن اس ےن اانپ ڈیب اس رطح ےس ڈوکیری 

  مداخن اےس دھکی ںیہن راہ اھت۔۔۔۔۔۔

گ یتگل ےہ۔۔۔۔۔

ن

 ی
ی

ٹ

سی
  مرھپ ایک وہا وھپھپ۔۔۔۔افص وک اوٹسری ارٹن

 م

ن

راض وہیئگ۔۔۔۔وساہ افص اور ارمح وک دھکی رک اتبیت ےہ مرھپ وه زہشادی زہشادے ےس ن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ن

ٹ

  وہا اےگ ی 

ے

  مسج رپ داخن رکسمان

  مرھپ۔۔۔۔۔

رھپ زہشادے ےن زہشادی ےس وسری رکا اور رھپ زہشادی رایض وہیئگ اور وی وه دوونں م

یسنہ وخیش رےنہ ےگل۔۔۔۔۔داخن ارمح وک وگد یم ااھٹ رک وخد وساہ ےک اسےنم اتھٹیب م

اےت وہے اتہک ےہ اور وساہ وت ریحان یہ وہاجیت ےہ اےس اےنپ اسےنم دھکی مرکسم

  رک۔۔۔۔۔

ایک وہا مگیب اصہبح یم وکیئ الخیئ ولخمق ںیہن وہں وج آپ ےھجم اےسی دھکی ریہ م

  میہ۔۔۔۔۔داخن وساہ وک وخد وک ریحت ےس اتکت دھکی ےتسنہ وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

579 

ل رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔آ۔۔۔۔۔آپ بک آے اور ویکں۔۔۔۔وه وھت
 ھ

مٹ
س

  ڑا 

یم وھتڑی دی   ےلہپ آن   وہں اور مت ےس اعمیف امےنگن آن   وہں اہمترے رھگ واولں ےن وت م

  اھبیئ ےن یھب ورہن ےھجم اگل اھت ہک وه م

ٹ

ڑ
ل

ٹ

 ی
ہ

 ہک اہمترے 

ے

ےھجم اعمف رکدن   ےہ اہیں ی

  م

ے

 ے ےتیل وہے اتبن

ن

  یہ ہن رشوع رکدے۔۔۔۔۔داخن وھتڑا م

ن

ےھجم ےصغ یم امرن

  ۔۔۔۔۔ےہ

  اوہنں ےن اعمف رکدن   ےہ وت آپ ریمے نپ س ویکں آے یہ۔۔۔۔۔وه اےس 
 
چ

  دھکی رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

وسری وسری یم ےن ڈرٹسب رکدن  ۔۔۔۔وه ذرا افص اور ارمح وک ےنیل آیئ م

  ےہ ہک فشک رمکے یم ارک یتہک ےہ سج رپ وساہ ےچین 

ے

یھت۔۔۔۔داخن ےنہک یہ واال وہن

  ہنم رک یتیل ےہ۔۔۔۔۔

  موکیئ ںیہن۔۔۔۔داخن ارمح وک اےس دےتی وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

اہمترے ےئل وت اہیں آن   وہں۔۔۔۔۔وساہ یم اہمترے ےئل س  ےک اسےنم کھج راہ م

 راہ وہں اب ںیہمت یھب اچےیہ ےھجم اعمف رکدو یم اماتن م

ن

وہں س  ےس اعمیف امن

اعمیف لم یتکس ےہ موہں ہک یم طلغ اھت ےھجم ےس تہب ایطلغں وہیئ رگم ای  ن  ر وت 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مہن۔۔۔۔۔وه اتہک اس اک اہھت ڑکپن
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 یہ یم ںیہن۔۔۔۔وه اانپ اہھت دور رکے م

ے

 الےگ ےھجم اور س  اعمف رکتکس

ے

اہھت م

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  موساہ رپ ویکں۔۔۔۔۔

 ںیہن یہس وج یم ےن یہس یھت وکیئ ریمی رطح رات رھب رسدی یک م

ے

 
س  ےن وه اذی

اہ اھت یم ایلیک یھت وکیئ ونرکاین نب رک ںیہن راہ اھت۔۔۔۔اور وکیئ من  رش یم ڑھکا ںیہن ر

پکلی ا ں اور وچےہ ےھت واہں یھب سب یم یہ یھت۔۔۔۔وت م
ن ای  رمکے یم دنب راہ اہجں چپ

وکیئ ںیہن ھجمس اتکس۔۔۔۔۔ آپ ےن س  ےس اعمیف امیگن کیھٹ رگم یم آپ وک اعمف م

  ںیہن رکو یگ۔۔۔۔۔

دے دانی یم ایتر وہں مت اچوہ وت ےھجم یھب ن  رش یم ڑھکا رکدانی م وساہ مت وج اچےہ ےھجم زسا

ای  رات ےک ےئل ںیہن ای  ےتفہ ےک ےئل وج زسا وہ ےھجم دے دانی رگم زیلپ ےھجم اعمف م

  یم اس ےک اسےنم اہھت وجڑ م

ن

رکدو یم رشدنمه وہں تہب زن  دہ زیلپ۔۔۔۔۔داخن آخ

  ۔داتی ےہ سج رپ وساہ وفرا ڑھکی وہاجیت ےہ۔۔۔۔

  کیھٹ ےہ اعمف ایک آپ وک اب آپ اجےئ۔۔۔۔۔
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 ا م

ٹ

مت ےن چس یم ےھجم اعمف رکدن   وساہ کنیھت وی وساہ۔۔۔۔ںیہمت اتپ ںیہن ےہ مت ےن انتک ی 

پ یہ ریتہ م ااسحن ایک ےہ ھجم رپ۔۔۔۔۔۔داخن یھب ڑھکا وہرک اتہک ےہ وت وساہ چپ

  ےہ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت وساہ مولچ وحیلی ےتلچ یہ س  اہمترا ااظتنر رک رےہ وہےگن۔

  مرکسماےت وہے یفن رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 ی   زدنیگ ںیہن زگار یتکس۔۔۔۔وه م

ن

اعمف ایک ےہ سب یم ےن آپ وک آپ ےک اسھت م

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔

 

 رھب یم اغی
پ
  یتہک ےہ وت داخن یک اکسمن ب

  مبلطم۔۔۔۔۔

پ وک یھب مبلطم ہی ہک لک یم وکرٹ آریہ وہں اھبیئ ےک اسھت آپ ےس الخ ےنیل آ

 رپ اہھت ن  دنھ رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ن

  مآن   وہاگ ہن وفن ریمے ولیک اک۔۔۔۔۔وه یس 

  ماہں رگم وساہ وه وت ےلہپ آن   اھت ہن اب وت مت ےن ےھجم اعمف یھب رکدن   ےہ۔۔۔۔۔

  ماعمف ایک ےہ سب زدنیگ ںیہن زگارین۔۔۔۔۔

  وساہ ویکں ن  ر ااسی ویکں رک ریہ وہ یم ہہک وت راہ وہں۔۔۔۔۔
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 رکےت یہ ہن ھجم م

ے

ّ
یم ںیہن رانہ اچیتہ آپ ےک اسھت آپ ویکں ںیہن ھجمس رےہ حم 

 رکےت یہ ہن۔۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس یتہک وپیتھچ ےہ سج رپ داخن م

ے

ّ
ےس وبےل حم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔م

ے

  مولظمم اس ہنم انبن

  وہں۔۔۔۔۔

ے

  موخد ےس یھب زن  دہ رکن

 رکےن واےل یہی ممت رھپ ےھجم آزاد رکدںی یم ںیہن رانہ اچیتہ آپ ےک اسھت

ے

ّ
 حم 

اچےتہ یہ ہک ان اک وبحمب وخش رےہ وت یم آپ ےس اگل وہرک وخش روہں یگ ےھجم م

  ےہ اس یک ن  ت رپ۔۔۔۔۔

ے

  موھچڑ دںی۔۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت داخن اک دل تہب دھک

  اھت۔۔۔۔۔م

ن

  مانت رفنت رکےن گل یئگ وہ۔۔۔۔داخن وک اہکں نیقی آن

وخاشئ ےہ ںیہمت ھجم ےس رفنت وہاجے ول وہیئگ مآپ وخد یہ وت ےتہک ےھت ہک ریمی 

  مرفنت اب آپ ویکں ڑتپ رےہ یہ۔۔۔۔۔۔وساہ اس رپ زنط رکیت ےہ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔   موساہ ےھجم ای 

یم ںیہن رانہ اچیتہ آپ ےک اسھت داخن ویکں ںیہن ھجمس رےہ آپ۔۔۔۔ےھجم ںیہن م

ے احل مرانہ ےھجم آزاد رکدے زیلپ وھچڑ دںی ریمی اجن وھچڑ دںی ےھجم ریم

  مرپ۔۔۔۔۔وه اس ن  ر خیچ رک یتہک ےہ وت داخن یک آھکن من وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔
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ریمے۔۔۔۔۔ ریغب رہ ول یگ ۔۔۔۔۔۔ہی ھجم ےس اگل وہرک مت وخش وہیگ۔۔۔۔۔وه 

  ماےنپ آوسن یپ رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 م ےک اسھت م

ن

اہں یم وخش روہ یگ اور آپ ےک ریغب وت وکسن ےس روہ یگ ایھب آپ ےک ن

  موکسن وہں۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت اس یک آھکن یھب من وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔یم ےب 

 م ےس آزاد م

ن

کیھٹ ےہ لک وکرٹ یم مت ےس الماقت وہیگ لک ںیہمت اےنپ ن

  ےہ اور وساہ وه وخد وک م

ے

  الچ اجن
 
رکدواگن۔۔۔۔۔داخن اتہک رواتک ںیہن ےہ ہکلب ن  ہ

 ھا ےنل ےک ےئل ای  ی  ااھٹ یتیل ےہ رگم رھپ یھب اس یک 

مٹ
س

آھکن ےس ای  آوسن ہہب یہ م

  ےہ ےسج وه دلجی ےس اصف رکیت ی  ڑپےن یتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ماجن

 ا احظف م

ن

  ےہ وت اسرے وےسی یہ ویہ ےھٹیب وہےت یہ وه اںیھن داتھکی ریغب ج

ے

  ان
 
داخن ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  الچ اجن
 
  مںیہک ن  ہ

ی وہیئ وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  اےس ایک وہا۔۔۔۔۔آہیس داخن وک د

اؤ وساہ ےک نپ س ےلچ۔۔۔۔۔افغر ااھٹ رک وساہ ےک رمکے یک رطف اجےت یہ وت م اتپ ںیہن

  مان ےک ےھچیپ یہ ن  ق س  یھب۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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داخن ایک وہا ھچک وت اتب داخن۔۔۔۔۔احمل وج داخن ےک الوہر واےل رھگ یم اایگ اھت داخن م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  دھکی وفرا اس ےک ےھچیپ اجن

ے

  موک اےت یہ اےنپ رمکے یم اجن

داخن ایک اہک وساہ ےن۔۔۔۔۔وه اس ےک رمکے ارک وپاتھچ ےہ وج اب وصےف رپ ھٹیب رک م

 ر راہ اھت۔۔۔۔۔۔

ے

  ماےنپ وشز ان

اچیتہ ےہ ہک یم اس ےس اگل وہاجؤ وھچڑ دوں یم اےس اانت آاسن ےہ ایک ہی موه 

۔۔۔۔۔وه درد ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔   مس 

داخن ریمی امن وت وھچڑ دے اےس۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ وت وه رس ااھٹ رک اےس داتھکی م

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ اور احمل سب ل  ےچیب

ے

 ماہں وھچڑ دواگن اےس۔۔۔۔داخن اتہک واش روم یک رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔۔اب اتپ ںیہن لک اک وسرج ایک ےل رک آے اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

ے

  آاجن
 
  من  ہ

۔۔۔۔۔رواہن فشک ےک رمکے یم اےت وپاتھچ ےہ سج رپ سب اابثت م افص ارمح وسیگ 

  یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔

  دھکی وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ممت اہک اجریہ وہ۔۔۔۔۔وه فشک وک ہیکت اور اچدر ااھٹن
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د ںیہن آپ ےن یہ اہک اھت ہک اب ےس مت ریمے رمکے یم مویہ اہجں روز اجیت وہں ن  

  ےس یم وچبں ےک رمکے یم وسیت وہں ہن وت ویہ اجریہ وہں۔۔۔۔ م

ے

ںیہن وسیگ ی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  فشک یتہک ےہ وت رواہن اھٹ رک اس ےک نپ س ان

فشک یم رشدنمه وہں زیلپ ےھجم اعمف رکدو یم ےن مت رپ اہھت یھب ااھٹن   اور ںیہمت رھگ م

  م یھب اکنال اھت۔۔۔۔۔۔رواہن رشدنمه اس اتہک ےہ وت فشک رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔ےس

  چس اتپ ےلچ اگ آپ وخد ھجم ےس اعمیف امےگن ےگ یھبت یم ےن آپ م
 
ےھجم اتپ اھت آپ وک چ

وک ےلہپ یہ اعمف رکدن   اھت ریمے ےئل یہی اکیف ےہ آپ وک انپ یطلغ اک ااسحس وہایگ م

  ن رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔ےہ۔۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت رواہ

 ا ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  ماہمترا دل اانت ی 

 رے م
 
  ےہ ہی وت ہ

ے

 ا وہن

ٹ

اہں تہب ویکں ہک یم یتھجمس وہں ہک اعمف رکےن واال زن  دہ ی 

  وھکیس وت رھپ یم ایک زیچ وہں۔۔۔۔۔وه کیھٹ م

ن

 ےہ ہک س  وک اعمف رکن

ے
ن

یبن یک یھب ش

 

ے

 ا وہاجن

ٹ

   ےہ۔۔۔۔۔یہ وت ہہک ریہ یھت اعمف رکےن واال وت تہب ی 

  اہں ہی وت ےہ۔۔۔۔۔

اب ںیمہ وساہ وک یھب انھجمس ےہ ہک وه یھب داخن وک اعمف رکدںی۔۔۔۔۔فشک یتہک 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےہ وت رواہن ھچک وسچ رک اابثت یم رس الہن
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  مرواہن یطلغ س  ےس وہیت ےہ اعمف رکدانی اچےیہ آپ زیلپ وساہ وک اھجمسےئ۔۔۔۔م

   یک م
پ
آج اوب ےن یھب وت اھجمسن   اھت ہکلب مہ س  ےن وت ایک وه امین یھت۔۔۔۔۔رواہن دوپ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  من  ت ن  د دالن

  ےھجم نیقی ںیہن آراہ وساہ انت دگنسل ےسیک وہیتکس م

ن

اپ لک اس ےس دون  رہ ن  ت رکن

  ۔۔فشک وساہ اک وسچ رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔ےہ۔۔

ےھجم یھب ہی وه وایل وساہ وت گل یہ ںیہن ریہ وج ھچک ےنیہم ےلہپ یھت وےسی مت وساہ ےس ایک ن  ت م

رک ریہ ںیھت۔۔۔۔۔رواہن ھچک دی   ےلہپ یک الماقت اک وپاتھچ ےہ سج رپ فشک اےس 

  ماتبیت ےہ۔۔۔۔۔

 راہ ےہ س  ےک موساہ مت انت رھتپ دل ویکں وہیئگ وہ وه مت ےس ینتک

ن

 ن  ر وت اعمیف امن

  ےہ۔۔۔۔م

ے

  ماسےنم کھج راہ ےہ وه انتک رون   اھت اہمترے ےئل۔۔۔۔۔فشک وک ہصغ آاجن

 وک ن  ر ن  ر وھٹرک امرو ےگ ہن وت وه رھتپ یہ نب اجیت ےہ ریما دل یھب م

ے

ّ
  یسک یک حم 

 
اھبیھب چ

 ق 

ن

  یم یھب رھتپ مرھتپ اک وہایگ ےہ اب داخن ےک روےن ن   ےنکھج ےس ےھجم وکیئ ف

ے

ںیہن ڑپن

وہیئگ وہں۔۔۔۔۔وساہ ےصغ ےس یتہک ےہ وت فشک ےک نپ س اافلظ یہ ںیہن وہےت ہک م

  ماےس ایک اھجمسےئ۔۔۔۔۔۔
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وساہ واعق یم ای  رھتپ نب یئگ ےہ۔۔۔۔رواہن اس یک ن  ت نس رک اتہک ےہ سج رپ م

  فشک ےچین ہنم رکیتیل ےہ۔۔۔۔۔

 ۔۔

ن

 اجن

ے

۔۔رواہن ھچک ن  د اےن رپ اتہک ےہ سج رپ مااھچ مت اب یہی روہ یگ ہن واہں م

  فشک رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔

  میج یہی روہ یگ آپ ےک نپ س۔۔۔۔فشک یتہک ےہ وت رواہن سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

فشک اور رواہن یک زدنیگ یم وت دون  رہ ےس وخایشں آیئگ رگم اب لک دانھکی اھت ہک ایک م

اجے ےگ؟؟؟؟؟ ایک دوونں اک مداخن وساہ وک الطق دے داگی ؟؟؟؟ایک وه دوونں اگل وہ

 وہاگ؟؟؟؟ ہی رھپ وکیئ اور ےہ وج اےس روک لن گا  وکن دادی ایک دادی م

ے

اسھت سب یہی ی

؟؟؟اب ہی وت لک اک وسرج یہ اتب اتکس ےہ ہک لک دوونں ج  ا وہےگن ن   م

ن

 
اےس انپ مسق دنی

۔۔۔۔۔  ای 

__________________________________  

 ارک داخن ےس وپاتھچ ےہ وج آےنیئ ےک اسےنم ڑھکا انپ ممت ایتر وہ۔۔۔۔۔احمل رمکے یم

  ای  رظن ااھٹ رک اےس داتھکی ےہ ہکبج وکیئ وجاب ںیہن 

ے

 رکن

ٹ

رشٹ یک آنیتس وفل

  داتی۔۔۔۔۔
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 م

ٹ

 
مت رات وک وسےئ ںیہن۔۔۔۔وه اس یک آںیھکن اور اسےنم لبیٹ رپ آدےھ ےلج رگسی

  راہ وہاگ۔۔۔۔۔

ے

 ی   رات رھب اجگ رک سب شک یہ اگلن

 

  مدھکی رک وپاتھچ ےہ وج ش

ںیہن دنین ںیہن آیئ۔۔۔۔وه رظنںی اکھج رک رصتخم اس اتہک وصےف رپ ھٹیب رک اےنپ وشز اتنہپ م

  ےہ۔۔۔۔

دوےگ؟؟؟۔۔۔احمل وپاتھچ ےہ وت وه رظن ااھٹ رک اےس داتھکی ےہ م وت۔۔۔۔آج وساہ وک وھچڑ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  موج اےس یہ دھکی راہ وہن

مت اےنپ رھگ ںیہن اجرےہ۔۔۔۔۔داخن وشز ےک ےتیف ن  دنےتھ وہے ن  ت یہ دبل داتی م

  ےہ۔۔۔۔۔

  ڑھکا 

ے

ںیہن آج الچ اجؤ اگ وکٹ ےس وایسپ رپ۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت داخن اابثت یم رس الہن

  موہرک

ے

  ےہ ہکبج احمل ای  رہگی اسسن ےل رک اس یک ریپوی رکن

ے

 اھن

ٹ

  یک رطف دقم ی 
 
 ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  آےت وہے یتہک ےہ ہکبج م
 
ںیلچ اھبیئ یم ایتر وہں۔۔۔۔۔وساہ رس رپ اچدر اوڑے ن  ہ

  اس ےک اےن رپ س  ای  دورسے یک رطف دےتھکی یہ۔۔۔۔
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۔۔۔۔۔رواہن ڑھکا وہرک اتہک ےہ سج رپ وه اےس وغر ےس موساہ ای  ن  ر اور وسچ ول اٹیب

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د

 ی دن ےہ زیلپ ےھجم وکیئ ہی دون  رہ ہن ںیہک ہک وسچ ول یم ےن وسچ ھجمس رک م

ن

اھبیئ آج آخ

  میہ ہلصیف ایل ےہ۔۔۔۔وه گنت یہ آیئگ یھت بک ےس سب وسےنچ اک نس رک۔۔۔۔

  موساہ۔۔۔۔

ؤ یگ۔۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت رواہن افغر وک داتھکی ےہ وج ماھبیئ ںیلچ ورہن یم وخد یلچ اج

 رہ رکےت یہ سج اک بلطم ھجمس رک رواہن وساہ وک اےنپ م

 

اےس وساہ ےک اسھت اجےن اک اش

  ماسھت اےن اک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 دی رکین ڑپیت م

 

 دی رکے ےگ ویکہکن یٹیب یک ش

 

  مہ اہمتری ںیہک ش
 
 چ

ے

  م

ن

دعب یم رون

 یت مےہ۔۔۔۔افغر اےس اجےت وہے م

ٹ

ےتہک یہ نج یک ن  ت رپ وه ریتک رضور ےہ رگم ہن م

 م

ے

ےہ اور ہن یہ ھچک یتہک ےہ سب ای  رہگی اسسن رکیل اےنپ گیب وک دنکےھ رپ درس

  یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  مرکے ن  ہ

اّللّ رتہب رکے ریمی یٹیب ےک ےئل۔۔۔۔آہیس یتہک ےہ وت فشک اور افغر وہےل ےس م

  یس ن  ت ےہ وکن ام
 
ں ن  پ اچےہ ےگ ہک ان یک یٹیب الطق آنیم ےتہک یہ اظہ

  مےل۔۔۔۔۔
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ڑھکے وساہ اک ااظتنر رک  وکٹ یم لچلہ یس یچم وہیئ یھت ویہ رپ داخن احمل ادح اور اونر

  مرےہ ےھت ہکبج داخن اداس اس اسھت یہ رئیچ رپ اھٹیب اھت۔۔۔۔۔

  وہں اکل نس رک۔۔۔۔احمل ومن  لئ رپ ای  اکل 

ے

آیت دھکی اتہک ےہ وت داخن اابثت یم ان

 داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ ہکبج ادح اےس وکشمک رظنوں ےس دور ی

ے

  میم رس الہن

ن  ر ےھجم احمل ھچک دبہل دبہل اس گل راہ ےہ ےھجت ںیہن گل راہ۔۔۔۔ادح داخن ےک اسےنم م

ںی موایل رکیس رپ ھٹیب رک اتہک ےہ سج رپ داخن سب ای  رظن ااھٹ رک اےس دھکی رک دون  رہ رظن

  ماکھج اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

اتپ ںیہن ںیہمت ویکں گل راہ ےھجم وت ااسی ھچک ںیہن اگل۔۔۔۔۔وه دنکےھ اواکچ رک اتہک م

  ےہ۔۔۔۔

  ےہ م

ے

  رک اتہک دون  رہ ڑھکا وہن

ٹ
پ
مت اےنپ مغ ےس ولکن وت ںیہمت ھچک اور دںیھکی ہن۔۔۔۔۔ادح خ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ہکبج داخن اب یھب وےسی یہ اھٹیب وہن

 ن   اوب آپ ھٹیب

ے

ھگ اجےئ ےگ۔۔۔۔۔ادح اونر وک بک ےس ڑھکا دھکی اتہک ےہ من

ے

ب

 اجےئ 

  سج رپ وه آوھکنں یم ہصغ ےئل داخن وک دےتھکی یہ۔۔۔۔۔
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ریمی زدنیگ وت اس ےن اکھت دی ےہ اب ڑھکے رےنہ ےس ایک وکھتں اگ۔۔۔۔۔اونر اتہک م

  ےہ

ے

 اری ےس ولہپ دباتل ےہ اںیھن یھب وکیئ ومعق اچےیہ وہن

ن

 
 
داخن رپ زنط م ےہ وت داخن پ

  مرکےن اک۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

وساہ مت ریمی زدنیگ یک س  ےس وخوصبرت یطلغ وہ۔۔۔۔اجنےن داخن یک ایک ایک م

 دانی م

ے

 
  وت یھبک داخن اک اذی

ن

 رکن

ے

ّ
ن  ںیت اس ےک دامغ یم وھگم ریہ یھت یھبک داخن اک حم 

اد وہےن اجریہ یھت آج مس  ایھب اس ےک دامغ یم وھگم راہ اھت آج وه ان س  ےس آز

 م وخد ےس ونچ رک اگل رکریہ یھت سج ےس اےس یھب فیلکت وہیت رگم ایک م

ن

وه داخن اک ن

  ےہ رگم راتہ وت رھتپ یہ ےہ م رکے اب وه رھتپ وہیئگ یھت

ے

رھتپ رپ رھتپ امرو وت وه وٹٹ وت اجن

ےن داخن مہن سب وساہ یھب ویہ رھتپ وہیئگ یھت ےسج فیلکت وت وہریہ یھت رگم رھپ یھب اس 

  اھت۔۔۔۔۔

ن

  ےس اگل وہن

 ی   اس ےک ن  رے یم وسیتچ ہک اگڑی ےکٹھج اھکےت وہے رویتک م

ن

وه ایھب م

  ےہ۔۔۔۔۔
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ایک وہا اھبیئ اگڑی ویکں روک دی۔۔۔۔وه اگڑی روےنک رپ رواہن ےس وپیتھچ ےہ وج م

  ن  ر ااٹسرٹ وہرک دون  رہ دنب وہاجیت
 
  ےہ اور اگڑی ہ

ے

 ماگڑی یک اچیب وک ن  ر ن  ر وھگامن

  ےہ۔۔۔۔۔

 مت م

ے

  ی
 
سلہ وہایگ وہ چ

م
 ی   وکیئ 

 

  وہں ش

ے

اتپ ںیہن وخد یہ دنب وہیئگ ےہ یم چپ  رکن

ادرھ یہ وھٹیب۔۔۔۔رواہن اتہک دروازہ وھکےنل یہ اتگل ےہ ہک ادکیم اس ےک اسےنم ےس م

اگڑی وفل ڈیپس ےس زگریت نٹ اھک رک ان یک اگڑی ےک اسےنم رویتک ےہ اگڑی ےک روےتک م

  میہ اس یم ےس نیت

ے

 ڑلےک وہنجں ےن اکےل ڑپکے اور اکال یہ رہچے رپ امسک اگلن   وہن

 ےت یہ ںیھنج دھکی وساہ ےک اسھت رواہن یھب م

ٹ

ےہ اب اہھت یم نگ ےئل ان یک رطف ی 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ا رک دروازہ وفرا دنب رکن
 
  مھگ

  م
 
  ولکن دوونں وفرا۔۔۔۔۔ان یم ےس ای  ڑلاک ڑھکیک رپ کھج رک انپ نگ ےس ن  ہ

 
ن  ہ

ی ےہ۔۔۔۔۔ اےن

ے

هٹ
ب ك

  ےہ ےسج دھکی وساہ وخف ےس اےس د

ے

 رہ رکن

 

  اک اش

 رے نپ س ھچک ںیہن ےہ۔۔۔۔۔وساہ یہ تمہ رکےک وبیتل م
 
دوھکی اھبیئ ںیمہ اجےن دو ہ

  ےہ سج رپ اس اک اسیھت م

ے

 رہ رکن

 

ےہ سج رپ وه ڑلاک وساہ وک دھکی رک اےنپ ای  اسیھت وک اش

  رک وساہ یک رطف اک دروازہ

ٹ

  اےگ ی 

ے

وھکاتل ےہ اور وساہ اےس دھکی وفرا ڈر ےک رواہن م رس الہن

  میک رشٹ ڑکپ یتیل ےہ۔۔۔۔۔
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  اھبیئ۔۔۔۔

وھچڑ دو ریمی نہب وک یم ںیہمت شیک داتی وہں اےس وھچڑ دو وج اچےیہ یم ںیہمت 

و قہقہ اگل رک ےتسنہ م

ن

 

ے

دواگن۔۔۔۔رواہن یھب وساہ اک اہھت ڑکپ ےک اتہک ےہ سج رپ وه ت

  یہ۔۔۔۔۔

 ےس اتہک م

ے
 

  وپرا اے یٹ امی ںیمہ لم راہ ےہ رھپ شیک یک ایک رضورت۔۔۔۔وه ابخی
 
چ

  ےہ۔۔۔۔۔۔وساہ اک اہھت ڑکپے ا

ے

 ن

ٹ

  اکناتل انپ اگڑی یک رطف ی 
 
  می  ےکٹھج ےس ن  ہ

اھبیئ۔۔۔۔اھبیئ اچبے ےھجم۔۔۔۔اھبیئ۔۔۔۔وساہ لسلسم اس ےس اہھت وھچڑوایت م

   ےس ای  انشکجن اکنل رک وساہ م
 

وہیئ آواز اگلیت ےہ سج ےس گنت ارک وه ڑلاک انپ ج

ن  وہں یم وھجل اجیت م اس یک ےک رس ےک ےھچیپ اگل داتی ےہ اور وساہ ھچک یہ دی   یم

  ےہ۔۔۔۔۔

  دھکی

ے

  ےہ۔۔۔۔ رواہن وساہ وک وہیبش وہن

ے

  ان ےک ےھچیپ اجن

ے

 ن

ے

  مدلجی ےس اگڑی ےس ای

وھچڑ دو ریمی نہب وک ورہن۔۔۔۔۔رواہن ایھب اور اتہک ہک ویہ ڑلاک دون  رہ رواہن ےک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  منپ س ارک اس ےک رس رپ نگ رھک

ارگ اب ےھچیپ آے وت نہب ےک اسھت ےھجت یھب اڑا دواگن اھجمس۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرواہن وک داکھ داتی وفرا اگڑی یک رطف اھبگ
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  مروک اجؤ ںیہمت 

ے

ل رک ااتھٹ اس ےک ےھچیپ اجن
 ھ

مٹ
س

یم وھچڑو اگ ںیہن۔۔۔۔۔رواہن 

 ن اس م

 

 اھ ےکچ ےھت اور رواہن رپش

ٹ

ےہ رگم اس ےس ےلہپ یہ وه اگڑی زیتی ےس اےگ ی 

 وہا 

ن

  ےہ س  ھچک اانت ااچی

ے

  اانپ ومن  لئ ااھٹ رک داخن وک وفن المن

ے

دون  رہ اگڑی یک رطف ان

  ہک وہا ایک ےہ۔۔۔

ے

  م۔۔ہک اےس ھجمس ںیہن ان

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 آپ ولگ ھچک اھک ول۔۔۔۔احمل اہھت یم ی  رگ م

ے

  ی
 
ہی ول وه ولگ اتپ ںیہن بک آے چ

  مےک ٹکیپ ڑکپے ان ےک نپ س ارک اتہک ےہ ہکبج داخن اب یھب واسی یہ اھٹیب اھت۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔اونر ےتہک یہ وت وه اابثت یم

ے

  ںیہن اھکن

ن

  اک اھکن
 
و اھک ول یم ن  ہ

ن

 

ے

  ای  مت ت

ے

 رس الہن

  ےہ ہک یھبج داخن اک ومن  لئ رگنی م

ے

ٹکیپ ادح اور ای  ٹکیپ داخن ےک اسےنم رھک

  م

ے

  ارک اانپ ومن  لئ ااھٹ رک داتھکی ےہ اور ریحان رہ اجن
 
رکےن اتگل ےہ سج رپ وه ایخولں ےس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

 اس یک مایک وہا سک اک وفن ےہ۔۔۔۔احمل اےس ریحان اس دھکی رک وپاتھچ ےہ وت اونر یھب

 ےت یہ۔۔۔۔۔

ٹ

  مرطف م

  مرواہن ویکں وفن رکراہ ےہ۔۔۔۔۔م
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ےھجم اتگل ےہ وساہ اک ارادہ دبل ایگ وہاگ دلجی ااھٹ۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت وه وفرا اکل سی م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرکےک اکن ےس اگلن

 ایئ وہیئ م
 
ولیہ داخن۔۔۔۔داخن وج وخش وہایگ اھت ادح یک ن  ت نس رک اب رواہن یک ھگ

  ےہ۔۔۔۔۔آواز رپ نشنیٹ

ے

  م ےس ڑھکا وہن

 ین ےس وپاتھچ ےہ سج رپ رواہن اےس س  م

 

 وت ےہ ہن۔۔۔۔۔وه رپش

ے

 
ی  

ن

ایک وہا س  خ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماتبن

 وہ۔۔۔۔۔وه رواہن یک ن  ت نس رک م

ے

ایک رگم وکن ےھت وه۔۔۔۔مت اںیھن اچہپن تکس

 ین 

 

ےس مرکفدنمی ےس اتہک ےہ ہکبج اس یک ن  ت رپ اونر ادح اور احمل یھب انپ ہگج رپش

  مڑھکے داخن ےک نپ س اےت یہ۔۔۔۔۔

ںیہن ان ےک رہچے رپ امسک اھت یم ےن داھکی ںیہن اںیھن۔۔۔۔۔رواہن یک آواز ایسی 

  میھت ےسیج وه ایھب رو داگی۔۔۔۔۔

 ہلل لم م

 
ن

  وہں واہں افی آئ ار وٹکاےت یہ ان

ے

 رکو یم وپسیل انشیٹس اجن

ے

ااھچ مت رکف م

 ھ ولاگن اےس مت رکف

ٹ ن

 رکو۔۔۔۔داخن اتہک وفرا وفن اکاتٹ ماجےئ یگ یم ڈوھی

ے

 م

  ےہ۔۔۔۔۔

  مایک وہا وساہ وک۔۔۔۔۔اونر اس ےک ومن  لئ اکن ےس اٹہےن رپ وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

596 

وساہ وک یسک ےن ڈکپین رکایل ےہ ںیمہ وفرا وپسیل یم روپرٹ رکین م

 ن ےس وه م

 

  ےہ اور اس ےک ےھچیپ یہ رپش

ے

 ن

ٹ

وہیگ۔۔۔۔۔داخن اتہک وفرا اےگ ی 

و۔۔۔۔۔

ن

 

ے

  مت

  وہا وپاتھچ م

ے

پ رکاتکس ےہ۔۔۔۔۔احمل اس ےک اسھت دقم المن  

ن

رگم وکن اےس ڈکن

  ےہ۔۔۔۔۔

اتپ ںیہن ےھجم سک ےن ہی رحتک یک ےہ اور ویکں۔۔۔۔داخن اتہک اگڑی یم اتھٹیب م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے دھکی وپےتھچ یہ سج رپ وه رس رپ اہھت م

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

احمل اہمتری اگڑی اہک ےہ۔۔۔۔۔اونر احمل وک 

  ےہ۔۔۔۔۔امر ےک اگڑی اک

ے

  م دروازہ دنب رکن

  ےہ اور داخن زن م

ے

 ن

ٹ

  وہں۔۔۔۔۔۔۔وه اتہک انپ اگڑی یک رطف ی 

ے

یم انپ اگڑی یم ان

 اھ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔م

ٹ

  مےس اگڑی اےگ ی 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 اھبری وہراہ م

ے

  وہا نپ یت ےہ ہکبج رس ایھب ی

ٹ

  ےہ وت وه وخد وک رنم ےس ڈیب رپ ل 

ے

وساہ وک وہش ان

ہتسہ ےس آںیھکن وھکیتل ےہ وت رظن اورپ ےتلچ ےھکنپ رپ اجیت ےہ اور اےس دھکی رک یہ اھت وه آم
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اےس ھچک دی   ےلہپ اک رظنم آوھکنں ےک اسےنم وھگاتم ےہ سج رپ دلجی ےس ایتھٹ ےہ انیقی م

  مھچک دی   ےلہپ وج وہا وه تہب ی  ا اھت۔۔۔۔۔

 اےت وہے وس
 
یتچ ےہ میم اہکں وہں۔۔۔۔وه رمکے یم رظن وھگامےت وہے ھگ

  ہکبج انپ اسڈیئ رپ ریھک وہیئ اچدر وک ااھٹ رک وخد رپ اےھچ ےس اوڑیتیل ےہ۔۔۔۔۔

وکیئ ےہ۔۔۔۔وکن الن   ےہ ےھجم اہیں اور ویکں۔۔۔۔۔وه دروازے یک رطف دھکی رک م

یتہک ےہ اےس ھجمس ںیہن آیت ہک وکن اےس ال اتکس ےہ اور ویکں ہکبج اس یک یسک ےس م

  ےہ ےسج م دینمش یھب ںیہن ےہ وه وسیتچ ےہ ہک

ے

ھچک یہ دی   یم دروازہ وھکےل وکیئ ادنر ان

  م۔۔۔۔دھکی وه ریحان یہ رہ اجیت ےہ۔

 ۔۔۔۔۔۔

ے

  مآ۔۔۔۔آپ۔۔۔۔۔اےس ےسیج نیقی ںیہن ان

  م

ے

 ےک اسھت اتلچ وہا اس ےک نپ س ان

ٹ

 
  واال اطیشین رکسماہ

ن

اہں یم۔۔۔۔۔ان

  ےہ۔۔۔۔۔

 اےت وہے ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔م
 
  مک۔۔۔ویکں الےئ ےہ ےھجم اہیں۔۔۔۔وه ھگ

  وہس اتہک اس

ے

ےنم رکیس رپ مااھچ وسال ےہ رگم یم وجاب دانی ںیہن اچاتہ۔۔۔۔۔وه رکسمان

 رےھک اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

ن

 ن

ٹ

 رپ ن

ن

 ن

ٹ

  من
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پ ویکں رکےت یہ ہی وت ںیہمت یھب اتپ م  

ن

وےسی ای  وخوصبرت ڑلیک وک ڈکن

 ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے
 

 ےک اسھت ابخی

ٹ

 
  موہاگ۔۔۔۔۔وه ای  اسڈیئ یک رکسماہ

 ن یہ یم انتک ااھچ یتھجمس یھت آپ 

ن

ی ا  ان

ٹ

ھی

گ

ل ادنازہ ںیہن اھت ہک آپ اےنت 
ب لک
وک مےھجم 

 ن یہ رشم ںیہن آیت آپ وک ایسی وسچ رےتھک م

ن

رگم آپ وت ااہتن ےک ےبرشم اور انمقف ان

  موہے۔۔۔۔۔۔وساہ ےصغ ےس یتہک ےہ سج رپ وه سنہ داتی ےہ۔۔۔۔۔

  ےس وت ریما راہتس وت اصف یہ وہا ہن اور رشم یک ایک م
 
آج وت مت الطق ےل ریہ وہ ہن اےنپ وشہ

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ ن  ت اس یم ؟؟؟۔۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت

ے

هٹ
ب ك

  وساہ ےصغ ےس اےس د

 ھ رک الؤ ورہن ہی مت س  ےک ےئل ااھچ ںیہن م

ٹ ن

ےھجم ھچک ںیہن اتپ ایھب ہک ایھب وساہ وک ڈوھی

  م

ے

وہاگ۔۔۔۔۔داخن وپسیل انشیٹس یم ےصغ ےس ارسف ےک اسےنم ڑھکا ده ڑن

  ےہ۔۔۔۔۔

 ن ںیہن

 

 مدںیھکی رٹسم داخن مہ انپ رطف ےس وپری وکشش رکے ےگ آپ سب رپش

 اک مہ آپ وک وفرا م

ن
 

وہں آپ ایھب رھگ اجےئ ںیمہ ےسیج یہ ھچک اتپ اتلچ ےہ آپ یک وائ

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماوفنم رکے ےگ۔۔۔۔۔۔ارسف ےتہک ےہ وت داخن ےصغ ےس ویہ ھٹیب اجن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

599 

 وھ ےگ یم ںیہن اجؤ اگ۔۔۔۔۔وه یسک دضی ےچب یک رطح م

ٹ ن

 اےس ںیہن ڈوھی

ے

  ی
 
چ

ونر یک رطف داتھکی ےہ ےسیج ہہک راہ وہ آپ یہ ھچک ماتہک ےہ سج رپ ارسف اچیبرہ اچیبریگ ےس ا

  مرکے۔۔۔۔۔

 ی  ن  د رکےن ےک ی  ای   م

ے
ے

داخن ولچ لم اجےئ یگ وه ایھب رھگ ےتلچ یہ اہیں انھٹیب اانپ وق

  مےہ۔۔۔۔اونر اس ن  ر رنیم ےس ےتہک یہ سج رپ وه رظن ااھٹ رک اںیھن داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

  ماہں داخن ولچ اہیں انھٹیب افوتل ےہ۔۔۔۔۔رم

ے

واہن یھب اتہک ےہ وت وه ھچک وسچ رک ڑھکا وہن

  ےہ۔۔۔۔

 وچ یھب ایئ وت یم ان ےک اسھت ںیہمت یھب ںیہن وھچڑو اگ م

ن

ارگ اےس ای  خ

  ےہ ہکبج ےھچیپ ادح ارسف ےس م

ے

  اجن
 
  ن  ہ

ے

ےھجمس۔۔۔۔داخن اجےت اجےت ارسف رپ ےصغ رکن

  ےہ وج اچیبرہ داخن ےک ےصغ ےس وخف اھک راہ اھت۔۔۔۔۔۔

ے

  مذعمرت رکن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 را وت وکیئ دنمش یھب ںیہن ےہ رواہن اہمترا وکیئ دنمش وہ وج م
 
وکن رک اتکس ایسی رحتک ہ

  مایسی رحتک رکے۔۔۔۔۔اونر وپسیل

  اےت وہے ےتہک رواہن ےس وپےتھچ یہ۔۔۔۔
 
  انشیٹس ےس ن  ہ
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 ری یسک ےس وکیئ دینمش ںیہن ےہ۔۔۔۔۔رواہن ھچک وسچ رک وجاب
 
داتی  ںیہن الکن ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

 رھگ ںیہن اجؤ م

ے

  ی
 
  اتیل چ

ٹ ن

 وساہ وک ںیہن ڈوھی

ے

  ی
 
آپ ولگ رھگ اجےئ یم چ

  ماگ۔۔۔۔۔داخن اگڑی ےک نپ س چنہپ رک اچیب اونر وک دےتی وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

 رکو وه لم اجےئ یگ۔۔۔۔

ے

 ھ ریہ ےہ مت رکف م

ٹ ن

  مداخن وپسیل ڈوھی

 ھ رک یہ واسپ اؤ اگ آپ ر

ٹ ن

واہن وک یھب اس ےک رھگ وھچڑ دےی مںیہن ن  ن   یم اےس ڈوھی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رہ رکن

 

  اگ۔۔۔۔۔وه رواہن یک رطف اش

 وھ اگ یم۔۔۔۔۔

ٹ ن

  ںیہن یم یھب اہمترے اسھت اےس ڈوھی

 ن وہےگن وساہ وک م

 

 ھ ےگنیل اےس مت رھگ اجؤ الکن ایٹن رپش

ٹ ن

ںیہن یم اور ادح ےہ ہن مہ ڈوھی

 ھ ولاگن اور ےھجم ےسیج یہ اتپ ےلچ اگ یم وفرا ںیہمت اافنرم رکو اگ۔۔۔۔۔داخن م

ٹ ن

یم ڈوھی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اس یک ن  ت اکٹ رک اتہک ےہ وت وه ھچک وسچ رک اابثت یم رس الہن

 وھ ےگ اےس۔۔۔۔۔اونر اگڑی یم ےنھٹیب ماہمترے نپ س وت اگڑی 

ٹ ن

ںیہن ےہ مت ےسیک ڈوھی

  ےہ داخن اور ادح ےک نپ س وت اگڑی یہ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مےتگل ےہ ہک ن  د ان

  وہاگ اگڑی یک رکف ہن رکے آپ۔۔۔۔۔

ے

  ماحمل ےک نپ س ےہ وه ایھب ان

 ین یم وه اہکں اجاتکس

 

  مےہ۔۔۔۔ احمل اہکں ایگ ےہ۔۔۔۔اونر وک ھجمس ںیہن آیت انت رپش
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 وہایگ اھت وه الوہر یم آن   وہا اھت وت احمل اس ےک نپ س ایگ م

ٹ
ن

 
 ن

ٹ

 اک اک 

ے

اس ےک ای  دوس

ے یہ اور م

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

 ےس اگڑی یم 

ن

ن
 
می
مط

  وہاگ سب۔۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت وه 

ے

ےہ ایھب ان

  ماںیہن ےک اسھت رواہن یھب۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔اونر اگڑی یم 

ن

ےھٹیب ےتہک یہ سج رپ وه رس مداخن ےسیج ھچک اتپ ےلچ ںیمہ وفرا اتبن

 اھ دےتی یہ۔۔۔۔۔۔

ٹ

  ےہ اور اونر اگڑی اےگ ی 

ے

  الہن

 ےگن درد رک یئگ یہ۔۔۔۔۔ادح وج بک ےس م

ے

 لچ لچ ےک ن

ے

احمل ویکں ںیہن آن   ایھب ی

  ےہ اور داخن یھب م

ے

ھگ رک ویہ ڑسک ےک انکرے ھٹیب اجن

ے

ب

اس ےک اسھت ےلچ اجراہ اھت 

  مرک رک اےس داتھکی ایس ےک ی  ای   یم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

  دھکی وفرا ڑھک

ے

  ےہ ہکبج داخنول آایگ وه۔۔۔۔۔ادح دور ےس احمل یک اگڑی وک ان

ے

اگڑی م ا وہن

 ۔۔۔۔۔

ے

  موک داتھکی ےہ ڑھکا ںیہن وہن

  رک زیت دقم اتلچ ان ےک اسےنم ارک ڑھکا 

ے

ایک وہا ھچک اتپ الچ وساہ اک۔۔۔۔۔احمل اگڑی ےس ای

رکفدنمی ےس وپاتھچ ےہ سج رپ داخن وج رس اکھج رک اھٹیب اھت اس ےک وسال رپ رس ااھٹ رک م

 ن اس گل راہ اھت داخن ےک ےنسنہ ماےس داتھکی سنہ داتی ےہ ایس ےک

 

 اسھت یہ احمل وج ایھب رپش

رپ اس ےک رہچے رپ یھب اکسمن آاجیت ےہ ہکبج ادح ریحان اس یھبک داخن وت یھبک احمل وک م

  داتھکی وساتچ ےہ ہک اںیہن ایک وہا۔۔۔۔۔
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  ممت ولگ سنہ ویکں رےہ وہ۔۔۔۔۔

پ رکےن واال اور وکیئ ںیہن داخن یہ  

ن

  وہا اتہک مویکہکن وساہ وک ڈکن

ے

 ےہ۔۔۔۔۔احمل رکسمان

  ےہ سج رپ یٹم گل یئگ م

ے

  وہا ڑھکا وہرک انپ ٹنیپ اصف رکن

ے

ےہ سج رپ داخن یھب رکسمان

  یھت ہکبج ادح وت ہنم وھکےل داخن وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

پ ایک رگم ویکں؟؟؟؟؟  

ن

  موساہ وک ڈکن

 راض یھت ھجم ےس اور الخ انیل اچیتہ یھت ھجم ےس اور یم

ن

 اےس الخ ںیہن دانی مویکہکن وه ن

  ھچک ھجمس ںیہن ان   وت اےس ڈکپین رکواایل۔۔۔۔۔داخن ےک یھب اکم م
 
اچاتہ یھبت چ

  رناےل ےھت۔۔۔۔۔

پ رکےک اس ےس اعمیف اماتگن ےہ اور وت مہ م  

ن

داخن وت ایک زیچ ےہ وکن انپ ویبی وک ڈکن

پ وہیئگ   

ن

 ھ راہ اھت ےسیج وه چس یم ڈکن

ٹ ن

س  ےک اسھت لم رک اےس اےسی ڈوھی

  اھت۔۔۔۔

ے

  موہ۔۔۔۔ادح وک وت یھبک داخن یک ھجمس یہ ںیہن آیئ یھت اتپ ںیہن وه ایک ایک رکن

  ےہ۔۔۔۔داخن وھتڑا 

ے

 نکمم وہن

ن

  یہ ن

ن

  وہں وج رکن

ے

رھپ امےتن وہ ہن داخن وک یم وه رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

   یم اہھت ڈاےل رکسمان
 

 ا ےک ج

ے

  ای
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  ےہ

ے

ےس ویٹنش اتیل وہاگ۔۔۔۔۔ادح اتہک م ےھجم اتگل ےہ اطیشن ھجت موت وت اطیشین دامغ رھک

  ےہ بلطم اےنت اےھچ ڑلےک وک اس ےن اطیشن ہہک م

ے

ےہ وت داخن اےس وھگری ےس ونازن

  مدن   لقع دنم یھب وت ہہک اتکس اھت ہن۔۔۔۔۔۔

ے رکا مت ےن اہمترے ذنیہ یم ہی ایخل ےسیک آن   اور مت دوونں ہی اےلیک وت ںیہن م
س
ک

رگم ہی 

 ےھت اور وکن اہمتر

ے

  وت وپھچ اتیل مرکتکس

ے

ے اسھت الم وہا ےہ۔۔۔۔۔ادح وک ھجمس ںیہن ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

وه یم ںیہمت دعب یم اتبؤ اگ ایھب داخن مت اجؤ وساہ ےک نپ س ےھجم وت اس ےن ااھچ اخاص م

ذلیل رکدن   ےہ اور اےس اتب دانی ہک یم طلغ ںیہن وہں ہی س  یم ےن اہمترے ےنہک رپ م

پ رک   موا رک داخن وک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔مایک ےہ۔۔۔۔۔۔احمل ادح وک چپ

مت ےن ااسی ایک اہک اےس ہک اس ےن ںیہمت ذلیل رکدن  ۔۔۔۔۔داخن آربئو ااھٹ رک وپاتھچ م

  ےہ۔۔۔۔۔

وه مت ایس ےس وپھچ انیل اور اہں یم ےن اہمترا ںیہن اتبن   اےس وه یہی ھجمس ریہ ےہ ہک یم 

پ ایک ےہ۔۔۔۔۔۔احمل وپری ڈلیٹی داتی ےہ۔۔۔۔۔  

ن

 ےن اےس ڈکن

م۔۔۔۔۔داخن ھچک وسچ رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

م
م
 م
ہ

 

 ایک وسچ رےہ وہ۔۔۔۔۔احمل اےس وسوچں یم مگ دھکی رک وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔م
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پ ایک ےہ وت وه ہصغ وت ںیہن رکے یگ ہن۔۔۔۔۔م  

ن

 یم وسچ راہ وہں ویبی وک ڈکن

  م
 
 ہک ریمے وشہ

 
 رے یگ آپ یک البے گيل

ے

ل ںیہن وه وت آپ یک رظن ان
ب لک
ںیہن ںیہن 

پ ایک ےہ سب اس ےئل ویکہکن یم اےس اعمف ںیہن رک ریہ یھت مےن ےھجم   

ن

ڈکن

واہ۔۔۔۔۔۔احمل اےسی اتہک ےہ ہک ادح یک یسنہ وھچڑیت ےہ اور داخن اس اک بلطم ھجمس م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 رک ی  ا اس ہنم انبن

ااھچ الؤ اچیب دو یم اتلچ وہں رھپ حبص الماقت وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔داخن احمل ےک اہھت م

  ےہ۔۔۔۔۔ےس اچیب ےل رک ںیہن

ے

 ن

ٹ

  م نیھچ رک اتہک اےگ ی 

اوے اچیب وت دے مہ سک رپ اجےئ ےگ۔۔۔۔۔احمل اےنپ اخیل اہھت دھکی رک اتہک م

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ وت احمل ی  ا اس ہنم انب رک ادح یک م

ے

 ۔۔۔۔داخن دور ےس یہ آواز اگلن

ن

رےشک یم آاجن

  رطف داتھکی ےہ وج اب یھب یسک وسچ یم ڑھکا اھت۔۔۔۔۔۔

  ا۔۔۔۔۔ںیہمت ایک وہ

یم روپرٹ ویکں رکوایئ اور وه یھب انت م ن  ر یم وسچ راہ وہں داخن ےن وپسیل انشیٹس

  ۔۔۔۔۔ادح اک وسانچ یھب کیھٹ اھت۔۔۔۔۔۔
 
  مدیكمه دےنی ےک دعب چ
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 لم م

 

 یم وه یھب ش

ٹ

 ی

ن

اس ارسف یک داخن ےس ایھچ اجن اچہپن ےہ اور اس ن

 اھ رک ای  رہشک رواتک

ٹ

ےہ ہکبج ادح اس یک ن  ت رپ ریحان اس م اھت۔۔۔۔۔احمل اتہک اہھت ی 

  اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ م

ے

آاجؤ رےشک یم ھٹیب ےک دھکی انیل ےھجم۔۔۔۔احمل اس اک اہھت ڑکپ ےک رےشک یم اھٹیبن

  ےہ سج اک وجاب وه رکسما رک داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  مہکبج ادح اےس ےصغ ےس وھگرن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  الچ ایگ اھت اور اس اک ہی مداخن وج ایھب یہ ےلگنب یم آن  
 
  ےہ ہی ضیف اک الگنب اھت وه اب ن  ہ

ے

 وہن

الگنب اخیل اھت یھبت داخن ےن اس ےس ہی ھچک دونں ےک ےئل ےل ایل اھت داخن یسیج ادنر م

  ےہ وت رظن اورپ رمکے یم اجیت ےہ اہجں وساہ یھت۔۔۔۔۔م

ے

  مدالخ وہن

  وساہ ےک رمکے ےک نپ س اجرک ڑھک

ے

 ن

ٹ
پ
  ےہ اور رھپ داھڑےتک موه آرام ےس ڑیسن  ں خ

ے

ا وہن

  ےہ وت رظن اسےنم ڑھکی م

ے

دل ےک اسھت رمکے اک دروازہ وھکےل آرام ےس ادنر دالخ وہن

  ایک دےنھکی م
 
 رپ اہھت ن  دنےھ ہن اجےن ن  ہ

ن

وساہ رپ اجیت ےہ وج ڑھکیک یک رطف ہنم رکے یس 

  میم رصموف یھت۔۔۔۔۔۔

 رکےن ےک ےئل وےسی یہ م

ے

 
 ی

 

وساہ یسک یک وموجدیگ وک وسحمس رکےک وخد وک وبظمط ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ڑھکی ریتہ ےہ اور داخن اتلچ وہا اس ےک ےھچیپ ڑھکا وہن
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ارگ داخن وک اتپ لچ ایگ ہن ہک آپ ان یک ویبی رپ بک ےس دنگی رظن رںیھک وہے ےھت وت 

ریغب اس یک رطف ہنم رکے م نیقی اجےن وه آپ یک آںیھکن لکن دےتی۔۔۔۔۔وساہ

وج ھچک وبےنل واال اھت اس یک ن  ت رپ اےس احمل رپ تہب م تخس ےجہل یم یتہک ےہ ہکبج داخن

  ےہ ہک اتپ ںیہن اس ےن وساہ ےس ایک ن  ت یک یھت رگم رھپ وساتچ ےہ اس ےن وج ایک م

ے

ہصغ ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اجن

ے

  اس ےک ےئل وت ایک وی اس اک ہصغ ای

اخن وک اتپ اتلچ ہن ہک اس یک ویبی وک یسک ےن رظن رھب رک یھب داھکی ےہ مطلغ ہہک ریہ وہ ارگ د

  اور رھپ م

ے

 مہ انب رک وتک وک الھکن
کٹ
 اک 

ے
 

  رھپ اس ےک وگس

ے

وت نیقی اجون وه ےلہپ اےس اجن ےس امرن

 ے اتلیھک اےسی م
چ

ن

کٹ

سج آھکن ےس اس ےن داخن یک ویبی وک داھکی اھت ہن ان آوھکنں ےس رھپ وه 

داخن۔۔۔۔۔داخن وصعمتیم ےس اتہک ےہ ہکبج وساہ اس یک آواز رپ موھتڑی وھچڑ داتی 

 یت ےہ وت داخن ٹنیپ یک وبیجں یم اہھت ڈاےل ڑھکا م

ٹ

 ڈاےل م
 
ریحان یس امےھت رپ ب

ل م
ب لک
 یجس وہیت ےہ ہکبج وه 

ے

  ےہ نکیل رہچے رپ داین رھب یک وصعمم 

ے

اےس یہ دھکی راہ وہن

  وصعمم ںیہن اھت۔۔۔۔۔

پ ایک   

ن

 وصرات مآپ ےن ےھجم ڈکن

ے

ےہ۔۔۔۔۔وساہ ریحان اور ےصغ ےک ےلم وجےل ن

  

ے

  وہا اابثت یم رس الہن

ے

ووں یک رطح رکسمان

ٹ

ھن
رہچے رپ اجسے یتہک ےہ اور داخن ڈ

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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_______________________  

پ ایک ےہ؟؟؟۔۔۔۔۔وساہ ریحان اور ےصغ ےک ےلم وجےل م  

ن

آپ ےن ےھجم ڈکن

 وصرات رہچے رپ اجسے یتہک ےہ اور داخن 

ے

  وہا اابثت یم من

ے

ووں یک رطح رکسمان

ٹ

ھن
ڈ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مرس الہن

یم وپھچ یتکس وہں ویکں؟؟؟۔۔۔۔۔وه تخس ےجہل یم وپیتھچ ےہ ہکبج ہصغ ااسی اھت ہک م

  ایھب اسھت ڑپا دلگان ااھٹ رک اےس امردے۔۔۔۔۔

 ںیہن۔۔۔۔۔داخن رشارت ےس اتہک وساہ اک یہس واال وخن الج راہ اھت۔۔۔۔۔۔م

  موھچں یگ ہک آپ ےھجم اہیں ویکں الےئ یہ۔۔۔۔۔۔۔یم رھپ یھب وپ

اّللّ اّللّ مگیب اصہبح اانت ہصغ وےسی مت وکیئ ومعق اہھت ےس اجےن ںیہن دیتی ےھجم لتق م

 ےک اسھت اتہک ڈیب رپ دوونں اہوھتں وک ےھچیپ م

ٹ

 
  رکسماہ

ن

رکےن اک۔۔۔۔۔داخن اقالیتن

  وساہ اک وخن 

ے

 رھک

ن

 ن

ٹ

 ہپ ن

ن

 ن

ٹ

  میہس ےس الج راہ اھت۔۔۔۔۔۔رکے اہسرا ےئل اتھٹیب ن

یم وپیتھچ وہں ےھجم ویکں الے یہ اہیں۔۔۔۔۔وه ےصغ ےس اس ےک اسےنم ڑھکی م

  وہا داتھکی م

ے

وسال رکیت ےہ ہکبج داخن اب یھب آوھکنں یم ایپر رھبے اےس رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔
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 ءاّلل۔۔۔۔داخن یھب انپ یہ

 

داین یم اچنہپ وہا م مت ےلہپ ےس اور زن  دہ ایپری وہیئگ وہ امش

 ھ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ
پ
پ یہ خ

ے

  اھت ہکبج وساہ وک اس یک ن  ت ےس ی

  ےھجم ویکں الے یہ اہیں وجاب دںی۔۔۔۔

 وھتڑی یبمل وہیئگ ےہ ہن اےس وٹکاول۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت وساہ م

ٹ

وےسی اہمتری ہی ل

 وک ےھچیپ رکیت ےہ۔۔۔۔

ٹ

  ماےنپ ہنم رپ آیت ل

پ رکےت وہے۔۔۔۔۔آپ وک رشم ںیہن آیئ انپ یہ ویبم  

ن

  می وک ڈکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مںیہمت آیئ یھت الخ اک وسےتچ وہے۔۔۔۔وه اربئو ااھٹ رک وسال رکن

ی ا  رحتک ےہ۔۔۔۔۔۔وه دشی   ےصغ ےس م آپ ےن

ٹ

ھی

گ

وج رحتک یک ےہ ہن وه ااہتنیئ 

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔

اہں مت وج رکےن اجریہ یھت وه وت ےسیج تہب کین رحتک یھت ہن۔۔۔۔۔داخن یھب ی  ای   م

  ےہ۔۔۔۔۔وج

ے

 ن

ٹ

 ی   ی 

ن

  اب داتی ےہ اور وساہ اک ہصغ م

 م

ے

 ریمی وخویشں ےک اقب

ے
ے

  وق
 
آپ ےھجم ویکں وکسن یم ںیہن رےنہ دےتی ویکں ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مےنب رےتہ یہ۔۔۔۔۔وساہ انت زور ےس یتہک ےہ ہک داخن ریحان رہ اجن

 وہں یم وت

ے

  اچاتہ وہں ماہمتری زدنیگ یم وخایشں  وساہ یم اہمتری وخویشں اک اقب

ن

الن

  اچاتہ وہں اور مت ہہک ریہ وہ یم اہمتری م

ن

 ض اکچن

ے

وج ںیہمت فیلکت دی ےہ اس اک ف
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 وہں۔۔۔۔داخن اس ےک اسےنم ڑھکا وہرک دھک ےس اتہک م

ے

وخویشں اک اقب

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 نب رک آے یہ وخایشں یک وت ن  ت آپ رےنہ دںی وت 

ے

 
آپ سب ریمی زدنیگ یم اذی

  مااھچ یہ وہاگ۔۔۔۔۔

 راہ وہں ینتک ن  ر یم اہمترے م وساہ

ن

ویکں انت رھتپ دل وہیئگ وہ یم مت ےس اعمیف امن

 ۔۔۔۔۔داخن وک تہب دھک م

ے

 ق یہ ںیہن ڑپن

ن

اےگ کھج راہ وہں رگم مت وہ ہک ںیہمت وکیئ ف

  ےہ وساہ وک وی دھکی رک۔۔۔۔۔

ے

  موہن

 ق

ن

 س اور ہن یہ ےھجم وکیئ ف

ے

  ےھجم آپ رپ ی

ے

  ےہ ہک م اہں وہیئگ وہں رھتپ دل ںیہن ان

ے

ڑپن

پ رکے۔۔۔۔وساہ ےصغ ےس یتخیچ ےہ۔۔۔۔۔۔  

ن

  مآپ روےی اعمیف امےگن ن   ےھجم ڈکن

  موساہ زیلپ ےھجم اعمف رکدو یم۔۔۔۔۔

سب رکدںی سب۔۔۔۔آپ ےک ہی اہھت وجڑےن ہی ولظمم یس لکش انبےن ےس ےھجم وکیئ م

  ےھجم ںیہن رانہ اہیں یم اجریہ وہں۔۔۔۔۔وساہ داخن یک ن  ت وکم

ے

 ق ںیہن ڑپن

ن

 ےصغ مف

 اھیت ےہ داخن یک رکک آواز رپ رک اجیت م

ٹ

  یک رطف دقم ی 
 
ےس اکٹ رک یتہک ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔
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ی یتلچ وہیئ اس 

ے

هٹ
ب ك

 رک اےس د

ٹ

ویہ رک اجؤ وساہ ورہن۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت وساہ م

  مےک نپ س آیت ےہ۔۔۔۔۔

ورہن ایک۔۔۔۔ورہن ایک رکے ےگ آپ امرے ےگ ےھجم ہی رھپ ن  رش یم ڑھکا رکے 

پکلی ا ں اور وچےہ وہےت مےگ وپری 
ن رات ہی رھپ رمکے یم دنب رکدںی ےگ اہجں چپ

وہےگن وبےل ورہن ایک رکے ےگ آپ۔۔۔۔۔وساہ اس یک آوھکنں یم دںیھکی ےصغ م

 ےئل اخومیش ےس اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔
 
  ےس یتہک ےہ ہکبج داخن امےھت رپ ب

 یہ آپ وت سب۔۔۔۔۔۔

ے

  ماس ےک العوہ آپ رک یھب ایک تکس

۔۔۔۔اس یک ن  ت وپری وہےن ےس ےلہپ یہ داخن اک ربص  پ ۔۔۔۔ادکیم چپ پ چپ

  ےہ ہکبج وساہ اےس ےصغ یم 

ے

 یم اس رپ احوی وہن
پ
  ےہ اور ہصغ ھچک یہ ب

ے

وجاب دے اجن

  مدھکی دو دقم ےھچیپ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ایپری میم بک ےس ہہک راہ وہں وساہ اعمف 

ن

رکدو وساہ اعمف رکدو رگم ںیہمت وت انپ ان

 راہ وہں ہن۔۔۔۔۔داخن ےصغ ےس م

ن

ےہ یم ےن ارگ طلغ ایک ےہ وت اعمیف یھب وت امن

  ےہ سج رپ وساہ یک آھکن یم آوسن آاجےت یہ۔۔۔۔۔

ے

  ده ڑن

ھگ یئگ وہں ےھجم انپ رمیض ےس م

ے

ب

ےھجم ںیہن رانہ آپ ےک اسھت ےھجم وھچڑ دںی یم 

  م۔۔۔۔۔اس ےک روےن رپ داخن اک ہصغ اھجگ یک رطح اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔مےنیج دںی
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وساہ مت رو ویکں ریہ وہں ےھجم اہمتری ن  ت رپ ہصغ اایگ اھت ااھچ وسری ریما ارادہ ںیہمت 

 رکو مت وھچڑےن یک ن  ت رکیت وہ وت ےھجم م

ے

روالےن اک ںیہن اھت اور زیلپ وھچڑےن یک ن  ت م

  ےہ۔۔۔۔۔داخن اس ےک رہچ

ے

ے وک اےنپ اہھت ےک ایپےل یم ےئل ایپر ےس مہصغ آاجن

  اتہک ےہ ہکبج وساہ اخومیش ےس ےچین رظنںی رکیتیل ےہ۔۔۔۔۔

وساہ ےھجم وھچڑو یگ وت ںیہن ہن۔۔۔۔۔داخن اےس ھچک ہن وباتل دھکی وپاتھچ ےہ سج رپ وساہ م

ی اےنپ رہچے ےس اس اک اہھت اٹہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  اےس د

ه اپسٹ ےجہل یم یتہک ےہ وت داخن اک اسرا وحہلص مےھجم رفنت ےہ آپ ےس دشی  ۔۔۔۔و

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےسیج وٹٹ اس اجن

ےھجم ںیہن رانہ آپ ےک اسھت یم اےنپ رھگ اجریہ وہں۔۔۔۔۔وه یتہک اےنپ آوسن وک م

  یک رطف اجیت یہ ےہ ہک داخن ےصغ ےس اس اک اہھت ڑکپ م
 
ےبریمح ےس اصف رکیت ن  ہ

ا  ےہ۔۔۔۔۔

ے

كی

ن

هی
پ
ب

  مےک ڈیب رپ 

 ای  وصرت یم لکن یتکس وہ ریمی ویبہ وہرک اس ےس ےلہپ اہمترے ممت اہیں ےس سب

 ا ےک العوہ ھجم ےس وکیئ ج  ا ںیہن رکاتکس ارگ مت انپ دض یک یکپ وہ وت یم یھب ھچک م

ن

 م وک ج

ن

ن

 م ےس ج  ا ںیہن م

ن

 م اہمترے ن

ن

مک ںیہن وہں مت ےھجم اعمف ںیہن رکیتکس وت یم یھب اانپ ن
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  ےہ م رکاتکس یھجمس۔۔۔۔۔۔داخن ایلگن

ے

  الچ اجن
 
  تخس ےجہل یم اتہک رواتک ںیہن ن  ہ

ے

داھکین

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

كٹ

ن

هی
پ
ب

 ر رک ےچین 

ے

  اور وساہ ےصغ ےس اانپ دوہٹپ ان

یم ںیہن روہ یگ اہمترے اسھت داخن نس ول رم اجؤ یگ یم رگم اہمترے اسھت یھبک م

 ہک داخن وکیھب اس یک آواز اجےئ ہکبج

ے

داخن م ںیہن روہ یگ۔۔۔۔۔وه خیچ رک یتہک ےہ ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ویہ دروازے ےک اسڈیئ رپ ھٹیب اجن

ے
ن

  ڑھکا اےس س
 
  ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

رواہن ایک وہا آپ وک اور۔۔۔۔اور وساہ اہکں ےہ۔۔۔۔۔فشک ےسیج یہ دروازہ وھکیتل م

 ین ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔

 

 وک دںیھکی رپش

ے

  ےہ وت رواہن یک احل

پ وہایگ۔۔۔۔رواہن ادنرم  

ن

اےت وہے اعم ےس ےجہل یم اتہک ےہ سج رپ ادنر م وساہ اک ڈکن

  مےھٹیب افغر اور آہیس رکفدنمی ےس ڑھکے وہےت یہ۔۔۔۔۔

پ اور مت واسپ ویکں آےئگ وپسیل یم روپرٹ وت م  

ن

سک ےن ایک ےہ اس اک ڈکن

  رکےت۔۔۔۔افغر اچیبرے نشنیٹ یم آاجےت یہ۔۔۔۔۔

پ رکےن واال اور وکیئ ںیہن  

ن

  یہ ماوب رکف یک ن  ت ںیہن ےہ ڈکن
 
 اس اک اانپ وشہ

ے وہے اتہک ےہ وت فشک ےک اسھت س  یہ ریحان ےس اےس 

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

ےہ۔۔۔۔۔رواہن 

  دےتھکی یہ ہکبج فیس رواہن ےک اسےنم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔
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پ رکوان   ےہ؟؟؟  

ن

  مبلطم داخن اھبیئ ےن آیپ اک ڈکن

۔۔۔۔۔  
 
  ماہں اس ےن رکوان   ےہ ےھجم ھچک ےٹنھگ ےلہپ یہ اتپ الچ چ

ن ےھت وه ےھجم وت رکف یگل وہیئ ےہ وه وساہ وک وکیئ اصقنن ہن ماتپ ںیہن وکم

اچنہپےئ۔۔۔۔رواہن احمل اور داخن ےک اسھت اتلچ وہا رکفدنمی ےس اتہک ےہ سج رپ م

  ےہ سج رپ احمل اابثت م

ے

  ادنر اجن

ے

 رہ رکن

 

داخن رک رک ےلہپ اےس اور رھپ احمل وک دھکی رک اش

  رواہن اک اہھت ڑکپ ےک اسڈیئ

ے

  ےہ۔۔۔۔۔ یم رس الہن

ے

  رپ ےل رک اجن

ایک وہا ےھجم ادرھ ویکں الے وہ۔۔۔۔رواہن وک ھجمس ںیہن آیت وه ادنر اجےن ےک اجبے م

  ماےس وکےن یم ویکں ےل آن  ۔۔۔۔۔

پ ایک   

ن

 رکو وساہ کیھٹ ےہ اےس ھچک ںیہن وہا اےس داخن ےن یہ ڈکن

ے

دوھکی رکف م

اس یک ن  ت نس رک یہ وفرا ےہ۔۔۔۔احمل اےس رازداری ےک ادناز یم اتب ےہ ہک رواہن 

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔

  مایک۔۔۔۔داخن ےن رگم ویکں۔۔۔۔

اھبیئ آہتسہ ہہک ول ہی وپسیل انشیٹس ےہ۔۔۔۔احمل اےگ ےھچیپ دےتھکی وہے اتہک ےہ م

  ےہ اور رھپ احمل اےس س  اتب داتی ےہ ہک داخن ےن ویکں 

ے

رواہن یھب اابثت یم رس الہن

پ ایک ےہ وساہ وک۔۔۔۔۔۔۔  

ن

  مڈکن
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پ ایک ےہ اےس۔۔۔۔۔رواہن نپ ین اک الگس ہنم ےس اگلےن ےس مایس ےئل  

ن

 اس ےن ڈکن

  ےہ وت اسرے ےسیج وکسن یم آاجےت یہ۔۔۔۔

ے

  مےلہپ اںیھن اسری ن  ت اتبن

  اچےیہ 

ن

پ رکایل اس ےک اسھت ایسی وہن  

ن

ےھجم وت تہب وخیش وہیئ ہک داخن ےن وساہ وک ڈکن

  امےن یگ ںیہن وت یہی کیھٹ ےہ۔۔۔۔ آہیس وک ےسیج
 
 تہب وخیش وہیت ےہ وت فشک مچ

  میھب رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

اہں ےلہپ ےھجم اس رپ ہصغ آن   اھت رھپ وساچ ایک اتپ وساہ اےسی یہ امن اجےئ۔۔۔۔۔رواہن م

  مرکسما رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

اّللّ رکے اب رایض رکےل داخن اےس۔۔۔۔۔افغر ےتہک یہ وت س  ای  زن  ن وہرک 

  مانیم ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔م

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  مہ وکٹ ےک ےئل لکن رےہ م
 
ےھجم وخد حبص اگڑی یم اتبن   اھت داخن ےن چ

 ےک ےئل ھچک زن  دہ یہ ےبنیچ اھت۔۔۔۔۔م

ن
ن

  ےہ وج یس

ے

  مےھت۔۔۔۔۔احمل ادح وک اتبن

 ری الھبیئ 
 
 رے اسھت وکیئ رانہ ںیہن اچےہ ہن وت اےس وھچڑےن یم یہ ہ

 
  ہ
 
داخن چ

ےہ وج اداس اس اھٹیب ڈراویئ رک راہ اھت اور داخن اس  ےہ۔۔۔۔ادح داخن اک ہنم دںیھکی اتہک

  میک ن  ت نس رک رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔۔
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  سک ےن اہک یم اےس وھچڑ راہ وہں۔۔۔۔۔

  دے ھچک کیھٹ ںیہن ےتگل۔۔۔۔۔اس ےک ارا بلطم۔۔۔۔احمل وک

  یھگ دیسیھ ایلگن ےس ہن ےلکن وت ایلگن ڑیٹی رکین ڑپیت م
 
وه اہکوت وت ینس وہیگ مت ےن ہک چ

  یھب ہن ےلکن وت رھپ دےب وک وتڑ یہ دو یم ےن یھب یہی رکا ےہ سب مت ےن م
 
ےہ اور ارگ چ

  مریما اسھت دانی ےہ۔۔۔۔۔داخن رکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

  موت ایک رکےن

ے

 واال ےہ اب۔۔۔۔۔احمل وپاتھچ ےہ وت وه رکسماےت وہے س  اتبن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  مہ وکرٹ یم ےھت۔۔۔۔ادح اس یک ن  ت نس رک اتہک م
 
وت رھپ وت ےھجم ےلہپ یہ اتب داتی چ

  ےہ۔۔۔۔۔

  اونر الکن یھب اسےنم ےھت ہن یھبت یم ےن اتبن   ںیہن۔۔۔۔۔
 
  مچ

 وسےت ر

ے

 مئ وہراہ ےہ ن  ر ےنتک دی   ی

ٹ

ےہ یہ مہ۔۔۔۔۔ادح اور احمل ایھب ےھٹیب یہ مایک ن

ےھت ہک اںیھن اورپ ےس یسک یک اڑگنای یتیل وہیئ آواز آیت ےہ احمل وت ای  رظن اورپ دھکی رک م

 ن اور اسد م

ن

ےچین ہنم رک اتیل ےہ ہکبج ادح ریحان اس اورپ یک رطف داتھکی ےہ اہجں ےس دعن

  اڑگنان  ں ےتیل وہے ےچین آرےہ وہےت یہ۔۔۔۔۔

  وونں اہیں ایک رک رےہ یہ۔۔۔۔وه انتج ریحان وہاتکس اھت وہراہ اھت۔۔۔۔۔ہی د
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 ن اور اسد انپ م

ن

پ ایک اھت۔۔۔۔۔احمل اتہک ےہ وت دعن  

ن

ہی یہ ےھت وہنجں ےن وساہ وک ڈکن

ے یہ۔۔۔۔۔م

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  مداوتنں یک امنشئ رکواےت وہے ارک ان ےک اسےنم وصےف رپ 

  ےہ۔۔۔۔۔ادح ھچک ےنہک یہ واال اھت ہک احمل ےھجم رھگ وھچڑدو حبص یم ےن ویین یھب

ن

 اجن

  ےہ اےس 

ے

زشیم اورپ ےس آیت احمل ےک اسےنم ڑھکی وہیت ےہ ہکبج ادح اک رس وھگم اجن

  ہی وہ ایک راہ ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مھجمس ںیہن ان

  وکیئ اور یھب ےہ وت آاجؤ۔۔۔۔وه اورپ یک رطف دںیھکی وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 ن وم

ن

  من  لئ ویز رکےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔وکیئ ںیہن ےہ سب مہ یہ ےھت۔۔۔۔دعن

  مہی زشیم۔۔۔۔

یم ےن یہ وساہ وک اہسرا دے رک اگڑی یم اھٹیبن   اھت۔۔۔۔۔زشیم یتہک ےہ وت ادح یفن م

  میم رس الہرک اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

ولچ سب اب اےنپ اےنپ رمکے یم اجؤ زشیم یم ںیہمت حبص وھچڑ دواگن رھگ ایھب اونر م

  ےہ وه وفرا اتہک ےہ وت اسرے دلجی ےس مالکن ادرھ یہ یہ۔۔۔۔اح

ے

مل وک ےسیج یہ ن  د ان

اھٹ رک اورپ یک رطف اجےت یہ یہ ہک ای  رکک دار آواز رپ اہجں وہےت یہ ویہ رک م

  ماجےت یہ۔۔۔۔۔۔

 یچ رظنوں ےس ادح وک داتھکی ےہ وج وھتگ لگن رک اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماحمل ی
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  ےہ وت اونر آوھکنں یم م داخن ایگ۔۔۔۔وه انپ رگدن یک رطف اہھت

ے

 ن

ٹ

اک اچوک انب رک اتہک م

ہصغ ےئل اںیھن یہ دھکی رےہ وہےت یہ ان ےک رہچے ےس گل راہ اھت ہک اوہنں ےس م

  مس  نس ایل ےہ۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

داخن یک آھکن اےنپ رہچے رپ آیت روینش ےس یتلھک ےہ وج رمکے یک ڑھکیک یم ےس 

  مریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔رپدوں وک ڑیچیت ادنر آم

 مئ داتھکی ےہ وت حبص ےک 

ٹ

جب رےہ وہےت یہ اےس س  ےس م 9وه آںیھکن وھکےل اھٹ رک ن

  ےہ م

ے

  ان
 
  ےہ اور چ

ے

 شی وہےن واش روم اجن

ن

  ےہ اور وه اھٹ رک ےلہپ ف

ے

ےلہپ ایخل وساہ اک ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  یک رطف اجن
 
 ہ اتیل دلجی ےس ن  ہ

ن
 

  موت ےشیش ےک اسےنم ڑھکا اانپ اجی

ےک رمکے اک دروازہ آرام ےس وھکےل وه ادنر اھجاتکن ےہ اہجں وساہ آرام ےس وخاب وساہ 

  دھکی اس ےک رہچے رپ رنم یس اکسمن م

ے

 ے ےل ریہ یھت اےس اےسی وسن

ن

 وگش ےک م

ن

خ

 ہک انپ مگیب 

ے

  ےہ ن

ے

آاجیت ےہ اےس دےتھکی یہ وه آرام ےس دروازہ دنب رکے نچک یم ان

 ہتش انب ےکس

ن

  م۔۔۔۔۔۔ماصہبح ےک ےئل ااھچ اس ن

 وےسی یہ یٹیل م

ے

وساہ ےسیج رکوٹ دبیتل ےہ وت اس یک آھکن وفرا وھکل اجیت ےہ ہکبج ایھب ی

وہیت ےہ اور وسیتچ ےہ ہک اہیں ےس ےسیک الکن اجےئ رات دی   ےس وسےن یک وہج ےس رس م
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اھبری اھبری اس وہراہ اھت اور وھبک یھب تہب گل ریہ یھت رات یم ھچک اھکن   وج ںیہن اھت م

وسےتچ وہے اھٹ رک یتھٹیب ےہ اور اےنپ ن  ولں وک وجڑے یم دیق رک یہ ریہ وہیت م موه یہیم

 ےتش یک رٹے دھکی رک وه م

ن

  ےہ ہکبج اس ےک اہھت یم ن

ے

ےہ ہک دروازہ وھکےل داخن ادنر ان

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 ڈاےل اےس د
 
  امےھت رپ ب

رٹے ےئل مڈگ امرگنن مگیب اصہبح یسیک ےہ آپ اور دنین یسیک آیئ رات یم۔۔۔۔وه 

  ےہ ہکبج وساہ یک وھبک اےنپ م

ے

 شی اس اس ےک اسےنم لبیٹ رکے اس رپ رٹے رھک

ن

ف

  اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

 ا رپااھٹ دھکی رک اور ی 

ٹ ن

  ماسےنم ای

سب ھچک دن مہ ادرھ رےہ ےگ رھپ ویہ اےنپ رھگ ےلچ ےگ کیھٹ ےہ اور وےسی ےھجم زن  دہ م

  رگم اہمترے ےئل تہب ااھچ انبن   

ے

  ںیہن ان

ن

ےہ۔۔۔۔داخن اس ےک ی  ای   یم ااھچ وت انبن

 ا رٹے ےس ااھٹ رک اس ےک م

ٹ ن

ی ےہ وج اب رپااھٹ اور ای

ے

هٹ
ب ك

ھٹیب رک اتہک وت وساہ ای  رظن اےس د

  ماسےنم رھک راہ اھت۔۔۔۔۔

 ےتش وک دھکی رک ای  ویناال وتڑے م

ن

اھکؤ ورہن ڈنھٹا وہاجے اگ۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت وه ن

رک وناہل وفرا ہنم ےس اکنیتل ےہ ہکبج داخن مےسیج ہنم یم ریتھک ےہ وت داخن وک دھکی 

 ن اس اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

 

  مرپش

  مایک وہا ااھچ ںیہن انب ایک۔۔۔۔
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اانت کمن اس یم ایک وپری ی  ین ڈال دی یھت کمن یک۔۔۔۔وه بیجع اس ہنم انب رک یتہک 

 رکےن ےک ےئل اچےئ اک پک ااھٹ رک وبلں ےس اگلیت ےہ اور م

ے

اےنپ ہنم اک ذاہقئ درس

 ےس مک ہن ماچ

ے

 
 ریت ےہ وج یسک اذی

ے

 یھب وه لکشم ےس اےنپ ادنر ان

ٹ
ن

ےئ اک وه وھگی

  اھت۔۔۔۔۔۔

  مایک وہا اچےئ یم ینیچ زن  دہ ےہ۔۔۔۔۔داخن اس اک ہنم دںیھکی اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 اھ رک پک م

ٹ
پ
 ک خ

ن

اچےئ یم ایک ڈاال ےہ اس یم بیجع ےس دبوب آریہ ےہ۔۔۔۔۔۔وه ن

 رہ رکیت ےہ وت داخن ھچک وساتچ ےہ اور رھپ ن  د اےن رپ وخد رپ سنہ داتی م

 

یک رطف اش

  ےہ۔۔۔۔۔

ا  اھت اور پک دوھن   یہ ںیہن اور م

ٹ

پہی
ب
 ا 

ٹ ن

دوھکی ن  ر یم وھبل یہ ایگ اھت یم ےن اس یم ای

۔داخن اتہک ےہ وت وساہ یک آںیھکن ریحت ےس لہپ اجیت ےہ اچےئ ڈال دی۔۔۔۔

  مبلطم اےس اانت ںیہن وہا ہک پک یہ دوھ ےل ن   رھپ دورسا پک یہ ےل اتیل۔۔۔۔۔۔۔

  وت ویکں ےئگ ےھت نچک یم۔۔۔۔

ن

  انبن

ے

  ںیہن ان
 
  چ

  اچاتہ اھت رگم اہیں وت اواٹل یہ وہایگ۔۔۔۔۔وه اوسفس ےس اچےئ وک دھکی م

ن

ںیہمت وخش رکن

  ماتہک ےہ۔۔۔۔۔۔ رک
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 آپ ھچک یھب رکںیل یم یھبک آپ ےس رایض ںیہن 

ے

ےھجم آپ یھبک وخش ںیہن رکتکس

 رکے۔۔۔۔۔وساہ اےس دھکی رک یتہک ےہ م

ے

 ی  ن  د م

ے
ے

وہیگن وت رتہب وہاگ ھجم رپ آپ وق

  ےہ رگم اس یک ن  ت رپ ی  نت وھچڑے اس ےک دقومں ےک نپ س م

ے

وج اب ی  نت ااھٹ راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔۔ھٹیب رک اس اک اہھت 

ے

  مڑکپن

  یسک ےس ایطلغں وہیت یہ ھجم ےس یھب وہیئگ ےہ یطلغ م
 
وساہ یم اماتن وہں یم طلغ اھت ہ

 ہ نکیل ای  ومعق وت س  وک اتلم ےہ ہن ےھجم یھب ای  ومعق دے دو ےھجم اعمف م

ن

ہکلب گ

رکدو وساہ۔۔۔۔۔وه آوھکنں یم ادیم ےئل اتہک ےہ سج رپ وساہ آرام ےس اس ےک اہھت 

  م اہھت وھچڑوایت ےہ۔۔۔۔۔ےس اانپم

ن
 
قعی

دےی یہ تہب۔۔۔۔اےنت ہک ےھجم یھب ن  د ںیہن رگم م داخن یم ےن آپ وک تہب وم

اب ریمے نپ س ہن وت آپ ےک ےئل وکیئ اعمیف ےہ اور ہن یہ وکیئ ومعق آپ ےھجم وھچڑ م

  یم زیباری ےس یتہک ےہ سج رپ داخن م

ن

ویکں ںیہن دےتی۔۔۔۔۔وه آرام ےس یتہک آخ

  ےہ۔۔۔۔۔وک اس یک 

ے

  وھچڑےن وایل ن  ت رپ ہصغ آاجن

  ںیہن اکنول م
 
 رکو رگم مت اب اس رھگ ےس ای  دقم یھب ن  ہ

ے

ےھجم اعمف ںیہن رکو یگ ہن م

 م مت ےس ج  ا ںیہن رکو اگ یھبک م

ن

یگ ادرھ یہ روہ یگ مت رصف داخن یک وہ یم یھبک یھب اانپ ن

داخن ےک العوہ مت رپ یسک اک قح میھب ںیہن ارگ وہےکس وت ہی ن  ت اےنپ دامغ یم ڈال ول ہک 
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ںیہن ےہ۔۔۔۔۔داخن ےصغ ےس کھج رک اتہک ےہ سج رپ وساہ وھتڑی ےھچیپ وہیت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ی شخب اور اس یک نہب یہی یہ اہمترے نپ س ھچک اچےئہ وہوت م

لہ

یم ایھب ینپمک اجراہ وہں ا

 ری الماقت اب رات یم وہیگ۔۔۔۔۔داخن آرام ےس اتہک ن  
 
  یک ماںیھن ہہک دانی ہ

 
ہ

ی م

ے

كٹ

ن

پہی
ب

  ےہ اور وساہ ےصغ ےس اےنپ اسےنم رںیھک ی  نت وک ااھٹ رک ےچین 

ے

رطف اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 دےنی ےک ےئل رگم م

ے

 
  وہاگ ےھجم اتپ ےہ ہی یھب اہمتری وکیئ اچل وہیگ ےھجم ازی

ن

ےھجم ھچک رکن

  ںیہن ونب یگ یم یلچ اجؤ یگ اہں یم اہیں ےس یلچ اجؤ م

ن

اب یم اور اہمترا ولھکن

  م۔وه وخد ےس یتہک وکیئ ہلصیف یتیل ےہ۔۔۔۔۔یگ۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ی شخب 

لہ

۔۔۔۔۔وساہ ےچین ارک نچک یم اکم رکیت ا

ے

اہمترے اصچ  ںیہن آے ایھب ی

  میک نہب ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔

ںیہن ن  یج یج اھبیئ اتب رےہ ےھت ان اک وفن آن   اھت وه دی   ےس آےئ ےگ اور اوہنں ےن ہی م

اھت ہک آپ ےس اھکےن اک یھب وپھچ ول۔۔۔۔وه اسری ن  ت اتبیت ےہ وت وساہ ھچک میھب اہک 

  موسےنچ یتگل ےہ۔۔۔۔۔۔
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پ دھکی رک وپیتھچ  ن  یج یج آپ ےک ےئل ھچک اھکےن ےک ےئل الؤ۔۔۔۔وه ڑلیک وساہ وک چپ

  ےہ۔۔۔۔۔

  یم آرام رک ریہ وہں رمکے م

ن

 رکن

ے

ںیہن ایھب وھبک ںیہن ےہ اور ےھجم گنت م

یم۔۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت وه ڑلیک اابثت یم رس الہیت اےنپ اکم یم گل اجیت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ی شخب وپدوں وک نپ ین دے راہ م

لہ

وساہ رمکے یم اجےن ےک اجبے الن یم آیت ےہ اہجں ا

  ےہ اےس دھکی وه اس ےک نپ س

ے

  آیت ےہ۔۔۔۔۔۔ وہن

 نپ ین دے رےہ یہ۔۔۔۔۔اےس ریحت وہیت ےہ 

ے
ے

رات وہریہ ےہ اور آپ اس وق

 وکن وپدوں وک نپ ین داتی ےہ۔۔۔۔۔

ے
ے

  ہک رات ےک وق

وه مگیب اصہبح آج دن یم ںیہن دن   اھت ہن یھبت ایھب دے راہ وہں۔۔۔۔۔وه نپ ین دےتی م

  موہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ا وہراہ ےہ اےس اصف رکدںی ااھچ آپ ہی رےنہ دںی ریما رمکہ تہب دنگ

  ےہ م

ے

  ادنر یک رطف اجن

ے

اجرک۔۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت وه لن دنب رکے اابثت یم رس الہن

 یت دھکی نیم دروازے یک رطف آیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ
پ
  ماور وساہ اےس ڑیسن  ں خ
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  وکیئ ہن اھٹیب وہ۔۔۔۔۔وساہ دروازہ وھکےتل وہے یتہک ای  رظن ادنر ڈال 
 
سب اب ن  ہ

  دقم ر
 
  ےسج دھکی وه ھکس اک اسسن یتیل مرک ن  ہ

ے

یتھک ےہ اہجں واعق وکیئ ںیہن وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

ہی ایک الوہر ےہ ہی وکیئ اور ہگج۔۔۔۔۔وساہ اےگ ےتلچ وہے وسیتچ ےہ اہجں سب ھچک م

 رکے م

ے

یہ ےلگنب ےنب ےھت بلطم اہیں ایھب آن  دی وہریہ یھت وه اچدر وک رس رپ درس

ی ےہ اہجں وه 

ے

هٹ
ب ك

ضیف ےک رھگ ےس تہب دور آیئگ یھت ہکبج اب وه مای  رظن ےھچیپ یھب د

  راہ اھت۔۔۔۔۔

ٹ

ل اسنسں ڑسک یھت ہکبج رات اک ادنریھا یھب ی 
ب لک
  ماہجں اجریہ یھت وه 

 یہ ریہ وہیت م

ٹ

ہی اّللّ وکیئ دمد ےک ےئل جیھب دو۔۔۔۔وه دلجی دلجی دقم ااھٹیت اےگ ی 

 یت ےہ وت مےہ سج  ےہ رات ہک اےس اےنپ ےھچیپ ےس ای  اگڑی آیت وسحمس وہیت

ٹ

رپ م

روینش آوھکنں ےک اےگ آیت ےہ اور وه ھچک وسچ رک دلجی ےس اانپ اہھت اےگ رکے اس 

اگڑی وک رویتک ےہ ہکبج اگڑی یم اھٹیب صخش اےس دھکی رک اگڑی اس ےک اسےنم رواتک م

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ زیلپ آپ ےھجم ریمے رھگ وھچڑ دںی 

ن

ریمی دمد رکدںی ےھجم ریمے رھگ اجن

 رگ نج یک دیفس داریھ وہیت ےہ وساہ وک ھچک دی   مزیلپ۔۔۔۔۔وه یتہک

ن

 ےہ وت ادنر ےھٹیب ی 
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دھکی رک اابثت یم رس الہےت ےھچیپ اک دروازہ وھکےتل یہ سج دھکی وساہ وفرا ھٹیب اجیت م

  ےہ۔۔۔۔۔

 رگ م

ن

  ےہ ۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت ی 

ن

تہب رکشہی آپ اک یم آپ وک اتبیت وہں ہک اہکں اجن

 ر ےس دھکی رک

ٹ

  ابثت یم رس الہےت یہ۔۔۔۔۔ا اےس کیب م

_____________________________  

ے م تہب رکشہی آپ اک یم آپ وک اتبیت وہں ہک

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  ےہ ۔۔۔۔۔وه اگڑی یم 

ن

اہکں اجن

 ر ےس دھکی رک اابثت یم رس الہےت یہ۔۔۔۔۔

ٹ

 رگ اےس کیب م

ن

  موہے یتہک ےہ وت ی 

  م
 
 ر دےی اگ۔۔۔۔وساہ اسرا راہتس اتب رک یتہک ڑھکیک ےس ن  ہ

ے

واہں نیم روڈ رپ یہ آپ ےھجم ان

دےنھکی یتگل ےہ اہجں اگڑن  ں انپ راےتس روا دوا ںیھت ویہ اےس رکف یھب یھت ہک ارگ داخن م

 موک اتپ الچ ہک یم رھگ ےس آیئگ وہں وت ایک وہاگ اس اک ایک ردے لمع وہاگ ےھجم رھگ رپ ہن دھکی

ی ےہ اہجں اس ےک رھگ یک رطف اجیت ڑسک اس ےک م

ے

هٹ
ب ك

  د
 
رک وه یہی وسیتچ وہیئ ن  ہ

  ماسےنم ےس زگر ریہ یھت اور اگڑی اےگ لکن یئگ یھت۔۔۔۔۔

 اےت وہے ای  م
 
  ےہ آپ اہکں ےل رک اجرےہ یہ۔۔۔۔۔وه ھگ

ن

الکن اس رطف اجن

  ےھچیپ اےنپ رھگ یک ڑسک وک دھکی رک یتہک ےہ
 
رگم الکن وت نس یہ ںیہن م رظن اںیھن اور رھپ ن  ہ

  مرےہ ےھت وه وت آرام ےس ڈراویئ رکےن یم رصموف ےھت۔۔۔۔
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الکن اگڑی روںیک۔۔۔۔۔وه اںیھن دھکی رک یتہک ےہ رگم اب یھب سب وه اخومش ےس م

  م
 
  ےہ ہک ویکں وه رھگ ےس ن  ہ

ے

ڈراویئ رک رےہ وہےت یہ ہکبج وساہ وک وخد رپ تہب ہصغ ان

  میلکن۔۔۔۔۔

  موھکےل دروازہ۔۔۔۔م

 اےت وہے م
 
شش۔۔۔۔۔الکن وہوٹنں ہپ ایلگن رںیھک اےس ےتہک یہ سج رپ وه ھگ

  ےہ سج رپ وساہ وک انپ ےبیسب رپ تہب م

ے

دروازہ وھکےنل یک وکشش رکیت ےہ وج الک وہن

ی م

ے

هٹ
ب ك

  ےہ یھبت اگڑی ای  اسنسن ڑسک رپ رویتک ےہ سج رپ وساہ ڈر رک اںیھن د

ے

  ان

ن

رون

  رک اس یک رطف آرےہ 

ے

ےھت ںیھنج دھکی رک وه وخف ےس ےھچیپ وہیت مےہ وج اب ای

  ےہ۔۔۔۔۔

زیلپ ےھجم اجےن دںی۔۔۔۔وه اںیھن دروازہ وھکےتل دھکی یتہک اےنپ ہنم رپ اہھت رںیھک م

  مروےن گل اجیت ےہ ہکبج وه اےس دھکی رک وھتڑا ادنر وک ےتکھج یہ۔۔۔۔۔

  سج اک ااہظر وه روےت وہم

ے

 داخن دشت ےس ن  د ان

ے
ے

ے مداخن ۔۔۔۔۔۔۔اےس اس وق

  مرک یھب دیتی ےہ اور رھپ۔۔۔۔۔

یج داخن یک اجن۔۔۔۔داخن یک آواز نس رک وه اےنپ ہنم ےس اہھت اٹہیت ےہ وت داخن 

  ےہ اےس اب وھتڑی یلست م

ے

  وہا دھکی راہ وہن

ے

اسےنم ڑھکا انپ یلکن داریھ اٹہ رک اےس رکسمان
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  ےہ سج ےن اس یک اجن یہ اکنل

ے

دی م وت وہیت ےہ رگم داخن رپ ہصغ یھب تہب ان

  میھت۔۔۔۔۔۔۔

  دقم م
 
یم ےن اہک اھت ہن ہک ںیہمت ھجم ےس وکیئ ج  ا ںیہن رکاتکس رھپ ویکں رھگ ےس ن  ہ

 رپ ارک اتھٹیب ےہ ہکبج وساہ اب ےصغ ےس م

ٹ

 ش 

ن

اکنال۔۔۔۔۔داخن رنیم ےس اتہک ڈراویئن

  دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  من  ہ

  ےہ ےھجم اتپ اھت مت رھگ

ن

 اجن

ٹ
ن

یم وبر وہیئگ وہیگ رگم ےھجم حبص م مگیب اصہبح وکن ےس ررٹسیوی

ے یک ایک رضورت یھت ۔۔۔۔۔۔داخن اانپ اگل وھکاجےت وہے

ن

کلن

ن

ن
 یہ اتب دیتی وی اےلیک 

back mirror دھکی ریہ وہیت م  
 
ےس اےس دھکی رک اتہک ےہ وج ےصغ ےس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

 دھکی رک وفرا ریمے ےلگ گل اجؤ یگ رگم اوسف

ن

س رے موےسی یم ھجمس اھت مت ےھجم وی ااچی

 اور ایپر ےہ۔۔۔۔۔داخن ای  رہگی م

ے

ّ
ریمی تمسق اہکں ریمے بیصن یم حم 

ی ےہ ہکبج اب وه ھچک یتہک یہ م

ے

هٹ
ب ك

اسسن ےل رک اتہک ےہ سج رپ ای  رظن اےس د

  ںیہن۔۔۔۔۔
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 ےک نپ س رواتک ےہ اور م 15رقتي 

ٹ
ن

ٹنم یک ڈراویئ ےک دعب داخن اگڑی ای  روٹسیری

 وک دھکی یہ اچہپ

ٹ
ن

 اھت اہجں وه موساہ اس روٹسیری

ٹ
ن

ن اجیت ےہ ویکہکن ہی ویہ روٹسیری

  مداخن ےک اسھت ےلہپ یھب آیکچ ےہ۔۔۔۔۔۔

  م

ے

  رک اس یک اسڈیئ اک دروازہ وھکےل اتہک اہھت اےگ رکن

ے

ولچ آاجؤ۔۔۔۔داخن اگڑی ےس ای

ی ےہ۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مےہ ےسج وساہ سب ای  رظن د

  وھبک ںیہن ےہ۔۔۔۔۔وه تخس ےجہل یم یتہک ےہ

ن

 وت داخن اس اک اہھت مےھجم ںیہن اھکن

ی وبجمرا اس ےک اسھت 

ے

هٹ
ب ك

  اکناتل ےہ ہکبج وساہ ےصغ ےس اےس د
 
ڑکپے آرام ےس اےس ن  ہ

  مدقم المیت ےہ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔  
 
  اہیں ن  د ےہ مہ ےلہپ یھب آےکچ یہ چ

 رشوع وہا اھت۔۔۔۔۔وه اس ےک اسھت یتلچ وہیئ 

ے
ے

یج یہی ےس ریمی ی  ی تمسق اک وق

ماس یک ن  ت اکٹ رک یتہک ےہ

ٹ
ن

اک م  ہکبج داخن ای  رظن اےس دھکی ریغب ھچک ںیہک روٹسیری

  مدروازہ وھکاتل ےہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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 ںیہن اتبن   اھت م

ے

وساہ اور داخن رات ایگرہ ےجب رھگ آے ےھت ہکبج داخن ےن اےس ایھب ی

  اچاتہ اھت ویک

ن

  یلکن ےہ اور ہن وه اےس اتبن
 
ہکن وساہ رھپ مہک اےس ےسیک اتپ الچ ہک وه رھگ ےس ن  ہ

پ یہ راتہ اھت۔۔۔۔۔۔   میھب اس رپ ہصغ یہ وہیت یھبت اب داخن چپ

 راہ اھت ہکبج وسچ یھب راہ اھت ہک ایک وساہ م

ن

 وھبی

ٹ

 
ایھب یھب داخن رمکے یم اھٹیب رگسی

ہشیمہ اےسی یہ رےہ یگ وه یھبک رایض ںیہن وہیگ ایک ان دوونں یک زدنیگ اےسی یہ زگر م

  ےہ اور م اجےئ یگ وه ایھب اور وساتچ

ے

  ان
 
  ن  دل رگےنچ یک آواز رپ وه ایخولں ےس ن  ہ

 
ہک ن  ہ

 رک وفرا م

ن

پ
 وک هٹ

ٹ

 
  سج رپ وه رگسی

ے

ن  دل ےک رگےنج رپ اےس س  ےس الہپ ایخل وساہ اک ان

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماس ےک رمکے یک رطف اجن

  ڑھکا ھچک وسچ رک دروازہ وھکاتل ےہ وت رظن ڈیب رپ اےنپ اورپ اےھچ
 
 موه وساہ ےک رمکے ےک ن  ہ

ر رٹ اوڑے دب رک یٹیل وہیئ وساہ رپ اجیت ےہ بلطم اےس ڈر گل راہ اھت نکیل اب م
مف
ک

ےس 

  وہا م

ے

اےس یسک ےک اہسرے یک رضورت ںیہن یھت داخن یہی وسےتچ رنیم ےس رکسمان

  ےہ ہک اس م

ے

ریغب اےس درٹسیب ےئک دروازہ دنب رکے اےنپ رمکے یک رطف اج یہ راہ وہن

  مں اب ن  رش آہتسہ آہتسہ زیت وہریہ یھت۔۔۔۔۔یک رظن ےچین الن رپ ڑپیت ےہ اہج

م۔۔۔۔ےھجم رس۔۔۔۔رسدی ل۔۔۔۔گل ریہ ےہ زیلپ۔۔۔۔ےھجم اجےن 

  دںی۔۔۔۔۔
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پ رکےک ویہ ڑھکی روہ۔۔۔۔۔۔ورہن ریما وت اتپ ےہ ہن ںیہمت۔۔۔۔۔   مچپ

  وساہ اس یک ینتک تنم رک ریہ یھت اور م
 
اےس ن  رش وک دھکی ویہ رات ن  د آیت ےہ چ

  مراہ اھت اےس وکسن لم راہ اھت وساہ وک فیلکت یم دھکی رک۔۔۔۔۔۔وه۔۔۔وه ایک رک 

  ےہ اور رھپ ھچک وسچ م

ے

  دھک اور رشدنمیگ ےس آںیھکن دنب رکن

ے

داخن انپ یہ ن  ںیت ن  د رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔ رک

ے

  مآںیھکن وھکےل الن یک رطف دقم ااھٹن

ر رٹ ےس
مف
ک

 ہنم اکنل رک مھچک دی   یم ن  رش یک آواز وساہ ےک اکونں یم ڑپیت ےہ وت وه 

ی ےہ اہجں ن  رش یک وبدنںی اب رمکے ےک ادنر یھب آریہ یھت م

ے

هٹ
ب ك

ڑھکیک یک رطف د

رگم ےسیج یہ م موه اےس دھکی اھٹ رک ڑھکیک دنب رکےن یک رغض ےس اس رطف اجیت ےہ

 یک دنب رکےن یتگل ےہ وت رظن الن یم ڑھکے داخن رپ اجیت ےہ وج ٹنیپ یک وبیجں م

ٹ

ك

ی گ راہ اھت میم اہھت ڈاےل آںیھکن وم
 ه
ب

دنے اورپ ہنم رکے ڑھکا ن  رش یم آرام ےس 

اور وساہ ڑھکیک دنب رکےن ےک اجبے رپدوں وک اسڈیئ رپ رکے ویہ ڑھکی وہاجیت 

  ےہ۔۔۔۔۔

  میم آپ وک یھبک اعمف ںیہن رک یتکس۔۔۔۔

  مےھجم آپ ےس رفنت ےہ دشی  ۔۔۔۔۔م

  مداخن آپ ےھجم وھچڑ ویکں ںیہن دےتی۔۔۔۔۔م
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 یہ۔۔۔۔

ے

  مآپ سب ریمی وخویشں ےک اقب

داخن ےک دامغ یم اجنےن وساہ یک وکن وکن یس ن  ںیت وھگم ریہ ںیھت سج رپ وه اانپ طبض م

 ی   اےس یھب ںیہن یھت وه وساہ یک اتبںیت م

 

  ےہ وج وساہ ےک اسھت ش

ے

وھک داتی ےہ اور رھپ وه وہن

  م
 
 ایک ےہ چ

ے

 
  وہا ےچین دمھ ےس اتھٹیب ےہ آج اےس اتپ الچ اھت ہک اذی

ے

وسےتچ وہے رون

  وخد وک فیلکت وہیئ وه آج انپ فیلکت رپ ںیہن ہکلب وساہ یک فیلکت رپ موخد وک وسحم
 
س وہا چ

  ےہ اتیج م مرو راہ اھت وج یھبک اس ےن وساہ وک ن  رش یم ڑھکا رکے دی یھت

ے

وه آج اانت رون

  میھبک اس ےن وساہ وک یھب رالن   اھت۔۔۔۔۔۔

 دل رپ اہھت رےھک وھتڑی ماس وک اےسی اتھٹیب دھکی اےنپ وساہ وج اورپ ڑھکی اےس یہ دھکی یھت

ی ےہ ےسج دھکی رک یہ گل راہ اھت ہک وه رو راہ ےہ م

ے

هٹ
ب ك

اےگ وہرک اےس د

  ےہ ہک م

ے

  ےہ فیلکت وہیت ےہ اس اک دل رکن

ے

تہب۔۔۔۔۔۔اجنےن ویکں وساہ وک دھک وہن

۔۔۔۔رگم م

ے

ایھب اجےئ اور اےس ااھٹ رک ںیہک داخن یم ےن ںیہمت اعمف ایک مت رو م

ی ریتہ ےہ اب یھب دامغ ےن مںیہن وه ںیہن اجیت و

ے

هٹ
ب ك

  وہا وٹاتٹ وہا د

ے

ه ویہ ڑھکی اےس رون

دل یک ںیہن ےنلچ دی وه اےس وھتڑی دی   دھکی رک ڑھکیک دنب رکے اےنپ ڈیب رپ ارک یتھٹیب ھچک م

وسچ رک ٹیل اجیت ےہ رگم دنین یھب دل اک اسھت دے ریہ یھت ہکبج دامغ اےس اےنھٹ ںیہن 

  مدے راہ اھت۔۔۔۔۔
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  راتہ ےہ ارگ وکیئ اےس اےسی دھکی اتیل وت یسک ےن یھب نیقی ںیہن ماجنےن ینتک 

ے

دی   داخن رون

  اھت وساہ وک اور آج وه م

ے

  اھت ہک ویہ داخن ےہ وج ہشیمہ اتسنہ اھت ان رپ وج روےت یہ روالن

ن

رکن

وخد رو راہ ےہ اکیف دی   روےن ےک دعب وہ اےنپ آوسن اصف رکے اورپ داتھکی ےہ سج ےس م

 ن وک رازداری یک رطح اٹم داتی ےہ۔۔۔۔۔ ن  رش اک نپ ین اس

 
ن

  مےک آوسن ےک ن

 یک م

ے

 یک رطح ےہ ہی یھب آوسنؤں وک یسک ےچس دوس

ے

ن  رش یھب وت ای  رازدار ےہ دوس

 ن وک اپھچ یتیل ےہ ےسیج دنبا یھبک رون   یہ ںیہن وہ م

 
ن

رطح اصف رکدیتی ےہ آوسنؤں ےک ن

 یھت

ے

وج اس ےک اسھت روےت م داخن یک یھب ن  رش آج رات رازدار یھت اس یک دوس

  م

ے

پ وہےن رپ آامسن رون وہے اس ےک آوسن یھب اصف رک ریہ یھت اس ےک چپ

  ےہ۔۔۔۔۔

رگم وه ںیہن ااتھٹ وه ویہ اھٹیب راتہ ےہ وےسی یہ اہں سب اب رو ںیہن راہ اھت وه اب وساہ اک درد م

  موسحمس رک راہ ویہ ن  رش یم ےھٹیب یسک رہگی وسچ یم اھٹیب راتہ ےہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ےس زبسن  ں ےل م
 
 یم ن  ہ

ے

  ی
 
 ہتش انب دانی چ

ن

 مت یب یب یج اور اصچ  یج ےک ےئل ن
 
رمي

ی شخب انپ نہب ےک اسھت وکارٹ ےس م

لہ

 ہک دوریپ ےک اھکےن یم نب ےکس۔۔۔۔ا

ے

اؤ اگ ن

  داتھکی ےہ

ٹ

ھا س ی   ل 

گ

  ےہ ہک اےس داخن الن یم یلیگ 

ے

 مےلکن ےلگنب ےک ادنر اجیہ راہ وہن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

632 

  م
 
  دھکی چ

ے

 اھبگ

ن

 اےنپ اھبیئ وک وی ااچی
 
  ےہ ہکبج رمي

ے

ےسج دھکی وه وفرا اس یک رطف اجن

ی ےہ وت وه یھب اےنپ اھبیئ ےک ےھچیپ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د

 وک م
 
ی شخب داخن وک ااھٹےت وہے رمي

لہ

 یب یب یج وک البؤ۔۔۔۔۔ا
 
اصچ  یج۔۔۔۔رمي

  ۔۔۔۔۔اتہک ےہ سج رپ وه رس الہیت ادنر یک رطف اجیت ےہ

  ےہ وت م

ے

ی شخب اےس الہن

لہ

اصچ  یج۔۔۔۔اصچ  یج۔۔۔۔ایک وہا آپ وک۔۔۔۔ا

ی شخب اس یک آںیھکن وھکےنل رپ م

لہ

داخن یکلہ یس آںیھکن وھکےل اےس داتھکی ےہ ہکبج ا

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مرب اک رکش ادا رکن

ےئگ ےھت رگم رات یم وت تہب ن  رش وہریہ م اصچ  یج ایک وہا اھت آپ رات اہیں وسم

  م۔یھت۔۔۔

ی شخب ھچک وسچ رک وپاتھچ ےہ ہکبج داخن اس یک ن  ت اک وکیئ وجاب دےی ریغب اس ےک م

لہ

ا

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مدنکےھ رپ اہھت رےھک اہسرا ےئل اھٹ رک آرام ےس ادنر یک رطف اجن

 وک یتہک ےہ م
 
ایک وہا انت زور ےس ویکں دروازہ اجب ریہ وہ۔۔۔۔وساہ دروازہ وھکےل رمي

م

ے

 انپ اسسن درس
 
   رکیت اےس اتبیت ےہ۔۔۔۔۔۔سج رپ رمي

 اک ہی انہک اھت اور وساہ م
 
ن  یج یج وه اصچ  یج الن یم وہیبش ڑپے یہ۔۔۔۔سب رمي

 یت یہ رگم رھپ یتلچ وہیئ ڑیسویں رپ یہ روک اجیت ےہ اہجں م

ٹ

دلجی ےس الن یک رطف ی 
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  ےہ ہکبج وپرے ڑپکے ےلیگ وہےن ےک اسھت م

ے

  راہ وہن

ٹ
پ
داخن آرام ےس اتلچ ڑیسن  ں خ

  مےک یھب وہرےہ ےھت۔۔۔۔۔ یھٹم

  رک وساہ وک رظن ااھٹ رک داتھکی ےہ ےسج دھکی رک یہ گل راہ اھت وه اےس 

ٹ
پ
داخن آدیھ ڑیسن  ں خ

 ۔۔۔۔

ے

  یہ دےنھکی آیئ ےہ وه اےس داتھکی رکسما وہا یفن یم رس الہن

 ی   رات ن  رش ویسی ںیہن وہیئ یھت۔۔۔۔وه اےس م

 

یم وہیبش ںیہن وہا اہمتری رطح ش

ی ےہ اور  داتھکی ہہک

ے

هٹ
ب ك

  وہا د

ے

  ےہ ہکبج وساہ اخومش یس اےس اجن

ے

رک اورپ یک رطف اجن

 دے رات وک وہیئ م

ے

 
وسیتچ ےہ ہک ن  رش رات یم وےسی یہ وہیئ یھت ےسیج اس اذی

  میھت رگم مت وبضمط ےھت۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ہک وساہ ےبینیچ ےس اےنپ رمکے یم ےتلھٹ وہے داخن ےک ن  رے یم وسچ ریہ یھت 

اتپ ںیہن وه کیھٹ وہاگ ن   ںیہن ہکبج ڈارٹک وک دھکی رک اجنےن ویکں اس اک دل داخن وک دےنھکی اک م

  مرک راہ اھت۔۔۔۔۔

یم ویکں وسچ ریہ وہں ان ےک ن  رے یم اوہنں ےن یھب وت ریمے اسھت یہی س  م

  ھچک ایک اھت ہن۔۔۔۔وساہ وخد ےس یتہک ڈیب رپ یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔
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 ر دویگن م ں ےننکیل رات یم رھپ اوہن

ے

 ض ان

ے

ریما ایخل یھب وت راھک اھت وت سب یم یھب اانپ ف

ی ےہ اہجں رات ےک 

ے

هٹ
ب ك

 مئ د

ٹ

جب رےہ ےھت اور رھپ ھچک م 8اہں۔۔۔۔وه وخد ےس یتہک ن

 اھیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  وسچ رک دقم داخن ےک رمکے یک رطف ی 

ے وہے دھکی رک

ے

کلن

ن

ن
ی شخب وک داخن ےک رمکے ےس 

لہ

وپیتھچ م ایک وہا داخن وک۔۔۔۔۔وه ا

  ےہ۔۔۔۔

یب یب یج اخبر تہب زیت وہ راہ ےہ ڈارٹک وک یھب البن   اھت وه یھب چپ  رکےک دواایئں دے رک م

 ی   اخبر ےن اںیھن وتڑ رک رھک دن   م

 

ےئگ یہ رگم اصچ  ےس وت ااھٹ یہ ںیہن اجراہ ش

ی شخب یہس ہہک راہ اھت اےس وتڑ دن   ےہ رگم اخبر ےن ںیہن وساہ ےک روےیم

لہ

 مےہ۔۔۔۔۔ا

  ۔۔۔۔ےن

  اجےئ اگ م

ے

ااھچ آپ ےھجم ای  ن  ؤل یم نپ ین اور ڑپکا ال دںی یم ایٹپں رھک دیتی وہں ایھب ای

ی شخب م اخبر۔۔۔وساہ ھچک وسچ رک یتہک داخن ےک رمکے

لہ

یک رطف اجیت ےہ ہکبج ا

  نچک یک رطف۔۔۔۔۔۔م

ے

  ماابثت یم رس الہن

  اخبر یم 

ٹ

  ےہ ےسج دھکی وساہ موه رمکے یم آیت ےہ وت داخن آںیھکن دنب رکا ل 

ے

پ راہ وہن

ے

ی

ادنر ارک اس ےک امےھت رپ اہھت ریتھک اخبر چپ  رکیت ےہ وج واعق یسک ااگنرے یک رطح م

  موہراہ اھت۔۔۔۔۔
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  ےہ اور وساہ ن  ؤل ےئل م

ے

  الچ اجن
 
  ن  ہ

ے

ی شخب اےس ن  ؤل ڑکپان

لہ

یب یب یج ہی ںیل۔۔۔۔۔ا

وگھب رک اےس وچنڑیت اس ےک  مدورسی اسڈیئ اس ےک نپ س ڈیب رپ ھٹیب رک ڑپکے وک نپ ین یم

  ہک اس ےک نپ س وکن اھٹیب م

ے

امےھت رپ یٹپ ریتھک ےہ ہکبج داخن وک ھچک اتپ ںیہن وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

 مک رکیکچ م

ے

وساہ اجنےن ینتک ن  ر نپ ین دبیتل یہی لمع دوھرا رک داخن اک اخبر ای  دح ی

  میھت۔۔۔۔۔

  یھب اجےئ اگ۔۔۔۔۔وساہ

ے

 ای

ے

داخن اک اماھت چپ  رکیت یتہک م رکش اخبر اکلہ وت وہا اب حبص ی

ی 

ے

هٹ
ب ك

اےنھٹ یہ یتگل ےہ ہک داخن اس اک اہھت ڑکپ اتیل ےہ سج رپ وه وچک رک اےس د

  ےہ۔۔۔۔۔

سب آج رات ریمے نپ س رک اجؤ رھپ یھبک ںیہن وہکں اگ۔۔۔۔۔داخن آںیھکن دنب 

  ےہ سج رپ وساہ ھچک وسچ رک اس اک اہھت ڑکپ

ے

 مےرکے یہ اتہک اانپ اہھت اس یک رطف رکن

  مٹیل اجیت ےہ۔۔۔۔۔

  م

ے

 وہے یتہک ےہ وت داخن رکسمان

ٹ

اپ وس اجےئ یم یہی وہ آپ ےک نپ س۔۔۔۔۔وه یل 

  وہا آںیھکن وھکےل اس یک رطف رکوٹ اتیل ےہ۔۔۔۔۔
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 ۔۔۔۔۔۔وه اس ےک رہچے رپ آے م

ے

اکش ن  رش ےلہپ وہاجیت ہی یم ےلہپ امیبر ڑپ اجن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ن  ولں وک اکن ےک ےھچیپ رکے اتہک ےہ ہکبج وساہ اخومیش ےس اےس د

 ج انب یتیل م

ے

 رکیت ےہ اےس رس اک ن

ے

ّ
داخن یم ےن ںیہک انس اھت ہک وعرت سج رمد ےس حم 

  ویہ وعرت ایس رمد ےس 
 
رفنت رکےن رپ آے وت اےس اےنپ نپ ؤں یک دوھل مےہ اور چ

یھب ںیہن یتھجمس۔۔۔۔۔ اجنےن ویکں وساہ یتہک ےہ رگم داخن ےلہپ اس یک ن  ت نس رک م

  وہرک اتہک م
 
ی  

ے

  وہا وھتڑا اس ےک ف

ے

  ےہ اور رھپ ھچک وسچ رک رکسمان

ے

پ وہاجن چپ

  ےہ۔۔۔۔۔

  وک رو
 
  وہا ںیہن دھکی ماور یم ےن انس ےہ وعرت تہب رنم دل وہیت ےہ وه اےنپ وشہ

ے

ن

ی ےہ۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  میتکس۔۔۔۔۔وساہ اس یک ن  ت رپ سب اخومیش ےس اےس د

وساہ مت ای  ن  ر ےھجم اعمف وت رکےک دوھکی یم اہمترے اسرے وکشے دور م

  ےہ م

ے

رکدواگن۔۔۔۔داخن وھتڑا اےگ وہرک اس اگل رپ اہھت رںیھک وہوٹنں رپ ایلگن رھپن

متپ رک دلجی ےس
 ه
ب

اس اک اہھت اےنپ وہوٹنں ےس اٹہیت اھٹ رک م سج رپ وساہ اس اک ارادہ 

  یلچ م
 
  رک رمکے ےس ن  ہ

ے

ی انپ اچدر ےئل ڈیب ےس ای

ے

هٹ
ب ك

یتھٹیب ےہ اور رھپ ای  رظن اےس د

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماجیت ےہ ہکبج داخن اخومش اس ل  چیب رک رہ اجن
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 ںیہن یھت وت ویکں ریما اخبر مک ایک رمےن دیتی ےھجم۔۔۔۔۔داخن درد ےس اتہک م

ے

ّ
ارگ حم 

  ےہ وت ای  آوسن آھکن ےس اس ےک اگل ےس اتہب م

ے

  آںیھکن دنب رکن

ے

ٹ

 
دیساھ دیساھ وہرک ل

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وہاجن

 

  اغی

ے

 اجن

ے

  ماکن ی

وساہ دلجی ےس رمکے یم ارک دل رپ اہھت رںیھک دروازہ دنب رکے ڈیب رپ ارک یتھٹیب ےہ 

ی رس اھتم رک ھٹیب اجیت ےہ۔

ے

كٹ

ن

پہی
ب

  ۔۔۔۔۔ہکبج اچدر وک ےلگ ےس چنیھک رک دور 

داخن مت ےن اانت ھچک ایک ےہ ہک یم۔۔۔۔۔وه وخد ےس یتہک روےن گل اجیت ےہ اور رھپ م

دلجی ےس اےنپ آوسن اصف رکے ٹیل رک آںیھکن دنب رکیت ےہ اےس اب ااھچ ںیہن اتگل 

  رگم وه ایک رکیت اس اک دل رنم ڑپھ راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔

ن

  ماھت داخن ےک ےئل رون

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  اکچ اھت ویہ داخن اور وساہ اےنپ محبص 

ٹ
پ
روز ےک ومعمل رپ وہیت ےہ اہجں وسرج آامسن رپ خ

 وس رےہ ےھت۔۔۔۔۔

ے

  اےنپ رمکے یم ایھب ی

  ےس وشر یک آواز رپ وھکیتل ےہ سج رپ وه وھتڑی یس آںیھکن وھکےل م
 
داخن یک آھکن ن  ہ

   ےک 
پ
 مئ داتھکی ےہ وت دوپ

ٹ

  ےس آواز ایسی یھت  12ن
 
ہک ےسیج وکیئ ولےہ یک مجب رےہ ےھت ن  ہ

  مزیچ ےل رک اجب راہ وہ۔۔۔۔۔
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  م

ے

  یک رطف اجن
 
  ےہ اور رھپ نپ ؤں یم لپچ ڈاےل ن  ہ

ے

وه اھٹ رک ہن یھجمس ےس آواز رپ وغر رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ارک داخن 
 
ی وساہ رپ اجیت ےہ وج آںیھکن ےتلسم وہے ن  ہ

ے

کلٹ

ن

ن

  ےہ وت رظن رمکے ےس 

ے

  ان
 
ن  ہ

ی ےہ انیقی اس یک یھب آھکن ایس وشر ےس وھکیل یھت داخن اےس دھکی ڑیسویں یک م

ے

هٹ
ب ك

وک د

  ےہ اور ایس ےک ےھچیپ وساہ یھب ہک دںیھکی وت وکن ےہ وج اس رطح رھگ یم وشر م

ے

رطف اجن

رک دوونں یہ ریحان ےس اسےنم اک اظنرہ رکےت م آدیھ ڑیسویں رپ چنہپم ڈال راہ ےہ رگم

  یہ۔۔۔۔۔۔

اہجں دادی وصےف رپ یھٹیب یھت ہکبج اونر ااجعز آہنم افغر رواہن ان ےک اسےنم ےھٹیب یسک م

 ہ اہھت یم ای  وتا ےئل اےس یسک زیچ ےس اجب ریہ یھت اور م
 
ن  ت رپ رکسما رےہ ےھت ہکبج زہ

 ن اسد دنبر یک 

ن

 چ رےہ ےھت۔۔۔۔۔دعن

ن

  رطف اسےنم ن

ہی س  دھکی رک داخن اور وساہ ریحان ےس ای  دورسے یک رطف دےتھکی یہ ہک ہی وہ ایک م

  مراہ ےہ۔۔۔۔۔

  اورپ اجیت ےہ وت رکسماےت وہے اتہک ےہ م
 
ارے آیگ  دوونں۔۔۔۔رواہن یک رظن چ

 ن اسد د

ن

 ہ وتا وھچڑے اھبگ رک وساہ ےک نپ س آیت ےہ اور دعن
 
اخن ےک مےسج نس رک زہ

  نپ س۔۔۔۔۔
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 ہ یتہک ےہ وت وساہ م
 
آاجؤ مہ آپ دوونں ےک اےنھٹ اک یہ ااظتنر رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔زہ

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 یھجمس ےس اےس د

ن

  من

آپ ولگ اہیں ایک رک رےہ یہ اور بک آے۔۔۔۔۔داخن اےت یہ وپاتھچ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ےئل یم ےن مےس آے وہے یہ رگم مت وت اھٹ یہ ںیہن رےہ ےھت ایس  9ارے مہ وت حبص 

 ی   ہی ولگ وشر ےس اھٹ اجےئ۔۔۔۔۔دادی یتہک ےہ وت م

 

 ہ وک اہک ذرا وتا اجب دے ش
 
زہ

 ہ دادی ےک نپ س ھٹیب اجیت ےہ ہکبج داخن اور وساہ اب یھب ریحان یہ ڑھکے م
 
زہ

  ےھت۔۔۔۔۔

 ے وک ےل رک اجرےہ م

ٹ ن

ولچ یئھب افغر انپ یٹیب وک ےل رک اجؤ مہ یھب اےنپ ولی

ے یتہک وت افغر رکسماےت وہے وساہ اک اہھت ڑکپےت یہ ہکبج میہ۔۔۔۔۔دادی اےتھٹ وہ

  ےہ ہک اونر اس ےک اسےنم آاجےت یہ۔۔۔۔۔

ے

  مداخن ھچک ےنہک یہ واال وہن

 تہب اشی رکایل مت ےن اب ذرا رھگ ولچ۔۔۔۔۔اونر ےتہک اس اک اہھت ڑکپےت م

 

ولچ النی

  یہ۔۔۔۔۔

  میم یم واہں۔۔۔۔۔ ن  ن   اہکں ےل رک اجرےہ یہ ےھجم ایھب اکم ےہ ینپمک
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ے وہے اس یک ن  ت م

ے

کلن

ن

ن
  
 
اہمتری ینپمک ادح دھکی راہ ےہ ایھب مت رھگ ولچ۔۔۔۔۔دادی ن  ہ

  یتہک یہ۔۔۔۔۔ اکٹ رک

 ےک وپےتھچ یہ سج رپ وه اابثت یم رس م

پ

ن

پ

ںیہمت اخبر اھت۔۔۔۔۔اونر اگڑی ےک نپ س پ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مالہن

   رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔اوب اہکں اجرےہ یہ مہ۔۔۔۔۔وساہ اگڑی یم ھٹیب

  رک رکسماےت وہے ےتہک ہکبج وساہ وج اےنپ م

ٹ

اٹیب مہ اےنپ رھگ اجرےہ یہ۔۔۔۔۔افغر م

  داخن ےس م

ے

ل دل ںیہن رکن
ب لک
رھگ اجےن ےک ےئل رھگ ےس یھب اھبگ یئگ یھت اب اس اک 

دور اجےن اک ہکبج داخن اےس اگڑی یم اھٹیب دھکی اےس داتھکی ےہ وج اےس یہ دھکی ریہ م

 ےہ رگم ہی رظن یک وسال وجاب زن  دہ دی   ںیہن ےتلچ ویکہکن رواہن دلج یہ اگڑی ےلگنب موہیت

  وہا داتھکی م

ے

  اکنل اتیل ےہ اور داخن ےبسب اس ڑھکا سب اس یک اگڑی وک اجن
 
ےس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔

ہی وہ ایک راہ ےہ وکیئ ےھجم اتبےئ اگ ورہن یم ںیہن اجؤ اگ وساہ وک اس ےک اوب ےل ےئگ آپ م

 رک اجرےہ یہ ایک رک رےہ یہ آپ ولگ۔۔۔۔داخن دضی ےجہل یم اتہک مےھجم ےل

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  موھتڑی دور اجرک ڑھکا وہن
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اونر ااجعز اےس ااھٹ رک اگڑی یم ڈاول تہب رخنے رک راہ ےہ ہی۔۔۔۔۔دادی یتہک ےہ وت م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  دھکی وفرا اےگ ان

ے

 ن

ٹ

  داخن اونر اور ااجعز وک انپ رطف ی 

  م

ے

ا۔۔۔ااھچ ااھچ یم ھٹیب راہ وہں رگم اتبےئ وت۔۔۔۔۔داخن ڈر رک وفرا اگڑی ےک نپ س وہن

 ہ اےس دھکی رک یہ رکسماےت وہے دروازہ وھکیتل ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  مےہ اور زہ

 ہ یتہک ےہ وت داخن اےس م
 
داخن اھبیئ وه وھچڑ دںی آپ سب اگڑی یم ےھٹیب ۔۔۔۔۔زہ

  موغر ےس دھکی رک اگڑی یم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

ی شخب دلجی ےس ان یک م

لہ

ی شخب ادرھ آ اٹیب۔۔۔۔۔دادی اگڑی یم ھٹیب رک یتہک یہ وت ا

لہ

ا

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرطف ان

  یج دادی۔۔۔۔

 ۔۔۔۔دادی یک ن  ت رپ وه اابثت 

ن

ہی الگنب اےھچ ےس اصف رکےک داخن واےل رھگ رپ آاجن

  ےہ وت دادی رکسماےت وہے اس ےک رس رپ اہھت ریتھک اونر ےس

ے

اخمبط وہیت م یم رس الہن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ںیہن ےہ۔۔۔۔۔دادی م

ن

 ے ےک ےئل اھٹیبن   ےہ الچن

ن

اٹیب اونر ایک اگڑی یم سب ںیمہ م

ےک زنط رپ س  انپ یسنہ دن  ےت یہ ہکبج داخن اب یھب ریحان اس س  ےک ہنم دھکی راہ م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  وہن
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  اکنےتل 
 
ڑسک رپ میج اامں ےتلچ یہ۔۔۔۔۔اونر ےتہک یہ اگڑی اٹسرٹ رکےت اگڑی ن  ہ

  ایک م

ن

  ہی ولگ رکن

ن

  ہک ہی وہ ایک راہ ےہ آخ

ے

 اھ دےتی یہ ہکبج داخن وک ھچک ھجمس ںیہن ان

ٹ
پ
خ

اچےتہ یہ ںیہک ےھجم ایپر ایپر ےس وساہ وک الطق وت ںیہن دولادے ےگ۔۔۔۔۔ںیہن ںیہن 

  ای  یبمل اسسن ےل رک اےنپ م

ے

ااسی ںیہن وہاتکس داخن وساتچ وخد یہ دلجی ےس یفن رکن

 وی دںیھکی سنہ رےہ وہےت م ی  ای   یم

ٹ

 ن وک داتھکی ےہ وج ومن  لئ رپ وکیئ وی 

ن

 ہ دعن
 
ےھٹیب زہ

  داتھکی ےہ اور وساتچ ےہ ہک اّللّ اجےن اب اےگ 
 
 اری اس ہنم انب رک ن  ہ

ن

 
 
یہ وه اںیھن داتھکی پ

  مایک وہےن واال ےہ۔۔۔۔۔۔۔

__________________________ 

دےی یہ دلجی ےس اجرک ایتر موساہ ہی ول یم ےن اہمترے ڑپکے ارتسی رک

وہاجؤ۔۔۔۔۔فشک وساہ ےک رمکے یم ارک یتہک ےہ وج اجنےن ںیھٹیب ایک وسچ ریہ 

یھت انیقی اےنپ اسھت ھچک دی   ےلہپ وہےن واےل واہعق ےک ن  رے یم یہ وسچ ریہ یھت وج م

وچک م اےس وخد ںیہن اتپ لچ راہ اھت ہک اس ےک اسھت وہا ایک ےہ ہکبج فشک یک آواز رپ وهم

  آیت ےہ۔۔۔۔۔
 
  مرک ایخولں ےس ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔وه ریحت ےس وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ن

  رپ اھبیھب ایتر ویکں وہن
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آج امہمن آرےہ یہ وت ایس ےئل ااھچ اس ایتر وہاجؤ۔۔۔۔ااھچ مت ایتر وہ یم ذرا نچک اک م

  م

ن

یھب دھکی ولں ایٹن بک ےس ایلیک یگل وہیئ یہ رھپ یم ےن وچبں وک یھب ایتر رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ل م
ب لک
وکن امہمن آرےہ یہ۔۔۔۔ وه ان یک ن  ت وک اونگر رکے وپیتھچ ےہ ہکبج اےس 

  مھجمس ںیہن آیت ہک اےسی وکن ےس امہمن یہ نج ےک ےئل انت ایتری وہریہ ےہ۔۔۔۔۔

سب یہ وکیئ تہب اخص۔۔۔۔فشک رکسما ےک یتہک ےہ ہکبج وساہ اےس ہن یھجمس ےس 

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د

اجؤ یم اجیت وہں ےھجم ویسی تہب اکم یہ۔۔۔۔فشک اےس وخد وک ااھچ ولچ دلجی ایتر وہ

  ماتکت دھکی وفرا یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ااھچ آپ وچبں وک دںیھکی یم ایم ےک اسھت اکم رکوادیتی وہں ایتر دعب یم وہاجؤ 

یگ۔۔۔۔۔اس اک وےسی یھب دل ںیہن رکراہ اھت ایتر وہےن اک یھبت ڑھکے وہرک نپ ؤں یم م

  ملپچ یتنہپ ےہ۔۔۔۔۔

ارے ںیہن ںیہن مت وھٹیب یم رک ولیگن سب مت ایتر وہاجؤ دلجی ےس۔۔۔۔فشک اےس 

  حبص م

ن

  ہک وہ ایک راہ ےہ آخ

ے

ل ھجمس ںیہن ان
ب لک
  یک رطف اجیت ےہ ہکبج وساہ وک 

 
اھٹیب رک ن  ہ

 ےھجم واہں ےس ےل آے اور اب ایتر وہےن اک ہہک رےہ یہ وه وسےتچ وہے اےنپ م

ن

ااچی
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ی ےہ اور رھپ

ے

هٹ
ب ك

رہگی اسسن ےل رک اںیھن ااھٹےئ واش روم یم اجیت م مڑپکے د

  ےہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ڈاےل س  وک وغر ےس دھکی راہ م
 
داخن وصےف ےک وکےن ےس گیٹ اگل رک اھٹیب امےھت رپ ب

  وخد ےن م
 
اھت وج س  انپ یہ ایتری یم ےگل وہے ےھت اےس ھجمس ںیہن آریہ یھت چ

م

گ

  اھت وت اےس ویکں 

ن

 رک الے اور الے وت الے اسھت یم وساہ وک یھب اگل مںیہک اجن

ٹ

سی ت
ه

ہہ۔۔۔۔داخن دل یم وساتچ اھٹ م
ہ

ن

ب
رکدن   اظمل اعمرشہ یھبک دو دولں وک ےنلم ںیہن داگی او

رک اےنپ رمکے یم اجےن یہ اتگل ےہ ہک دادی یک آواز رپ رک رک اںیھن داتھکی م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ی  الل دوہٹپ سج ےک وکےن رپ رکن یگل مآ ہی دھکی ہی ےسیک گل راہ ےہ۔۔۔۔دادی ام ادرھ

  وہیئ یھت اہھت یم ےل رک داخن ےس وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔۔

دادی یم ڑلیک وھتڑی وہں وج آپ ھجم ےس وپھچ ریہ یہ امام اچیچ وھپھپ اور ہی ڑلایکں م

یھٹیب وہیئ یہ ان ےس وپےھچ ورہن آدیھ وعرت ادح ےس وشمرہ ںیل اےس وےسی یھب م

  رک اتہک ےہ ہکبج ادح وج زواہ ےک متہب وشق ےہ وعروتں ےک

ٹ
پ
 چیب رےنہ اک۔۔۔۔۔داخن خ
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ے

اسھت اھٹیب اس اک وکیئ وسٹ دھکی راہ اھت داخن یک ن  ت رپ رظن ااھٹ رک اےس وھگرن

  ےہ۔۔۔۔۔

ارے ادرھ آ مہ ریتے ےئل ڑلیک دےنھکی اجرےہ یہ وت اب اجےئ ےگ وت اےس ہی دوہٹپ 

  وہاگ ہن یھبت وپھچ ریہ وہ

ن

ں ویکہکن ویبی وت ریتی وہیگ۔۔۔۔۔دادی یتہک یہ میھب وت انہپن

 دی دشہ وہ اور ای  

 

اور داخن ہنم وھکےل اںیھن داتھکی ےہ ہک دادی وک اتپ ںیہن ےہ یم ش

  مویبی اک امکل یھب۔۔۔۔۔

  ولچ ہک ریمی ویبی یھب ےہ وساہ۔۔۔۔۔داخن م

ے

 دی دشہ وہں اور آپ وک اتبن

 

دادی یم ش

  م یہ ےسیج اس ےن وکیئ اونیھک ن  ت یک وہ۔۔۔۔۔۔اتہک ےہ وت اسرے اےس اےسی دےتھکی

ادح اےس ڑلیک یک وصتی   داھکی ےھجم اتپ اھت وت ےلہپ یہی ںیہک اگ ہک ڑلیک یک وصتی   م

داھکیؤ۔۔۔۔۔دادی اس یک ن  ت نس رک وکیئ اور یہ وجاب دیتی ےہ ہکبج داخن انتج م

ڑلیک یک وصتی   مریحان وہاتکس اھت وہراہ اھت اس ےن وت اہک یھب ںیہن اھت ہک اےس 

  داھکیؤ۔۔۔۔۔

ی ےہ۔۔۔۔۔

ن

هٹ
ب ك

  دادی یم ےن بک اہک ےھجم ڑلیک د

ارے اہں اہں ایپری ےہ اور ڑپیھ یھکل یھب ےہ۔۔۔۔دادی رھپ اس ےک وسال اک ااٹل م

  موجاب دیتی ےہ۔۔۔۔۔
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  دادی۔۔۔۔

دادی وک وھچڑ انپ وہےن وایل ویبی دھکی۔۔۔۔ادح اھٹ رک اےس وباتل وہا روک رک اس ےک 

  وہا اتہک ےہ ےسج رپ داخن ےصغ ےس اس اک ومن  لئ نیھچ رک م

ے

  رکسمان

ے

اسےنم ومن  لئ رکن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  اس اھچ اجن

ٹ

 ن

ن
ن

ک داتی ےہ سج ےس اموحل یم س

ن

پہی
ب
  مےچین 

 دی ںیہن م

 

یم ایک ہہک راہ وہں اور آپ ولگ ایک ھجمس رےہ یہ یم ہہک راہ وہں یم ش

  ےہ ہکبج اخبر یک وہج ےس م

ے

 دی وہیئ وت ےہ۔۔۔۔داخن وک ہصغ یہ آاجن

 

رکو اگ ریمی ش

 ا یھب وہراہ اھت ہکبج س  اس ےک ےصغ رپ اخومش یہ وہیگ  ےھت رگم۔۔۔۔

ٹ
پ
 خ

ٹ
پ
  مخ

ی  ن  ر ھجت ےس ن  ت رکےل سب۔۔۔۔دادی اس ااھچ یم ڑلیک ےس ہہک دویگن ہک وه ا

ےک ےصغ وک یسک اھکےت یم ہن الےت وہے یتہک یہ سج رپ داخن ےصغ ےس یفن یم رس م

  ےہ بلطم اس اک ن  ت رکےن اک وکیئ افدئہ ںیہن اھت اب رات یم 

ے

  واہں ےس الچ اجن

ے

الہن

  موه اونر ےس یہ ن  ت رکے اگ اس ےن وسچ ایل اھت۔۔۔۔۔

ووم رکیت ےہ ہک داخن الچ ایگ ہن رھپ دادی ےس ےتسنہ مڑلاک رشام ایگ دا
ف

ن

کن
 ہ ےلہپ 
 
دی۔۔۔۔زہ

  م

ٹ

وہے یتہک ےہ سج رپ س  یہ سنہ دےتی یہ ہکبج ادح دھک ےس اےنپ ومن  لئ یک ڈی 

  من  ڈی ااھٹ زواہ وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔
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  ےہ ااسی ارثک مت ےن حبص ریما ومن  لئ اچرج ےس اٹہن   دوھکی ںیہمت زسا

ے

 مولچ وکیئ ںیہن وہن

گلی ا ں اےنپ م

ن

ن
لم یئگ آب اہمترا ومن  لئ وٹٹ یہ ایگ۔۔۔۔زواہ یتہک ےہ وت ادح نپ وچنں ا

ہنم رپ رھپ رک اےس داتھکی ےہ ےسیج ہہک راہ وہ اٹیب ںیہمت وت یم دھکی ولاگن ذرا رمکے یم م

 رے ےس اےس اجےن اک یتہک ےہ ےسیج م

 

 رہ ھجمس رک اہھت ےک اش

 

اؤ۔۔۔۔ہکبج زواہ اس اک اش

 رے اک بلطم ھجمس مہہک ریہ وہ اج

 

اج دںیھکی ےہ تہب ریتے ےسیج اور ادح اس ےک اش

  ےہ۔۔۔۔۔۔ رک ےصغ ےس اےس اور رھپ

ے

  الچ اجن
 
  ماےنپ ومن  لئ وک دھک ےس دھکی رک ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

وساہ اہک آریہ وہ رمکے یم اجؤ امہمن ےھٹیب وہے یہ۔۔۔۔۔فشک وساہ وک رمکے م

  دھکی وفرا اس ےک نپ 

ے

  س اجرک اےس رمکے یم ےل رک اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔ےس ان

وت اھبیھب یم امہمونں ےس ےنلم یہ اجری وہں اانت ایتر آپ ےن ےھجم ایک رمکے یم اھٹیب م

ل ھجمس ںیہن م
ب لک
رک امہمونں یک ن  ںیت انسےن ےک ےئل ایک اھت۔۔۔۔اےس فشک یک ن  ںیت 

  م ےہ۔۔۔۔۔آیت ےہ ہکبج فشک ھچک وسچ رک اس اک اہھت ڑکپے نچک یم رک اجیت

ادرھ اؤ ذرا ہی اچےئ ااھٹ رک ریمے اسھت ولچ۔۔۔۔فشک یتہک ےہ وت وساہ رٹے ااھٹےن م

یہ یتگل ےہ ہک نچک یم اےنت اسرے اھٹمیئ ےک وٹرکے دھکی رک ریحایگن ےس فشک وک 

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د
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ہی ایک ےہ اھبیھب اےنت اسرے اھٹمیئ اور ویمے ےک وٹرکے۔۔۔۔۔وساہ وپیتھچ ےہ وت م

  س اک دوہٹپ رس رپ یہس ےس اڑایت ےہ۔۔۔۔۔فشک ا

ہی ںیہمت وھتڑی دی   یم اتپ لچ اجےئ اگ ایھب ولچ ریمے اسھت۔۔۔۔۔فشک یتہک م

 یت

ٹ

ےہ اہجں اسرے امہمن ےھٹیب وہے م اےس اےنپ اسھت ےئل ڈرگنی روم یک رطف ی 

  ےھت۔۔۔۔۔

یت ےہ ہکبج موساہ یسیج رمکے یم آیت ےہ وت اسےنم امہمونں وک دھکی رک ریحان یہ رہ اج

  اےس دھکی زواہ اھٹ رک اس ےک نپ س آیت ےہ۔۔۔۔۔

یسیک وہ وساہ آاجؤ ہی یم رھک دیتی وہں۔۔۔۔زواہ رکسماےت وہے اس ےک اہھت ےس م

رٹے ےل رک اسےنم لبیٹ رپ ریتھک ےہ ہکبج وساہ اب یھب وےسی یہ ریحان یس ڑھکی وہیت م

  ےہ۔۔۔۔۔

واز نس رک وه ای  رظن اےنپ امں موساہ ادرھ آ ریمی یچب ریمے نپ س۔۔۔۔۔دادی یک آ

ی ان ےک نپ س اجیت ےہ۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  من  پ وک د

ی بلطم حبص وت ان ےس یلم م

ے

هٹ
ب ك

 یھجمس یس ان وک د

ن

یسیک وہ اٹیب۔۔۔۔وساہ ان ےک وسال رپ ن

  میھت اور اب وه احل اوحال وپھچ ریہ یہ رگم رھپ یھب وه وجاب دے یہ دیتی ےہ۔۔۔۔۔

  کیھٹ وہں۔۔۔۔۔
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 اڈٹسی یک ےہ۔۔۔۔۔راسخہن ماٹیب آپ یک ایک رصم

ے

وایفت ےہ بلطم آپ ےن اہک ی

 رہ م

 

ی ےہ وج رکسماےت وہے اےس اتبےن اک اش

ے

هٹ
ب ك

وپیتھچ یہ وت وه فشک یک رطف د

  رکیت ےہ۔۔۔۔۔

  ایک وہا ےہ۔۔۔۔۔ BA یم ےن

 ءاّلل۔۔۔۔۔ادح رکسماےت وہے اتہک ےہ ہکبج وساہ وک ااسی اتگل ےہ ےسیج وه ان س  م

 

امش

  م ریہ وہ۔۔۔۔۔ےس یلہپ ن  ر لمم

وت رھپ سج اکم ےک ےئل مہ اہیں آے یہ وه رکےتیل یہ۔۔۔۔اونر رکسماےت وہے م

  مےتہک یہ وت افغر یھب رکسما دےتی یہ۔۔۔۔

ُّّٰ رکے۔۔۔۔۔  اّللّ
ّ ْ ّ
 

  ِب

اہں وت یئھب یم آج اہمتری یٹیب اک رہتش ےنیل آیئ وہں اےنپ وپےت داخن ےک م

د ا اس اتگل ےہ۔۔۔۔ےئل۔۔۔۔دادی یتہک ےہ اور وساہ وک نپ م

ن

هی
پ
ب

  مین ےتیپ وہے 

ارے ارے ایک وہا اٹیب مت کیھٹ وہ۔۔۔۔راسخہن وج اس ےک ی  ای   یم یہ یھٹیب وہیت یہ م

ی ل یت ےہ سج رپ وه اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔
ه
س

  وفرا ےس اس یک ھٹیپ 

  وہں۔۔۔۔ادح سج ےس انپ یسنہ رویک ںیہن اجریہ یھت اھٹ رک رمکے ےس م

ے

یم ذرا ان

 وک ےصغ ےس وھگریت ےہ۔۔۔۔۔ن  

ے
 

  ےہ ہکبج زواہ اس یک وپس

ے

  الچ اجن
 
  ہ
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اہں وت افغر اتبؤ دوےگ انپ یٹیب اک رہتش۔۔۔۔دادی دون  رہ وپیتھچ یہ وت افغر رکسماےت م

  موہے اابثت یم رس الہےت یہ۔۔۔۔۔

  اچےہ اےس اےنپ رھگ ےل اجےئ اگ۔۔۔۔۔
 
  میج ےھجمس ہی آپ یک یٹیب ےہ آپ چ

 
 
ری وہیئ۔۔۔۔۔دادی اھٹ رک وساہ وک الل دوہٹپ اور اہھت یم ھچک ےسیپ رھک مولچ رھپ ہی ہ

  ہی وہایک راہ ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  رک یتہک یہ ہکبج وساہ وک ھجمس ںیہن ان

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

داخن نشنیٹ یم اےنپ رمکے یم اتلہٹ دادی اور س  یک ن  ںیت ن  د رک راہ اھت اور وسچ یھب م

 دی وہریہ ےہ وت وه ایک وسےچ یگ اس ےک ن  رے م راہ اھت ہک ارگ وساہ

 

وک اتپ الچ ہک اس یک ش

  ےہ ہک ںیہن اس ےک اوب اور اھبیئ یھب وت اےس ےل رک ےئگ ےھت ایک م

ے

یم نکیل رھپ اےس ن  د ان

 دی رکدےگنی ںیہن ںیہن م

 

وه ریمی اور وساہ یک الطق رکوا رک اس یک یھب ںیہک ش

فف۔۔۔ وه اتپ ںیہن ایک ایک وس
ف
  ےہ اور رھپ۔۔۔۔مںیہن۔۔۔ا

ے

  ماتچ ڈیب رپ رس اھتم رک ھٹیب اجن

  وہں ویبی ےہ ریمی وکن روےک اگ۔۔۔۔اہں ہی م

ے

ںیہن یم وساہ وک ایھب یہ اجرک ےل ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  اجن
 
  مکیھٹ ےہ۔۔۔داخن اتہک اانپ ومن  لئ اور یک ااھٹ رک رمکے ےس ن  ہ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

651 

 دی ےہ اس ےس ےلہپ دنہمی وریغہ رھک م

 

 رخی وک ش

ے

 ی ن

ن

ااھچ وت رھپ ےت راہ اس ےنیہم یک آخ

 یہ۔۔۔۔دادی یتہک یہ وت اسرے رکسماےت وہے اابثت یم رس الہےت یہ ہکبج مےتیل

 وں ےن ن  ت رکین یھت اور ان اک انہک اھت م

ٹ

وساہ وک اب اےنپ رمکے یم جیھب دن   اھت ویکہکن ی 

 دی یک ن  ت وہ وت ڑلیک اسےنم ںیہن یتھٹیب۔۔۔۔۔

 

  ہک ش

  اوڑےت وہے رپدنوں وکم
 
دھکی ریہ یھت وج اب وسرج م وساہ ڑھکیک ےک اسےنم ڑھکی ن  ہ

رغوب وہےن ےک اسھت اےنپ اےنپ وھگولسنں یم اجرےہ ےھت وه اںیھن دھکی رک یہی م

وسیتچ ےہ ہک زدنیگ دون  رہ داخن ےک نپ س ےل رک اجریہ ےہ رگم اب اےس دھک ںیہن 

وہراہ اھت نکیل وخیش یھب ںیہن وہریہ یھت رگم اس ےن ہلصیف ایک اھت ہک ای  ن  ر اوب ےس 

 ہ ےہ وه داخن ےس الخ انیل اچیتہ ےہ اور وه ولگ اس ن  ت رض
 
ور رکے یگ ہک ہی ایک امخ

 دی رکوا رےہ یہ۔۔۔۔۔

 

  یک ایس ےس دون  رہ ش

وه ایھب یہی وسچ ریہ وہیت ےہ ہک اس یک رظن ےچین ڑسک رپ اجیت ےہ اہجں داخن اگڑی م

  ےہ ہکبج رہچے ےس وه اب یھب

ے

  اس ےک رھگ ےک اسےنم ارک ڑھکا وہن

ے

 ن

ے

امیبر گل راہ م ےس ای

  اھت۔۔۔۔۔۔۔۔

  دھکی یتہک م

ے

  اھک رک اجےت وت ںیمہ زن  دہ وخیش وہیت۔۔۔۔آہیس س  وک ڑھکا وہن

ن

اھکن

  ےہ۔۔۔۔
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ل ںیہن م
ب لک
ارے ںیہن ںیہن آپ ےن اانت س  ھچک وت رکدن   اھت اب اھکےن یک اجنگشئ 

  مےہ۔۔۔۔آہنم وخدشیل ےس یتہک یہ۔۔۔۔۔م

  ےہ

ے

  ڑھکا وہن
 
دروازہ وھکےل دھکی ریغب دکتس دےی یہ ادنر م داخن وج دروازے ےک ن  ہ

  ےہ اور رھپ۔۔۔۔۔

ے

  مآاجن

  ہک اس یک رظن رمکے ےس اےت اےنپ رھگ م

ے

وساہ۔۔۔۔وساہ۔۔۔۔داخن آواز اگل یہ راہ وہن

  ےہ ہک ہی ولگ اہیں ایک رک رےہ یہ م

ے

واولں رپ ڑپیت ےہ ںیھنج دھکی رک وه ریحاین یہ وہاجن

ن  رے یم ن  ت رکےن آے یہ داخن وساتچ ےہ  ایک ہی ولگ وساہ اور ریمی الطق ےک

  آے ےھت اےس اہیں م
 
  اےت اسرے وج داخن یک آواز نس رک یہ ن  ہ

 
ہکبج رمکے ےس ن  ہ

دھکی رک دادی ےصغ اےس وھگریت یہ ہکبج اونر اس ےک نپ س اےت یہ ہکبج وساہ یھب اس یک م

  آیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔
 
  آواز نس رک اےنپ رمکے ےس ن  ہ

رےہ یہ ںیہک آپ۔۔۔۔۔۔داخن اونر ےس ریحت ےس وپاتھچ مآپ ولگ اہیں ایک رک م

  ےہ وہج اونر اےس وخوخنار رظنوں ےس وھگر رےہ ےھت۔۔۔۔۔

ے

  موہا رک اجن

  ممت اہیں ایک رک رےہ وہ۔۔۔۔۔۔

ن  ن   یم وساہ وک ےنیل آن   وہں یم اےس اےنپ اسھت ےل رک اجؤ اگ اور ےھجم وکیئ ںیہن روک م

  م رگم رنم ےجہل یم اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔اتکس۔۔۔۔۔داخن اونر وک وھتڑا تخس
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 را اٹیب
 
  افغر ذرا ہ

ن

 ن  یت ےہ۔۔۔۔۔دادی یتہک داخن ےک نپ س آیت ےہ ہکبج م اعمف رکن

ن

ج 

ی ےہ۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  وساہ اب یھب وےسی یہ ڑھکی اںیھن د

  یک رطف م
 
لچ داخن ےھجت وت یم رھگ اجرک اتبیت وہں۔۔۔۔دادی اس اک اہھت ڑکپے ن  ہ

  وساہ یک رطف داتھکی ےہ دادی یک ےک م

ے

ےل رک اجیت ےہ ہکبج داخن وصعمم اس ہنم انبن

  ےہ اب دادی ےس اانپ اہھت وت ںیہن وھچڑوااتکس اھت ہن۔۔۔۔۔

ے

  اجن
 
  مزی  دیتس ن  ہ

 ۔۔۔۔راسخہن یتہک یہ وت رواہن یفن یم رس مااھچ ےتلچ یہ داخن یک یطلغ وک اعمم

ن

ف رکن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  مالہن

 دی ںیہن وہاجیت اےس اہیں اےن ےس روےک م

 

 ش

ے

  ی
 
وکیئ ن  ت ںیہن ایٹن سب اب چ

  اجیت یہ یھبت ان م
 
رےیھک اگ۔۔۔۔۔رواہن یک ن  ت رپ وه رکسمایت اابثت یم رس الہرک ن  ہ

  میک رظن وساہ رپ ڑپیت ےہ۔۔۔۔۔

 ر دن   وھتڑی دی   نہپ رک ریتھک۔۔۔۔۔راسخہن یتہک ےہ وساہ ماٹیب انت دلج

ے

ی الل دوہٹپ ان

 ہ اس  اےنپ وسٹ
 
ی ےہ اور رھپ ھچک ےنہک یہ وایل وہیت ےہ ہک زہ

ے

هٹ
ب ك

 دوہٹپ د

ن

اک مہ رن

ا یت ےہ۔۔۔۔۔م

ن

گی

ن

گی
  ارک 
 
ی  

ے

  مےک ف

  مالل دوہٹپ اڑ ایگ ریتا وہا ےک وھجےک ےس
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 ہ یتہک ےہ وت وساہ اےس وھگری مےھجت وک ایپ ےن دھکی ےئل اہے رے دوھےک۔۔۔۔۔
 
زہ

  ےس ونازیت ےہ وه کیھٹ وت ہہک ریہ یھت داخن ےن اےس دھکی یہ وت ایل اھت۔۔۔۔۔

یم ےن داخن اھبیئ ےن اپ وک دھکی یہ ایل اور آپ اک الل دوہٹپ یھب اڑ م اہں وت ایک طلغ اہک ےہ

 ہ اس ےک وھگرےن رپ یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔
 
  ایگ۔۔۔۔زہ

  اجیت ےہ ااھچ ولچ سب رھپ ےتلم 
 
 ا احظف رکے ن  ہ

ن

 ہ وک ےئل س  وک ج
 
یہ۔۔۔۔۔آہنم زہ

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ماور وساہ س  ےک اجےن رپ اےنپ رھگ واولں وک د

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  رھگ الاتکس م

ے

  اچوہ ی
 
دادی ےھجم اتبے یم ےن ایک طلغ ایک وه ویبی ےہ ریمی یم اےس چ

الخ وہےت وہے بک ےس یہی ےہک موہں رگم آپ یہ ہک۔۔۔۔۔داخن ےلگنب یم دم

  اجراہ اھت رگم اس یک وکیئ نس یہ ںیہن راہ اھت۔۔۔۔۔

  دادی۔۔۔۔۔

ھگ یئگ وہں حبص ن  ت رکے ےگ۔۔۔۔۔دادی رک رک اےس 

ے

ب

داخن ایھب یم تہب 

یتہک اےنپ رمکے یم اجیت یہ ںیھنج دھکی وه ن  ق س  ےس ن  ت رکےن ےک ےئل ےسیج یہ م

  ےہ وت اےنپ ےھچیپ

ے

 ن

ٹ

  ےہ س  اےنپ اےنپ رمکے یم اجےکچ وہےت م مےھچیپ م

ے

ن   نپ 

ٹ

 ن

ن
ن

سب س

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  میہ سج رپ وه ےصغ ےس اےنپ رمکے یک رطف اجن
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رپ اوب آپ ےن اہک اھت ہک وج ریما ہلصیف وہاگ ویہ آپ ولوگں اک ہلصیف وہاگ۔۔۔۔وساہ س  م

  میک ن  ت نس رک یتہک ےہ۔۔۔۔

 ایب ںیہنم

ن

 یگل رھگ واےل تہب اےھچ یہ وت یم ےن اہں ماہں اہک اھت رگم ےھجم رےتش یم وکیئ خ

  رکدی۔۔۔۔۔افغر اےس دھکی رک ےتہک یہ۔۔۔۔۔

  ےس دون  رہ ےسیک م
 
  یہ وت الھب یم اےنپ وشہ

 
اوب وج رہتش ریمے ےئل آن   ےہ وه ریمے وشہ

  رک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

ٹ
پ
 دی رک یتکس وہں۔۔۔۔۔وه خ

 

  ش

 اب رک ریہ وہ ایھب اوھٹ اور رمکے یم اجرک آرام م

ن

 را دامغ خ
 
وساہ مت بک ےس ھٹیب رک ہ

 دی داخن ےس یہ وہیگ ہی ن  ت اےنپ دامغ اور دل یم اھٹیب م

 

رکواہمتری ش

ول۔۔۔۔۔آہیس وج بک ےس اس یک ن  ت آرام ےس نس ریہ یھت اب ےصغ ےس یتہک 

  یہ۔۔۔۔۔

  ایم۔۔۔۔

اےس دون  رہ وبیتل دھکی ےچین رظن امریت وہیئ یتہک یہ ریمی لپچ اہکں ےہ۔۔۔۔۔آہیس 

  مسج اک بلطم ھجمس رک وساہ ےصغ ےس نپ ؤں یتکٹپ اےنپ رمکے یم یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔
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 ہ آراہ ےہ۔۔۔۔۔فشک ےتسنہ وہے یتہک ےہ وت افغر م

ن

مسق ےس ہی ڈراہم رکےن یم انتک م

رک وه انپ یسنہ وک ی  ی  م آہیس اور رواہن اےس وھگرےت یہ نج یک رظنوں اک بلطم ھجمس

  ماگلیت ےہ۔۔۔۔۔

  موسری۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ایک رکو ایک رکو۔۔۔۔۔داخن نشنیٹ یم رمکے یم اتلہٹ وہا وساتچ ےہ ہکبج اہھت یم م

 یھب ڑکپی وہیت ےہ۔۔۔۔۔م

ٹ

 
  مرگسی

 دامغ رپ اےن ےس وه م

ن

  ےہ ہک یسک وسچ ےک ااچی

ے

وه ویسی یہ اتلہٹ ھچک وسچ راہ وہن

گلی ا ں م

ن

ن
ا  اانپ پیل وٹپ ااھٹ رک ڈیب رپ اتھٹیب ےہ اور رھپ انپ ا

ے

كی

ن

پہی
ب

 وک اشی رٹے یم 

ٹ

 
رگسی

  ھچک اکناتل ےہ وت اس ےک آوھکنں یم کمچ یس آاجیت ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ماس یک وبیکرڈ رپ الچن

  ےہ ایمں ویبی رایض وت ایک رکںی یگ دادی۔۔۔۔داخن اسےنم رکسنی یک رطف م
 
چ

  وہا اتہک

ے

 ےس گیٹ اگل رک یھٹیب وہیت ےہ م داتھکی رکسمان

ے
 

ےہ اہجں وساہ اداس یس ڈیب یک وپس

 اس ےک اکم آراہ اھت۔۔۔۔۔

ے

  مداخن اک وخایفں رمیکے ایھب ی

  ااملری ےک نپ س اجرک 

ے

ولچ داخن اےنپ نشم رپ۔۔۔۔داخن وخد ےس اتہک پیل وٹپ رھک

  ےہ وت ویہ کیلب

ے

  ان
 
  ےہ اور چ

ے

 ماس یم ےس اےنپ ڑپکے اکناتل واش روم اجن

ٹ

 

 

 ٹنیپ ش

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

657 

 اھے وصےف رپ ھٹیب رک وشز اتنہپ آےنیئ ےک اسےنم ارک اانپ م

ٹ
پ
رپ کیلب امسک رہچے رپ خ

ل وکیئ وخوصبرت ڈاوک گل راہ اھت۔۔۔۔
ب لک
 ہ اتیل ےہ اہجں وه 

ن
 

  ماجی

  ےہ ہک یسک وک اتپ ںیہن ےلچ اگ ہک وه داخن ےہ وت رھپ اانپ ومن  لئ اور یک م

ے

ووم وہاجن
ف

ن

کن
  
 
چ

  
 
  اجرک وخد یہ دروازہ وھکل مااھٹ رک رمکے ےس ن  ہ

 
  ارک اایتحت ےس ن  ہ

 
  ےہ اور رھپ ن  ہ

ے

اجن

  ےہ ہک م

ے

  اکنل رک وخد یہ دروازہ دنب رکداتی ےہ ہی س  وه اےنت آرام ےس رکن
 
رک اگڑی ن  ہ

  وسےت وہے وچدیکار وک یھب اتپ ںیہن اتلچ ہک یسک ےن دروازہ وھکال ےہ ہکبج داخن م
 
ن  ہ

  اگڑ

ے

 اھ اتیل ےہ ھچک یھب اھت وچدیکار اک ماےس داتھکی یفن یم رس الہن

ٹ

ی یم ھٹیب رک اگڑی اےگ ی 

  اس ےک ےئل افدئے دنم وہا اھت۔۔۔۔۔۔

ن

  موسن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 ےس گیٹ اگل رک یھٹیب آج ےک ن  رے یم وسچ ریہ یھت اانت م

ے
 

وساہ رمکے یم ڈیب یک وپس

 

 

  اچےتہ یہ اور وه موت اےس اتپ لچ ایگ اھت ہک س  لم رک ان دوونں یک دون  رہ ش

ن

دی رکوان

اب اچہ رک یھب ھچک ںیہن رکیتکس ویکہکن اب اس ےک رھگ واےل یھب داخن ےک اسھت ےھت م

 دی رکین ےہ وت رھپ وه ولگ رہتش ےل رک ویکں م

 

نکیل اےس ہی ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک ارگ ش

 آے اور س  ےس زن  دہ وج اےس ریحان رک ریہ یھت وه ہی یھت ہک س  اس ےس اےسی لم

  مرےہ ےھت ےسیج یلہپ ن  ر لم رےہ وہں۔۔۔۔افف۔۔۔۔
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ولیگن۔۔۔۔۔وه اسری وسوچں وک کٹھج رک وسےن ےک ےئل ٹیل م حبص ایم ےس یہ وپھچ

 ی   اب یھبک آے یہ ہن داخن وج اب دون  رہ اس یک زدنیگ یم م

 

اجیت ےہ رگم دنین وت اےس ش

 لم وہےن واال ےہ وه یہی وسےتچ آںیھکن دنب رکیت ےہ ہک اےس ن  

 

  اگڑی رونک یک مش
 
ہ

ی یہ اہجں 

ے

هٹ
ب ك

جب رےہ وہےت م 12آواز آیت ےہ سج رپ وه رس ااھٹ رک ڑھگی یک رطف د

  یہ۔۔۔۔۔

 وکن وہاتکس ےہ۔۔۔۔وه دون  رہ ٹیل رک وسیتچ ےہ۔۔۔۔۔ریخ وج یھب م

ے
ے

اس وق

 را رھگ وھتڑی ےہ اور یھپ رھگ یہ آن   وہاگ وکیئ یسک ےس ےنلم۔۔۔۔۔وساہ م
 
رصف اہیں ہ

 ہک دنین دلج آاجے۔۔۔۔رگم ایھب اےس ہی وسچ وک کٹھج

ے

 مرک آںیھکن دنب رکیت ےہ ن

  مںیہن اتپ اھت ہک آج رات وت اس یک دنین رحام وہےن وایل ےہ۔۔۔۔۔۔

_______________________ 

 ہ م

ن
 

  اک اجی
 
ل وساہ ےک رھگ ےک ےھچیپ یک رطف رواتک ےہ اور ادنر یہ ےھٹیب ن  ہ

ب لک
داخن اگڑی 

  یس ن  ت ےہ س  وس یہ رےہ وہےگن ماتیل ےہ اہجں وپری یلگ اسنس
 
ن ڑپی یھت اب اظہ

  ماس یک رطح یسک ےک رھگ وگدےن ےک ےئل وھتڑی اےھٹ رےہ ےگ۔۔۔۔

  اگڑی وک م

ے

 ن

ے

  یلست وہاجیت ےہ ہک وکیئ ںیہن ےہ وت آرام ےس اگڑی ےس ای
 
داخن وک چ

  ےہ اور واہں چنہپ رک رگدن اورپ رکے وساہ ےک م

ے

 ن

ٹ

الک ےیک وساہ ےک رھگ یک رطف ی 
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ے یک ڑھکیک وک وغر ےس داتھکی ےہ وج دنب وہیت ےہ وه رہگی اسسن ےل رک ادرھ ادرھ رمک

  م

ے

 ن

ٹ

  ےہ رگم اےس ڑیسی ںیہک رظن آیت یج ےس وه ارسفدہ اس ہنم انب رک ےسیج یہ م

ے

رظن وھگامن

 اتک رپ اجیت ےہ ہی ویہ اتک اھت وج ےلہپ یھب اےس داھکی اھت 

ے

ےہ وت رظن اےنپ اسےنم ےھٹیب دوس

 داخن ےک رہچے رپ اکسمن آاجیت ےہ سج رپ وه وھتڑا لچ رک ےتک ےک اسےنم ماےس دھکی

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مھٹیب رک اس ےک رس رپ اہھت رھک

 یم وت وھبل یہ ایگ اھت ںیہمت۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت اتک زن  ن اکنےل م

ے

ےسیک وہ دوس

  اےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےلہپ یھب یم آن   اھت ایس ماےسی ایک دھکی رےہ وہ۔۔۔۔ااھچ ااھچ مت وسچ رےہ وہےگ ہکم

  یم اجوسیس رکےن آن   اھت اب 
 
 اور ےہ چ

ے
ے

 اور اھت ہی وق

ے
ے

 یم رگم ن  ر وه وق

ے

احل

ویبی وک انمےن آن   وہں۔۔۔۔۔داخن اےس اےسی اتب راہ اھت ےسیج اسےنم اجونر ںیہن وکیئ م

 ن اھٹیب وہ اور اتک یھب آرام ےس اھٹیب اس یک ن  ت نس راہ اھت ہک یھبت ےتک 

ن

ےک وھچےٹ مان

  موھچےٹ ےچب اس ےک نپ س اےت یہ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔وه اتہک اس ےک وچبں وک م

ے

ارے واہ مت ن  پ یھب نب ےئگ تہب ابمرک وہ دوس

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  میھب ایپر رکن
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 وکس۔۔۔۔۔داخن م

ٹ
پ
 ین ےہ ریمے نپ س ڑیسی ںیہن ےہ ہک اورپ خ

 

اب ن  ر ای  رپش

  اداس اس وساہ یک ڑھکیک یک رطف دھکی رک اتہک ےہ ہکبج اتک ا

ے

س اےس دھکی اھٹ رک اےگ اجن

 ۔۔۔۔۔

ے

  مےہ سج رپ داخن ڑھکا وہاجن

  م

ٹ

  ےتک یک وھبےنک یک آواز آیت ےہ سج رپ وه م
 
وھتڑی دی   داخن ویہ ڑھکا راتہ ےہ ہک چ

  اور ایس ےک اسھت م

ے

رک داتھکی ےہ وت اتک ای  وکےن یم ڑھکا وھباتک وہا اےگ ےھچیپ لہٹ راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔ اس ےک ےچب یھب سج رپ وه دلجی ےس

ے

  اس ےک نپ س اجن

  ےہ ہک اےس م

ے

 ۔۔۔۔داخن ایھب اےس وبل یہ راہ وہن

ن

پ وہاج ویکں س  وک ااھٹن ن  ر چپ

وکےن یم ڑیسی ڑھکی رظن آیت ےہ ینعی اتک اےس ڑیسی داھکیےن ےک ےئل وھبک راہ اھت م

  م

ے

  ڑیسی ااھٹ رک وساہ ےک رھگ یک رطف اجن

ے

  وہا اس ےک رس رپ اہھت رہپن

ے

داخن وساتچ رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  وکیئ اےن ےگل وت وھبک رک اتب دانی کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔داخن ڑیسی م
 
 چ

ے

رکشہی دوس

  موساہ یک ڑھکی ےک اسھت وجڑ رک اتہک ےہ سج رپ اتک اھبؤ رک ےک اہں اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 رک رکسماےت وہے

ٹ

اےس اتہک آرام ےس ڑیسی م اہں اےسی یہ ڈگ وباےئ۔۔۔۔۔داخن م

  وساہ یک ڑھکیک ےک نپ س چنہپ رک

ے

 ن

ٹ
پ
آرام ےس ڑھکیک وک داکھ داتی ےہ وج وھکےنل ہپ یہ ںیہن م خ

  مآیت۔۔۔۔۔
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 وہیت دھکی م

ٹ
پ
وساہ وج بک ےس آںیھکن دنب رکے دنین اک ااظتنر رک ریہ یھت ڑھکیک رپ ٹھک ی

ی اہجں رپدوں ےک ےھچیپ ےس ای  رمد اک م

ے

هٹ
ب ك

وفرا آںیھکن وھکےل ڑھکیک یک رطف د

 ی   ڑھکیک وھکےنل

 

  ےہ وج لسلسم ش

ے

 یک وکشش رک راہ اھت ےسج دھکی وساہ اک دل ماسہی رظن ان

  مکیھٹ ےس ده ڑاتک ےہ۔۔۔۔۔۔

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

ی ااھٹ رک وغر ےس ڑھکیک ےک ےھچیپ اسے وک د

ے

گلٹ

ن

ن

  موساہ ڈر ےک وھتگ 

پم

ن

اجیت ےہ ہک مhit ن  اّللّ ہی وکن ےہ ںیہک وچر ڈاوک وت ںیہن۔۔۔۔وه وخد یہ وسچ رک اکی

  وکیئ ڈاوک ادنر اےن ےک ےئل لچم راہ م
 
  وه رمکے یم اہنت ےہ اور ن  ہ

 
رات ےک اس رہپ چ

  ےہ۔۔۔۔۔

  اجےن یک رغض ےس اانپ دوہٹپ ااھٹے یسیج م
 
 اےت وہے اھٹ رک رمکے ےس ن  ہ

 
وه ھگ

 ای  ےکٹھج ےس وھکاتل ےہ سج رپ وه م  ےہ وتدروازے یک رطف یتچنہپ

ٹ
پ
ڑھکیک اک ی

آوھکنں یم وخف ےئل اسھت ڑپا اخیل دلگان ااھٹ رک دےب دقومں ےس ڑھکیک یک رطف م

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  ڑھکا صخش وھکل راہ وہن
 
 یت ےہ وج اب آرام ےس ن  ہ

ٹ

  می 

 ںیہن اتلھک وت وه اےس وتڑ یہ داتی ےہ اور رھپ 

ٹ
پ
  ڑھکیک اک ی

 
وھتڑی دی   رک مداخن ےس چ

 ہ اتیل ےہ اہجں ڈیب اخیل ڑپا اھت اور وساہ رمکے یم  رک آرام ےس ڑھکیک وک دلیھکم

ن
 

ادنر اک اجی

  مںیہک وموجد ںیہن یھت۔۔۔۔۔۔م
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 ی   واش روم وریغہ یئگ وہ۔۔۔۔۔داخن وخد ےس یہ م

 

ایھب وت یہی یھت اب اہکں یلچ یئگ ش

  ےہ۔

ے

 ن

ٹ
پ
  م۔۔۔۔۔وساتچ ادنر اجےن ےک ےئل دو ڑیسن  ں اور اورپ خ

وساہ وج ڈر رک اہوھتں یم سک ےک دلگان وک ڑکپی وہیئ یھت داخن ےک ادنر اےن رپ وخف م

  ےہ ویکہکن اےنت ےبمل ڑتےگن رمد اک م ےس

ے

دلگان اس ےک اہھت ےس وھچٹ رک ےچین رگن

  اسانم وه اچیبری وھپل یسیج ےسیک رکیتکس ےہ۔۔۔۔۔

آواز ےس وچک رک اےنپ ی  ای   یم ہکبج داخن وج آرام ےس آراہ اھت یسک زیچ ےک وٹےنٹ یک 

  داتھکی ےہ اہجں وساہ وخف ےس اےس دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

دوھکیں ےسیج آے وہ وےسی ےلچ اجؤ ورہن۔۔۔۔ورہن یم ںیہمت ہی م

امردویگن۔۔۔۔۔وساہ وبیتل ھچک وسچ رک لبیٹ ےس اخیل ےشیش اک چ گ ااھٹ رک یتہک ےہ سج م

  ۔۔۔۔۔رپ داخن ےک وہوٹنں رپ اکسمن آاجیت ےہ۔۔

  م

ے

 اھن

ٹ

  وپوٹیکں یم اہھت ڈاےل اس یک رطف دقم ی 

ے

داخن اس ےک ڈرےن رپ وفحمظ وہن

  مےہ سج رپ وساہ ڈر رک چ گ وک اور وبظمیط ےس ڑکپ ےک ےھچیپ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

دوھکی یم چس یم امر دویگن۔۔۔۔یم۔۔۔۔یم وھجٹ ںیہن یتہک۔۔۔۔وساہ اس وک م

  دھکی یتہک ےہ سج رپ داخن ا

ے

 ن

ٹ

س ےک اہھت ےس چ گ نیھچ رک وصےف رپ ماےنپ رطف ی 
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ا  ےہ اور وساہ اس ےک اس رطح رکےن ےس ڈر ےک ےلہپ اےنپ اخیل اہھت اورم

ے

كی

ن

پہی
ب

رھپ اےس م 

ی ےہ۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د

وہ۔۔۔۔ویہ روک اجؤ۔۔۔۔ورہن۔۔۔یم خیچ ےک س  وک الب ولیگن۔۔۔۔۔وساہ یتہک م

  ےہ ےسیج

ے

  دنکےھ اواکچن

ے

 رہ رکن

 

 ہہک راہ وہ مےہ وت داخن اہھت ےس دروازے یک رطف اش

  وشق ےس وخیچ۔۔۔۔

 ایت ےہ بلطم وه ڈرےن واال ںیہن ےہ وه یہی وسیچ ای  
 
 رہ ھجمس رک اور ھگ

 

وساہ اس اک اش

ی وفرا دروازے یک رطف اھبیتگ ےہ ےسج دھکی داخن یھب اس یک رطف م

ے

هٹ
ب ك

رظن اےس د

  ےہ ہکبج وساہ دروازے ےک نپ س

ے

وفرا اس اک چنہپ رک اےس وھکےنل یہ یتگل ےہ ہک داخن  اجن

  ےہ۔۔۔۔

ے

  اہھت ڑکپے ڈیب یک رطف ےل رک اجن

وھچڑو ریما اہھت۔۔۔۔وھچڑو۔۔۔۔وساہ لسلسم اس ےس اانپ اہھت وھچڑواےن یک م

 وہا اھت۔۔۔۔۔۔

ے

 
 ی

 

  وکشش رکیت ہکبج داخن یھب ڈٹیھ یہ ن

 ر یہ م

ے

 ۔۔۔۔۔داخن اےس ڈیب ےک نپ س الرک اانپ امسک ان

ن

ن  ر یم وہ داخن اانت یھب ایک ڈرن

ےہ ہکبج وساہ وج اس ےک وی الےن رپ روےن وایل یھت اب اےنپ اسےنم داخن وک دھکی رک داتی 

  مےصغ یم آاجیت ےہ۔۔۔۔۔

  مآپ یک تمہ ےسیک وہیئ اہیں این یک اور ویکں۔۔۔۔۔۔
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 رکو وت رتہب ےہ یم وےسی یہ تہب نشنیٹ یم وہں وت زیلپ ہصغ رکےک 

ے

تمہ یک ن  ت م

  ماخن اےس ےصغ یم دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔ےھجم اور نشنیٹ یم ہن ڈاول۔۔۔۔۔د

  م

ٹ

آپ وک وج یھب نشنیٹ وہ آپ اےنپ رھگ اجرک لح رکے اہیں ارک آپ یک نشنیٹ اور ی 

  مےہ۔۔۔۔۔ یتہک ےس نپ روےھکم یگ۔۔۔۔۔وساہ ۓاج

مت ایھب ریمے اسھت ولچ ںیہمت اتپ یھب ےہ ریمے اور اہمترے رھگ واےل لم رک ںیمہ م

  اچےتہ یہ اور وت ا

ن

ور دادی ےن ریمے ےئل ڑلیک یھب دنسپ رکیل اگل رکن

ی ےہ ہک ہی وبل ایک راہ ےہ ہکبج م

ے

هٹ
ب ك

ےہ۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت وساہ اےس ریحایگن ےس د

دادی وت اےس انپ وہب انبےن اک ہہک رک یئگ یہ انیقی اس یک وکیئ اچل وہیگ ےھجم اےنپ اسھت م

ہہ۔۔۔۔۔ وساہ اےس ےصغ ےس وھگرےت وہے وسم
ہ

ن

ب
  میتچ ےہ۔۔۔۔۔ےل اجےن یک او

 رے رھگ واول وک یہ ایخل آایگ۔۔۔۔۔
 
  مااھچ ولچ ہی وت ایھچ ن  ت ےہ ہن ہک ہ

وساہ دوھکیں یم ںیہن رہ اتکس اہمترے ریغب زیلپ ریمے اسھت ولچ مہ ںیہک دور ےلچ م

  ےہ وج وساہ م

ے

اجےئ ےگ۔۔۔۔۔داخن وساہ یک ن  ت نس رک اس اک اہھت ڑکپے تنم رکن

  ۔وفرا یہ وھچڑوایتیل ےہ۔۔۔۔۔
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 دی وہاجے وت ریمی یھب م

 

یم آپ ےک اسھت ںیہک ںیہن اجؤ یگ اور ااھچ ےہ آپ یک ش

  م اجن وھچےٹ یگ۔۔۔۔۔وساہ زیباری ےس یتہک سج ےس داخن وک تہب

ے

دھک وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

مت ریمے اسھت ںیہن اجؤ یگ۔۔۔۔۔داخن اےس دھکی ای  آربئو ااھٹ رک وپاتھچ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےجہل یم یتہک مںیہن یم ںیہک ںیہن اجؤ یگ۔۔۔۔

ٹ

 رپ اہھت ن  دنےھ اب

ن

۔وساہ یھب یس 

  ےہ۔۔۔۔۔

  ڑپے۔۔۔۔۔

ن

  وسچ ول ہی ہن وہ ہک دعب یم اتھچپن

  ڑپے۔۔۔۔۔م

ن

  ماہں وسچ ایل ےلھب ےھجم اتھچپن

اہمتری رمیض۔۔۔۔داخن وساہ یک ن  ت رپ دنکےھ اواکچ رک اتہک وساہ ےک ڈیب رپ ھٹیب رک 

  ےہ ےسج دھکی وساہ یک م

ے

 رن

ے

  مآںیھکن ریحت ےس لیھپ اجیت یہ۔۔۔۔۔اےنپ وشز ان

 ر رےہ یہ۔۔۔۔۔۔وساہ وشز یک رطف م

ے

ہی۔۔۔۔ہی ایک رک رےہ یہ آپ وشز ویکں ان

 رہ رکے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 

  ماش
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ےجب مہ ےلکن ےگ وت ایھب یم وھتڑا وس ولں آاجؤ مت یھب وساجؤ۔۔۔۔۔داخن اتہک م 4حبص 

  ےہ ہکبج وساہ اےس

ے

ٹ

 
 ن رک ل

ے

ر رٹ وک اےنپ اورپ ن
مف
ک

ی ےہ وج وکیئ ہن وکیئ ایسی 

ے

هٹ
ب ك

 ےصغ ےس د

  ےہ سج ےس اس اک یب یپ اہیئ وہ۔۔۔۔۔

ے

  رحتک رک یہ اجن

 اجےئ ورہن یم اھبیئ وک الب رک الیت وہں۔۔۔۔۔وه اس م

ے
ے

اںیھٹ۔۔۔۔ایھب اور ایس وق

 ن اتیل م

ے

 رک یتہک ےہ ےسج داخن دون  رہ چنیھک رک اےنپ اورپ ن
پ
چ

هٹ 
ک

ر رٹ 
مف
ک

ےک اورپ ےس 

  ےہ۔۔۔۔۔

اہں اجؤ الب رک الؤ یم وکن اس مت ےس۔۔۔۔۔وه وباتل وہا رشارت ےس اےس داتھکی 

  ےہ۔۔۔۔۔

ل ںیہن وہں زیلپ اہیں ےس اجےئ۔۔۔۔۔۔وساہ مداخن یم ذما
ب لک
ق ےک ومدن یم 

  رک اجےئ۔۔۔۔۔

 

  تخس ےجہل یم یتہک ےہ رگم وه دیكمه یہ ایک وج داخن رپ ای

 یھب اوف رکدانی ےھجم روینش یم دنین م

ٹ
 

 آاجؤ مت یھب وس اجؤ اور ذرا ہی الی

ٹ
 

 ی

ن

وساہ ڈگ ن

  رکوٹ ےئل اتہک

ے

م  ںیہن آیت۔۔۔۔۔داخن آںیھکن دنب رکن

هش
 
ب

ےہ سج رپ وه اےس 

 ان رک دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔

ٹ
 

  مرکدےنی وایل رظنوں ےس دھکی رک رمکے یک اسری الی

  رک یتہک ےہ وت داخن ےک وہوٹنں رپ یھٹیم یس م

ٹ
پ
اب وساجےئ آرام ےس۔۔۔۔۔وساہ خ

  ماکسمن آاجیت ےہ رگم آںیھکن ویسی یہ دنب ںیھت۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

667 

  دھکی ا

ٹ

ر رٹ وک ای  ےکٹھج موساہ اےس اب یھب آںیھکن دنب رکے وہے ل 
مف
ک

س ےک نپ س ارک 

ی ےہ سج رپ داخن وفرا وچک رک ااتھٹ م

ے

كٹ

ن

پہی
ب

ےس اس ےک اورپ ےس چنیھک رک ےچین 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  وک وسےن ںیہن دیتی ادرھ دو ےھجم دنین آریہ ےہ وےسی یھب ےھجم م
 
وساہ مت یسیک ویبی وہ وشہ

  ماخبر یھب وہراہ ےہ۔۔۔۔داخن رہچے رپ وصعمتیم اجسے اتہک ےہ۔۔۔۔۔م

یم ںیہن دویگن آپ ایھب ےک ایھب اہیں ےس اجےئ اور اےنپ رھگ اجرک اےنپ رنم ےس رتسب م

 رک دضی ےجہل م

ن

پ
ر رٹ وک اہھت یم ےل رک دورسی رطف هٹ

مف
ک

رپ وسے۔۔۔۔۔۔وساہ 

یم یتہک ےہ سج رپ داخن وغر ےس اےس داتھکی ےہ اور وساہ اس ےک اےسی دےنھکی رپ رظنوں م

  ماک رخ دبل یتیل ےہ۔۔۔۔۔

ر رٹ وکیئ ںیہن مارگ
مف
ک

ر رٹ ںیہن دن   وت ریمے ےئل مت ےس ااھچ 
مف
ک

 مت ےن ےھجم ہی 

وہاگ۔۔۔۔۔داخن دیجنسیگ ےس اتہک وساہ وک کیھٹ واال ڈرا ایگ اھت سج اک ہجیتن ہی وہا ہک وساہ م

  وہا اےس 

ے

ی ےہ سج رپ داخن رکسمان

ے

كٹ

ن

هی
پ
ب

ر رٹ ااھٹے اس یک رطف 
مف
ک

ڈر رک ہنم انبیت وفرا 

 رک آںیھکن دنب رکاتیل ےہ اور وساہ روامیسئ یس اےس دھکی رک وصےف رپ مدھکی رک دون  رہ ٹیل

  ماجرک ھٹیب اجیت ےہ اور رظنںی داخن رپ امج دیتی ےہ وه یھب ےصغ وایل۔۔۔۔۔۔
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اجنےن بک اس یک یھب آھکن گل اجیت ےہ رگم رھپ ادکیم یہ آھکن وھکیتل ےہ وت یلہپ رظن یہ م

 وگش ےک ماس دنمشّ اجں رپ اجیت ےہ وج آرام ےس وس

ن

اہ یک رطف رکوٹ ایل وخاب خ

ی ےہ اہجں ڑھگی م

ے

هٹ
ب ك

 اری ےس ڑھگی یک رطف د

ن

 
 
 ے ےل راہ اھت وه اےس دھکی رک پ

ن

م

 مئ دےھکی دلجی ےس اھٹ رک داخن ےک نپ س اجیت 

ٹ

رات ےک اچر اجب ریہ یھت وہ ن

  ےہ۔۔۔۔۔

 ی   م

 

داخن زیلپ ےلچ اجےئ۔۔۔۔۔وه تنم واےل ےجہل یم اےس ااھٹیت ےہ رگم داخن وت ش

 ڈاےل کھج رک اےس 
 
  دھکی امےھت رپ ب

ٹ

ںیہن انیقی وس اکچ اھت ہکبج وساہ اےس وےسی یہ ل 

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  د

داخن۔۔۔۔وه یکلہ یس آواز ےس اےس اکپریت ےہ رگم داخن وت واعق یم وسراہ اھت ےسج دھکی م

 بیت ےس امےھت رپ رھکبے ڑپے ےھت م وه

ے

ی ےہ سج ےک ن  ل ےب ی

ے

هٹ
ب ك

وغر ےس اےس د

ہکبج یکلہ یکلہ ویش اس ےک وگری رتگن رپ ااہتن یک نیسح گل ریہ یھت وج وسےت وہے اانت م

  رےہ اور وه سب اےس م

ے

وصعمم اس گل راہ اھت ہک وساہ اک دل اچہ راہ ےھت اکش وه اےسی وسن

ی رےہ اس ےن اہک یھبک اےس

ے

هٹ
ب ك

  وہا ن   رھپ اانت وغر ےس داھکی اھت ےسیج آج دھکی ریہ د

ے

 وسن

یھت وه ای  نیسح رمد اھت ای  لمکم نسح رےنھک واال ےسج ارگ وکیئ دےھکی وت دورسی رظن م

  اھت وساہ یہی وسےتچ وہے ڈیب ےک نپ س ھٹیب رک رکسماےت وہے م

ے

 ن

ٹ

رضور دےنھکی ےک ےئل م
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ی ےہ اس ےن آج یلہپ ن  ر اےس وی وسم

ے

هٹ
ب ك

  وہا داھکی اھت وج اجےنگ ےس زن  دہ ایپرا گل ماےس د

ے

ن

راہ اھت گل یہ ںیہن راہ اھت ہک ہی ویہ داخن ےہ سج ےن یھبک اےس فیلکت دی یھت اس یک م

 اک ذماق انب رک اےس روسا ایک اھت رگم ہی ویہ داخن اھت سج ےن یھبک وساہ وک دبےل یک م

ے

ّ
حم 

 اھن   اھت وساہ وج ھچک دی   ےلہپ اےس رکسماےت

ٹ
پ
وہے دھکی ریہ وہیت ےہ اب انپ م دیھب خ

 ن  د رکےک اس ےک رہچے ےس اکسمن ادکیم

ے

 
  یہ وہاجیت ےہ اب ہن وت ہصغ م اذی

 

اغی

اس ےک نپ س ےس م اھت اس ےک رہچے رپ اور ہن یہ اکسمن سب وه اب رہگی اسسن ےل رک

 رک اانپ اہھت اور رھپ

ٹ

 ماےنھٹ یہ یتگل ےہ ہک داخن وفرا اس اک اہھت ڑکپاتیل ےہ سج رپ وه م

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  موسےت وہے داخن وک د

ی روہ وکسن اتلم ےہ اہمتری آوھکنں یک شپت وک اےنپ رہچے رپ م

ے

هٹ
ب ك

اےسی یہ ھٹیب رک ےھجم د

وسحمس رکےک۔۔۔۔۔داخن آںیھکن دنب رکے یہ اتہک ےہ وت وساہ ریحان یس اےس 

ی 

ے

هٹ
ب ك

  وہا ھجمس رک د

ے

  ےس ااھٹ وہا اھت اور وه اےس وسن
 
ی ےہ بلطم وه چ

ے

هٹ
ب ك

ریہ وساہ یہی مد

وسچ رک رشیگنم ےس ای  ےکٹھج ےس اانپ اہھت اس ےس وھچڑوایت ےہ سج رپ داخن وفرا 

  مآںیھکن وھکاتل ےہ۔۔۔۔۔۔م

 ویکں رک رےہ ےھت۔۔۔۔وه اےس دھکی رک وپیتھچ 

ٹ

 ی

ن

  اےھٹ وہے ےھت وت وسےن اک ن
 
چ

  مےہ سج رپ وه رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔
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  مت ےن م ےھجم وخد ںیہن اتپ یم بک وسایگ ہکبج ریما
 
ل ارادہ ںیہن اھت ایھب چ

ب لک
وسےن اک 

ایپر ےس داخن اہک اھت ہن یھبت ریمی دنین اڑی یھت۔۔۔۔۔وه اتہک ےہ وت وساہ اخومیش ےس م

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ماےس د

  اکش م

ے

 رکن

ے

ّ
ایک وسچ ریہ ںیھت ےھجم دھکی رک یہی ہن ہک اکش یم مت ےس اہمتری رطح حم 

 وک ھجمس اتکس۔۔۔

ے

ّ
 یھبک اہمتری حم 

ے

۔۔داخن اتہک اھٹ رک اتھٹیب ےہ اس ےن ای  دح ی

  کیھٹ ادنازہ اگلن   اھت سج رپ وساہ اخومش وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ سج رپ وساہ اخومیش ےس م

ے

ادرھ وھٹیب۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپ ےک اےنپ اسےنم اھٹیبن

  میتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔

 تہب فیلکت یھب وہیئ نکیل موساہ یم طلغ اھت ےھجم اتپ ےہ یم ےن ںیہمت انتک دھک دن   ںیہمت

یم اب رشدنمه وہں ےھجم اعمف رکدو مہ انپ دون  رہ ےس زدنیگ رشوع رکے ےگ مہ م

 رے چیب وکیئ م
 
 رایض یھب وہیئ یھت ہی رھپ یھبک ہ

ن

وھبل اجےئ ےگ ہک یھبک مہ یم وکیئ ن

 مدبہل آن   اھت۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت وساہ ھچک وبےنل یہ وایل وہیت ےہ ہک داخن اک وفن

  م

ے

ی ےہ وت ادح اک وفن وہن

ے

هٹ
ب ك

  ےہ ےسج وساہ داخن ےس ےلہپ وفرا لبیٹ ےس ااھٹ رک د

ے

رگنی رکن

  ےہ۔۔۔۔
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  ےہ سج رپ وساہ ومن  لئ وک م

ے

وساہ ادرھ دو۔۔۔۔داخن اھٹ رک اس ےک اےگ اانپ اہھت رکن

  مسی رکےک اکن ےس اگلیت ےہ۔۔۔۔۔م

پ رکےک مولیہ داخن اہک رما وہا ےہ دادی ااہتن ےک ےصغ یم یھٹیب یہ  ارگ انپ ریخ ےہ وت چپ

  ڑھکا وہں ےھجم اتپ ےہ وت وساہ ےک نپ س م
 
ےچین آاج یم وساہ ےک رھگ ےک ن  ہ

ےہ۔۔۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت وساہ ریحان یس داخن وک دھکی رک ڑھکیک یک رطف اجرک ڑھکیک م

  ےہ ہکبج م

ے

 وسٹ یم ڑھکا اورپ یہ دھکی راہ وہن

ٹ
 

 ی

ن

ی ےہ اہجں ادح ن

ے

هٹ
ب ك

وھکےل ےچین د

ن وساہ وک ڑھکیک رپ ڑھکا دھکی وفرا اس ےک نپ س اجرک داتھکی ےہ وت رظن ےچین ڑھکے ادح رپ مداخ

  اجیت ےہ۔۔۔۔۔

 ا اک واہطس ےہ داخن وک اہیں ےس ےل رک اجےئ۔۔۔۔۔وساہ داخن وک دھکی رک وفن اکن م

ن

ج

  مےس اگلےئ ادح وک یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 اےس وفن دو۔۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت ماہں اےس ےنیل یہ آن   وہں ےھجم اتپ اھت ہی اہک اج اتکس ےہ

  وہا اس ےک اہھت ےس ومن  لئ اتیل م

ے

 اھیت ےہ ےسج داخن وھگرن

ٹ

وساہ وفن داخن یک رطف ی 

  ےہ۔۔۔۔۔

  مایک ےہ ویکں آن   ےہ اہیں۔۔۔۔۔م
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  ےہ دلجی م

ے

 وت وچرو یک رطح یسک ےک رھگ وکدن

ے
ے

داخن رشم رکےل رات ےک اس وق

 ن   

ے

 ا ےل رک ےھٹیب یہ۔۔۔۔۔ادح مےس ےچین آ دادی تہب ےصغ یم یہ اور ن

ٹ ن

اوب وت آج ڈی

اےس ڈراےت وہے اتہک ےہ وت داخن ی  ا اس ہنم انب رک وساہ یک رطف داتھکی ےہ وج ےچین م

ڑیسی یک رطف دھکی ریہ وہیت ےہ انیقی وه یہی وسچ ریہ وہیگ ہک داخن آن   ےسیک م

  موہاگ۔۔۔۔۔۔

  وہں وت اج۔۔۔۔۔

ے

  ااھچ ان

  انپ اکپ اھت۔۔۔۔۔ںیہن ایھب آ۔۔۔۔ادح یھب دض اک ا

ااھچ۔۔۔۔داخن ےصغ ےس ہہک رک اکل اکٹ رک ادنر ارک ڈیب رپ اھٹیب اےنپ وشز اتنہپ ےہ ہکبج م

 دنیہ رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔

 
ن

 اس ےک ےصغ یم وہےن یک ن
 
  امےھت رپ ب

ںیہمت یم یھبک ںیہن وھچڑو اگ ہی ن  ت اےنپ وھچےٹ ےس دامغ یم اھٹیب م

  ےہ ہکبج مانیل۔۔۔۔۔داخن اجےت وہے وساہ وک 

ے

  الچ اجن
 
ایلگن داھکی رک اتہک ڑھکیک ےس ن  ہ

  وساہ اےس ےصغ ےس وھگر رک ڑھکیک ےک نپ س آیت ےہ۔۔۔۔۔۔

  دھکی یتہک ےہ سج رپ داخن اورپ م

ے

 ن

ے

 آےیئ اگ ادرھ۔۔۔۔۔وساہ داخن وک ای

ے

اب دون  رہ م

ہنم رکے اےس دھکی سنہ داتی ےہ وج ڑھکیک ےس اھجےکن اےس یہ دھکی ریہ وہیت 

  ےہ۔۔۔۔۔۔
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  رک 

ٹ
پ
 ل اہمترے ن  ل ےبمل ںیہن وت ایک وہا مہ یھب اہمترے دویاےن یہ ڑیسی خ

ن
ن

 
پ

روپ

 ل یک مآاجے ےگ اہمتری ڑھکیک ےس

ن
ن

 
پ

۔۔۔۔داخن اےس دھکی اتہک ےہ وج واعق روپ

 ل وت یتسنہ م

ن
ن

 
پ

 رک اےس ےصغ ےس دھکی ریہ وہیت ےہ ہکبج روپ

ن

رطح ڑھکیک ےس اھجی

 ل اک دورسا ورژن وہاگ وه اےس داتھکی وساتچ وخد یہ انپ وسچ م

ن
ن

 
پ

 ی   زرپ

 

رکسمایت یھت ہی ش

یص ےصغ یم آاجیت سنہ داتی ےہ ہکبج اورپ ڑھکی وساہ اس ےک ےسنہ رپ ایھچ اخ رپ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  م

ے

 اری ےس ہنم انبن

ن

 
 
داخن آاج ن  ر۔۔۔۔۔ادح اےس ویہ ڑھکا دھکی اتہک ےہ سج رپ داخن پ

 ل وک رکسما رک داتھکی ےہ وج م

ن
ن

 
پ

  ےہ اور رھپ رظن ااھٹ رک انپ روپ

ے

  ےچین چنہپ یہ اجن

ے

 ن

ے

ڑیسن  ں ای

ہنم انب رک ادح وک داتھکی م ی  ا اس اےس دھکی رک یہ ڑھکیک زور ےس دنب رکدیتی ےہ سج رپ داخن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

وہیئگ زعت ہی اور رکواین ےہ ارگ اور زعت رکواین ےہ وت اؤ ںیہمت دروازے ےس ےل م

  وہں اس ےک ن  پ اھبیئ تہب ایھچ زعت رکے ےگ۔۔۔۔۔ادح ےک زنط وک وه م

ے

رک اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ن

ٹ

  میسک اھکےت یم ہن الےت وہے انپ اگڑی یک رطف ی 

الچ ہک یم اہیں وہں۔۔۔۔داخن اگڑی اک دروازہ وھکےل وپاتھچ م وےسی ںیہمت ےسیک اتپم

  ےہ۔۔۔۔۔
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  ےہ

 

سب رھپ ایک اھت م دادی دجہت ڑپےن ےک ےئل ایھٹ یھت ہک داھکی اہمتری اگڑی اغی

اہمترے رمکے یم داھکی مت واہں رپ یھب ںیہن ےھت یھبت دادی ےن س  وک آواز اگل رک ااھٹ م

  مور۔۔۔۔مدن   ےک داخن اتپ ںیہن اہک ایگ ےہ ا

  
پ

 پ

ے
ن

اور وتےن اہک وہاگ وساہ ےک رھگ ےہ ہن؟؟؟۔۔۔۔داخن اس یک ن  ت اکٹ رک دای

  م رک وپاتھچ

ے

ےہ سج رپ ادح اگڑی اک دروازہ وھکےل ھٹیب رک اگڑی وک اس ےک اسےنم اگلن

  ےہ۔۔۔۔۔

  وہا

ے

  ےہ۔۔۔ادح اتہک یہ رکسمان

ن

 اھ داتی ےہ م اہں یم ےن اہک اھت رکےل وج رکن

ٹ

اگڑی اےگ ی 

  ماخن ےصغ ےس دلجی اگڑی یم ھٹیب رک اگڑی اس ےک ےھچیپ اتیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ماور د

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  دھکی 

ے

داخن اہک ےہ۔۔۔۔۔۔اونر وج نشنیٹ ےس لہٹ رےہ وہےت یہ ادح وک اےلیک ان

  وپےتھچ یہ۔۔۔۔۔

ریمے ےھچیپ آراہ ےہ۔۔۔۔ادح ےھچیپ دھکی رک اتہک ےہ اہجں ےس داخن س  وک وصعمم م

  ےہ۔۔۔۔۔۔یس لکش

ے

  دھکی رک ان

ے

  م انبن

  ماہک ایگ اھت۔۔۔۔۔دادی ےصغ ےس اےس دھکی رک وپیتھچ یہ۔۔۔۔۔۔۔
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 اب وہیئگ یھت واہں ایگ اھت اس ےس ےنلم۔۔۔۔۔وه م

ن

 یک تعیبط خ

ے

دادی وه ای  دوس

  مرس اکھج رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ےن ذلیل وت ںیہن ایک۔۔۔۔۔اونر اےس دھکی رک وپےتھچ یہ نج اک بلطم ھجمس

ے

 رک مدوس

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

 ےل ان
 
  وه رس ااھٹ رک اںیھن دھکی رک امےھت رپ ب

 دی وہیئ ےہ وت آپ ولگ ویکں دون  رہ م

 

  ریمی ش
 
اہں ایگ اھت وساہ ےک نپ س اےس ےنیل چ

 دی یم سب وساہ اک وہں م

 

 دی رکوا رےہ یہ یم ہہک راہ وہں ےھجم ںیہن رکین ش

 

ریمی ش

 اتکس۔۔۔۔۔داخن انت ےصغ ےس اتہک ےہ ماور یسک ڑلیک ےک ن  رے یم وت وسچ یھب ںیہن

پ وہاجےت یہ۔۔۔۔۔   مہک س  یہ چپ

 آیئگ یھت م

ن

 ن

ے

ادح اےس ڑلیک یک وصتی   داھکی۔۔۔۔دادی یھب اب ڈراہم رکےت وہے ن

  یھبت یتہک ےہ وت ادح ایس اک ومن  لئ اتیل ےہ۔۔۔۔۔

ی وصتی   اور ریما ومن  لئ ویکں ایل ےہ ادرھ دو۔۔۔۔۔داخن ادح

ن

هٹ
ب ك

 ےس ےھجم ںیہن د

  ےہ ہک ادح

ے

 ومن  لئ واال اہھت اورپ رکےک دلجی ےس ومن  لئ ےنیل ےک ےئل اہھت اےگ رکن

Galary م  

ے

  رک اس ےک اسےنم ومن  لئ رکن

ٹ ن

وھکل رک اس یم وساہ یک وصتی   ڈوھی

  ےہ۔۔۔۔۔
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  ےہ وت داخن ےک 

ے

 دی وہیگ۔۔۔۔۔ادح داھکین

 

ہی دھکی ہی ےہ وه ڑلیک سج ےس ریتی ش

 ادکیم 
 
 وہےت یہ اور وه ومن  لئ اےنپ اہھت یم ےل رک وغر مامےھت رپ ڑپے ب

ٹ

یہ ش 

  مےس وساہ یک وصتی   داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مہی وساہ ےہ ریمی ویبی۔۔۔۔۔وه وصتی   دھکی رک ادح وک ن  د رکوان

 دی رکوا رےہ یہ۔۔۔۔۔ادح ان  یس ےتیل وہے اتہک ےہ م

 

اہں ریتی ویبی ےس یہ ریتی ش

  مہکبج داخن ریحان اس یھبک ومن  لئ یم وساہ وک وت یھبک دادی اور اونر وک داتھکی ےہ۔۔۔۔۔م

  ہک وہ ایک راہ م

ے

ل ھجمس ںیہن ان
ب لک
بلطم ہی ایک ےہ ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ۔۔۔۔۔داخن وک 

ن۔۔۔۔۔ےہ وساہ ےس اس 
 
 ہی
ٹ

ے

ت

 دی ہکبج دادی اس یک ن  ت نس رک ڑھکی وہاج

 

  میک ش

 ہ اھٹ رمکے یم اجرک 
 
 یم اجریہ وہں وسےن لچ زہ

ے

  ی
 
ادح اےس اتب ایک ےہ چ

 ہ وک الہیت یہ وج ہنم وھکےل وھتڑی ہپ اہھت رےھک وصےف ےس م
 
وس۔۔۔۔۔دادی یتہک زہ

 رمکے یک رطف اجیت گیٹ اگل رک وسریہ یھت رگم دادی یک آواز رپ وفرا اھٹ رک اےنپ

  ےہ۔۔۔۔۔

داخن حبص اتبؤ اگ ایھب دنین آریہ ےہ۔۔۔۔ادح اچبریگ ےس اتہک اجےن یہ اتگل ےہ ہک 

  ےہ ہکبج ن  ق س  دنین ےس وبلھج آںیھکن ےئل م

ے

داخن اس اک ن  زو ڑکپے الن یم اجن

  ماےنپ رمکے یم اجےت یہ۔۔۔۔۔۔۔۔م
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 یچ رظنوں ےس ادح

ے

  ماحمل ی

ے

 وک داتھکی ےہ وج وھتگ لگن رک اےس یہ دھکی راہ وہن

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ وت اونر آوھکنں یم م

ے

 ن

ٹ

داخن ایگ۔۔۔۔وه انپ رگدن یک رطف اہھت اک اچوک انب رک اتہک م

ہصغ ےئل اںیھن یہ دھکی رےہ وہےت یہ ان ےک رہچے ےس گل راہ اھت ہک اوہنں ےن م

  مس  نس ایل ےہ۔۔۔۔۔۔

 ن   اوب۔۔۔۔

ے

  موه ن

 ایھب اہکں ےہ۔۔۔۔۔اونر ےصغ ےس وپےتھچ یہ سج ےس اسرے ڈر رک آںیھکن دنب وساہ

  رکےتیل یہ۔۔۔۔۔

  د۔۔۔۔داخن ےک نپ س۔۔۔۔۔احمل یہ وبل داتی ےہ۔۔۔۔۔

  ماور داخن اہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ضیف ےک رھگ۔۔۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت اونر ھچک دی   اخومش ےس اےس دےتھکی یہ اور رھپ م

 رہ رکےت یہ سج رپ س  ڈرےت ڈرےت م ویہ وصےف رپ ھٹیب رک اںیھنم

 

یھب ےنھٹیب اک اش

ے اجےت یہ۔۔۔۔۔۔

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

  م
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 دی رکوا دی م

 

 ہی اتلچ رےہ اگ ویکں ہن دوونں یک دون  رہ ش

ے

یم وسچ راہ وہں بک ی

اونر یک ن  ت رپ وه س  وج ڈر رےہ ےھت ان یک ن  ت رپ وفرا ای  دورسے ماجےئ۔۔۔۔۔

  میک رطف دےتھکی یہ۔۔۔۔۔۔

  مبلطم۔۔۔۔۔

 س آراہ ےہ یم اچاتہ وہں اب م

ے

بلطم ہی ہک اہمتری ن  ںیت نس رک ےھجم اےنپ ےٹیب رپ ی

تہب زسا وہیئگ اس یک اب وساہ وک اعمف رکدانی اچےیہ۔۔۔۔۔اونر یک ن  ت رپ اہجں م

  مش وہاجےت یہ ویہ ریحان یھب وہےت یہ۔۔۔۔۔۔اسرے وخ

  منکیل الکن ہی وہاگ ےسیک۔۔۔۔۔

ےس ن  ت رکےن ان ےس یھب ن  ت رکو اگ اور افغر اصچ  ےس م یم لک وحلي  اجؤ اگ اامںم

  یھب۔۔۔۔۔۔اونر ھچک وسچ رک ےتہک یہ۔۔۔۔۔

 ہ یہ ےبربصی ےس وپیتھچ ےہ وج اتبےن م
 
 ن   اوب آپ ایک رکے ےگ۔۔۔۔۔زہ

ے

اک منکیل ن

 م یہ ںیہن ےل رےہ وہےت۔۔۔۔۔م

ن

  من

مہ وساہ اور داخن وک اگل رکے ےگ بلطم داخن وک مہ اےنپ اسھت اہیں ےل آے ےگ م

اور وساہ وک افغر اصچ  ےل اجےئ ےگ رھپ مہ وساہ اک رہتش ےل رک اجےئ ےگ اور اس 

 دی رکے ےگ ےھجم نیقی ےہ وساہ م

 

رطح رہتش ےت نپ ےن رپ مہ ان یک دوھم داھم ےس ش
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ایض وہاجے یگ ارگ ںیہن وہیگ وت یم اس ےس ن  ت رکو اگ ےھجم نیقی ےہ وه یچب اےسی ر

 ی   وه انپ رپاین زدنیگ وک وھبل اجےئ اور م

 

 ےل یگ ااسی رکےن ےس ش

ٹ

ریمی ن  ت یھبک ںیہن ن

یئن زدنیگ یک رشوات رکے۔۔۔۔۔۔اونر اسری ن  ت اھجمس رک ےتہک یہ وت س  وک ن  ت م

  مےس رکسما دےتی یہ۔۔۔۔۔۔ ھجمس آیت ےہ سج رپ وه اسرے وخیش

 ن   اوب۔۔۔۔ادح اتہک ےہ وت رکسماےت وہے اابثت یم رس الہےت م

ے

ہی آڈیئن   تہب ااھچ ےہ ن

  یہ۔۔۔۔۔۔

رھپ مہ ولگ ےلہپ وحلي  ےئگ واہں ےس اسرے ربٹ یہ اسھت اایگ اور رھپ مہ ےن افغر الکن م

رے رھگ دامھہک رک ےس ن  ت یک سج رپ وه یھب رایض وہیگ  اور رھپ ایلگ حبص مہ ےن اہمت

  م دن  ۔۔۔۔۔ادح اسری ن  ت اتب رک اڈنی

ے

یم انپ اےن وایل ان  یس وک روک رک رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

مت ولگ ےنتک اےھچ وہ ہن انتک ایخل ےہ ںیہمت ریما۔۔۔۔۔داخن رکسماےت وہے اتہک م

  مےہ اےس واعق تہب وخیش وہیئ یھت ہک س  اس یک ینتک رکف رکےت یہ۔۔۔۔۔۔

 اھل وہراہ وہں اور وت ےہ ہک ماہں مہ وت یہ

ٹ ن

ل ااھچ ںیہن ےہ دھکی یم دنین ےس ی
ب لک
 رگم وت 

 دی رشوع وہےن وایل ےہ ایتری یھب م

 

اجےن یہ ںیہن داتی ےھجت اتپ ےہ حبص انتک اکم ےہ ش

  مرکین ےہ ۔۔۔۔۔۔
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  وہں۔۔۔۔داخن یک سب ےنہک یک دی   یھت ادح وفرا ےس ےلہپ م

ے

ااھچ ااھچ اج یم یھب اجرک وسن

  وہا آںیھکن دنب رکے وساہ ےک ن  رے یم وساتچ م اھٹ رک

ے

  ےہ ہکبج داخن رکسمان

ے

ادنر اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ آج م

ے

 ن

ٹ

 ل۔۔۔۔وه ھچک دی   ےلہپ وساہ ےک ےصغ وک وسچ رک اتہک ادنر یک رطف ی 

ن
ن

 
پ

روپ

اےس وکسن یک دنین اےن وایل یھت رگم افدئہ اب وت یکلہ یکلہ روینش آامسن رپ لیھپ ریہ یھت م

 ک رکےک وجگنیگ ےک ےئل اےنپ رمکے یم اجرک رٹی  م ےسج دھکی وه

ے

وسےن اک ارادہ ی

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  اجن
 
  موصت نہپ رک ن  ہ

____________________ 

 مئ وہراہ ےہ اہمترے رسسال واےل یھب اےت یہ م

ٹ

وساہ دلجی ےس اھٹ اجؤ دوھکی ایک ن

ر رٹ یم ہنم دےی 
مف
ک

آرام ےس وہےگن۔۔۔۔۔آہیس وساہ ےک رمکے یم ارک یتہک یہ وج 

  مدنین یک وادویں یم وھگم ریہ یھت۔۔۔۔۔م

ر رٹ اٹہ رک وھتڑے تخس ےجہل م
مف
ک

وساہ اوھٹ۔۔۔۔آہیس اےس ہن ااتھٹ دھکی اس ےک ہنم ےس 

یم یتہک سج رپ وساہ وھتڑی آںیھکن وھکےل اںیھن دھکی رک دون  رہ آںیھکن دنب رک یتیل 

  ےہ۔۔۔۔۔

  مآواز یم یتہک ےہ۔۔۔۔۔ااھچ ایتھٹ وہں۔۔۔۔وه رکوٹ ےئل دنین یم ڈویب م
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 مئ۔۔۔۔۔م

ٹ

  موساہ اھٹ اجؤ ن

ایٹن داخن ےک رھگ واےل آےئگ یہ وساہ وک دلجی جیھب دںی۔۔۔۔آہیس ایھب اےس ااھٹ یہ م

ریہ وہںیت یہ ہک فشک رمکے یم ارک یتہک ےہ سج رپ وساہ فشک یک ن  ت نس رک وفرا م

  مایتھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔

  مایک بلطم وه ویکں آے یہ۔۔۔۔۔

 دی یم دن یہ ےنتک رہ مارے وشگنپ 

 

  ےہ ہن ںیہمت یھبت آے یہ اب ش

ن

رکواےن اجن

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  یلچ اجیت یہ اور وساہ فشک وک د
 
  مےئگ یہ۔۔۔۔۔آہیس یتہک یہ ن  ہ

  ایھچ ن  ت ںیہن ےہ۔۔۔۔فشک 

ن

 ی وہرک آاجؤ یسک وک ااظتنر رکوان

ٹ

ولچ دلجی ےس ری 

  اجیت ےہ اور وساہ
 
ہن اچےتہ وہے یھب ایتر وہےن یک م رکسمایت وہیئ یتہک رمکے ےس ن  ہ

  مرغض ےس انپ ایپری دنین وک اولداع یتہک اھٹ ڑھکی وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ولچ ہی ااھچ وہا ہک س  زیچںی وساہ یک دنسپ یک لم یئگ ورہن ارگ مہ وکیئ انپ دنسپ یک ےل م

  ہن۔۔۔۔۔۔

ے

وه س  وشگنپ رکےک اب نپ س مےتیل اور وساہ وک دنسپ ںیہن آیت انتک طلغ وہاجن

 ہ وساہ وک یتہک م

ن
 

 یم چنل رکےن یک رغض ےس آے ےھت ہک یھبت افی

ٹ
ن

یہ روٹسیری

  یہ۔۔۔۔۔
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 گنپ رک ےتیل وت ےھجم وه یھب دنسپ م

 

ںیہن ایٹن ایسی ن  ت ںیہن ےہ آپ یھب ارگ ریمی ش

  مآاجیت۔۔۔۔۔وساہ ان یک ن  ت رپ رکسماےت وہے یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

وےسی اھبیھب ےک واےمیل وایل ڈرسی زن  دہ ایپری ےہ ہن۔۔۔۔۔ینیع لبیٹ رپ اہھت رےھک م

  میتکمچ آوھکنں ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ءاّلل ےس وساہ ےنہپ یگ وت اور ےچج یگ اس رپ۔۔۔۔راسخہن م ڈرسی وت یھبس ایھچ

 

یہ اور امش

  مانپ وہب وک آوھکنں یم ایپر ےئل دھکی رک یتہک یہ سج رپ وه یھب رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔

 ہ ای  سپچ ااھٹ رک ہنم یم رےتھک وہے ومن  لئ دھکی رک یتہک م
 
ولچ یج یلچ یئگ۔۔۔۔۔زہ

   دےتھکی یہ۔۔۔۔۔ےہ سج رپ س  وساایلں رظنوں ےس اےس

  مایک اےسی ایک دھکی رےہ آپ ولگ۔۔۔۔وه س  وک انپ رطف اتکت دھکی یتہک ےہ۔۔۔۔۔

  ایک یلچ یئگ۔۔۔۔زواہ اےس وغر ےس دھکی رک وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

 رک انجیھب ایس ےئل م
پ
چ

هٹ 
ک

وه داخن اھبیئ ےن اہک اھت ہک وساہ وج یھب زیچ ےل وت ےھجم الزیم وصتی   

  ڈرسی، ڈنیس
 
ی ک اپ یک یھب وصتی   اںیھن میم ےن ہ

م
 ےک 

ے

ل، ویجرلی اور اہیں ی

 ءاّلل۔۔۔۔۔۔۔وه یتہک ومن  لئ م

 

 یھب اایگ امش

 

چ

می ش

ڈنیس رک دی۔۔۔۔۔ہی دںیھکی ان اک 

س  یک رطف رکیت ےہ سج رپ وساہ اچیبری رشدنمہ یہ وہاجیت ےہ داخن یک رحتک 

  مرپ۔۔۔۔۔۔
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ی ےہ 

ے

هٹ
ب ك

 آن   ےہ۔۔۔۔۔زواہ اس ےک اہھت ےس ومن  لئ ےل رک د

 

چ

می ش

داھکیؤ ذرا ای  اور 

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 رپ رکسما رک وشک رظنوں ےس وساہ وک د

 

چ

می ش

  ماور رھپ داخن ےک 

 ڑپیتھ ےہ وت وساہ م

 

چ

می ش

ان ڑپکو یک تمیق وت ریمی ویبی ےک ےنہپ ےس ادا وہیگ۔۔۔۔۔زواہ 

  میھب ایک وبیتل داخن یک وھچھچری رحتک رپ۔۔۔۔۔ مرشدنمه اس رکسما دیتی ےہ اب وه

وساہ داخن اانت ی  ا ںیہن ےہ انتج وه اتگل ےہ وه دل اک تہب ااھچ ےہ سب انپ نہب یک وہج ےس م

وه ااسی وہایگ اھت رگم اب اےس ااسحس وہایگ ےہ ہک وه طلغ ےہ ارگ وہےکس وت اےس اعمف م

ر ےس ںیتہک یہ سج رپ وه یکلہ مرکدانی۔۔۔۔۔راسخہن وساہ ےک دنکےھ رپ اہھت رےھک ایپم

 ےک اسھت اابثت یم رس الہدیتی ےہ وه وت امں یہ وه وت رکے یگ اےنپ ےٹیب م

ٹ

 
یس رکسماہ

  میک رعتفی وساہ وک ان یک ن  ت نس رک یہی ایخل آن   اھت۔۔۔۔۔۔

  مت امیبر یھت وه م
 
 دیھکی چ

ے

ّ
  ےہ مہ ےن اس یک حم 

ے

 رکن

ے

ّ
اہں وساہ داخن مت ےس تہب حم 

م

ے

ّ
  ےہ مت ےس زیلپ س  وھبل رک اس ےک اسھت ای  یئن زدنیگ رشوع متہب حم 

ے

 رکن

ی رصف م

ے

هٹ
ب ك

رکول۔۔۔۔۔زواہ یھب اس اک اہھت ڑکپ ےک ادیم رھبی رظنوں ےس اےس د

 ہ یھب اےس ادیم رھبی رظنوں ےس م

ن
 

 ہ ینیع آہنم راسخہن اور افی
 
زواہ یہ ںیہن س  یہ زہ

  ما دیتی ےہ۔۔۔۔دھکی ریہ ںیھت سج رپ وه س  رپ ای  رظن امرے رکسم
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کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت س  ےک رہچے لیھک ےس اجےت یہ ںیھنج دھکی وه م

فف۔۔۔۔ایک صخش اھت وه س  اےس 
ف
وسیتچ ےہ ہک ہی یھب داخن ےن یہ اںیہن اہک وہاگ ا

  اھکےن یتگل ےہ وج ورٹی ایھب یہ م

ن

اانت ااھچ ویکں ھجمس رےہ ےھت وه وسیتچ ان ےک اسھت اھکن

  م۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مرھک رک ایگ اھت

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

 اک اکم ےہ انلچ اور ےتلچ رانہ ہی ایسی زیچ ےہ وج یھبک ںیہن رویتک ایھب ای  ڈنکیس م

ے
ے

وق

 ہکبج سب ھچک ن  دںی اور دھک وہےت یہ ویہ م

ے

 وت مہ ال یہ ںیہن تکس

ے
ے

ے وق
ھل
 

چ
پٹ  ت

زگرے وت 

ے زگر
ھل
 

چ
پٹ  ت

 ےس مرہ اجےت یہ ہکبج مہ وھبل اجےت یہ ہک اےن واال لک 

ے
ے

ے وہے وق

زن  دہ ااھچ وہاگ نکیل ھچک ولگ وہےت یہ وج ںیہن ھجمس نپ ےت اںیہن یم وساہ یھب یھت وج م

  اک امس اھت م

 

  ہگج وخش
 
  ہ
 
ڈیب رپ یھٹیب اےنپ اموی ےک وسٹ وک ےبدیل دھکی ریہ یھت ہکبج ن  ہ

 ہکبج مرواہن اھبگ اھبگ رک ایتری رکوا راہ اھت وپرے رھگ وک یلیپ ڑلویں ےس اجسن   ایگ اھت

نہس یم ےگل وپدوں رپ یلیپ الوٹئں ےس اجسوٹ یک یئگ یھت اور ہی س  رواہن ےن انپ م

  اجن ےس ایپری نہب یک وخیش ےک ےئل وخد ڑھکے وہرک رکوان   اھت۔۔۔۔۔

وھچےٹ واہں دوھکی وه ڑلی لکن ریہ ےہ اےس کیھٹ ےس اگلؤ۔۔۔۔ارے آپ ےن ایھب م

 وھجال ںیہن اجسن   ڑلےک واےل اےت وہےگن

ے

 سب دلجی ےس ےلہپ وھجال اجس دںی اور زیلپ می
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وپرے وھجےل وک وھپولں ےس رھب دےی اگ وکیئ ہگج اخیل ہن رےہ۔۔۔۔۔ آپ ادرھ اؤ م

 اچنہپ دلجی دلجی رکے اور دںیھکی وکیئ یمک ہن م

ے

  اہک ی

ن

دوھکی اجرک اھکن

 دے راہ اھت یسک زیچ یک یمک 

ے

 
  اکم یک دہای

 
ہن مرےہ۔۔۔۔۔رواہن وخد ڑھکا وہرک س  وک ہ

 رکوا داتی اھت۔۔۔۔۔

ے

  وج زیچ ایس کیھٹ ہن یتگل وفرا اےس درس

ے

  زیچ وک ونٹ رکن
 
  موہ یھبت ہ

 م یھب وہیئگ ےہ م

 

رواہن ےلہپ ھچک اھک ںیل حبص ےس وھبےک ےگل وہے یہ دںیھکی ش

  مامہمن یھب اےت وہےگن۔۔۔۔فشک اس ےک نپ س ارک یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

  وہں

ے

۔۔۔۔۔وه رصموف اس اتہک ےہ وت فشک فشک سب ہی وھتڑا اس رہ ایگ ےہ رھپ ان

  مزی  دیتس اس اک اہھت ڑکپ یتیل ےہ۔۔۔۔۔۔

ںیہن ایھب ےلچ ریمے اسھت حبص ےس وھبےک یہ ھچک اھکن   یہ ںیہن۔۔۔۔۔وه یھب اس م

 لبیٹ رپ یہ ال رک وھچڑیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

 

 

  اک اہھت دای

  اھکن  ۔۔۔۔رواہن اچول اک چمچ ہنم یم رےنھک ےس ےلہپ وپاتھچم

ن

  م ےہ۔۔۔۔۔مت ےن اھکن

یج یم ےن اھک ایل اھت وساہ ےک اسھت وه اھک یہ ںیہن ریہ یھت یھبت اس ےک اسھت ھٹیب رک م

 یم یھب وچبں وک ایتر رکےک وخد م

ے

  ی
 
  چ

ن

  ڑپا ااھچ آپ اھک رک دلجی ےس ایتر وہاجن

ن

اھکن

یھب ایتر وہاجؤ۔۔۔۔۔فشک یتہک اس ےک نپ س ےس ڑھکی وہیت یہ ےہ ہک رواہن اس اک م

 

ے

ی ےہ۔۔۔۔۔۔اہھت ڑکپن

ے

هٹ
ب ك

 یھجمس ےس د

ن

  ےہ وت فشک اےس ن

ے

   دون  رہ اےنپ نپ س اھٹیبن
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رکشہی فشک ریمے رھگ واولں وک اانپ ےنھجمس ےک ےئل ۔۔۔۔۔رواہن یک ن  ت رپ وه رکسما م

  مدیتی ےہ۔۔۔۔

  ےھجم الکن ایٹن یک وصرت یم امں ن  پ م
 
رواہن ریمی وت وکیئ یلمیف یہ ںیہن ےہ اب چ

یم نہب اھبیئ ےلم یہ وت یم تہب وخش وہں دن رات اےنپ اور وساہ فیس یک وصرت 

  دن   اور م
 
 رکےن واال وشہ

ے

ّ
رب اک رکش ادا رکیت وہں ہک اس ےن اانت ااھچ رسسال اور حم 

 ی ن  ت

ٹ

دو وھچےٹ ایپرے ےس وھپل یھب دےی۔۔۔۔۔وه رکسمایت وہیئ م س  ےس ی 

ی ےہ وج وخیش ےس ادرھ ادرھ وھگم 

ے

هٹ
ب ك

رےہ ےھت۔۔۔۔یم ےن یتہک افص اور ارمح وک د

یھبک ںیہن وساچ اھت ہک یھبک ریمی یھب یلمیف وہیگ۔۔۔۔وه یتہک ےہ وت اس یک آھکن من م

  موہاجیت ےہ اور اس یک آوھکنں یک یمن رواہن ےس پھچ ںیہن نپ یت۔۔۔۔۔

فشک ارگ وخش وہوت رو ویکں ریہ وہ۔۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپے ایپر ےس اتہک ےہ وت م

  مےل آوسن وک ایلگن یک وپر ےس اصف رکیت ےہ۔۔۔۔فشک رکسمایت وہیئ اےن وا

ںیہن رو ںیہن ریہ سب ویسی وخیش ےک آوسن ےھت۔۔۔ااھچ ےلچ آپ یھب دلجی ےس م

 یم یھب وچبں وک ایتر رکےک وساہ وک دوھکیں۔۔۔۔۔۔فشک م

ے

  ی
 
 ی وہاجے چ

ٹ

ری 

 

ے

  ےہ اور رکش ادا رکن

ے

  وہا اابثت یم رس الہن

ے

ےہ ہک  یتہک ڑھکی وہیت ےہ وت رواہن رکسمان
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 ری وسچ ےس یھب زن  دہ م
 
ر  دی ےبکش اّللّ ےک ےلصیف ہ

سف
 م
ہ

اّللّ ےن اےس انت ایھچ 

 وہےت یہ سب مہ یہ ھجمس ںیہن نپ ےت یہ اّللّ ےک ولصیفں وک۔۔۔۔

ے

  مدرس

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  ںیہن ےہ ایک ڑلویکں آاجؤ اور انتک ایتر وہیگ۔۔۔۔۔دادی 

ن

اہکں رہ ےئگ وہ اسرے اجن

  مےھٹیب س  وک آواز اگلیت ےہ نج یک ایتری یہ ںیہن متخ وہریہ یھت۔۔۔۔مالوجن یم 

 ہ دادی ےک اسےنم ارک وھگم ےک م
 
دادی۔۔۔دںیھکی یم یسیک گل ریہ وہں۔۔۔۔۔زہ

ی یہ وج ےلیپ رگارا رپ م

ے

هٹ
ب ك

وپیتھچ ےہ ہکبج دادی اانپ ہمشچ ےچین رکے وغر ےس اےس د

  م۔۔۔رپادنا اگلے تہب ایپری اور وصعمم گل ریہ یھت۔۔

 اب وسٹ نہپ یل۔۔۔۔دادی م

ن

ارے ہی ایک اس یک وت اںیتس یٹھب وہیئ ےہ وت ےن خ

 ن اک ادکیم یہ قہقہ وھچاتٹ ےہ سج رپ م

ن

  دعن

ے

وھتڑی ہپ اہھت رےھک یتہک یہ وت ےھچیپ ےس ان

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

 ہ ہنم وھپال رک دادی وک د
 
  مزہ

  دادی ہی یٹھپ وہیئ ںیہن ےہ ہی آج لک اک نشیف ےہ۔۔۔۔۔

 ن ارک اس ےک ی  ای   یم ڑھکا وہے م

ن

وےسی دادی ےن ھچک طلغ یھب ںیہن اہک۔۔۔۔دعن

  اجیت 
 
 ہ اانپ ڈنیسل واال نپ ؤں زور ےس اس ےک نپ ؤں رپ امریت ن  ہ

 
رشارت ےس اتہک ےہ وت زہ

 ن فیلکت ےک امرے اانپ نپ ؤں ڑکپ اتیل ےہ

ن

  م۔۔۔۔۔ےہ ہکبج دعن
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 ن 

ن

دادی دںیھکی اس ےن ینتک زور ےس امرا ےہ یم یھب ںیہن وھچڑو اگ اےس۔۔۔۔دعن

  ےہ اور دادی سب یفن یم رس الہیت یہ رہ اجیت م

ے

دادی ےس اتہک وفرا اس ےک ےھچیپ اجن

  یہ۔۔۔۔۔

اامں ےلچ دی   ہن وہاجے۔۔۔۔۔اونر اےنپ رمکے ےس اےت یہ وت ن  ق س  یھب ن  ری م

ے دادی ےک نپ س ارک ڑھکے وہےت یہ۔۔۔۔۔۔ن  ری اےنپ رمکے ےس

ے

کلن

ن

ن
  م 

یم وت بک ےس ادرھ یھٹیب مت ولوگں اک ااظتنر رک ریہ وہں اور ای  مت ولگ وہ ارک ےھجم یہ م

ہہک رےہ وہ دلجی ےنلچ اک اوہہن۔۔۔۔۔دادی ان یک ن  ت رپ ہنم انبیت ڑھکی وہیت یہ وت م

  یک رطف اجےت یہ ہک یھبت داخن
 
  س  رکسماےت وہے ن  ہ

ے

وہا م اےنپ رمکے ےس اھبگ

اںیھن آواز داتی ےہ سج رپ س  رک رک اےس دےتھکی یہ وه وت وھبل یہ ےئگ ےھت اےس وج م

  ان ےک اسےنم ڑھکا 

ے

 ن

ے

  وہا ڑیسن  ں ای

ے

 ل ےنہپ رکسمان

 

دیفس ولشار ضیمق رپ رکمی رلک یک ش

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  وہن

 رپ اےئگ ورہن مہ وت ںیہمت وھچڑ رک یہ اجےن

ے
ے

واےل ےھت۔۔۔۔۔احمل  ااھچ وہا مت وق

  اےس داتھکی اتسنہ ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

 ۔۔۔۔۔داخن ےسیج اس اک ذماق انبن

ے

  ماہں وت ےلچ اجےت یم انپ اگڑی رپ آاجن
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اہمتری اگڑی امہمونں ےک ےئل ریھک ےہ وه اجےئ ےگ اس رپ۔۔۔۔۔ادح اس ےک م

ی یھت سج رپ اب اسھت اتلچ وہا اتہک ےہ وت وه وفرا واہں داتھکی ےہ اہجں اس یک اگڑی ڑھکم

  ماس ےک رےتش دار ھٹیب رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔

ل م
ب لک
ن  ر ان وک انہک ن  رات واےل دن انپ انپ اگڑی رپ اجےئ دوےہل یک اگڑی رپ رظن دواہل 

 ڈاےل اتہک ےہ وت ادح اتسنہ اابثت یم م
 
 ںیہن رکے اگ۔۔۔۔۔داخن امےھت رپ ب

ے
 

ی  داس

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مرس الہن

یم س  ےس وھچیٹ وہں۔۔۔۔۔داخن اھبیئ یم آپ یک م ہی واال یم ڑکپوں یگ ویکہکن

 ہ وج بک ےس ڑھکی ینیع زواہ اور زشیم ےس ڑل ریہ یھت داخن م
 
نہب وہں ہن۔۔۔۔زہ

  اےن رپ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔
 
ی  

ے

  مےک ف

  مت س  ریمی نہب وہ رگم مت ڑل سک ن  ت رپ ریہ وہ۔۔۔۔۔

 ی وایل دنہمی

ٹ

  مداخن ہی وھچیٹ ےہ وت ہی ی 

 ہ ےک اہھت ےس میک اھتل یم ڑکپوں 
 
یگ ویکہکن اےس یم ےن اجسن   ےہ۔۔۔زواہ وفرا زہ

دنہمی یک اھتل ےسج زواہ ےن ومم یتب دنہمی اور وھپولں ےس اجسن   وہا اھت ےل رک داخن 

  مےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔
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ںیہن داخن اھبیئ ہی یم ولیگن۔۔۔۔ینیع یھب زواہ ےک اہھت ےس ےل رک یتہک ےہ ہکبج م

  ہک ہی وہ ایک راہ ےہ اور وه ایک رکے۔۔۔۔۔داخن وک ھچک ھجمس ںیہن ا

ے

  من

پ م و ہی یم ولیگن ویکں داخن کیھٹ ےہ ہن۔۔۔۔۔زشیم وج بک ےس چپ

ن

 

ے

وھچڑو مت ت

م اھچین۔۔۔۔۔۔

ن

ھی ٹ
پ
ج

  مڑھکی یھت ینیع ےک اہھت ےس اھتل یتیل ےہ اور رھپ سب رشوع 

ل ےک ہکبج داخن احمل اور ادح سب ہنم وھکےل ریحت ےس اںیھن دےتھکی یہ وج ای  اھت

  مےئل ڑلریہ یھت )رگم ڑلےک ایک اجےن اس یک دقر(۔۔۔۔۔

  اتہک ےہ وت م

ے

اخومش۔۔۔۔۔۔ادح ان یک ڑلایئ ےس گنت ارک وفرا ان ےک چیپ ڑھکا وہن

  ماسرے یہ اخومش وہاجےت یہ۔۔۔۔۔۔م

  

ے

 ن

ٹ

ادرھ دو یم ڑکپو اگ اےس ولچ اب۔۔۔۔۔ادح زشیم ےک اہھت ےس اھتل ےل رک اےگ ی 

ے یہ ہکبج اچروں مےہ سج رپ احمل اور د

ے

هن

ٹ

ب ی ٹ

اخن انپ اڈمےن وایل یسنہ وک دن   رک اگڑی یم 

  مڑلایکں ہنم انبیت اگڑی یم یتھٹیب یہ۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ل یسک ڈول یک یسیج۔۔۔۔۔فشک م
ب لک
 ءاّلل ینتک ایپری گل ریہ وہ وساہ 

 

 ءاّلل امش

 

امش

  رمکے یم آیت ےہ وت وساہ وک آےنیئ ےک اسےنم اھٹیب
 
دھکی رکسماےت وہے اس ےک م چ

 اھ م منپ س آیت ےہ وج اتپ ںیہن نک ایخولں یم

ٹ
پ
مگ اےنپ اہوھتں یم ےبدیل ےسرجگے خ
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ی

ے

هٹ
ب ك

رکسما دیتی  ریہ وہیت ےہ نکیل فشک یک آواز رپ آےنیئ یم رس ااھٹ رک اےس د

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  مرکشہی اھبیھب۔۔۔۔۔

 ری وساہ ماہمترے رسسال واےل اور اہمترے وه آےئگ یہ ہہک رےہ یہ دلج
 
ی ےس ہ

 ۔۔۔۔فشک اس ےک ےھچیپ ےس گہ رکے ایپر م

ے

وک ےل اؤ مہ ےس اب ااظتنر ںیہن وہن

  ےس یتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ھا ےل م

مٹ
س

  اس دوہٹپ 

ٹ

امام ن  ن   ہہک رےہ یہ وھپھپ وک ےل آے دلجی ےس۔۔۔۔افص اانپ وھچن

  مرمکے یم آیت وہیئ یتہک ےہ ےسج دھکی فشک اور وساہ اس دھکی رک سنہ دیتی یہ۔۔۔۔۔

 ھا ل ںیل۔۔۔وساہ اھٹ رک اس ےک نپ س ھٹیب رک 

مٹ
س

 ی اامں نکیل ےلہپ اانپ دوہٹپ وت 

ٹ

ااھچ ی 

  م اسھت وخوصبرت رطہقی ےس ن  دنھ دیتی ےہ۔۔۔۔۔اس اک دوہٹپ رمک ےک

  اھبگ اجیت ےہ ہکبج فشک وساہ اک وھگٹھگن م
 
کنیھت وی وھپھپ۔۔۔۔افص رکسما رک یتہک ن  ہ

  ےل اجیت یہ م
 
ڈاےل ھچک ڑلویکں ےک رمہاہ اس ےک اورپ الل دوہٹپ رکے رمکے ےس ن  ہ

  ماہجں داخن اھٹیب ےبربصی ےس وساہ اک ااظتنر رک راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
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ہی وساہ وک بک الےئ ےگ آداھ ہٹنھگ وہایگ ےہ ںیمہ اہیں ےھٹیب وہے۔۔۔۔۔داخن م

  مزی  دیتس یک اکسمن رہچے رپ اجسے اےنپ ی  ای   ےھٹیب احمل وک اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

دح ےہ داخن وےسی آیت وہیگ اب ڑلیک ےہ اہمتری رطح وھتڑی ہک سب ولشار ضیمق م

ں یک تہب ایتری وہیت ےہ اب انپ یہ وک دھکی ول۔۔۔۔۔احمل اےس ینہپ اور ول ایتر ڑلویک

  ےہ وج یھٹیب دوھل اجبےت وہے م

ے

 رہ رکن

 

 ہ زشیم اور ن  ق س  یک رطف اش
 
اسےنم زہ

  موکیئ تیگ اگ ریہ ںیھت۔۔۔۔۔۔

اہں ہی وت ےہ۔۔۔۔۔داخن ای  رہگی اسسن ےل رک اتہک اےنپ ومن  لئ داتھکی ےہ ہک م

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  یھبت احمل اس ےک دنکےھ رپ اانپ دنکاھ امرن

آیئگ ریتی دنہل۔۔۔۔۔احمل ےک ےتہک یہ داخن رگدن ومڑے ےسیج یہ داتھکی ےہ وت م

  ےہ اہجں ےس وساہ ھچک ڑلویکں ےک رمہا الل دوہٹپ

ے

ےک اسےی یم ےلیپ م داتھکی یہ رہ اجن

 اھےت وہے ایس ےک م

ٹ

رگارے یم وھگٹھگن ڈاےل داخن یک دڑھنک ایھچ اخیص ی 

  منپ س آریہ یھت۔۔۔۔۔م

داخن اھبیئ وھتڑا اےگ وہں اھبیھب ےن یھب انھٹیب ےہ۔۔۔۔۔ینیع داخن وک وساہ وک اتکت م

 ےہ وج مدھکی یتہک ےہ وت داخن وفرا وچک رک وساہ رپ ےس رظن اٹہ رک اےس ےنھٹیب یک ہگج داتی

ےنھٹیب ےک ےئل ڑھکی وہیت ےہ وه اےس دےنھکی یم اانت نگم اھت ہک اتپ یہ ںیہن الچ ہک بک وه م
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اس ےک اسےنم آیئگ ہکبج داخن یک رحتک رپ واہں س  یھب انپ یسنہ دن  ےت م

  یہ۔۔۔۔۔۔

ےلچ اامں ےلہپ آپ رمس رکںیل۔۔۔۔۔آہیس دادی ےک نپ س ارک رکسمایت وہیئ یتہک ےہ 

رک وساہ اور داخن ےک نپ س ھٹیب رک ن  ری ن  ری دوونں یک رمس رکیت یہ اور رھپ م وت دادی اھٹم

اےسی یہ س  ن  ری ن  ری دوونں وک اھٹیمیئ الھک رک اہھت رپ دنہمی ہکبج اگولں رپ وھتڑا وھتڑا 

  مانٹپ اگلےت یہ۔۔۔۔۔

 اےس لم ریہ یھت ہکبج وساہ اس ےک

ے

ّ
 مداخن آج ےبااہتن وخش اھت ویکہکن آج اس یک حم 

ی  سکع یھت اےس ہن وخیش یھت ہن دھک سب وه اےنپ رھگ واولں یک وہج ےس اور وحیلی واولں 

یک وخیش ےک اےگ اہر یئگ یھت نکیل داخن ےک نپ س ےنھٹیب ےس اےس اتپ ںیہن ویکں وھگنٹ 

  میس وہریہ یھت۔۔۔۔۔۔م

  س  رمس رکےک دوھل ےل رک ھٹیب اجےت م
 
وےسی اانپ رہچہ ںیہن داھکیؤ یگ۔۔۔۔۔چ

  داخن وساہ یک رطف کھج رک م یہ اور

ے

وساہ داخن سب وھجےل رپ اےلیک ےھٹیب وہےت یہ ی

  ےہ سج رپ وساہ وکیئ وجاب ںیہن دیتی۔۔۔۔۔۔

ے

  مرسوگیش رکن
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 رمیکے م

ٹ
ن

 ی

ن

داخن اےس وکیئ وجاب ہن داتی دھکی ھچک وسچ رک اانپ ومن  لئ اکنل رک اس اک ف

  ےہ اور رھپ رمیکے

ے

یک رطف داتھکی ےہ م ان رکے وساہ ےک وھگٹھگن ےک ےچین رکن

  ماہجں وساہ اےس ےصغ ےس وھگرےت وہے اس اک اہھت ڑکپے ےھچیپ رکیت ےہ۔۔۔۔۔

ن  ر ای  یپ وت ےنیل دو رات یم ارگ دنین ںیہن آے یگ وت اہمتری وصتی   دھکی ولاگن وےسی م

  میھب لک وت مت ریمے اسھت وہیگ ہن۔۔۔۔۔داخن رکسماےت وہے اتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

ی  ۔۔۔۔۔وساہ یتہک اانپ وھگٹھگن اور ےچین رک یتیل ےہ سج رپ مےھجم ںیہن ینیل وکیئ وصتم

  مداخن ہنم انب رک اتھٹیب ےہ اور رھپ۔۔۔۔م

  وہں۔۔۔۔۔وه م

ے

ااھچ ولچ ںیہن ول نکیل یم ےن ںیہمت انٹپ ںیہن اگلن   ای  ٹنم ایھب اگلن

  ےہ۔۔۔۔

ے

  مھچک وسچ رک اتہک اسےنم ےس اونٹپ انپ ایلگن رپ اگل رک وساہ یک رطف رکن

اخن ایک رک رےہ یہ س  دھکی رےہ یہ انپ ںیہن وت ریمی یہ زعت اک ایخل مد

رکںیل۔۔۔۔۔وه اس یک رحتک رپ وچک رک وھتڑی ےھچیپ وہرک اس اک اہھت یھب ےھچیپ م

  رکیت ےہ۔۔۔۔۔

  رگم انپ وکنمہح وک اونٹپ اگلےن ےس ایک م

ن

وھچڑو ولوگں وک ولوگں اک اکم ےہ ن  ںیت انبن

 ۔۔۔۔داخن رشارت 

ن

ےس اتہک اس اک وھگٹھگن اکلہ اس ااھٹ رک اس ےک اگولں رپ مرشامن

اور رھپ رس ااھٹ رک م اونٹپ اگل یہ داتی ےہ ہکبج وساہ اس ےک سمل رپ انپ آںیھکن دنب رکیتیل ےہ
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ی ےہ ہک ںیہک یسک ےن داھکی وت ںیہن ہکبج س  اںیھن م

ے

هٹ
ب ك

وھگٹھگن ےس یہ اسےنم د

 ویکٹ یس رحتک وک یسک ےن ںیہن داھکی مدےنھکی ےک اجبے اےنپ یم نگم ےھت وت داخن یکم

  اھت۔۔۔۔۔

  رک رس اکھج رک یتہک ےہ سج رپ م
پ

 پ

ے
ن

ل رشم ںیہن ےہ۔۔۔۔۔وه دای
ب لک
داخن آپ یم 

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  لسلسم رکسما راہ وہن

ے

  مداخن وشیٹ ےس اانپ اہھت اصف رکن

 اہرٹ۔۔۔۔۔داخن اس یک رطف کھج رک اتہک وساہ ےک اگل م

ٹ
 

ےھجم اتپ ےہ امےئ وسی

  مےس الل رک ایگ اھت۔۔۔۔۔رشم 

  اب دوھکی س  کیھٹ وہایگ ےھجم نیقی ےہ مت ےن ےھجم اعمف م

ن

ااھچ وےسی مت وخش وت وہن

یھب رکدن   وہاگ یھبت وت مت اہیں ریمے ولہپ یم ریمے ےئل ھجس رک یھٹیب م

  مرپادیم ےس اتہک ےہ وت وساہ زنطہی رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔۔داخن

 لم ایک اجراہ ےہ مداخن یم ےن آپ وک اعمف ایک

 

 رگم آپ یک زدنیگ یم ےھجم زی  دیتس ش

یم رصف اہیں آپ ےک رھگ واولں ےک ایپر اور اےنپ رھگ واولں یک زعت یک وہج ےس م

  ہی سب یم یہ اجن یتکس وہں۔۔۔۔۔۔وساہ م

ن

یھٹیب وہں ورہن ےسیج یم اہیں یھٹیب وہن

  میک ن  ت داخن ےک دل وک یتگل ےہ سج رپ اس ےک وہوٹنں یک اکسم

 

 رھب یم اغی
پ
ن ب

  وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

696 

 اک ڈراہم ایک اھت وےسی یہ یم یھب آپ ےک اسھت م

ے

ّ
ےسیج یھبک آپ ےن ریمے اسھت حم 

 رکو یگ س  ےک اسےنم رگم اےلیک یم آپ ریمے ےئل م

ٹ

 ی

ن

ای  ایھچ ویبی وہےن اک ن

سج رپ مویہ اظمل داخن یہ وہےگن۔۔۔۔۔۔۔وساہ اےس ھچک ہن وباتل دھکی دون  رہ یتہک ےہ 

پ یہ گل اجیت ےہ وج ھچک دی   ےلہپ اانت وخش اھت اب اس ےک رہچے رپ دصویں م داخن وک چپ

  میک فیلکت آیئگ یھت ےسیج وه یھبک رکسمان   یہ ہن وہ۔۔۔۔۔

یسک ےن داخن وک ونٹ ایک اھت ن   ںیہن رگم فشک ےن دھکی ایل اھت ہک وساہ ےن ھچک اہک ےہ اور م

ل دیجنسا وہایگ۔۔۔۔۔
ب لک
  داخن 

 ۔۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت اس ےک مکیھٹ 

ن

ر  اھت اب مت نب اجن
سف
 م
ہ

ےہ ےلہپ یم اظمل 

 وہیت ےہ ےسیج اس ےک ادنر تہب ھچک وٹٹ ایگ وہ رگم رھپ م

ٹ

 
رہچے رپ زیمخ یس رکسماہ

  میھب وه داین واولں ےک ےئل رکسما راہ وہ اہں وٹٹ وت ایگ اھت اس دل وساہ ےن۔۔۔۔۔

  ےہ ہکبج وس

ے

 س ان

ے

اہ رپ ہصغ رگم وه ایھب رک یھب ایک یتکس یھت یھبت مفشک وک داخن رپ تہب ی

رات یم ن  ت رکےن اک وسچ رک وه رکسماےت وہے ن  ق س  ےک اسھت ےلم تیگ م

  ماگےن یم رصموف وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔

_______________________ 

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

697 

وساہ یم ےن مت ےس ن  ت رکین ےہ۔۔۔۔اموی اک نشکنف بک اک متخ وہاکچ اھت اور س  اےنپ م

 ہک آج اس ےس مرھگ یھب

ے

 اجےکچ ےھت یھبت فشک وچبں وک الس رک وساہ ےک نپ س آیئ یھت ن

  ن  ت رک یہ ےل وج وسےن یک ایتری رک ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

 رہ رکے وخد یھب ھٹیب م

 

یج اھبیھب آاجے۔۔۔۔وه رکسمایت وہیئ یتہک ڈیب یک رطف اش

  ماجیت ےہ اور فشک یھب اخومش یس اس ےک نپ س ارک یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔فشک اےس ےلہپ یہ ہہک دیتی ےہ ہکبج موساہ

ن

 وج یم مت ےس وپوھچں یگ چس چس اتبن

 یھجمس ےس دھکی رک اابثت یم رس الہیت ےہ۔۔۔۔۔

ن

  وساہ اس یک ن  ت رپ ن

  ممت ےن داخن وک ایک اہک اھت۔۔۔۔۔

  مایک بلطم۔۔۔۔

  آن   اھت اانت وخش
 
اھت اور م بلطم مت ایھچ رطح اجیتن وہ یم ایک وپھچ ریہ وہں داخن چ

  اہیں ےس ایگ ےہ وت انتک اداس اھت وہ یم ےن داھکی اھت مت اےس ھچک ہہک ریہ ںیھت 
 
اب چ

  ےس وه ڈیس وہایگ ایک اہک اھت مت ےن اےس ااسی وبول۔۔۔۔۔فشک وپیتھچ ےہ وت وساہ وغر م

ے

ی

ی ےہ رگم ھچک یتہک ںیہن۔۔۔۔۔م

ے

هٹ
ب ك

  مےس اےس د

  ےہ۔۔۔۔وه ن  ت وک ان ینس رکے ہیکت کیھٹ رکیت م

ن

اھبیھب ےھجم دنین آریہ ےہ ےھجم وسن

  ےہ۔۔۔۔۔
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ل رکف ںیہن ہک داخن م
ب لک
وساہ یسک یک دنین رحام رکےک مت ےسیک وکسن ےس وس یتکس وہ ںیہمت 

وک اہمتری ن  ت ےس ینتک فیلکت وہیئ وہیگ اتپ ںیہن آج وه وس یھب ےکس اگ ہی م

پ وہاجیت مںیہن۔۔۔۔۔فشک وک ہصغ   ےہ اس رپ رگم وساہ اس یک ن  ت نس رک چپ

ے

 یہ آاجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

  ڈارٹک ےن اہک ہک وساہ ںیہن ریہ م
 
 بک دیھکی یھت چ

ے

ّ
ںیہمت اتپ ےہ یم ےن اس یک حم 

وه نپ ولگں یک رطح ڈارٹک ےس ہہک راہ اھت ہک ای  ن  ر م نیقی رکو مہ ےس زن  دہ اےس دھک وہا اھت

یگ سب ای  ن  ر وه وچبں یک رطح رو راہ اھت رصف اہمترے ماور اےس چپ  رکو وه کیھٹ وہ

 ہی اتپ ںیہن الچ ہک وساہ کیھٹ ےہ م

ے

  ی
 
ےئل وه اہمترے ےئل دجسے ےس ںیہن ااھٹ اھت چ

 م

ن

وه دجسم یم س  ولوگں ےک اسےنم وچبں یک رطح روےت وہے اّللّ ےس ںیہمت امن

 یہ اور وساہ ریحان یس مراہ اھت اور ای  مت وہ۔۔۔۔۔فشک ےک یھب ےتہک ےتہک آوسن آاجےتم

ی ےہ اےس وت ہی س  یسک ےن ںیہن اتبن   اھت اےس وت سب ہی اتبن   اھت ہک داخن ےن م

ے

هٹ
ب ك

اےس د

ی ا ب وہیئ وہ۔۔۔۔۔۔

ے

چی
ص

  اہمترے ےئل تہب داع یک ےہ یھبج مت 

 وک وخش بیصن وہ وج وه اہمترے ےئل اجن یھب م

ے

ّ
 وھٹرک امرو ن  ر ن  ر اس یک حم 

ے

وساہ م

 دےنھکی ےک ےئل ہن اجےن وه ایک ایک مدےنی ےک ےئل ایت

ٹ

 
ر ےہ اہمترے رہچے رپ رکسماہ

 اےس یتکت 

ٹ

  یم ےب سب یس یتہک ےہ اور وساہ سب ای  ی

ن

  ےہ۔۔۔۔۔فشک آخ

ے

رکن

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


ر 
سف
 م
ہ

ما ہل اقمس از اظمل 

 

  :New Era MagazinePosted On  کش

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

699 

ریتہ ےہ فشک یک ن  ںیت اےس رشدنمه رک ریہ ںیھت وه رظن یھب ںیہن الم نپ ریہ یھت اس م

ی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مےس سب ےچین ہنم رکے اےنپ اہھت د

  اّللّ اعمف رک داتی یطلغ
 
 وہں اک التپ ےہ چ

ن

 ن وت گ

ن

 وت آدم یک یٹم یم المدی یئگ ےہ ان

ےہ اےنپ دنبوں وک وت مت ایک زیچ وہ مت اےس ای  ومعق ںیہن دے یتکس مت وخد وسوچں مت م

  وک م
 
  اک ن  ر ن  ر دل وتڑ رک ںیہمت اتپ ےہ وج وعرت اےنپ وشہ

 
 ہ رک ریہ وہ اےنپ وشہ

ن

یھب وت گ

 راض رک

ن

یت ےہ وت وج وحر اّللّ ےن اس رمد ےک بیصن یم دی وہیت ےہ وه وحر اس ن

  وک وخش ہن م
 
وعرت وک دباع دیتی ےہ ہک اے وعرت وت ی  ن  د وہ وت اےنپ وشہ

رکیکس۔۔۔۔۔۔فشک یک ن  وتں ےس اس یک آھکن یم آوسن آاجےت یہ وه کیھٹ یہ وت م

 ہ یہ رک ریہ یھت۔۔۔۔۔

ن

  ہہک ریہ یھت وه یھب وت گ

 وج اوہنں ےن ایک وه۔۔۔۔وه آپ وک ںیہن دھکی راہ۔۔۔۔۔وه اےنپ آوسن اصف ماھبیھب

 رک یتکس یھت۔۔۔۔م

ے

 
 ی

 

  وک وخد وک اہک وه انت دلجی طلغ ن

ن

  مرکے یتہک آخ

 ہ یک اور وج اعمیف امےگن رشدنمه م

ن

  گ
 
 یل ےہ وساہ اےنپ ہ

ن

اہں داھکی اھت رگم اس ےن اعمیف امن

وساہ ںیہک وه مت ےس اعمیف امےتگن امےتگن ںیہک مت ےس م موہ وت اعمف رکدانی اچےیہ ےھجم ڈر ےہ

دبامگن ہن وہاجے اےس دبامگن وہےن ےس ےلہپ اعمف رکدو وساہ امیض وک وھبل رک اےنپ م

اےن واےل لک ےک ن  رے یم وسوچ ای  وخوصبرت زدنیگ مت دوونں یک رظتنم م
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  یم اس اک اہھت ڑکپے ایپر ےس اھجمسیت ےہ سج رپ وساہ

ن

من م ےہ۔۔۔۔۔فشک آخ

ی ےہ۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  مآںیھکن ااھٹ رک اےس د

 ار م

ن

 
 ۔۔۔۔۔فشک اےس یتہک واہں ےس یلچ اجیت ےہ وساہ وک ہ

ن

ریمی ن  ت رپ وغر رکن

وسوچں یم االیک وھچڑ رک اب ہلصیف وساہ اک اھت ہک وه اےنپ ےئل وخوصبرت زدنیگ وچیتن م

  مےہ ہی رھپ داخن یک دبامگین۔۔۔۔۔۔م

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

س  وک ےبربصی ےس ااظتنر اھت وه دن یھب آیہ ایگ آج داخن اور وساہ یک مسج دن اک 

ن  رات یھت اور ن  رات اجین وت داخن ےک الوہر واےل ےلگنب ےس یھت رگم وساہ وک الہپ دقم م

  اھت۔۔۔۔۔

ن

 دی ےک دعب وحیلی یم رانھک اھت ینعی وساہ وک رتصخ وہرک وحیلی اجن

 

  مش

داخن اےنپ رمکے یم اےنیئ ےک اسےنم ریشواین ےنہپ ڑھکا ایتر وہراہ اھت ہکبج وسچ اس یک 

وساہ ےک اافلظ رپ یھت وه لک رات ےس وساہ ےک ںیہک ےئگ اافلظ یم یہ ااکٹ اھت اےس ھچک م

ھجمس ںیہن آریہ یھت ہک وه ایک رکے ہکبج وخد وک یھب وکس راہ اھت ہک ویکں اس ےن اانت ی  ا م

ب اس ےن ہلصیف رک ایل اھت ہک وساہ ےسیج اچےہ یگ واسی یہ وہاگ ارگ وه اچیتہ ےہ ہک ایک رگم ا

  ےلصیف رپ رایض م
 
ر  نب اجےئ وت وه رکسماےت وہے اس ےک ہ

سف
 م
ہ

وه یھب اس یک رطح اظمل 

وہاگ یھبک وساہ یھب وت اس یک رطح یھت سب اب وج وساہ اچےہ یگ ویہ وہاگ۔۔۔۔داخن م
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  وہا وخد وک داتھکی ےہ وج دیفس موخد ےس ہلصیف اتیل اےنیئ یم

ے

 وخد وک دھکی رک الک اتنہپ رکسمان

 اک زہشادہ گل راہ اھت رگم زہشادہ اداس اھت تہب 

ے

ریشواین رپ الل الک ےنہپ یسک رن  س

  اداس۔۔۔۔۔م

  ےسیج یہ وباتل ےہ وت اےس ایتر م

ے

داخن دلجی رک ن  ر دی  ۔۔۔۔۔ادح داخن ےک رمکے یم ان

  مدھکی رکسما داتی ےہ اور 

ے

 ےئل اس یک رطف ہنم رکن

ٹ

 
داخن اےس دھکی رکسماہ

  ےہ۔۔۔۔۔

  ماسیک گل راہ وہں۔۔۔۔۔م

 ءاّلل تہب ایپرا گل راہ ےہ اّللّ رظنےی دب ےس اچبے۔۔۔۔۔ادح دل ےس اتہک ےہ وت م

 

امش

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  اجن
 
  اس ےک اسھت رمکے ےس ن  ہ

ے

  مداخن یفن یم رس الہن

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

ےس آج وساہ رتصخ وہرک ہشیمہ ےک  مےک وخوصبرت احل اک اہجںمہی رظنم ےہ الوہر 

ےئل اےنپ ایپ دسی اجےن وایل یھت اےنپ امں ن  پ نہب اھبویئں ےس دور واہں اہجں س  م

  ےہ وساہ یھب احل م

ے

  ڑپن

ن

ریغ ےھت رگم یہی دوتسر ےہ ڑلیک وک ای  ہن ای  دن اانپ رھگ وھچڑن

 م ےک ی  اڈیئل روم یم یھٹیب یہی وسچ ریہ یھت وه

ے

یھب آج رظن گل اجےن یک دح ی
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 ک یم ن  ری  یس وگل ھتن م

ن

نیسح گل ریہ یھت الل وجڑے یم ن  ولں اک وجڑا انبےئ ن

  مےنہپ وکیئ اور یہ اہجں ےس آیئ وہے زہشادی گل ریہ یھت۔۔۔۔۔م

ی 

ے

هٹ
ب ك

ولچ وساہ ن  رات آیئگ ےہ۔۔۔۔۔۔فشک ارک اےس یتہک ےہ وت وه رظن ااھٹ رک اےس د

  م دھکی ریہ یھت۔۔۔۔۔ےہ وج اےس دیجنسیگ ےس

  یک رطف اجیت م
 
آاجؤ۔۔۔۔وساہ ےک اابثت یم رس الہےن رپ فشک اےس ےئل ن  ہ

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  ےہ ہک ادح م

ے

وه دھکی وساہ آیئگ۔۔۔۔۔داخن وج احمل ےس ن  ت رکےن یم رصموف وہن

  ےہ سج رپ داخن وساہ وک ای  رظن دھکی رک رظنںی یچین رک اتیل

ے

  دھکی اےس دنکاھ امرن

ے

 موساہ وک ان

  ےہ۔۔۔۔۔۔

  دھکی داخن ےس م

ے

  ان
 
ی  

ے

داخن ولچ وساہ اک اہھت ڑکپ ےک اورپ الؤ۔۔۔۔۔راسخہن وساہ وک ف

  ےہ اور وساہ م

ے

  وہا اھٹ رک اےگ ڑھکا وہن

ے

یتہک یہ سج رپ وه رظن ااھٹ رک اںیھن دںیھکی رکسمان

  ےہ سج رپ وساہ اےس ای  رظن دھکی رک

ے

  اےن رپ اانپ اہھت وساہ ےک اےگ رکن
 
ی  

ے

اس اک م ےک ف

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

  ماہھت اھتم یتیل ےہ اور اہھت اھتےتم یہ داخن اےس اہسرا دےی اورپ الن

 ءاّلل اچدن وسرج یک وجڑی گل ریہ ےہ۔۔۔۔۔دادی دوونں یک البےئ ےتیل وہے م

 

امش

  میتہک ےہ وت دوونں یہ رکسما دےتی یہ۔۔۔۔۔
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ی آج داخن دراین انپ دنہل وک ےل یہ اجےئ ےگ۔۔۔۔۔زشیم 

ی ل

ن

ی

 

ب

دوونں ےک موت اف

نپ س ھٹیب رک وھتڑی رشارت ےس یتہک ےہ وت وساہ اےس دھکی رکسما دیتی ےہ ہکبج داخن ریغب م

  مرکسماے دورسی رطف ہنم رک اتیل ےہ ےسج وساہ وفرا ونٹ رکیت ےہ۔۔۔۔۔

ےھجم ڈر ےہ وساہ ںیہک وه مت ےس اعمیف امےتگن امےتگن ںیہک مت ےس دبامگن ہن وہاجے اےس م

ف رکدو وساہ۔۔۔۔۔وساہ وک فشک یک ن  ںیت ن  د آںیت یہ مدبامگن وہےن ےس ےلہپ اعم

 ھا ل رک اسےنم رواہن وک دںیھکی رکسمایت م

مٹ
س

ےبینیچ یس وہےن یتگل ےہ رگم رھپ وه وخد وک 

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مےہ وج اےس یہ دھکی راہ وہن

 رو ورہن ےھجم زی  دیتس رکین ڑپے یگ۔۔۔۔۔فشک اس ےک 

ے

ولچ داخن اےنپ وجےت ان

رپ داخن اےس وغر ےس داتھکی ےہ اب وساہ یک وہج ےس م  ےہ سجماسےنم ارک روب ےس یتہک

  اھت ہن اس ےن یھبت وه فشک یک ن  ت رپ رکسما م

ن

وه اداس اھت رگم س  ےک اسےنم وت وخش وہن

 وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

ن
 
می
مط

 ےس وساہ یھب 

ٹ

 
  مداتی ےہ سج یک رکسماہ

 ر رک داھکیو۔۔۔۔۔ادح یفن یم رس الہ

ے

  مںیہن ںیہن۔۔۔۔ارگ تمہ ےہ وت ان

ے

ن

  ےہ۔۔۔۔۔۔

پ رکا رک یتہک اس ےک اسےنم یھٹیب م  رو۔۔۔۔۔فشک ادح وک چپ

ے

پ روہ ولچ داخن ان مت چپ

  ےہ وت افص یھب انپ امں ےک اسھت یتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔
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ارے آپ نپ ؤں ویکں ڑکپ ریہ یہ یم وےسی یہ دے داتی وہں ااسی ہن رکے ےھجم م

  م۔۔۔۔رشدنمیگ وہریہ ےہ۔۔۔۔۔۔داخن اےس دھکی رشارت ےس اتہک ےہ۔

 ر یتیل م

ے

یم نپ ؤں ںیہن ڑکپ ریہ یم وت سب۔۔۔۔۔وه یتہک وفرا اس ےک نپ ؤں ےس اصخ ان

  ےئل م

ے

  ےنیل یھٹیب یھت ریخ ےھجم اب لم ایگ ےہ۔۔۔۔۔فشک یتہک وجن

ے

ےہ۔۔۔۔۔ہی وجن

  مڑھکی وہیت ےہ اور داخن اےنپ ای  اخیل نپ ؤں وک ریحت ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔

  ااھچ ںیہن وگلں اگ۔۔۔۔۔داخن م

ے

ن  ر ااسی ہن رکو یم ریغب وجوتں ےک دنہل وک ےل اجن

وصعمتیم ےس اتہک ےہ وت وساہ ےچین ہنم رکے رکسمایت ےہ ہکبج فشک اےس ونصمیع ےصغ م

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ےس د

 ری م
 
  ریغب وجوت ےک اور ےبرکف وہاجؤ ہ

ن

داخن رشاتف ےس ےھجم ریما کین دے دو ورہن اجن

وک وکیئ رپوملب ںیہن وہیگ۔۔۔۔۔فشک یتہک ےہ وت داخن وساہ یک رطف داتھکی ےہ مدنہل 

  وج رکسما ریہ وہیت ےہ ےسج دھکی داخن یھب رکسما داتی ےہ۔۔۔۔۔

وساہ وک دعب یم دانھکی ےلہپ کین دے دو۔۔۔۔۔فشک یتہک ےہ وت س  اک یہ قہقہ ااتھٹ م

   ےس ےسیپ اکناتل ےہ
 

  ج

ے

  م۔۔۔۔۔سج رپ داخن یفن یم رس الہن

  مےنتک اچےیہ۔۔۔۔۔
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م۔۔۔۔۔

م
 م
ہ

 ار۔۔۔۔فشک یتہک ےہ وت داخن وکیئ یھب ثحب رکے ریغب اےس م 50

ن

 
ہ

  مےسیپ دے داتی ےہ سج رپ وه وخش وہیت داخن اک اصخ اےس واسپ رک دیتی ےہ۔۔۔۔۔

 اک اتپ یہ ںیہن اتلچ رمس وریغہ ےک دعب

ے
ے

 آایگ اھت ریتصخ اک سج م ایس رطح وق

ے
ے

اب وق

 ی یس اچدر انہپ رےہ ےھت اور رھپ س  ن  ری ن  ری لم رک مےک ےئل وساہ وک ڑھک

ٹ

ا رکے ی 

  اےنپ آوھکنں وک من رکےت اس ےس دور وہرےہ ےھت۔۔۔۔۔

  یم فشک اس ےس ےلگ ےتلم وہے اکن یم م

ن

 ۔۔۔۔۔آخ

ن

وساہ ریمی ن  وتں رپ وغر رکن

  یتہک ےہ سج رپ وساہ اس یک ن  ت نس یتیل ےہ رگم وکیئ وجاب ںیہن دیتی۔۔۔۔

 ریت یہ ہکبج مآاجؤ اٹیب

ے

 ےس ےچین ان
پ
چ

ٹ 

ٹ

سی

۔۔۔۔۔راسخہن اور فشک وساہ اک اگنہل ڑکپے اےس ا

 آن نپ ک اک اسن   ےئک اس ےک م

ے

داخن اےگ اےگ اتلچ ےہ اور رواہن وساہ ےک رس رپ ف

  مےھچیپ۔۔۔۔۔

 آن نپ ک ےک اسے یم رتصخ وہیہ یئگ یھت ہکبج م

ے

وی وساہ آج س  یک داعؤں اور ف

 احم

ے

  ی
 
 وساہ یک مرواہن افغر فشک وریغہ چ

ے

  ی
 
  ڑھکے رےتہ یہ چ

 
ل ےک ن  ہ

ل ںیہن وہاجیت۔۔۔۔۔۔
ھ
 
ج

  ماگڑی ان یک آوھکنں ےس او

اّللّ ریمی نہب وک وخش رےھک۔۔۔۔۔رواہن دور ےس اگڑی وک دںیھکی انپ آوھکنں یک م

  میمن وک اتپھچ اتہک ےہ وت س  ای  زن  ن وہرک انیم ےتہک یہ۔۔۔۔۔۔۔
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 ےچنہپ ھچک یہ دی   وہیئ یھت اور اےت یہ س  ڑلویکں ےن داخن وک ھگ   ایل من  رات وک وحیلی

  اھت ہکبج دادی ےک مکح ےس وساہ وک رمکے یم ھٹیب دےتی یہ۔۔۔۔۔

  ےہ م

ے

  اکر اےنپ رمکے یم آیہ اجن

ن

  آخ

ے

داخن راہتس راکیئ ےک ےسیپ دے رک اجن وھچڑوان

 ایس اک ااظتنر رک ریہ یھت نکیل اس ےن اہجں وساہ وھپولں ےس یجس جیس رپ اگنہل الیھپ رک ھٹیب

وھگٹھگن ںیہن ڈاال اھت سب اےنپ اہھت رپ یگل دنہمی وک وغر ےس دھکی ریہ یھت ہکبج داخن م

  ےہ اور وساہ دروازہ دنب وہےن یک آواز رپ م

ے

  واش روم الچ اجن

ے

 رن

ے

اےس دھکی رک انپ رشواین ان

ی ےہ وت اےس تہب ریحت وہیت ےہ ہکبج اےس اےنپ

ے

هٹ
ب ك

  د
 
 ںیہک ےئگ اافلظ رپ تہب مچ

  ےہ اےس فشک یک ن  ںیت ھجمس آیئگ یھت اس ےن ہلصیف رک ایل اھت ہک داخن وک م

ے

اتھچپؤا وہن

  وه ہہک دیگی ہک داخن یم ےن م

ے

  داخن اس ےک نپ س ارک ےھٹیب اگ ی
 
ای  ومعق دیگی چ

 ریغب مںیہمت اعمف ایک رگم اہیں وت داخن اس ےک نپ س ایک یہ اتھٹیب وه وت اےس السم یھب ےئک

  مواش روم الچ ایگ۔۔۔۔۔۔م

  ےہ وت وساہ اب یھب وےسی یہ یھٹیب یسک م

ے

  ان
 
 ڈرسی یم ن  ہ

ٹ
 

 ی

ن

رقتابی نپ چن ٹنم دعب داخن ن

رہگی وسچ یم وھگم یھت ہکبج داخن وک ھجمس ںیہن آیت ارگ وه ڈراہم رک ریہ ےہ وت اےسی 

اےس داتھکی ویکں یھٹیب ہکبج اہیں ان دوونں ےک العوہ اور ےہ یہ وکن۔۔۔۔داخن 
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 اور الرٹئ اکناتل ای  رظن اےس دھکی رک م

ٹ

 كن ت
پی
ت
 اک 

ٹ

 
وساتچ وہا ڈیب یک اسڈیئ دراز ےس رگسی

  ےہ ہکبج وساہ ہنم وھکےل اےس ریحت ےس

ے

ی ےہ۔۔۔۔۔ ن  وکلین یم الچ اجن

ے

هٹ
ب ك

  د

ے

  اجن

ںیہک داخن واعق دبامگن وت ںیہن وہےئگ ںیہن ںیہن اےسی ںیہن وہاگ۔۔۔۔وه وسیتچ اانپ م

م

س

 اجےن آامسن ماگنہل 

ن

 ھا ےل اھٹ رک ن  وکلین یک رطف اجیت ےہ اہجں داخن ریٹس رپ ڑھکا ن

مٹ

  ےہ ہک وه اےس اونگر م

ے

  ان

ن

  ےہ ہکبج وساہ وک تہب رون

ے

 راہ وہن

ن

 وھپی

ٹ

 
رپ ایک داتھکی رگسی

 ے رک راہ ےہ۔۔۔۔۔۔

ن

  مرکے اہیں ڑھکا م

ی ریتہ ےہ اور رھپ ادنر ارک ڈیب رپ ےھٹیب م

ے

هٹ
ب ك

روےت وہے انپ موه ھچک دی   ڑھکی اےس د

ی ےہ ےچین رگےت یہ وچڑن  ں ھچک وٹٹ اجیت یہ وت ھچک خٹچ رک م

ے

كٹ

ن

پہی
ب

 ر رک ےچین 

ے

وچڑن  ں ان

رھکب اجیت یہ ہکبج وه ان رپ داہین دےی ریغب اےنپ اکن ےس ےکمھج اور رھپ ن  ری ن  ری م

ی ہنم رپ اہھت رےھک روےن یتگل

ے

كٹ

ن

پہی
ب

 ر ےک ےچین 

ے

 ر رک دوہٹپ یھب رس ےس ان

ے

 ماسری ویجرلی ان

  ےہ۔۔۔۔۔

  اور وپرے م

ے

  ےہ وت وساہ وک رون

ے

 متخ رکے وسےن یک رغض ےس ادنر ان

ٹ

 
داخن وج رگسی

 ن اس اس ےک اسےنم ارک ےچین اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔

 

  رمکے یم وی ویجرلی وک رھکبا دھکی رپش
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  ہک اس ےن 

ے

ایک وہا وساہ رو ویکں ریہ وہ ایک وہا ےہ اتبؤں ےھجم۔۔۔۔۔اےس ھجمس ںیہن ان

ایک رھپ ویکں وه رو ریہ ےہ ہکبج وساہ اس یک آواز رپ اےنپ ہنم ےس اہھت اٹہے موت ھچک ںیہن 

ی ےہ۔۔۔۔۔۔

ے

هٹ
ب ك

  ماےس د

 ٹ رکےت یہ۔۔۔۔
 
  ن  ر ےھجم ہ

 
  ماپ یک وہج ےس رو ریہ وہں آپ یہ ےھجم رالےت یہ ہ

پ اس واہں الچ ایگ اھت یم ےن وت۔۔۔۔۔   میم ےن ایک ایک ےہ وساہ یم وت چپ

 م
 
 اتپ ےہ ہک ڑلیک دنہل نب ےک آپ ےک ےئل یھٹیب ےہ آپ ےک ماہں ویکں ےئگ واہں چ

 م یک دنہمی اگل رک یھٹیب اور آپ یہ ہک ےھجم دںیھکی انب یہ ےلچ م

ن

ےئل یجس ےہ آپ ےک ن

پ رکےک واہں ےلچ ےئگ آپ وک اتپ یھب م ےئگ ہن ریمی رعتفی یک ہن ہنم داھکییئ دی سب چپ

۔وساہ روےت وہے وسر وسر مےہ یم ینتک دشت ےس آپ اک ااظتنر رک ریہ یھت۔۔۔۔

  رکیت یتہک ےہ وت داخن اےس ریحت ےس داتھکی ےہ۔۔۔۔۔۔

  موساہ مت ےن وخد یہ وت اہک اھت ہک۔۔۔۔۔

  وکیئ ن  ت ںیہن امین وت ہی ویکں م
 
اہں اہک اھت رگم آپ ےن ویکں امین ریمی ن  ت ےلہپ چ

  مامین۔۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت داخن ےک رہچے رپ اکسمن آاجیت ےہ۔۔۔۔۔
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 ک ماب ےسنہ

ن

 ںیہن ےھجم اتپ ےہ ریما ذماق انب رےہ وہےگن۔۔۔۔۔وه اےس اتسنہ دھکی انپ ن

  ےہ وج روےت وہے وکیئ

ے

 ماصف رکے یتہک ےہ سج رپ داخن وک اس رپ وٹٹ رک ایپر ان

 ن   گل ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔

ٹ

  موصعمم یس گ

ہی ڈراہم ےہ ہی تقیقح۔۔۔۔وه اےس دھکی ای  اربئو ااھٹ رک رشارت ےس وپاتھچ م

  ےہ۔۔۔۔

تقیقح ےہ وسری یم ےن آپ وک اس دن اانت ھچک ہہک دن   اھت۔۔۔۔۔وه یتہک رظنںی یچین م

  وہا اھٹ رک اس ےک ی  ای   یم اتھٹیب ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے

  رکیتیل ےہ وت داخن رکسمان

  دن  ۔۔۔۔۔بلطم مگیب اصہبح ےن ےھجم اعمف رک

یج اعمف رکدن  ۔۔۔۔وه یچین رظنںی رکے یتہک ےہ وت داخن اس ےک رشامےن رپ سنہ م

  داتی ےہ۔۔۔۔۔

ےسنہ ںیہن ےھجم ریمی ہنم داھکییئ دںی۔۔۔۔وه اےنپ آوسن اصف رکے اانپ اہھت اےگ 

  مرکے یتہک ےہ۔۔۔۔۔

رگم یم ےن وت ںیہمت تہب ن  ر داھکی ےہ وت ےھجم ںیہن اتگل ہک اہمتری ہنم داھکییئ وہین 

اچےیھ۔۔۔۔داخن رشارت ےس اتہک اس اک رہچہ داتھکی ےہ وج اب ریحت ےس اےس دھکی 

  م۔۔۔۔۔ریہ وہیت ےہ
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  داخن رگم دنہل وت یلہپ ن  ر ینب وہں ہن وت ہنم داھکییئ یتنب ےہ۔۔۔۔۔

ااھچ ااھچ ن  ر داتی وہں رو ویکں ریہ وہ۔۔۔۔۔داخن اسڈیئ لبیٹ یک دراز وھکل رک اس 

  یم ےس ای  م  ون رلک یک دیبی اکنل رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 اصف رکے یتہک میم اہک رو ریہ وہں سب آپ وک ہہک ریہ وہں۔۔۔۔۔وه اےنپ آوسن

  ےہ۔۔۔۔۔

ے

  ےہ سج ےس اس اک اکلج لیھپ اجن

 لی گل ریہ وہ۔۔۔۔داخن اتہک ےہ وت م

ٹ
پ
  ہک مت دےنھکی یم خ

 
ہی ول اہمتری ہنم داھکییئ چ

وساہ اس یک ن  ت وک اونگر رکے اس ےک اہھت ےس دیبی یتیل وھکیتل ےہ سج یم ای  

  ےہ ےسج دھکی 

ے

 کمچ راہ وہن

ٹ

سلن ت
ن 
 

ٹ

  موه رکسما دیتی ےہ۔۔۔۔۔موخوصبرت وگڈل اک ی 

  وہا دےھکی اتہک ےہ۔۔۔۔۔

ے

  مدنسپ آن  ۔۔۔۔۔داخن اےس رکسمان

  وہا اس ےک اہھت ےس م

ے

تہب زن  دہ۔۔۔۔۔وه یتکمچ آوھکنں ےس یتہک ےہ وت داخن رکسمان

دیبی ےل رک لبیٹ رپ رھک داتی ےہ اور رھپ اس اک اہھت ڑکپے ایپر ےس اےس داتھکی 

  ےہ۔۔۔۔۔

  من  ںیت رکےت یہ۔۔۔۔۔ مہی حبص دانھکی ایھب مہ

ایک ن  ںیت رکین ےہ آپ ےن۔۔۔۔وه آربئو ااھٹ رک وپیتھچ ےہ سج رپ داخن ھچک وسچ رک م

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  من  ت رشوع رکن
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 ری یلہپ الماقت اہکں وہیئ یھت؟؟؟۔۔۔۔وه اس اک اہھت ڑکپے م
 
وساہ ںیہمت اتپ ےہ ہ

  مرکسماےت وہے وپاتھچ ےہ۔۔۔۔۔۔م

  آپ ریما رپس دےنی آے ےھت 
 
اور یم یھجمس یھت ہک آپ ےن ریما رپس وچری ماہں چ

ایک ےہ اور یم ےن آپ وک وچر ہہک دن   اھت۔۔۔۔وساہ ن  د رکےک یتہک وخد یہ انپ رحتک م

  من  د رکے سنہ دیتی ےہ۔۔۔۔۔

 ی   

 

  مت ش
 
  وہیئ یھت چ

 
 ری الماقت چ

 
اسل یک یھت اور ریمے نپ س م 14,15ںیہن ہ

اور اےنت ایپر اور وصعمتیم ےس ےھجم اہک اھت ہک ایک مانپ وکیئ وٹیٹ وہیئ نپ لی ےل رک آیئ یھت 

 یہ اور ںیہمت ن  د وہاگ یم ےن اہمتری وه نپ لی ںیہمت وجڑ رک م

ے

آپ ریمی ہی نپ لی وجڑ تکس

  ےہ۔۔۔۔۔م

ے

  مدی یھت۔۔۔۔داخن اےس ن  د دالےت وہے اتہک ےہ وت وساہ وک وفرا ن  د ان

 ےہ 

ے

ہی۔۔۔۔۔وساہ وھتڑا اگنہل اواچن اہں ن  د ےہ اور ہی دںیھکی ریمے نپ ؤں یم ایھب ی

  مرکے اانپ نپ ؤں داھکییت ےہ اہجں نپ لی اس ےک وگرے نپ ؤں رپ چج ریہ یھت۔۔۔۔

 ری الماقت اس نپ لی یک وہج ےس وہیئ یھت۔۔۔۔۔
 
  ماہں وت اس اک بلطم ہی وہا ہک ہ

  وہا اس اک اہھت ڑکپے م

ے

یج اہں ااسی یہ ھجمس ںیل۔۔۔۔۔وساہ یتہک ےہ وت داخن رکسمان

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔ وھتڑا

ے

  وہرک ن  ت رشوع رکن
 
ی  

ے

  ف
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وساہ مت ےن چس یم ےھجم اعمف رکدن   ےہ ہن۔۔۔۔۔وه ای  ادیم ےس اےس دھکی وپاتھچ 

  مےہ وج اس ےک ےئل آج جس رک دنہل ینب یھٹیب یھت۔۔۔۔۔۔

اہں داخن یم ےن چس یم آپ وک اعمف رکدن  ۔۔۔۔۔وه یھب اےس دھکی رک یتہک 

  ےہ۔۔۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔ دل ےس۔۔۔۔وه دصتقی

ے

  مرکن

یج دل ےس اجن ےس اور وپرے اامن ےس یم ےن آپ وک اعمف ایک اور یم اب آپ م

 یت م

ٹ

 ی 

ے

ّ
 اسسن یتلچ رےہ یگ ریمی حم 

ے

  ی
 
ےک اسھت انپ اسری زدنیگ زگاروں یگ چ

رےہ یگ آپ ہشیمہ دل یم رےہ ےگ وساہ داخن یک یھت داخن یک ےہ داخن یک رےہ م

  ےہ۔۔۔۔۔۔یگ۔۔۔۔۔وساہ ےک اےنت اےھچ ااہظ

ے

  مر ےس داخن اک دل ن  غ ن  غ وہاجن

 اہلل۔۔۔۔۔داخن اتہک رکسماےت م

 
ن

ر  ےنب اگ ان
سف
 م
ہ

 رکےن واال 

ے

ّ
ر  حم 
سف
 م
ہ

اب اہمترا اظمل 

ی ےہ اور م

ے

هٹ
ب ك

 اہلل ہہک رک رکسماےت وہے اےس د

 
ن

وہے اےس داتھکی ےہ سج رپ وه یھب ان

  مےک اےنت ایپر رپ رش دور ڑھکیک ےس اھجاتکن اچدن یھب ان دوونں

ے

ام ےک ن  دل یم پھچ اجن

  ےہ۔۔۔۔۔۔۔

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  (دو اسل دعب)
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وساہ اٹیب دھکی ذرا ذعرا اہک ےہ رظن ںیہن آریہ ایک وس ریہ ےہ؟؟؟۔۔۔۔۔دادی اےنپ م

  انبےن یم رصموف یھت نکیل م

ن

تخت رپ یھٹیب وساہ وک آواز اگلیت یہ وج نچک یم ڑھکی اھکن

  آیت ےہ۔۔۔۔۔۔دادی یک آواز رپ نچک ےس
 
  م ن  ہ

ںیہن دادی وه وت بک یک اھٹ یئگ ےہ۔۔۔۔۔وه دوےٹپ ےس اےنپ ےلیگ اہھت اصف رکے م

  یتہک ےہ۔۔۔۔

  داخن اھبیئ ےک نپ س ےہ اور اجرک دھکی ںیل واہں ایک وہراہ ےہ۔۔۔۔۔سب م
 
ذعرا ن  ہ

  یک رطف اجیت یہ۔۔۔۔۔۔
 
 ن اک انہک اھت ہک وساہ ےک اسھت دادی یھب وفرا ن  ہ

ن

  مدعن

  ےہ وج وھتڑی م

ے

داخن اگڈن یم انپ ای  اسل یک یٹیب اک اہھت ڑکپے اےس انلچ اھکس راہ وہن

 ایھب انلچ ںیہن یھکیس یھت رگم داخن وک تہب وخاشئ یھت ہک وه م

 

 ی لد ی وہےن ےک ن  ع
ہ

 ہک ارگ وه آسف ےس آے وت وه اھبگ رک اےنپ ن  ن   ےک نپ س آے م

ے

دلجی ےس انلچ ےھکیس ن

 االیک وھچڑےن یم ڈرےت ےھت ہک ںیہک داخن اےس رگا ہن مہکبج س  اب ذعرا اور اےس

  دںی۔۔۔۔۔

ڈگ ریمی زہشادی اےسی یہ ولچ اور۔۔۔۔۔۔داخن رکسماےت وہے کھج رک اےس وھتڑا 

  اس ےس دور وہرک رکسماےت م

ے

اس الچ رک آرام ےس انپ ایلگن اس ےک اہھت ےس اگل رکن

ےن یتگل سج رپ داخن دلجی موہے اےس داتھکی ےہ وج ذعرا ڈیمم دو دقم ےتلچ یہ ڈاگمگ
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  ےہ رگم اس ےس ےلہپ م

ے

  وہرک اےنپ دوونں اہوھتں وک ےسیج یہ اےگ رکن
 
ی  

ے

ےس اس ےک ف

  میہ ذعرا دمھ۔۔۔۔۔۔

 ز وہ ریتا رگا دن   ہن یچب وک۔۔۔۔۔دادیم

ن

دور ےس یہ آواز اگلیت ان ےک م ارے داخن ایتسن

پ رکوا اکچ اھت وج سب م   چپ

ے

نپ س آیت یہ رگم اس ےس ےلہپ یہ داخن اےس ااھٹ رک ایپر رکن

  مروےن وایل ںیھت۔۔۔۔۔۔۔

داخن ایھب وه وھچیٹ ےہ ھکیس اجےئ یگ انلچ دںیھکی رگ یئگ ہن۔۔۔۔۔وساہ یھب داخن ےک م

وہیئ یھت ےسیج اےس ایھب وکیئ ےل منپ س ارک ذعرا وک ایپر رکیت ےہ وج اےنپ ن  پ ےس یکپچ 

  مےل اگ۔۔۔۔۔۔

  آپ ولگ ایسی یہ نشنیٹ ےتیل یہ ہی دںیھکی آپ یک ن  ت رپ ہی یھب سنہ م

ے

ھچک ںیہن وہن

  وہا ذغرا وک داتھکی ےہ وج داخن ےک دنکےھ ےس یگل س  م

ے

ریہ ےہ۔۔۔۔۔داخن رکسمان

  موک رکسما رک دھکی ریہ وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 یم ایک وبولں آاجؤ وہب ادنر ےلچ۔۔۔۔۔دادی ڑپڑپایت مارے یئھب مت ےگل روہ ن  پ یٹیب

  مادنر یلچ اجیت یہ ہکبج وساہ رکسمایت وہیئ ذعرا یک رطف اےنپ اہھت رکیت ےہ۔۔۔۔۔

 یہ

ے
ن

وه ےھچیپ ہنم رکیتیل م مذعرا آاجؤ امام انپ یٹیب اک یمٹ لف رکے یگ۔۔۔۔۔وساہ یک ن  ت یس

  ےہ۔۔۔۔۔۔ےہ سج رپ داخن سنہ داتی ےہ اور وساہ اک ہنم

ے

   نب اجن
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  رک م

ٹ
پ
اہں ہی وت ےہ یہ اےنپ ن  پ یک الڈیل یم وت ےسیج ھچک وہں یہ ںیہن ہن۔۔۔۔۔وساہ خ

  یتہک ےہ۔۔۔۔۔۔

 راض ہن وہ مگیب مت یھب وت اس ےک ن  پ یک الڈیل وہ۔۔۔۔۔داخن اےنپ ن  زو م

ن

ارے ن

  اتہک ےہ سج رپ وساہ شلب اھک رک رہ اجیت ےہ۔۔۔۔

ے

  م۔الہپے وساہ وک اسھت اگلن

داخن رشم رکںیل یٹیب یھب آپ یک ن  ںیت یتنس ےہ۔۔۔۔وساہ وفرا اس ےس ےھچیپ وہیت م

  ےہ۔۔۔۔۔

 ن  ش ی  ی ن  ت م زہشادی امام ن  ن   یک ن  ںیت یتنس ےہ ولچ

 

ےھچیپ ہنم رکے ٹیل اجؤ۔۔۔۔ش

وہیت ےہ اٹیب۔۔۔۔۔داخن اےس اتہک ےہ وت وه یھب اےنپ ن  پ یک ن  ت امن رک اس ےک م

  وساہ وک داتھکی مدنکےھ رپ رس رکے دورس

ے

ی رطف ہنم رکیتیل ےہ سج رپ داخن رکسمان

  مےہ ےسیج ہہک راہ وج دوھکی امن یئگ۔۔۔۔

داخن اےس ادنر ےل آے انپ وھچھچری ن  ںیت دعب یم رکےئل اگ۔۔۔۔۔۔وساہ داخن اک م

  م

ے

 یت ےہ ہکبج داخن اس ےک ےھچیپ ےتلچ وہے رک اجن

ٹ

 رہ ھجمس رک یتہک ادنر یک رطف ی 

 

اش

  ےہ۔۔۔۔۔۔

ااھچ مت ولچ مہ ذرا وھتڑی یس رپسٹکی رکےک اےت ےہ ویکں زہشادی۔۔۔۔۔داخن ذعرا م

 ر رک دون  

ے

  ےہ ہکبج وساہ وج اج ریہ موک وگد ےس ان

ے

رہ اس اک اہھت ڑکپے کھج رک اےس الچن
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  دھکی اےنپ م

ے

 یت ےہ وت داخن وک ذعرا اک اہھت ڑکپے الچن

ٹ

وہیت ےہ داخن یک ن  ت رپ ےسیج م

امےھت رپ اہھت امرے اس ےک نپ س اجرک ذعرا وک وگد یم ےئل ادنر یک رطف اجیت م

  ےہ۔۔۔۔۔۔

 ےک چیپ اےت وہے ںیہمت اس یک تمیق اکچین موساہ مت ااھچ ںیہن رک ریہ مہ ن  پ یٹیب

 رک م

ٹ

وہیگ۔۔۔۔۔داخن اس ےک ےھچیپ اجےت وہے دیكمه داتی ےہ سج رپ وساہ اےس م

  م
 
 یت ےہ ہکبج اونر ن  ہ

ٹ

ی رکسمایت وہیئ یفن یم رس الہرک دلجی ےس ذعرا وک ےئل ادنر ی 

ے

هٹ
ب ك

د

ہک اّللّ ہشیمہ ان م ےس اےت وہے اس رظنم وک دھکی رک رکسما دےتی یہ اور داع رکےت یہ

دوونں وک اسھت رںیھک انیم۔۔۔۔۔۔وه دل یم ےتہک رکسماےت وہے ادنر دالخ م

  ےہ م

ے

وہےت یہ اہجں داخن اب یھب ذعرا وک وساہ ےک وگد ےس زی  دیتس ےنیل یم اگل وہن

اور وساہ یھب انپ دض یک یکپ یھت وج ذعرا وک یسک وصرت داخن وک دےنی ےک ےئل ایتر ںیہن م

ی وج اےس ےنیل یھت ہکبج لمن

ے

هٹ
ب ك

ی وت یھبک اےنپ ن  پ وک د

ے

هٹ
ب ك

 رکسما رک یھبک انپ امں وک د

ےک ےئل لچم راہ اھت رگم امں اظمل دے یہ ںیہن ریہ یھت اےس انپ امں ن  پ یک ہی ونک م

  موجک تہب ایھچ گل ریہ یھت وج اس ےک ےئل ڑل رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔م

 
 
ہ رمکے ےس آیت وساہ اور داخن وک ماب اتپ ںیہن وکن ےتیج اگ اور وکن اہرے اگ۔۔۔۔۔زہ

  دھکی رکسماےت وہے وصےف رپ اونر ےک ی  ای   یم یتھٹیب یتہک ےہ سج م

ے

ذعرا ےک ےئل ڑلن
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 سک یک م

ے

 
 

رپ اونر یھب رکسماےت وہے ان وک دےتھکی یہ ہی دےنھکی ےک ےئل ہک یم ےس ج

  وہیت ےہ۔۔۔۔۔۔

********** 

     متخ دشہ    

 

 ر
 
 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
 
  ای  ا وین ی

ن

 
 میک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

 ر
 
 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

ما می  رحتم )ان  مےتفہ ےک ادنر ادنر و ی 
 
 رک د ی

ٹ

 اجےئ یگ یرپ وپس

ن

 تالیصفت ی  ۔ م

 یہ اورپ دےیئ ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

 نیم ادارہ :  ہیمرکشم                  

ن

 
   وین ای  ا م

م

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

