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رمای  

دیمح اریمس  

********* 

 نااتسں  ے۔۔۔۔ کیا قشع

 ۔۔۔۔ےک ارسار  ی تبحم

  ۔۔۔۔ ی مےک ایق اونار

 ۔۔۔ ی نارر اعایل ارمہح

**^** 

 نوھپ'اوات الڈ اک  ام اوات و رہ ' رسام  ی اک ارگ وکیئ میرپ ارمہح

ابولں  ہنوھپ اس ےک ایس ذررں ےس رممست رسام  ی ی،رہنسراج وسنہں گنس وھجیتم ،رساخب رپ اڑ رک آیت رپ

 ۔الڈ رکےن یگل رب یتت ےس انشاسیئ
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 ۔۔ادتباء رپ رسمرر اوںیئ اس ےس اینپ یک  ے مرپ ایق ( نرھیتں)رہماب ایاممح

وج اس ےک  یارر اس رکسماٹہ ےس رکسما ن اھکیوک اس ےن رس ااھٹ رک ن اس  ازنین رتعس رپ دفا اویت  ی زبسے

ں ںیہن نکیل یھت و راہ رکیت ںیم راایتخ
 
مہ

 ۔۔۔۔۔اامعتسل 

 زگراگاوں ےس ارتحاام رچا الںیئ وج رہ رتق  ی ںیک ںامسوتعں ےک رپسن رہ رسوگایش آدم ےن اس  ی روتقں  ی ےئن

 ۔۔۔ںیھت

 ۔۔۔رہ وج ارمہح  ے۔۔ ی اس

اجےئ ہن  یےب  ام رہما او سج ےس امت ن اسیاسبط رپ رہ ا  ی زدنیگ  ے ےسیج یھٹیب ےسیرہ ا ںیم ےک وکےن ںیم الن

 اےس رظنم اعم رپ آےن ےس ڈر اتگل  ے۔۔ ہکن ے۔۔ویک یتھٹیب یہ اجےئ۔۔ وج وکونں ںیم ہال یلچ

 ڈر اتگل  ے؟ ںویک

 اویت اھجڑر  ی  ے ےسیج یس یسیھچک ا رھگ ںیم اےنپ یہ تیثیح اجات راہ  ے ارر رھپ اس  ی ایاےس ڈرا ہکنویک

 ۔۔یھب ی۔۔۔دنگارر ۔۔یھچ یھب ی ے۔۔رضرر

ےس اہک  ۔اوہنں ےن ناہین ںی اسمج رک ریہ بل ڑبڑباےت اوےئ اےنپ ابولں اک وخن یہ ریز ینان رطف یھٹیب کیا

۔۔۔ارر رہ اکلم وہج ےس ںیہن ےن اہک یہ ی۔۔۔نانںیہن اس ےن و ھچک انس یہ ےسیج اظرہ ایک ےسیاس ےن ا اھت نکیل

ہک  یھت رظن آ ریہ یسیبس رکےت رہ ھچک ا ہیارر  ریہ ڈایتل ہنم ںیم یھب اھپںیکن اسھت امےٹل  ی ریہ راسہل ڑپیتھ

  ے ارر آج ھچک ذرا یس میو اےنپ ا لک یہ ناہین ڑل ی یےب ہار ےسیج

ئ
ئ

  ے۔ رظن آریہ نار یس ن ای لف ےس افرغ اوئ
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ےس اعتمرف او راہ  زکویم پیر  ای اگلےئ  ای وفنریا ارع امحن اکونں ںیم  ںی وفن رپ ابت رک ریہ اامں

 ڑم ڑم رک رہلا ےسیا ںیم  ے ارر اس ےک نرونں اہھت اوا ںیم او ریہ ینوشار اخیص اےس ےنلچ ںیم ہکن ے۔۔۔۔ویک

ومابلئ  وخن وک اپھچےن رایل رہ وکونں ںیم رراک نررہ ڑپ راہ او۔۔ ا ہک دخااخنہتس اےسےتلہٹ ےتلہٹ رمیگ ر ے  ںی

ے  ے۔۔رہ یسک ررگنک اسٹئ رپ ںیہن وسلش ٹین رہ یسک ،ںیہن رپ رصمرف  ے۔۔۔ ںیہن ارٹنٹین

ی

 
 
 ےس چ

ز ۔۔۔ارے ںیہنرک ریہ ںیہن یھب

ج

ی
 

ونٹ رک  ںیہن یھب انئزیےک ڑپکرں ےک ڈ ارنززیرپ ڈ رہ وگلگ ام

 ڑپھ ریہ لیم یا  ی رےک رگرپ ڈیل اپاتسکن اوٹسڈٹن وساسیٹئ ےک ریٹوینوی۔۔۔رہ و۔۔۔رہ و امرٹسچن ریہ

 راھک ایگ ےس اکنل رک نوھپ ںیم رزیاےس رف ایھب ایھب ےسیج اکپن ر ے  ںی ےسیا  ے ارر اس ےک اہھت ریپ

زخاہن ننف تہ۔۔ےکپچ ےس اکنل ول ارر  ر ںی او کیھٹ او ہک اہجں مت یھٹیب اہک ایگ اس ےک اکن ںیم ےسیج ایاو۔۔۔

 یس اس ےن یکلہ ہی۔۔۔ارر نب ریہ نابےئ ںیہن خیچ ۔۔۔ اس ےس اینپےل یگ زخاہن ےکپچ ےس اکنل یہ ہیےرہاب 

 ۔۔۔ین امر یہ خیچ

 رھپ وساےئ نانا ےک بس ےن اےس وکیئ اھکیےس ن یالان اہھت ررک رک اےس  اوگار ےن یہ یےس ےلہپ و نان بس

 ۔ایارر اےنپ اامہنک وک اقمئ رےنہ ن ین ںیہن اتیمہ

 وکشش رک ر ے ےھت، اس ےک اپس آےئ۔ وج وہتب اوصنلح ڑپےنھ  ی نانا

 ''اوا؟ ارمہح۔۔۔ایک ''

دعب نانا وہتب اوصنلح  رین ی۔وھتڑرسھک رسھپ رکےن یگل وپےتھچ ےھت رہ نانا ےک اکن ںیم نانا، رصف ریہ رےایپ

 ےنہک ےگل۔۔۔ ادناز ںیم ےس اگل رک ڑھکے اوےئ ارر بس وک انسےن ےسیج ےنیس
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 ''اےنت۔۔ارمہح!مت آ اجر اسھت ںیگ ےس۔۔ ھجم ےس اہکں ااھٹےئ اجںیئ یڈنم  ںی آےلم ےنیل''

ےن  ی'' نانںیم یڈنم اویگ رھپ آگ یگل ایےدنب او اجےئ یگ ی۔۔۔لم ےئگ رھپ۔۔۔ڈنماج ر ے  ںی اےس ےیل''

 ۔ ی ںیہن رین ےک ااہظر ںیم التاس ےک قلعتم اےنپ ایخ

و امہرا ااظتنر ہن رک ا۔مہ رہش  اویئ آگ یگل ۔۔ارگ راہں یھبںیگ ےلچ اجںیئ ںیم یڈنم مہ نررسے رہش  ی''

 ''ےگ آگ اگل رک آںیئ یڈنم یرہش،ڈنم

 ۔۔۔؟ںیہن ں۔۔۔وکلمں کلم ویکںرہش ویک رہش

 اب ایت اہں

ئ

ی

  ے۔ آگ ڑھبےنک رایل ںیم رانہ بس۔۔ن ای رب

 اجےئ اگ۔ ایاگل ن یچس ہن وبال و ان رپ رفک اک وتف میظع اسیا اہک ےسیج ےسیےن ا ی۔ نانڑھبک یکچ ۔۔۔ بک  ی ی اب

 ۔ےن الان رخ دبل ایل یارر نان اھکیوک ن یارمہح ےن ذرا وھگر رک نان یب یب

 مسھب رکے یگ اب ےھجم یھب ایک و

 ۔۔ بس یہیرظنرں ےس نان اس  ی ںیھت ۔تہب وخزفنہ ریتہابمرہک ڑپھ رک وھپںیکن تایےن وخن رپ آ اوہنں

ےک  اشدیپ اس  ی نیع ہکننرتس ویک  ی ننمش، دب وگشین  ی وگشین  ا رہ۔۔کین یھت یارر ربابن ابتیہ-ر ےت ےھت

 ےک رھگ اشرٹ رسےس ےس وھپھپ یٹ۔۔وھچاو ایگ ٹنڈیسکیوھپاھپ اک اکرا لچ ےسب ےھت۔۔وھپیھپ اینن ڑبے ات

 یرافت ےس وتلم  ی ایات اس نن او ا یھت ینگنم  ی یٹیب ۔۔اچچ  یارر اسرے اسزر اسامن وک لگن یئگ آگ گل یئگ

او  یوچر وپرے ہار الھک  ی ےک اوٹسر ںیم رس۔۔ارر امومں ےک ارٹکیلمتخ او ایگ ۔۔دعب ازاں رہتش یہاویئگ
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وٹٹ  یڈہ اٹگن  ی تھچ ےس رگ رک ابںیئ  ی ر ے۔ارمہح ےس ڑبے یلعنن اتپسہل  4۔امومں دصےم ےس یئگ

۔ان ےک وشرہ اک او ںیئگ ہآاپ ویب المہکیئ اسل ڑگنلا رک اتلچ راہ۔۔اسھت ےک رھگ  ی 2رہج ےس وپرے  ۔۔سج  ییئگ

۔ارر۔۔۔۔ارر اویئ اشدیپ وہب ےک رمنہ ےچب  ی ۔۔۔ اسےنم ےک رھگراولں  یےس ااقتنل او ایگ اہرٹ اکیٹ

 اتہک۔ ۔الثم ارگ وکیئیھت اج ریہ اویت ارر نن دبن یبمل یھت یبمل تہب ھچک۔۔۔۔رہفتس اکیف یھب

 الچ بک احرش الان اہھت الج اھٹیب اتپ ںیہن یھت ںیم ن۔اےنپ نایھاامں یج سب

 نن اھت۔ ایک وپںیتھچ ینان

 '۔امر امر رک ررےن یگل ںیناھڑ یھب ۔۔۔ںیماٹیب اریم ایےک نن۔۔۔کلب کلب رک رر اک نن اھت۔۔آج یہ لگنم

 'نر۔ یہیےخی' اترینب ایک خیااھچ لگنم۔۔۔ارر اتر'

رپ ارمہح  اوا اھت۔۔اس ن ای رابل بیصن ہیےنر وک ںیمہ ! لگنم  یاٹیب ہحیااھچ ۔۔۔نر ارر اررپ ےس لگنم۔۔دم'

انگاوں ےک ذعاب  ںیرک نر ارر رہ نن لگنم۔۔ایک خیو رہ اتر ۔۔۔امہرے اخدنان ںیمیھت ذعاب نب رک آیئ

 ' ا ڑپےت  ںی و ےنتگھب یہ یھب

********** 

********* 

 اجات۔ ایاشلم رک ن ' ںیمیاس 'سجن منج رتپ ابر انجب احرش ےک اہھت ےنلج اک ہصق یھب ایلگ
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ابر  نن امومں ےک اوٹسر رپ نیت اس ےس۔۔۔اافتق ےس رہ اسل گل گھب ایس رںیتہ ذرا اخفئ یس یھب اامں

اھت ہک  ںیہن ارر نررسا اکررابر رکےن ےگل۔اامں وک وھباتل یہ این چیب ۔گنت آ رک امومں ےن اوٹسر یہیھت او یکچ یوچر

ے اک دکمچار ناتکم اشدنار وٹسر کب ایگ ان ےک اھبیئ ےسیک

ی
ب

ےارر 

ئ

ئ

ئ

ھئ

 اصبح ےلگنک او ےئگ۔ 

 وکشش یھب رپ لمع رکےن  ی ثینانا ےھت وج اپچن رتق امنز ڑپےتھ ےھت ارر رصف اہلل ےس ڈرےت۔۔ااحن کیا

ر ےت۔۔۔ررہن رعمجات ےک رعمجات اےکن رھگ رچاغ  ےس نرر یہ الترکےت۔۔اجالہہن ابوں ارر ایخ

 رمےن راولں ےک  ام وصخمص ہگج رچاغ ررنش ی۔۔۔ناناپچن۔۔سب اتق۔۔تفج ںیہن ایےےتلج۔۔نیت

 ۔رکراںیت

الجف  ں۔۔ ویک ںی ےھکینرملس رپ رچاغ ےتلج  اہلل ہیلع ررہض روسل یلص یھبک الذمبہ او بس ےک بس۔۔ایک'

 'اکم رکےت او؟ ےسیذمبہ ا

 ۔۔ںیالان اکم رک ہک اجںیئ اہھت ےس ااشرہ رکںیت ینان

 لیو ااتتفح ےک رتق  ار ےئن رسے ےس آراش رکرایئ اوٹسر  ی اقنیل ںیم ےن امظع امرٹیک اباب

 ےتہک ر ے ہک رہ وملفں ںیم ےک نررسے اماکلن وظحمظ اوےت ر ے ارر اباب رصف اانت یہ وھپڑا۔۔۔امظع امرٹیک

 ڑبا ااھچ اتگل اھت۔۔۔ ےھت و اںیہن ےتھکین

اک  وخاب لیمکت ہنیرین ایکن اہک ےسیج ےسیےتکس'۔۔ اباب ےن ا ھکین ںیہن ول وخش یھب و۔۔ مت بس و یسک اوا وج رک ایل ایک'

  او۔۔ ایدنسپ ہن آ اج ا اںیہن ایزماق اڑا
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 ۔یھت زیزع یاباب وک ڑب یھب تیررا رکےن  ی میسقت ںیگین  ی ینایےک رعمجات رب رعمجات

 ےن اک اب اہک۔۔۔۔ نانا

 نہای ے ز ںیم تہب فیلکت او ا  ے۔یچب نشیےک اکن اک آرپ یچب ان  ی  ںی وج آاپ آیت دمن یک  ے ےکاکومں ںیم رھگ

اس اک  ےسیرک نرں اگ۔ا نے نر۔۔۔ ھچک اک ااظتنم ںیم ےک ےسیپ ںوگین  ی ینایرب رعمجاوں  ی و نر نیت ںیہن

 'او اجےئ اگ نشیآرپ

۔۔اباب ےن نانا وک الن تہب

ئ
ئ

 آاپ  ی ر ںی و یتکپ ںیگین ارر نانا ےن اباب وک ےب سح۔۔۔ ریخ ایرقار نے ن نیثحب اوئ

 ۔۔ایرکرا ن نشیرک ےک نانا ےن آرپ یھب اک ےسیک یٹیب

ر ےت۔۔نانا و تہب ےبزار ااتکےئ  ابوں وک رکپ رک ےھٹیب احل اھت رھگ راولں اک۔۔ طلغ ہیاموحل اھت رھگ اک ارر  ہیسب  و

ڑسوکں وک  نرونں الاور  ی نانا وپیت ایڑپےتھ ر ےت  رت اتکںیب نہایاتلچ اھت۔۔ ز ںیہن رپ سب یہ یسک ااتکےئ ر ےت نکیل

 ےتشخب ر ےت۔۔ رشف لہچ دقیم

ارر ارمہح  نانااہک سب رہ زنطا او ایگ ےن زنطا ںیہن یاہھت راسپ آےئ و نان ےلم  ا آےلم'' ۔ بج نرونں اخیل ںیہن''

ےبل سنہ ن رینرونں ز

ئ

 اھت۔ ۔سج اکم ےس رہ ےئگ ےھت رہ او ایگی 

 آگ یگل ایراسپ آےئگ۔۔۔  ےسیک ےسیےگ، اب ا راسپ ںیٹلپ آگ ڑھباک رک یہ ںیم و ہہک رک ےئگ ےھت ن ای ںیمہ'

 '۔۔نے ریہ ںیہن ناھکیئ ںیمہ  ے نکیل

 ےس رظنم ےس اغبئ او ےئگ۔۔ نرونں اخومیش وپیت نانا
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 ینان یھب امحن ارر ناہین ،یلع یھکین اھکین ارر اامں  ی ی۔نانںیھت اےس وحنمس امیتن یہ ینان کیاھت ہک ا ںیہن اسیا

ے ارر اس ےیل یھت ںیہن یہ ارمہح ےس ینب ہک ان  ی یھب رکےن ےگل ےھت۔۔۔ھچک اس ےیل نیقیےک ےہک رپ 
یھ
ب

 کہي ے

 ۔ یھت ںیہن یہ ارمہح ےن ان ےس انب رک ریھک

ارر وخن  وک نر انس رک پھچ رک ررےن یتگل یلع ۔ رہ یھبےک اسھت ھچک او اجات و اس وپ ہصغ اکنل اتیل ابکیئ یویہ  ی یلع

 "یوحنمس امر ۔۔ ںیم یوحنمس امر ۔"ںیماجیت وک وکیتس

  اامں وک ےکپچ ےس یتہک ناہین

 ےو ےھجم زرہ ےنگل  رظن ڑپ اجیت ےننہپ ےس ےلہپ بج اس  ی ںیرک ایاھکیو ارمہح وک تم ن ںیرک ایڑپکے ال ےریم"

 "ےتگل  ںی

  یھت ہصغ اکنیتل یہ ےسیرپ رہ ا یڑلا ارر ارمہح  ی اینپ اتزہ اویئ یسک

اصف ہن  اہجں ےس اصف او رک یھب ارر راہں اگلیت یتیےک نےبھاگل ن یہڑپکرں رپ انکچٹہ ےک ایس ےصغ ںیم ارمہح

 ریتہ ےک رریت ھٹیب اوات ارر رھپ رات رھب وک ںیہک

 "یوحنمس امر ۔۔۔ںیمیوحنمس امر ںیم"

اس ےکاامں ااب  راھک اھت رہ یہ رطف ااکس ڈیب کیا ےک رمکے ںیم وک سب نانا ےن زرا اھبنسال ایہن یوحنمس امر اس

رکاس ےک وضفل ارر ےب  رکےت رہ رات رات رھب ھٹیب ےتنس اس ےس ابںیت ابںیت نب ےگ ےھت۔اس  ی ینہب اھب

 رسراپ ےس
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 ےک اسھت ریتہ اس ابت رپ لم ےک آ وسن اہبےت ر ےت رہ ایہن ایےتنس ارر اسرا نن سک سک ےن نل ناھک وکشے

 ,,,,,, رصمرف ر ےت بس ںیم رہ ارمہح ےک اسھت ایس ےک رھگاجیت ےک اسھت یلیہس ایہن یتیل ےس ےسیپ ایہن

  رات اس ےن اباب وک اامں ےس ےتہک نس ایل کیا

 ;;; وک اتبہن تم اک اکم رکراےناج راہ اوں یسک یوٹسر رپ ہار الھک اک ڑکل"

 "ارمہح وک اخص

 اسزر اسامن وک آگ گل اجے ایہک رہ رم اجے  ریہ یتیارر دبنراع ن ریہ یتیل ںایکچہ ریہ رات رھب رریت رہ

رضررت  ارر یسک وھپھپ آںیئ الھک ررےپ مک او ےگ وھچیٹ ھڈیےس ڈ ںیم ںوسیپہکلب اباب ےک  ہن اگ یگل ی ا رہ رم رپ

 ےل ںیگ اک ہک رک ےسیپ

 ےگ اامں ےس ڑیچ اباب

 نانا ےن نرتس ےس ےسیپ اکم" اسرا زعاب ارمہح رپ  ا آاجے اس ےیل وک تم اتب اول اب او ایگ اھت یسک اہک یہب "

 وھپاٹ۔۔ لیاج رک وٹسر ےک اےگ  ار بت ںیہک ےیےل رک ن

ے ہیےو

ی

 

 

زہاررں ابر اوا  ے۔۔۔ رہ وبل  ےسیاوےن ےسےل رک ڑبا او ےن  ک ا ادیپ ارمہح  ی ی ے امہر ح

 ریتہ ےک رریت رات ھٹیب یاسر یارر رھپ اسر یتیل ےس ڑل یھب ںوی۔۔۔۔ نہب اھبیتیل
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 ےک اپرں  ی یےک نن نان اشدیپ  ا ر ے ےک اس  ی نایوک  اھبگ اجےئ پھچ اجےئ یسک اک نل ہااتہ ںیہک اس

 اھت الکہ او ایگ دعب ازان ان وک رمک نرن یہب یھت ومچ یلکن

ۂ

ئ

 

ج

وحنتس ےک ےصق انسےت ر ےت  اس  ی ےک ےیل ےنھکیاس وک ررات ن یھبک زماق نیم لج رک یھبک یھبک امحن یلع نان

وج رعےص ےس وٹٹ اجےن ےک  ہیاک اپ رکیس  ی ابر رچیٹ کیا ہک رہ وھبل ہن اجےئ ہک رہ وکن  ے۔اوکسل ںیم

ارر اس ےن اہھت وجڑ  او رک ررےن یگل ےو رہ وفرا ڑھک ںیآ رگ نڑھام ےس ےچین یج ارر رچیٹ اھت،وٹٹ ایگ بیرق

ےن

ئ

 ۔۔ی 

 'اوں چس وبل ریہ  ے۔۔۔ںیم وخنوخبن وٹیٹ رکیس ہی۔۔۔۔ایک ےن ھچک ںیہن ۔۔ںیمرچیٹ'

ل اھکین ےن آپ ےک رس وک ںیہن ''ںیم نرن رہ و رہ مہس اج یت ہک رس ںیم رس ہپ اہھت رھک رک یتہک یھبک رچیٹ
یلک ب
۔۔۔چس 

 "اھکین ںیہن

وہشمر ےھت  ےسیا وج اسرے اخدنان ںیم یھت ںیہن رہج ےس اجیت اکر اومں  ی رہ ایہن ںیم تابیرقت  ی اخدنان

 وغلچزہ۔ ںیم رںاشل ارر ویم یریمشک اشولں ںیم ےسیج

 یہ ابر رہ یئگ کیا

ئ
ئ

 ۔۔ان  ی۔۔۔اشم ےس رات او یئگںیہن و ابرات ےسج نن نر ےجب نررسے رہش ےس آ ا اھت، آئ

اھت۔۔۔بج  ک الاور  ںیہن رایت آےن یک  ے ےک ریغب ں۔۔نراہل ابراویتںیھت یومرٹرے رپ رخاب ڑھک ںایاگڑ

رک آےئ۔رات تک ابرہ جب ےکچ ےھت۔۔۔بس امہمن اج ےکچ  ھٹیب ارر رہ بس اس ںیم یئگ یجیھب ںیاکر ےس یئن
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 ارنزیارر اےنپ ےئن ڈ نانا ےک اسھت ےکپچ ےس رھگ رسپ آ یئگ وموجن ےھت۔۔رہ یھب یہ زیزع یبیےھت ارر رصف رق

 رصمرف ےھت۔ انبےئ اس اک زماق اڑاےن ںیم ا۔۔۔اس ےک بس زکزن اس ےک رگن ریھگیرک آگ اگل ن سیڈر

 رکرا ےئیجیل کیچ ےک نشکنک یھب  ا آج۔۔۔یلجب  ںی ۔۔۔ ارمہح آیئچب ایگ ایےاھک ا لج ایگ ا ا! ذرا وپےئھچ  "

 ےن اہک۔ کیا اگ۔۔۔اشرٹ رسےس ےس آگ ہن ڑھبک اےھٹ" یسک

 ۔اخہل زان وبیل وکشش رکیت " ۔ وخوصبرت رظن آےن  یےس آ اجںیئ تیریخ اوں ہک نراہلاھبیئ و ناع رکیت ںیم "

 یالانےت نررس ہک نر الھک اک اگنہل ےتلج ےتلج اچب  ے" اناےئ  ازنین یھت یرکف  ے۔۔۔۔اوفاہ اڑ ےھجم و ننہل  ی"

 ۔ ی ںیہن رین وبےنل ںیم اخہل زان ےن یھب

او  آہ۔۔۔۔ھچک یھب ۔۔۔نکیلو ںیہن ابل الجیت آرئن نیشم ےسیننہل ےک ابل لج ےئگ۔۔ر نکیل و چب ایگ اگنہل

 رسیت

ئ
ئ

 وبال۔ ااتکس  ے آج و۔۔۔۔" وکئ

 ۔اتیہہک ن و وکیئ او اجیت " رہ ررےن یسیجاو یئگ ہمہ بس و زماق رک ر ے ےھت ارمہح و دیجنس "

 او۔ ایاھگٹ ےل اجےن آ رک اھپیسن یسک ےسیج ایآ ےسیےٹنھگ دعب اس اک اخہل زان ےنت اوےئ ااصعب ےک اسھت ا نیت

زعمرت  یزعمرت رکر۔۔۔اس ےن امہر۔۔۔بس ارمہح ےس آےئ یگ ہار اپچن ےٹنھگ ےس ےلہپ ابرات ںیہن"

 "آ اجےئ یو اشدئ ابرات دلج وبقل رک یل

 اس او ایگ زرر ےس الچیئ " رہ اینتوکباس دنب رکر بس اینپ"

ج  

 ۔ہک ان نس ابرہ اک رگرپ
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 اسحن" اس ےن لکشمب وخر وک ررےن ےس ررک رک الچ رک اہک۔ اہمترا ہنم وڑ نرں یگ ںیم "

 "رخاب رکےن آںیئگ یاشن نہب  ی یوحنتس ےل رک ریم یاسر وج اینپ ہنم و اہمترا وڑ ا ہاےئیہ "

 ہااہ، رہ اسرے ڈنپال وک آگ اگل ڑھباک نے۔۔۔اکش رایعق ارمہح

ئ

اشڑٹ رسےس او اجےئ ارر اسرے  اک جی

 ھکیہن ن رہچے ارر اپکپکےت روجن وک وکیئ کیامر امر رک ررےت اتر ںی۔۔۔ اتہک اس ےک ناھڑررنش ےمقمق ھجب اجںیئ

 ۔۔۔یھت ریہ ےپھچ زنطرں وک لیھج ےکس۔۔رہ بک ےس بس ےک زماق ںیم

نرابرہ  دی۔۔۔اشانھکیےک اسےنم ڑھکا رک ےک رضرر ن اجےن ےس ےلہپوخن وک آےنیئ روض رکےن ےک دعب دجسم ںیم"

آابن ربابن ارر  ابت ھجمس آ اجےئ ہک ھچک یھب ہیےزابن ڑلڑھکا اجےئ۔۔۔۔ ارر ںیہمت یبس ےتہک اہمتر ہیےھجم  یھبک

 اطتق ااسنن ےک اہھت ںیم

ئ

ے ۔۔۔۔۔" مکحںیم ر ے ہن اایتخ رکےن ک

ف

ےنک ارر لمع 
ي 
و ن
ک

 ے اس  وخیب " رب  ی

 "ںیہن ےک دنبرں  ی

رطف اوسفس ےس  بس  ی اسحن ےس اہک ارر ابیق یوخن وک ررےن ےس اچبےت اس ےن اپچن رتق ےک امنز لکشمب

 ۔اھکین

 وک رکیل یارامن ےھت اشن یھب اےکس نل ںیم یھت یاشن اخہل ذان  ی یگس ۔۔ ایکس رہ ےکپچ ےس رھگ آ یئگ وک رکیل نانا

ہکلب اےس نھک  ایگ ربس ہن رصف اکیب ۔۔۔نکیل ںیھت  ی ںایرتہب ایت ےک ےیل ی۔۔۔اس ےن اخص اس اشن

ے یہن ںیم بیرقت یسک اکذغ رپ "ںیم دیفس کی۔۔ اس ےن ا ایگ رکین
 
 اینپ۔۔۔ ردعہ " ھکل رک یہن یھب ۔۔۔ یھبک یگن اجر
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رک  نایوھکل رک اےنپ ردعے وک  یاجےن نل ہااتہ رہ ااملر ااکس ںیہک ۔ بج یھبک ایرپ اکپچ ن اروین ادنررین  ی یااملر

 ۔۔۔۔ یئگ اویت تہب ایلیک نکیل و یئگ بس رہ رکیت ہی۔۔۔  یتیل

 اج اتکس ۔ ایےس رال ۔۔۔اےس آاسین ےس رر ڑپیت آاسین رہ

  اوےئ ےتہک ۔ اک ڑبا گم ےتیپ نکب رک اکیف اک ابر آاجےت و ںیم یھب ےک وکہٹئ راےل امومں اسل ںیم ےسیج

 ذرا ارمہح وک ۔۔۔اےس رالںیئ"
 
 "۔۔ البر

ارر  امر امر رک رر ریہ ںیرک ےل اجےت۔۔ سنہ سنہ رک بس ولٹ وپٹ اوےت ۔۔ رہ ناھڑ و امومں چنیھک ہن اجیت رہ

  ۔ وحنتس اک اک ہصق وحاہل اجت ےک اسھت انسےئ اجےت ۔۔۔۔ اامں اےس ڈایتٹن امومں ایکس

  " او امر امر رر ریہ ںیناھڑ ےسیا ںامومں ۔۔ ارمہح ۔۔ ویک ذماق رک ر ے  ںی"

 آےت بس وک ڈاٹن رک اےس ےل اجےت ۔۔ نانا

 " رکر ۔ ایارمہح ، ان رپ وہج ہن ن اجلہ ولگ  ںی"

 وحنمس ےنھجمس رایل ۔۔۔۔ ارر وخن وک وخن یہ ۔۔۔۔ ون رمع۔۔۔ نیھک رطح اھجمس یتیل وج وخن وک ایھچ اعمل یھت وکیسن رہ

 اج اتکس اھت ۔ ایک ارر رھپ رہ ابر وخن وک وفسلفں ےسنئمطم و یہن و یھت یہ ڑل ی ۔۔۔ سب رر نےنہ رایل

ے بس اجلہ  ںی"
 
  " ۔ رپوکسن او اجر

 ےھ ۔ " اہں ہہ کیھٹ بس اپلگ  ںی"
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ہ ک او اپات ۔۔۔رزٹل ارگ وس دصیف کیھٹ اسیا اہک اجاتکس ےھ ۔۔۔ نیکل اسیوسہا اج اتکس ےھ ۔۔ ا اسیا

ج

ب
و  اوات یھب 

 ابر ان بس اجولہں  ی ایلگ ، اانت یہ " ہہک رک الہبیت بس اجلہ  ںی ہیابر " رفص " رضرر اجات ےھ ۔ رہ انتج وخن وک "  ایلگ

ابوں رپ  رہ ان بس  ی ںیم دنین و ایس ںیھت اےس کپھت کپھت رک السیت ںیتاب ۔ نانا  ی ےس رریت ںابوں رپ ویکچہ

 ۔ یھت رکایتہ

 ۔۔ بس ےس نیھک ںیم ں۔۔۔ نویھک ارمہح

 بس ےس اہنت ۔۔۔ ۔۔ اہنتاوں ںیم ارمہح

رہ اسرا نن اجنپب  ںیم ںویٹھچ ےھت ۔۔اوکسل  ی نیریالربئ ںیم یریوگرٹنمن اجنپب کلبپ الربئ نانا

 لےھت ۔ رہ اوکسل ےس دیپ ےتیمک ےس مک رےنہ ن نانا اےس رھگ ںیم یھب ےسی۔ر یھت ریتہ وھگیتم ںیم یریالربئ

ارر  ںیھت ڑپیھ نانا ےن اتکںیب نررانالمزتم ےک  اھکےت ، ایس نرونں نررہپ اک اھک ا ریہ آاجیت یریلچ رک الربئ

رکےت ۔الاور  الجےت ےھت ۔ اشم وک نرونں لہچ دقیم یہن رعمجات وک رمےن راولں ےک  ام ےک نےیئ رہےیل ایس

اھکےت رات ےئگ رھگ آےت ۔ ارمہح اک  یلھچ ےنھب ےنچارر راھک یکپ رگیم یڑسوکں ےس اوےت رسن یبمل امل ررڈ  ی

  رھگ ہن اجےئ ارر ےلھب ےس امل ررڈ ےک ٹف اپھت رپ وس اجےئ ۔ نل ہااتہ ہک رات وک یھب

  ت ےتہک ۔نانا آہ وصر رپ رظن ڑپےت یہ رھگ

  " لیج ول آیئگ "
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 و ںیتہک نس ںیتیل ی" نان و لقع و ہن اجیت لم اجیت یونرک ڑپھ ڑپھ رک ۔۔ ڈگنھ  ی اپلگ او ےئگ او مت اتکںیب "

  ۔

  ےسیج نس وک یھب ۔ اباب ےن اےنپ رتق  ی ڈگنھ ےس لقع رضرر لم یئگ نکیل ہن یلم یونرک وک ڈگنھ  ی نانا

ڑپےھ  ے ےک نس  اتلچ اھت ےک نس امجںیتع ںیہن ےک اسھت .....اتپیہ ںاقونیل این اوٹسر رپ رھک ۔۔۔رکچیب اےنپ

اگلات...رھپ امحن اھت....اےس  راتہ نر اسل رضرر یہ یہ رئنیس ڑبا اھت ارر امکل اک ڑبا اھت۔رہ امجتع ںیم ...یلع ک یتنگ

ےک  زوچبں ارئیف یذمبہ اشن اچنےن راول ےک  ام رھگ وقتیم رھب ےک اگےن راولں  اےنچ راولں ارر اںیہن ن ای

رکےت  ےتہک  ے ارر اےس اپس ےسیک وک ایک یڈرگ ےک دعب  ی FA ےک ںیہن ہیےو ولعمم اھت نکیل ابرے ںیم

ے کی ے..انتکہااہ نانا ےن ےک ا

ج

یي
ج

ج

ب

 ےا
ی
اپک  کیڈارٹک ارر ا ... ررہن اک اتپسہل ںیماررچکیل رھپ اکجل ںیم ایےۓنب اج رز

 ...اوا ھچک ںیہن ان ےک ےنہک ےس یھب ےسیاوات  ا....ر نانا ےک وسےنچ ےس و ھچک ںیہن اتپکن ......نکیل ںیم آریم

 ے یھت ںیہن ارمہح اک ربمن اھت مک رہ یھب رھپ

ئ

 
لکشم  ی...ڑب یھت ریتہ اس ےئل رہ رتق رریت یھت یس یراچیب ہکن.رپ ک

وھچڑ  راےعق رپ ررےت اوے اس ےن ڑپاھیئ اوےھ یسک ..اتزہ اتزہاپس رکرایئ ےس نانا ےن اےس آھٹ امجںیتع

 ..ریتہ یری.اسرا اسرا نن نانا ےک اسھت ربیلارر لمع یھب رک ایل ےن اک ہلصیف

  'رک ول ک.'ارمہح رٹیمےن تنم  ی نانا

  وھ اگ؟ ےس ایک اس

 '' ه  اتکس ںیہن ےس ایک میلعت
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زاهے ؟ےھجم دنسپ رکےن ےگل ےگ ایک بس

ج
ی

  ادناز ہي ےاس

ے "
ھ
م

ی

ب

ے دنسپ رکےن ےگل میلعت ںرکف ویکےہی
ھ
م

ی

ب

 وک ریمعت زدنیگ  ے.اینپ احلص رکین مت ےن اےنپ ےیل  ے ےک بس 

 "رکےن ےک ےئل

 ادناز ہی ے.اب زنط  یرک ن وحنتس ےن ریمعت یریم زدنیگ یریم

ے
ھ
م

ی

ب

وھ ےمہ اےنپ راےتس  یھب ولگ ےسیک اینر.اعمرشہ،اموحل  کنیھپ رایھتہ ےسیےک مت آ او ا ہاےیہ اانت زمکرر ںیہن 

 "ےگل رانہ ہاےیئ ےک ااظتنامت ںیم .ارر ان راوتسں رپ ررینشوھچڑےن ہاےیئ انبےن ںیہن

  ے نانا،، یتگل ایھچ اتکوبں ںیم ابںیت یسیا

ے ابوں  ی یسی ازاں  ے ا اتکںیب
ملک
 ی ے
ےی

ی

 ، ارمہح ان رپ لمع رک ےک  ازاں او ا ہاےیئ رپ ےمہ یھب ت

 نرر...وبتہ نرر.رہ رہ ابت وک ایس ابر اہک  ے ےک اھبگ ےتلچ  ے یہک ینتک  ںیہناوں رہ آپ ےتھجمس وج یتہک ںیم

ھچک ارر  دیہمت ڑپے و اس  ی رتاھ اےنپ اموحل ےس نرر اج ا اھت .اہجں رر ا یھب ..اےس سب یسکابت رپ متخ رکیت کیا

 ..رکے.اہجں نن او اشم او رات او رپ آہ ہن او ایال رکے و اےنپ اسھت رسمت وک اپھچ یہ ایآ او .اہجں انایس

ےھت اس ےس رہ اےس اگھب ےل ےگ اےنپ اک نرتس ےک رھگ ولباتسچن.نس  اجن ےک اپس وج وھترے ےسیپ نانا

 .نن راہں زگار رک آے

 ..رھپ نانا ےس ےنھک یگل..راہں وبتہ وخش ریھیھت ںیہن اجیت و رہ یہک ںیم اخدنان
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 ...نرونں وبتہ وخش رےه ےگراہں الب انیل ےھجم یھب ےلچ اجؤ ..رھپ آپ نیئب نانا

 ..ردعہ رک ایل اجےت اہں رھپ یھب ایک نیئب اس رمع ںیم رہ

 "رک ول رھپ الچ اجؤ اگ نیئب کرٹیم"

ڑبا  نہایھچک ز اجن اگل ےک یھب یج اجن اگل ےک..رپ اینت ...وخب یج رک ایل کرٹیم اجےن ےک ےیل اس ےن نیئب ارر

 .. ے آ اجیت وج رہ سک ر  اسک ےک ہصح ںیم..division ڈنکیس اعم اعم وھیئ رہ یہ نامہاک ہن رک یکس

عے  ای نونں  ای ایہن
ق
رہ آےگ ےس  رطفت ےس وبجمر اس رپ زنط رکےن یگل اینپ ی...ناناوا اھت ےک اباب اک اہھت لج ایگ اۂي ےرا

ےصغ ےس اس ےن الان  دی..ارر زمایامر ن.و اباب ےن ےصغ ےس الج اوا اہھت اس ےک ہنم ےپ ڑپھت انب ےک یگل ےنیوجاب ن

تہب نرن اوا ارر وخن وک الھب رک رہ اباب ےک ڑپھت  الکن۔۔۔رس ںیم نزرر ےس نے امرا۔۔۔۔ رس ےس وخ ںیم ارویرس ن

 ۔ریہ رک رریت

********* 

 

********* 

اےنپ دنچ ڑپکے رھک رک رھگ ےس لکن  ںیم رہپ  ک۔۔۔۔رھپ اےنپ اوکسل گیب یےک ےلہپ رہپ ےس آرخ رات

ل  ںاہیابر ڑسک رپ  ہک یلہپ ہی۔۔۔ دح و یئگ یتلچ یئگ ۔۔۔۔یتلچیئگ
یلک ب
راہں رھپےت آرارہ دنگے وتکں ےس 
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 ےسیج یھت اج ریہ یتلچ ےسیاکٹلےئ ا ۔۔۔دنکےھ رپ اوکسل گیباکش ےیل ۔۔۔۔آوھکنں ںیمیڈر ںیہن

 او۔ ایلیک ںیم دخاوخناہتس ن ای

 ۔رک ررےن یگل ہک اب اہک اجےئ۔۔۔۔و ڑسک ےک انکرے ٹف اپھت رپ ھٹیب ایہن آ اج رک ھجمس ںیمنرر آےگ  ھچک

رھپ  ۔ ےلہپ وخن ایپوبلت یھت  ی اپین ےئگ اہھت ںیم ٹف اپھت رپ اےکس اسھت ھٹیب اکھت ڈاال مت ےن ےھجم ارمہح" نانا ایس "

 ۔ایاےس الپ

 رک رہ الچیئ یپ  ے" اپین ایےن رھگ وھچڑ ن ںیم "

 "ےچب ںیہن  ے ۔۔۔رہ اہمترا رھگ  ے یھب رہ رھگ وھچڑ ا یہ نن و ںیہمت کیا"

 "کرٹیم  ے  ا ںیم ۔۔۔۔رک ایلآپ نیئب  ںی ںیہن ںاجےت ویک"

ں اجرں اگ کلم ےس ابیہ رامیش روبڑاھ،زمکرر،امیب ڑگ ڑبا ےئگ۔ " ںیم نانا
 
کہ

اکم  رہ یھب رےنہ راال دنبہ اب 

 "و او راہ اوں ۔۔۔۔رہبا یھباوں ںیم رکےن۔۔۔۔۔ وخن وسچ ےچب۔۔۔انتک وبڑاھ او ایگ

ہک نانا ےن ردعہ وپرا  ےس ررےن یگل ںاھت؟" اباب ےک امرے ڑپھت وک وھبل رک رہ اس ابت رپ ویکچہ ایک ںو ردعہ ویک "

 ۔ایک ںیہن

 اج یتکس ین اےس ںیہن یلست وھجیٹ نل۔۔۔اب وکیئ نیھک رھپ ارمہح اسیج یر ے۔۔ون رمع پچ یہ ریتہب ن نانا

 "ارمہح؟ اجیت یلچ ںیہن ں۔ "مت ویکیھت
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 ااترا۔ رک اس ےن دنکےھ ےس اوکسل گیب یل یکچہ یڑب کیاہکں؟" ا "

 "رفاسن ا،ڈینیک ،ایلیآرٹس ،اکیارم ،نیئب"

۔ ااکس زماق اڑا  ںی آ ریہ نایےےفیطل ےسیک ہک نانا وک ےسیک امر امر رک ررےن یگل ںیرفاسن"۔ رہ ارر ناھڑ ،اکیارم ںیم"

 ۔۔۔۔کنایھب اسیا رتق  ے زماق رکےن اک رکےن اک رہ یھب وکیئ ہی۔ ر ے  ںی

 ے اس اسل۔۔۔اےس ااکسرلپش الم  ے۔نر  اٹپ ایک ںیم یس سیا فیےن ا ونایس اہں  ا۔۔۔ رمزا امکل  ی"

 "اٹپ رک ول۔ ںیم یس سی۔۔۔۔ ارمہح! مت ا یئگ یھب یلچ انن اوےئ رہ ڈینیک

 نانا۔۔۔ ہیزماق اک ادناز۔۔ اف  کنایھب ۔۔۔۔؟" رھپ ریہںیم"

راسپ ہکلب وھجمس  است اسل دعب آےئ یگ ونایس اجر۔۔۔رمزا امکل  ی اہں ارمہح ےچب۔۔۔ اٹپ رکر ارر یلچ "

ےئگ ۔۔۔ اوں او اویگ اسل رسرس رکین 3ےیہ ںیم امتخ اوےن ےک دعب اےس ڈینیک ۔۔۔ ڑپاھیئںیہن یہ آےئ یگ

 ے۔  یئگ یلچ اجات  ے، رہ تفم ںیم ایالھک اگل رک اج سیچپ ۔۔۔راہں سیبںیم اڈینیک نس اسل۔۔۔ نس اسل رہ یھب

 " ے آپ وک اہوھتں اہھت یتیل ۔آپ وخن وک ونما ول و ن ایےک ےنتک افدئے  ںی ول؟ ارمہح! میلعت ھکین

گل ر ے ےھت وج دنکسر امظع وک  نانا اےس ارل اروطس ےس مک ںیہن رہپ ڑسک ےک انکرے ےھٹیب یےک آرخ رات

 ےس اھجمس راہ اھت۔ وتفاحت ڑبے ےقیلس افوحتں  ی یخیاتر

 و افحت راہ اھت۔ رھپ دنکسر امظع یھب ارر
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۔۔۔سب ۔۔۔ رات نن ڑپاھیئناہلخ ایل اس ےن تہب نل ےس نانا ےک اسھت اج رک اکجل ںیم ںویےارر

بس  اھت وخن رپ ہک رہ وخن یہ نیقی۔۔اےس اانت ہکلب رفض ارل ام ایل ےن وخن رپ الزم رک ایل۔۔۔اٹپ رک ا اس ڑپاھیئ

 ۔۔۔نروتسں ارر مہ امجوتعں وکاتبےن یگل

 "راہں اج ا  ے وپرے نس اسل راوں یگ اےھجم و ڈینیک"

وطر  احناثیت ںاہیاج ا  ے  ںیم ن ای اک ابدنشہ او ارر ےہک راہ او ےک "ےھجم اینپ ارر ن ای یسک اوات ےسیج اسیاک ادناز ا أس

 اوں رپ آایگ

 " ے رخاب او اجیت یہ ےسیتمسق ا یھبک سب یھبک اہں

 "زگاررں یگ ۔۔۔ زمے ےس زدنیگنب اجؤں یگ ارٹکڈ"

ہکلم  اوارر اب سب اس ےن وبڑیھ وخن کلم نب اجیت ہکلم ےک رمےت یہ وج وبڑیھ نب اجیت یزہشان یسیےتہک رہ ا ہی

 اوں ےیاننگ رشرع رک ن ےک نن یھب

ےویاشلم اھت ےھجم  یہیرشرع ےس  الپزن ںیم رچویف ےاہں اہں ریم"

ج

 
 
 

 رپویےیھت زگارین زدنیگ یہ اممکل ںیم ری

ےکیاست ربامظع وک وھگم رک ا ےسیج یھت ریہ ےسیارر ےہک ا یھت ارر امیتن یھت اجیتن  ک یہ اوک رہ رصف ڈینیک

 ...او اک ااختنب ایک رپوی

 "ےس اجرں یدلج ےس ااحتمن اوں ارر ںیم یدلج نر اسل  ںی ہیسب  "
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 ںاہیاس وک  ینتیج اویگ یدلج ںیہن اینت الےن  ی ارر ہادن اتسررں وک ررینش نوھپ الےن  ی یدلج وک اینت وسرج

 ۔۔۔ےس اھبےنگ  ی

 اانت ںیہن یھب نیےک وخن ڈینک یھت رک یل ولعمامت ایھٹک اینت  ی ااس ےن ڈینیک رہ تہب وخش ریہ نر اسولں ںیم ان

 آات اھت ارر رہپ رزٹل آایگ ہن ںیہک ظفل ںیہک اڈینک سج ںیم ںیالن اتکںیب یاجےتن اوں ےگنانا ےن اس وک رہ اسر

نانا ےپھچ  ۔۔۔رر رر رک اس ےن الان رشح ربا رک ایل ا ےلیکس ارر اک۔۔۔رہ اےسلپ یہب رپ اوسفس یسک او ایگ اٹپ یھب

 ۔۔یھت  ی ےس تنحم ںیہن اوہنں ےن نے ےھت ارر حیص رپیپ رچاے رھپےت ےھت ےسیج ںیےپھچ رظن

ت  ےک ےیل دنچ

 

ش
ل
وک وکن وپاتھچ  زڈیرھبامر او راہں اے رگ سلپ راولں  ی لبڈرگم اہجں  ایک ۓاالپوہگجں رپ اکس

 ے۔اہجں اہجں رہ ااکس افرم عمج رکراےن ےئگ  دعتان القئ ابلطء  ی ینتک  ے نانا وک ان نونں ولعمم اوا کلم ںیم

 ادنازہ او ایگ اوا اںیہن ارمہح اک وسچ رک اوسفس یھب یہ اسھت و اویت وخیش رک اںیہن ھکین ےھت راہں وموجن مج ریفغ

 اھت رڈاک  اوا سیج ےک اکسرل پش انلم لکشم  ے ۔۔ارر ریہ

  ,,آے رٹیل اجبے زعمرت ےک نیت افرم  ی نشیمڑیوک اکسرل پش ےک ا اس

 لچ راہ  ے ایک نےک ان نرونں ےک نرایم یھت رولں وک وکئ ربخ ںیہن رھگ

نروتسں ےک وفن آےن  دنب  ے۔۔۔انرھ اس  ی ںوبل ہال ویک راہ نانا ارر ارمہح  ی ںیھن ںاک اخبر ارت ویک ارمہح

 ااو ڈینیک ۔۔ ہک بک اج ریہۓرشرع او گ
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رم اجؤں "اس ےن ےلھچپ  و وسچ ےک یہ او ںیم ڑپےنھ اج ریہ نرر ایلیک ونس مہ ےس لم رک اج ا تمہ  ے وج مت اینت"

 ڈینیک ہیاب و  نال راھک اھت ےک ےسیج نیقیبس وک اانت  نر اسولں ںیم

ئ

رپ  ںیھت رک ریہ بس زنط ںیہن ہی۔۔۔ رہ ااکپ گ

 و ےئگ ںیہن اہک ڈینیک رکرایل ۔۔۔ اس ےن یھبیرک ن ینگنم گل ر ے ےھت  ا۔۔۔اباب ےن ایکس ارمہح وک زنط یہ

 یھب ۔اظرہ  ے اںیہنوٹٹ یئگ ینگنم ۔۔۔ھچ ہم دعب یہہن اج یکس نررسے رھگ یھب ولچ۔۔۔نکیل نررسے رھگ یہ

 ای۔۔۔اباب وک ہصغ و تہب آرااعقت ڑجے  ںی ےسیک ےس ےسیک اشارر دعب از دیپ اشدیپ  ی ہک اس ڑل ی ربخ او یئگ

رک ےک ارمہح وک اانت وہشمر رک ناہ  ابںیت یسیا یسیا ںویک راض اوےئ  یرپ  ا یرک ےتکس ےھت۔۔۔اامں ارر نان  ایکنکیل

 !Mu… ا۔۔۔ یھت وپ یکچ ریرپ اب ن اتھچپںیئ یھب ی۔۔ اامں ارر نانمتخ او ایگ  ے ہک ااکس رہتش یہ

****** 

 

********* 

ےس  یارر اشن یہن اکنح وفرا اشن ڑلےک راول وک.ہن ینگنم ینے ن حیاتر  ی ینررسا رہتش اوا.اباب ےن وفرا اشن رھپ

 .ربخ یلم اوےن  ی ہوجان نہب ےک ویب اےس نرےہل  ی یھت ریہ ھکینن ےلھپ بج رہ الان رسخ رشارہ نہپ ےک ن 15

 .متخ یہ ہصق

 .اھک یل ںوگایل  ی دنین  ی یاس ابر اےس اخدنان ےس رہ ھچک ےننس وک الم ےک اس ےن نان ارر
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..اامں اباب وکون ۓاھکےل ارر رم اج ںوگایل  ی ہااہ ےک رھپ ےس دنین او رک رھگ آئ و اس اک یج دعب بج رہ کیھٹ ےتفہ

او.نانا  یتیل ں" ہہک رک ایکچہیئگ ےمہ وھچڑ رک یلچ وجان یچب یریم ۓ"اہ یپھچ رک ررےت او..نان دھکررں ںیم

رتاھ نانا وک ڈوھڈنےنت او ارر نانا رات وک پھچ رک  اونں  یوین یارر اباب نان ۓرھگ وھچڑ رک ےلچ اج ےک ےیل ہشیمہ

 .ۓربق رپ آ رک رر اس  ی

بس  ہی ے رپ رہ  ایےک بس ررےت ر ے ےگ وہنجں ےن اےس رال راتح یلم یسیومت ےک وصتر ےس ا اینپ اےس

 .نرابرہ ومت وک ےلگ ہن اگل یکس رک یکس وصتر یہ

 رپ رہ نانا ےس ابت یہ اےس انمےن  ی اس ےس ابت رکےن  ی نانا

ی

اس ےک  ےسیج ہن رکیت وکشش رکےت رته

 .اسھت اوے رہ ربے احنےث ےک زامنار رہ  ے

رہج ےس اوا وج رہ نپچب ےس اےنپ  بس ان اجالہہن ابوں  ی ہیارر  وکشش  ی ےن وخن وک متخ رکےن  ی ڑل ی وجاں

 .ابؤ ےس رم اجیتن و ذینہ ےس ہن رمیت ںوگویل  ی .ارگ رہ دنینیھت آ ریہ یتنس ےیل

ے ںیہن اپس اےنت ےسیپ ےریم

ی ب

ے ڑپےنھ ےک ےئل ابرہ 
ھ
م

ی

ب

ےارمہح ےک 

 
ئ

یھ
ج
  ے.ںیم او ریہ یاشن یاہمتر وکسں ہن یہ 

ے رپےننھ ےک ےئل  ےن اہمترے اباب ےس ابت  ی
ھ
م

ی

ب

ے اگل ےک مت رپ اےنت الوھکں ررےپ اگل رک 

ج

ی

ج

سی
 ے رہ ااٹل ھجم ےپ ہ ں

ھاۂرے ےئل ز ےنجیب

م

ی

ب

ات ےک  ںیعمج رکا ن ںیم کنیب  ام ےک ےسیپ اہمترےےایانب ےک رھک ےل  راتویےس ااھچ  ے 

ے  ے ارر  یاگل ا ربابن ےپ اسیپ ےک میلعت وسچ  ے مہ بس  ی ہیاب و  ںوھکی.نۓاکم آ ںیم یاشن یاہمتر

ی

ی
 
ج
م
س

ے  اک اریچن اینپ
یھ
ج

 ےرےنھک ےک ےئل الوھکں اک 
ی
ز

ج

 . ے ےتیانب ن ر
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فلتخم  ولوگں ےس وج دقمس راوں وک اجگ رک ابعنت رکےت  ے ارر اسرا اسل انگہ  ی ےسیاو ا ارزیب ںیم ارمحه

  ے.اہجتل وھجٹ دسح ےب ا احوتلں ںیم

ی

رکےت  وکشش ںیہن ربارب یھب رایئ ےس وخن وک اچبےن  ی ینامیالتبم رته

االجس  ہ ذمیبھر ےن رہتش متخ ایک وہنجںاسہقب اسس  یارر روض رک ےک امنز ےک ےئل ڑھکے وھ اجےت  ے.اہمتر

 اھت که اہمتر ...ںیمیھت رکیت ریاک وحاہل نے رک اقتر ثیااحن ںیم

ج

ں

م
مط

راہں او  یاشن یاس ےئل وبتہ 

انمتقف اعمرشے ےک وکسن  ہیےیوج ادنر ےس ہلگ ڑسا اوات  ے..امہر وخش رگن لھپ یلکن ریہ ..رپ رہ یھبۓاج

ے  ے مہ ایٹل یھوخن وک دیس  ے..مہ وج رتاھ ہاٹ ریہ  ی کمیوک ن

ی

ی
 
ج
م
س

اج  رںرطف اج ر ے  ے..اےٹل ریپ راہ رپ 

 .ر ے  ے

 ا  وکیئ ںوھکیاگ.ن ںاس نھک وک ولیھج ےسیک وکشش ہن رک ا ںیم نل ےک ڑکٹے اب نرابرہ رمےن  ی ےریم ارمحه

 .راہتس لکن اے اگ وکیئ

 رپ اب اس  ی ایناہلخ رکرا ن انم رک اکجل ںیم ےسیت ارر ےسیج ایارر نررہ رکرا ن کیررز اک ا 15ےن اےس ولباتسچن اک  نانا

ح او یکچ یوھتڑ زدنیگ

ل

ی

ب

اک اہھت  ےک ےئل ناہین ..امومں ےن اےنپ ڑبے ےٹیبیھت وٹٹ یکچ ںاینگنم 2ےاس  ی یھت 

 .امگن ایل

 .ےک ےئل ارصار رکےت ر ے امومں ناہین ےن وخن ارمہح ےک ےئل اھک نکیل یارر نان اامں

ےںیہن روک ایت رکس ےنیل یھب ڈر وپک  ے بس وکیئ اےنت

ح
ل

ی

ب

 .ےس نانا ےس یتہک ئ.رہ 

 ." وخزفنہ اوےت ےنہ یہ ےسیوج دخا ےس نرر اوےت  ے ا "
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 ں؟بس ویک ہیاسھت  ےرھپ ریم و دخا ےس نرر ںیہن ںیم

رطف   ی تارر اےنپ دصقم ایح او اجںیئ ار ے اتہک رہ دیب دقرت ےب ربخ وسےن راولں ےک رس رپ رکنک امیت یھبک

 ....ںیکپل

 " اوں سب وخش رانہ ہایتہ دصقم ںیہن وکیئ اریم"

ےک نوھکں رپ وسنہ ۔ او اتکس ےھ  وخش راو ہک مت اےنپ امیض ےسیاہمترا دصقم نب اجےئارر مت ا او اتکس ےھ وکیئ"

 "ھچک ارر وسہا او ، وج ااھچ ہن او ہکلب اشدنار او ۔ دخا ےن اہمترے ےیل

  "۔ ںیہن ۔۔۔۔ اہں سب ھچک یھبیہن او اگ۔۔۔۔۔۔۔ھچک یھب ایک یھب ےیل ےاس رپ کش  ے۔۔۔۔ ریم ےھجم

 ہک ایکس ہیےدی۔۔۔ زم اخہل ذان امرئہ ےس او یئگ ایکس یاشن ایکس یھت وٹیٹ ینگنم اوا ہک سج ےس ایکس اسینرران ا ایس

اک اک امہ اک وٹر ۔۔امرئہ  رپویاک ہفحت  ی۔ اشن رھگ لم ایگ نیرطف ےس اک رتہب  ی ارر ینپمک دلج رپرومنش او یئگ

 ۔۔ نن اےس وفن ایک کیےن ا

رک ےک چب ےئگ آپ ررہن ارگ ارمہح  یےس اہکہک ھجم ےس اشن بےن و ارفا ایس ںیم"

او اجات ان ےک اسھت  ایک ایک اےھچ اخےص ےلگنک او اجےت ارر ہتپ یہن ےسی۔۔۔ ر-ےوھچڑر......hmmm۔۔۔۔۔

  "۔

 ۔۔۔ اعزج آرک امرئہ ےن وپاھچ ۔ ریہ  اہم یتنس بےس امرئہ ارر ارفا ایس اخومیش رہ

 "وبول ۔ ھچک وہک ۔ ھچک مت یھب"
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  اھت ۔ وجاب اکیف سب اانت یہ ایےن وفن دنب رک ن اس

 ھچک یہن ارر اامں اب اےس رھگ ںیم ی۔ نان ۔ ان ےس  اراض یھت ۔۔۔۔ نانا ےس مک ابت رکیت یھت رہ اجریہ اکجل

وک اوٹسر رپ  ابابایاحنہث اوات  ۔امحن اک ومرٹ اسلکیئ ومچ آاجیت ںیم ےک ریپ ینان آگ ڑبیتکھ ےتہک ےھت ۔ رھگ ںیم

اھت ۔۔ارمہح وک  زرر ر وشر ےس اب نررسرں ےن ےل ایل ہکیھٹ ہیےہکنھچک ہن اتہک ویک اصقنن ااھٹ ا ڑپات ۔۔ وکیئ  ای وکیئ

 نے ریہ رکن ےھ ہک آرک یہن  ی ےھ ارر ررینش رھپ ریہ رہ یتکٹھب اک رہگا لگنج ےھ سج ںیم یکیاتگل اھت ہک اتر اسیا

ہک اکش  یھتے۔۔۔رہ ناع رکیت وھبےل یگ رگماےکس قلعتم ھچک یہن بس ھچک وھبل اجےئ یگ ۔۔ اےس اتگل ےھ ہک ن ای

ے ذونہں ےس ااکس  ام اٹم ڈاےل ۔۔۔ ہن یسک وکیئ
ک
 
سي

ر ے ارر ہن اس  ام ےس ڑجے  نایوک ااکس  ام  اوا ےلچ ارر 

 رہ یتکس اشم  ک یہ ۔ راہں یھب اجیت یلچ یریامہمن آےت و رہ الربئ ےس ڑجے رااعقت ۔۔۔ رھگ ںیم تیصخش

۔ ۔ نانا اجےتن  ریتہ رگم اےکن اسھت وھگیتم ہن رکیت ت۔۔۔رھپ نانا اےس ےئل ےئل وھگےتم رھپےترہ ا ےس اب یھت

 ہیارر اجےنن راولں ےس ۔۔۔ ارر  ےھ اخص رک رےتش ناررں ےھت ہک رہ ولوگں اک اسانم رکےن ےس وخزفنہ ریتہ

 اھت ۔ ایک اولوگں ےن اس ےک ادنر دیپ وخف ایھن

۔۔ رہ  ےب دح وبقمل یھت رہ ان بس ںیم رھپ یھب یھت یتیہن ن وک ناھکیئ یسک ارر رھگ ںیم تابیرقت اخدنان  ی رہ

س ےیک

سک

ےھ ےسج  یاک رہ الھکڑ یھ۔ اسپن ڑیس رتہبنہ وموضع یھت اکےہقہق اگلےن ےک ےیل اجےن ےک ےیل ڈ

 آاجات ےھ ۔۔۔ ابر ابر ۔ ںیم روجںنم ےس اتکٹل رہ بس ےس ےلچن ن ےھ ایکس اسپن ابر ابر اسپن اھک اتیل

اھت ارر رہ  وشمرہ یھب ہدیاک دنسپ ںاحدس ڑلویک اخدنان  ی انھکین وک ےلچن نروجں ںیم وخوصبرت ڑل ی یسیج ارمہح

 رکات ۔۔ ربمن دنسپ یہن یآرخ الہپ ربمن ارر نررسرں ےک ےیل ۔۔۔وکن ےھ وج اےنپ ےیل ایک یہ ںاحدس ڑلایک
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 رہ احل ںیم رپنہ وپیش  ی اخومیش نررسے  ی رکات رھپے نکیل کشیب وخن امنیئ ےھ ہن وج اینپ ااسنن و ریہ نکیل

 اہکں ےتلم ۔۔۔ ااسنن اب ااسنونں ےک وجہم ںیم ےسیرکے ۔۔ارر ا

اکر  ہقیدقرت اک رط ہی۔ ہن ولعمم  رےنہ یگل ارر ےب زار یس سویارمہح ام آپ ےس خلت ،اےنپ اموحل ےس نیگمغ اےنپ

اسل ےک  ھڑی۔ڈیو رک ن اس ےن وکشش زیت ہک اس دبرت اوےت اموحل ےس ےنلکن ےئلیک رتبیغ دقرت  ی ایاھت 

 ااکسرل پش افرم رھبے۔۔۔ یٹفف نئےک زہاررں آن ال ںرویٹوینویاکجل ر  ریننرران اس ےن فلتخم ریب

ے

ی
ج

ےرپس

ی

شئ
سک

،ویس ئ،

ی
ج

 اس ےن یسک یٹنرپس

ی
ج

ااکسرل بش وک اجےن  ا  رطح  ی یھب ےک یسک ریٹوینویےرپس

ے ہک دنچ الھک  ی تہب وکشش  ی ۔۔نانا ےن اس نرران اباب وک انمےن  یاین

ئ ی

 
ی

۔ڑپھ ھکل رک ولاٹ ںیرپ اگل ن ابت تہ ب

 زماق اگل کیرسارس ا وشمرہ یہ ہیاباب وک  نکیل نے یگ

 "الوھکں اگلات  ے؟ کےنھک رپ وکیئالھب ڑپےنھ "

  ے ہن ناللئ۔۔۔ یتیثحب افدئہ ن ،رک ا ڑپیھ راایتخ وک اخومیش نانا

 ۔ اےس راہں ےس یھبیھت ڈنف ےس اپچن ااکسرلپش نے ریہ اےنپ ذایت وساسیٹئ ےک ابلطء  ی ریٹوینویےامرٹسچن

 ۔۔۔ٹسیباکٹن پلیہ یآر اے ڈگ وٹسڈٹن، ٹب ر ویےیاس ےن نر وس ابر " وسر ۔۔نر اسولں ںیمااکنر او ایگ

ے آف کل" یسیج

م

ے
ي 
ز

ج

ز
ل
دح البہبش  وکیئ  ی ااکنر،  ااکیم اظرہ  ے ۔۔نکیلیھت یوھچڑ ن رھپ اس ےن یتنگ ںیھت ڑپیھ 

  ے۔ دح اویت کیا ربناتش  ی ےنہس راولں  ی ااکنر ےننس ارر  ا اکیم نکیل اویگ ںیہن
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۔۔۔ ارر اس ےن تہب افخ او رک ایرس نے رک رال ابر رھپ ونٹھگں ںیم کیےک اس ااکنر ےن اےس ا ریٹوینویےامرٹسچن

 ۔رضرر  ی اںیہن لیم ایفخ کیتہب لج رک ا

 یاجر مت بس ارر اہمتر ااھچ  ے۔۔۔اھبڑ ںیم لج رک رم اجرں و یہ ۔۔۔ںیمیوحنمس امر اوں یہ ںیم"

 "ااکسرلپش آرف۔۔۔

 اہر ہن امےنن رپ ڑبا اس رچکیل اکھتن وکشش رکےن ارر یھبک سج ںیم وموصل اویئ لیم یبمل کینن اےس ا یہ اےلگ

اشدنار  یھب احالت ںیم نیوہنجں ےن دب رت ،ںیھت اثمںیل ااسنونں  ی برھب ےک ان اکایم ن ای اھت۔ اسھت یہ

اےس تہب رنم  نلپچ اک اھت۔۔۔اسھت یہ ہاریل ررا رس رہفتس  ام دمحم یلع ۔ ان ںیمیھت ریھک ناینب  ی ںویباکایم

تہب  یھب نشیوجیرصف اے ارر رگ ںیم یس سیا فی ے،ا ڈیرگ ااکسیب ںیم کاھت ہک رٹیم ایگ ایادناز ےس اتب

 لکشم  ے ہک رہ اے سلپ ےک اسھت رک ےکس۔۔۔

رےنھک  اقتیلب اےس نررسے اشدنار یمیلعت رہ ےسیک رزٹل ںیہن کمیہکبج اےکس اپس اشدنار اڈیک وصرت ںیم یسیا

 ۔او یگ و رسارس  ا ااصنیف ہی۔۔ںیااکسرلپش نے ن راولں ےک اقمےلب ںیم

 "اوہہن۔۔آےئ ڑبے ااصنف ےک ربملعنار۔۔۔  ا ااصنیف"

 ۔یھت ےسی۔وج ھچک ایھت رطس یھکل یس وھچیٹ کیا ںیم آرخ

ےلج رک تم رم ۔۔۔ زیلپھچک رک ںیکس آپ ےئلیک دیمہ وسچ ر ے اش رھپ یھب"

ئ

 "ںیرتق ن اگ، ںیمہ ی 
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 ۔ اے سلپ و ےسیجاے اک رزٹل آ ایگ ارتعاض او اتکس اھت۔ اس نرران اس اک یب اےس ایک ایےن رتق نے ن اس

س ںیہن اھت ہک ینتج ایرک ن وبرڈ راولں ےن اس رپ رحام یہ

ب ک

۔۔رہ تہب افخ افخ انین تنحم رک ےل ارمہح رادج وک اے 

 ےس اگل رک اینپ رپ۔۔۔ سلپ اک اسنئ افصیئ اےرصف اانت ہک "  یھت رک یتکس ایک اےنپ رزٹل ےس نکیل ریہ یس

وسےنچ ےک دعب اوہنں ےن  ہنیہم کی۔ وپرا ااکم رک یئگ ہاال ی ذرا یس ۔۔۔ ارر اس  ییرک ن امرٹسچن لیم یڈرگ

 اےس اہک۔

 ااکسرلپش آرف رک ر ے  ںی یٹنمہ آوکپ ویس"

ی
ج

 رہ احل ںیم سیت ۔۔رہ یھبرپس

ی
ج

ےک  یآوکپ نر اسہل ڈرگ رپس

آوکپ  راہش ارر اھک ا انیپ ۔۔ اینپادنئہ آےن راےل اپچن اسولں ںیم وک اچپس دصیف نرران راسپ رک ا اواگ۔۔۔ابیق

 "ےگ ںیرک بس ایہم ہیوطر رپ  اواگ۔ مہ رصف اعریض انھکیوخن ن

 ایرلز اےھٹ ارر اےس اکسرلپش آرف رک ن امن اپاتسکین زیےک اافلظ اکم رک ےئگ۔ ارگن ارر لج رمرں یگ یوحنمس امر و

 ۔۔۔ھچک نانا ےن اےنپ ارر ھچک نانا ےن نروتسں ےسےک اسھت اج رک ےکپچ ےس اےنس الان اپوپسرٹ ونباایل نانا

 .این عمج رک ےک اس ےک اہھت ںیم دصیف اک سیت ارر ابیق ایل رقض

اب رھپ ےس  ںیم ..نانا وپیتیھت اب متخ اویئ یٹک ..ربوسں  یرکیت رہ نانا ےس وخب کہچ کہچ ےک ابںیت اب

ےل  یرہ ڈرگ ےسیج ےسیاو.ارر نان ےک ا ےک ےئل اج ریہ ہشیمہ ےھت ےسیج ےسی.اس ےک ادناز و ھچک آوخب ےننب یگل

 .و رر ا نوھ ا رم ا امر ا وھبل اجےئ یگ رک آےئ یگ
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 ھ  ےسیج یتھکین ےسیوک ا ارر آس اپس رہ زیچ اھک ا اھکیت نانا ےک اسھت وھچےٹ ڑب ے اولٹ ںیم رہ
کہ

بس وک اولناع 

 .ۓاو.نانا ھچک اھبپن گ ریہ

ھاۂرے امتم ولصیف رانھک رصف ڑپانھ راہں ےپ....ابیق نایراہ او... ڑپےنھ ےک ےئل جیب ارمحه

م

ی

ب

 آج یھب راک اایتخ ں

 .ارر اہمترے اباب ےک اپس  ے ےریم

نانا  ر ے یگ ارر ریہ اجب رکے یگ راہں رپےھ یگ....اس ےن و وسہا اھت ےک ای ے...اس ےن رس الہ ن کیھٹ یج

ےک  یھت روک ایت ےنیارر رہ ھکل ےک ن یھت ریہ ںیہن نیپسچل یھبک وسچ ر ے ےھت...اےس ڑلوکں ںیم ایک ایک اتپ ںیہن

 .ںیہن یھب او یگ یھبک

رک  ادیپ ےھت سج ےک آےگ وھگڑ ے ےتج ےھت نج ےک اٹپ رہ ومیقیس ےھٹیب ںیم یگھب دیفس امل ےپ ےنلچ رایل نرون

لے رک ےتکس  ے ےک ےسیج ادیپ ر ے ےھت وج امل ررڈ ےپ ےتلچ وھگڑ ے یہ

ج

اشن رپ  اینپ ںیم ےس نرابر اشیہ اۂںي ےالکم مغ

 .ارتاےت او

 ےک رہش ےس زگر ا...ےسیج ارر گج گم ررینش بس انتک ااھچ  ے نانا ےک اسھت انھٹیب ہیےک  ےن آج وغر ایک اس

 یفلق رایل ۓوخاشہ رک ا..وھک  ی ےنیزگار ن زدنیگ یوپر ںیم مرات ایق رپ رس ناننھ ارر رات یہ یابرسن راےھجن  ی

ل رک انکرے ےس وپر یتبج رگ یفلق رایل ۓرانھک..وھک ےک ےچین اھک ا ارر اہھت یفلق
ہ 
ب گ

 ے  رگیت یوپر  ی ی ے و 

 رگ اجےن رایل کیا رہ یہ اھک رک یھب اپچن نس یفلق دیاوات.زم ےس زالئ یہن یلست اوات  ے ےک یسک اسیدصہم ا ہیارر 

 ...........آات  ے لاک ایخ یفلق
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ے رکسماےت ان  رہ

ج

ی

ی

سی
 ے.ارر رصف  ےتیزگار ن عمج رکےن ںیم نن دیع ےک نیت رتاھ رھگ اے وج دیع وچب  ی 2ہ ں

ے ابمنا ان ےک ےھچیپ اس ےئل رھگ ےس رھب ںیہن

ی

کلی

ج

ن
عمج  نن دیع .نیتۓاج یامر دیع ارر ان  ی ۓامہمن آ اج وکیئ 

ے  ے ارر ایک ہیرکےن راےل 

ی

کلی

ج

ن
ےوخب  نر ےچب وچےھت نن رھگ ےس 

ی

کلی

ج

ن
 ****...... ے 

 .. ے...نانا ےن االعن ایک نر نن دعب اج ریہ ارمحه

اےنپ نانا ےک  ۓ ے او اتکس  ے اس ابر اشپرر وک لکن اج ریتہ ارثک ولباتسچن اجیت ےن وپاھچ...رہ یھجمس ینان اہک؟

 ..اسھت

 "امرٹسچن"

 .اھک ا اھکےت اوے وپھچ ایل یھ ےسیسب ا ںیم نانا وپیت یھت ںیہن نیپسچل وک وکیئ ی ے؟ نان ایک رہ

زے الئرطف ےس زیم ےن اینپ نرونں

ی

ز
جی
 ھل
ب

 یئرغجاایف ان بس  ی یھت ہاےیئ ہن نب اکس.رظن ااتر ین یھب ینااغ اھت وج 

 .. ے ںیم رباطہین ہیاھت اتپ که امرٹسچن رہش اک  ام  ے ارر   ک ںیہن ہی.ان وک ولعمامت  ی

 ..وپھچ ایل یہ ےسیا وسال یھب ہیےن  ی ے ارمحه اک راہں ےس؟ نان ایرہتش آ وکیئ

 .او ےگ اےلگ وسال رپ نانا اخومش یہ اس

آ رک ڑپوھ..نانا ےن  ںیم ریٹوینویےی ے که امہر ایوخن طخ ھکل رک الب ین اقلب  ے که امرٹسچن ےک ریئم ارمحه اینت"

 ....زنط ایک
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 ۔۔

رفق  وشمرے نر. وکیئ اومرِ وکحتم ںیم اںیہن ایاٹنٹسس ونب آرک  ےس راٹئ اہؤس ےس طخ آات ہک ارابام  ی ےلھب

 .بس آرام ےس اھک ا اھکےت ر ے…ےبک ڑپےن راال اھت

 رِنلمع و رسارس امرٹسچن  ی اسی ا بس وک. اس االعن رپ ا ںیےس وتمہج رک ہک کیھٹ ےن نانا وک ااشرہ ایک ارمہح

 .اواگ ےبزعیت

 -آراز ےس اہک " نانا ےن ذرا زیتنر نن دعب الفٹئ  ے ایکس… ے ڑپےنھ ارمہح ابرہ اج ریہ"

 …اھکیےس نانا وک ن تےن ریح یااّمں اباب نان -رفق ڑپا  اب

 .اھجمس وسال رک ا انمبس ہیاہکں ےس آےئ آےکپ اپس......" اباب ےن اسرے وسال وھچڑ رک  ےسیپ"

 ." ے ایےن ااکسرلپش ن ریٹوینوی ے..... تفم اج ریہ"

ےک  یاشن  ی ےن ارمہح ارر ناہین ....رہ ںیماین چیب ....آپ ےن الان الپٹ و ںیہنےھجم اپلگ انب ر ے  ںی ں! ویکاباب

 .ایوھچڑ ن ےئل راھک اھت" اباب ےن اھک ا اھک ا یہ

 .راہ اھت ںیہن ااجڑ ہگج رپ راعق اھت ہک کب یہ یسیرپ رہ ا یھت وکشش و نانا ےن تہب  ی  ی وک ےنچیب الپٹ

 "آ ا ھکی ے....اج رک ن ر ںی الپٹ اہجں اھت اب یھب"

 .یل ےن اب نیپسچل ی". نانایکس اویگ یسب اشن کی ے ااکس ا اھکیآ ا اج ا....رہتش ن ںیہن ںیہک"
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 الان اسامن کیپ یدلج یارر دلج آ یئگ ارر اھٹ رک رمکے ںیم اھکیرطف ن  ی یرہتش......."ارمہح ےن نان"

 .....نے رک ےنہک یگل ....اسھت اسھت رہ وخن وک یکپھترکےن یگل

 "....اجؤ یگ ہن او ا ارمہح مت یلچ ناشی....رپاجؤں یگ یلچ ررک ےکس اگ....ںیم ںیہن ےھجم وکیئ"

 …وج آہتسہ آہتسہ ڑبےنھ یگل ابرہ رکتار اوےن یگل ااّمں اباب ںیم ینان

ہک وج وج ھچک اس  ہااہ ہکلب اس ےن ناع  ی اھت....اب ااکس یج آ ایگ اس ےئلیک وکاسن رہتش اھت وج اس ربے رتق ںیم ہی

وفن رک رک  وہشمر  ے رہ بس ان رےتش راولں  ک چنہپ اجےئ...اس ےک اخدنان راےل اںیہن ےک ابرے ںیم

 ینان و وکیئ  ے....ارر ںیہن زابن رایل رظن....اکیل وحنمس  ے.....اکیل…. ے منج یلج یسیک ہک ڑل ی ےک اتبںیئ

آدم ےس. ارر  اس  ی کیاوا اھت طقف ا ایک نر وک ایک الخہص ان  ک ناچنہ نے ہک لگنم  ی ایشرکنہ ااکس دیپ رایت زابین  ی

 .و او اتکس  ے ارگ اس ےس نرر ہن راہ ایگ دیزم ایک ایک

ے ںیھت سھگ یئگ ںاایلگن ومعق اھت رےتش اک....اس  ی وکیئ ہی

م

ے
ي 
ز

ج

ز
ل
ھکل ھکل رک.آالننئ ااکسرلپش افرزم رھب رھب رک ارر  

 -رک ر ے ےھت ںایرایت  ی یاشن ارر ااّمں ایکس ینان

رک  اواگ....نانا بس کیھٹ او...ھچک ںیہن ....رپوسں مت اج ریہاجؤ یگ "مت یلچ ریہ ارر یتہک ریہ وخن وک یتکپھت رہ

ہک اباب ےصغ  ای..اپوپسرٹ وک افحتظ ےس اپھچ نریہ رکیت کیپ امن یھباس یدلج یےگ." ےتہک اوےئ رہ دلج ںیل

 .ںیہن الج ن آرک ااکس اپوپسرٹ یہ ںیم
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ارر اپوپسرٹ وک اپھچےن ےک دعب رہ رمکے ےک  ر ںی آیت ںیآراز زیت ابرہ ےس ونہز ہاررں  ی ریہ زگریت رات

 .ریہ اسھت اسھت ڑبڑبایت نکیل رک اُرےنھگن یگل رپ ھٹیب زنیم نررازے ےک اسھت یگل

 "ےگ رک ںیل  ا رہ بس کیھٹ اوں..وکن ررےک اگ ےھجم....نانا  ںی و اج ریہ ....ںیماجؤں یگ یلچ ںیم"

 .اوےت انس نہایڑبڑباٹہ وک مک ز ارر ایکس ایاےتھگُن اپ یہ بیےن نررازہ وھکال و اےس نررازے ےک رق نانا

ارر اس  بج رہ اانت وخش یھت رات یھت رہ یلہپ ںیم زدنیگ…راھک ال رک اوہنں ےن اس ےک رساہےن ےک ےچین ہیکت

نھک اوا. اس اموحل ےن اےس اےنت نھک  ....اںیہنیھت ہک رہ انب رتسب ہک رفش رپ وس یئگ رکف یھت اس وک اینت  ی وخیش

رسخ رکےت  . رر رر رک آںیھکنوسیت یہ ےسیرہ رات ا رہو  ہن اویت تیثیح یسیا ایکس اوےت. اس رھگ ںیم ہن نےیئ

 .ومدن رک ہکلب آںیھکن ںیہن

 ےنھکیےئگ ارر اےس ن ھٹیب ۔۔۔۔ نانا اس ےک اپس یہدنین اک ااظتنر رکےت نوگنں ےس ونمر اویت ںویرپ

ے  ے رہ وطاط ارمہح یھت اجن اویت  ی نیرادل ںیم سج وطےط ںیم ےگل۔۔۔۔ارالن  ایم

ک

ج

ب

 ےا
ي
ے
ل
 
ی
 راانت ایپ ۔ اںیہنے

ر ےت  رایت رہ گنج ڑلےنیک  ے اھت۔۔رہ اس یک  ے ںیہن ارالنرں ےس یھب  ی اھت۔ ابیق ںیہن ارمہح ےک رادل ےس یھب

 ۔۔۔۔آےئ ےھت۔۔۔۔اےکس امرٹسچن اجےن  ی تیج گنج رہ اس قح ںیم کیےھت ارر ا

 ۔نن ارمہح ان ےس افخ او رک ےنہک یگل کیا

 "رھجم ےس ایپ رکےت  ںی ں ا۔۔۔ ویک رطح او اجںیئ نررسرں  ی آپ یھب"
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 رہمابن رضرر ریتہ ااسنن رپ اینت دقرت ہشیمہ دیر ے ہک اش نے ےکس سب وسےتچ یہ اس ابت اک وجاب ںیہن رہ

رضرر اس رپ اجن ڑھچاتک  ے۔رہ ااسنن  کیا  ے و وکیئ اس ااسنن ےس رفنت رکےن یتگل ن ای ی ے ہک ارگ اسر

تبحم وک اسھت ابدنھ  البرہج  ی کیرضرر ا ترفن ولخمق۔۔۔البرہج  ی ینررس ایرچدن رپدن  او اتکس  ے وکیئ یھب وکیئ

  ے۔۔۔ الیت

الھب  " اوہنں ےن اہک دخا یھبیئگ اویت نیرت ہدیدنسپ ےیل ےریم یئگ اویت ہدیمت  ا دنسپ نررسرں یک  ے ےسیج ےسیج"

ےتکہم اوےئ  کیارر اب اےس ا وھبال  ے ہک اس ےک دنبے ےک آس اپس تہب اکےٹن اگ آےئ  ںی ہیےیھبک

وک  تیاذ ین ادش رضررت  ے۔۔۔ اتہک اس وھپل وک اپ رک رہ اکوٹنں  ی رتراتزہ رےنہ راےل وھپل  ی ہشیمہ

 رفاومش رک نے۔۔۔

ےےن اےس نس زہار ررےپ ن اباب

ئ

اک زماج اہتبل تہب ربمہ  یرک ےل۔۔۔ اامں ارر نان یاردیرخ یہک رہ رضرر ی 

۔۔۔امحن ارر ایرکرا ےن ااکس اسامن کیپ ہین۔۔۔نا ی یاردیرخ یاس ےن رضرر اھت۔۔۔نانا ےک اسھت اج رک یہ

 ۔یھت نرر اج ریہ ر ے۔۔۔آرخ رہ اینت ےتھکینل وسمس رک اےس ن یلع

 اپھچ ر ے ےھت۔۔۔ یڑھج آوھکنں  ی لسلسم نر نن ےس اینپ نانا

ہن  ہیےس۔ ۔مت نرونں اےس رک نر وخیش۔۔۔امں ابپ و وخش اوےت  ںیریہ  ے اھبگ ںیہن ڑپےنھ اج ریہ ہی"

 "ال ہتپ او اجےئ ہیےایاو اجےئ  شیاو ہک اہجز رک
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رہ ال ہتپ ہن او اجےئ۔۔نرونں  ایہن او اجےئ  شیاھت۔۔۔ اس اک اہجز رک ایارر اامں وک ن ینان وھچاٹ اس رچکیل ہیےن  نانا

 ۔رراہن او یئگ اولناع اہک۔۔ ارر رہ امرٹسچن یک  ے رطف راھک ارر اےس ناعرں ںیم کیوک ا ربیمہ ےن اینپ

 ۔۔اابسق یک  ے رہش

 ۔۔آزان یک  ے رہش

 

 

 ۔ ےک لب وھگم وھگم یئگ یھڑیتھچ ےلت ا اریچن  ی وپرٹاریئ نیرصمرف رت ےےک رسیت رباطہین رہ

 " اوں آگ اگلےن آیئگ امرٹسچن ںیم"

اےس رپراہ  ںیھکی۔۔ ےلھب ےس ن اھکیےس ن تےن ہنم ہپ اہھت رھک رک الچ رک اہک ۔۔۔ دنچ ولوگں ےن اےس ریح اس

ابمل نرہٹپ امرٹسچن ارئ وپرٹ  ۔ اس اک دیفس وبلمس یھت ںیم ولشار ارروگل نانم ضیمق نار دیفس ۔ ۔ رہ ریھگ یھت یہن

 رک راہ اھت ارر اخص رک رہ آےن اجےن راےل ےل اسامن ےک اسھت اھجل راہ اھت ۔۔۔ افصیئ  ی

 ۔ےک لب وھگم رک اہک  یھڑیےن رھپ ےس نرونں ابزر الھپ رک ا اس

 ں  ی یہن اب یھبک اوں امرٹسچن ۔۔۔۔۔ںیم آیئگ ںیم
 
 "ہن رال ا ۔۔ ارر مت ےھجم یھبک ررر

 ۔۔ یہیااشرہ اھت و رہ  اک ارگ وکیئ رعنہ اھت ۔ رسمت راشنامین یہیاقنرہ اھت و رہ اس رتق ارمہح اک  اک ارگ وکیئ یتخب وخش
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 ےک لب وھگم اج ا اھت ۔ یھڑیا

 انکرہ ہن اھت و رہ سب ۔۔۔ رہ ارمہح اک روجن اسرا اھت ۔ اکارگ وکیئ ایر راتح ےک نر وکسن

اھت ہک رہ رہ نھک ےس نرر او  ااسحس تہب وخش آنیئ ہی۔  یھت رھگ یئگ ااسحس ںیم دیےک دش یاک نم ےس آزان رہ

۔۔۔ اشم ارر رات  ےگ ارر سب ۔۔۔۔ اہجں حبص او یگ ےس اجںین تیثیح اےس بس ارمہح  ی ںاہیےھ ارر  یئگ

 ۔ اجاجب رظن آےن ںیگل العںیتم  ی ں۔۔۔نوھکں ےک ااعتسرے پھچ ےئگ ارر وخویش آہ یہن وکیئ نکیل

 ںیم ںاپوین وک ےلھک ےلین یتشک نرہٹپ اہجز اک ابنابن انب ایکس رپ رہلاات ااکس دیفس رسزنیم ےک احمک اے رتق  ی ربریغص

 رراں رکےن اگل ۔

 ول " اجب راہ اھت ۔ یاک اگ ا "آرڈرن ڈنیب زکویم وٹویاٹگر رپ  کاےنپ وھچےٹ ےس ارٹکیل رجیا نیٹ یکیارم کیا

ننہل  اتہون ایب رکسماٹہ ےس اےس وھپےتکن اگنبیل رشیلیم ومسےئ ارر اینپ آوھکنں ںیم ےک رحس وک اینپ اگنبل

  ۔ یھت رک ریہ رسوگیش اےنپوبحمب وشرہ ےک اکن ںیم

 یکیارر ارم او یئگ اہک ۔ رہ دفا یس دیآدم رپ وخش آدم ںیم ن ای ننھ ےن اےس یئن   یول یرشامٹہ ارر آرڈرن  ی اگنبل

 ۔ یگل ےنیاو رک رکسما رکسما رک اےس نان ن یےک اپس ڑھک رجیا نیٹ

سلہ یہن اےس ااظتنر ےس وکیئ نکیل یھت ےٹنھگ ےس ااظتنر رک ریہ اھت رہ نیت ایآ یہن ےنیل وکیئ اےس
م

 اھت رہ اےلگ نیت 

سلہ یہن ۔۔ اب اےس وکیئ یھت ےٹنھگ ارر ااظتنر رک یتکس
م

 ۔۔۔ اھت یئھب 
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 آریہ اویئ اھبیتگ ڑل ی نیسکم وکر اکٹلےئ اک ہازینئ ۔۔الگن رکاس گیب ایاےنپ  ام اک وبرڈ نرر ےس رظن آ اےس

 ۔۔ یھت

گل راہ اھت  اسیا یھت ےس رہ اھبگ ریہ یررہن سج زیت رطف یکپل  ی ڑل ی نیاو ارمہح " رہ کپل رک اس وکر ںیم"

 اےس ۔۔

 _ ے ابےئ ابےئ ےنہک آیئ ںیہن ےنیل

 "۔۔اویئگ ریےھجم ن یارہ السم..... وسر"

 ےک اجبےئ السم اہک۔۔ ہک اےس ااھچ اگل اس ےن ولیہ ای.....؟" ارمہح ےن السم اک وجاب نںیلچ ،ابت ںیہن وکیئ "

ااظتنر و  نہایآےت اوےئ...... رھپ ےھجم آ ا ڑپا....... ز او ایگ ٹنڈیسکیآ ا اھت اس اک ا ےنیل نرالص ےسج ںیہمت"

 آاکس۔۔ ںیہن اےس رتق رپ ےنیل ہک وکیئ یھت رک ا ڑپا_" رہ رشدنمہ او ریہ ںیہن

ہک ارمہح ےک  یھت ےس لچ ریہ یزیت رہ اینت ۔۔ اہ ا آےگ آےگ ےنلچ یگللکن یئگ یسنہ رھپ اس  ی لکش ینب  ی ارمہح

 ۔۔ اسامن اُررپ الںیئ...... ڈلبگن  ک آںیئںیئگ ھٹیب ںیم لکشم او راہ اھت..... نرونں یسکیٹ انیاس اک اسھت ن ےئیل

 ۔۔ےک ادنر آںیئگ ارر ٹیلف

جن ےک اسےنم ہ اخیل ٹیلف
ُ
جن ارر الر
ُ
 ارنپ نچک....... ارمہح  ی یlاھت...... نر رمکے اسےنم...... وھچاٹ اس الر

 ...... رار۔۔ےیل ےریم اصف رھتسا ٹیلف اسی..... الھک ںیئگ ہیازعاز آںیھکن
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 کیہگج اکنل رک رفش رپ ا رےھک ےھت ارر ہن اجےن ےسیک اہجں نر لگنس ڈیب ،ےل آیئ رمکے ںیم کیاےس ا اہ ا

 ......ہگج یھت دنچ دقیم رہ ان ےک ےنلچ رھپےن  ی ًانیقیاھچب اھت  سیاھت....... اہجں رٹیم ایگ ایاھچب سیوفڈلگن رٹیم

وسےئ  ں۔۔ رہ ویک..... ارر ارمہح اک ہنم نب ایگرطف ااشرہ ایک رتسب  ی آپ اک رتسب  ے...." اس ےن رفیش ہی "

 ۔۔ےچین

نروخاتس  رقفہ اس ےن ربجاً رکسما رک نکیل ہیاگ۔۔"  وک اہھت تم اگلےیئ زیچ اس ےک العرہ یسک ،رباےئ رہمابین "

 و ذرا کھج رک اہک۔۔ یھت اہف ہازینئ ہکناہک ارر ویک ادناز ںیم

 ۔۔انب نےیئ رزارر ڈنیس اہ ا ےن اےس اکیف  ک رہ اتزہ نم اویئ بج

 اےنپ یتمیق ےس اہک ےسیج وخیش یسیرٹے وک آےگ رکےت اوےئ اس ےن ا یس رطف ےس۔۔" وھچیٹ یریم ہی "

وھچاٹ  ہیالفٹئ ےک دعب اےس  یبمل ..... اینترک رہ یئگ ھکیاو...... ارمہح ن رک ریہ تیےس اےس ھچک انع زخاےن ںیم

 .....اج راہ اھت ایک اس وخان شیپ

وسہا ہک  یھب ہیارر اسھت اس ےن  وسرپ)اھک ا( رات ےم او۔۔"ارمہح وسےنچ یگل او ارر ایلص ادتباہیئ ہیےدیاش "

ارر   ےک ےیلولازامت وک رےنھک اجیت اگلیئ ارر زیم کیےک اسھت ا زیم یاوات و رھپ ڑب ایان ےک رھگ آ یکلم ریغ ارگ وکیئ

 .....اویت یلیصفتےو ابت یہ اھکےن  ی اوات، یلیصفت ادتباہیئ ہی

 زیچ یھب یسک ،۔۔" رباےئ رہمابینرہ رھپ ہہک یئگ  ے...... ےھجم اج ا  ے۔۔" ارر اجےت اجےت یھب او ریہ ریےھجم ن "

 "اگ۔۔ وک اہھت تم اگلےیئ
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وک ارپسے رکےن  زمااکشل ےک رپویف یئن رپ رےھک یئن لبیٹ ی....... اڈٹسریہ وک اہھت اگلیت زیچ کیا کیرہ ا نکیل

وج اہک اجات  ہیہک  ینعی......ے ںی ہک رہ سک دقر ایلص یھت ریہ ھکین ہی..... نرالص رہ رصف ےس اس ےن ادتباء  ی

 ہیو  ںیہن اوات  ے الص یہ اکیپ اجےئ رہ الص  ی ےل ایل مرپویف رباڈن اک اگنہم ارر اہیئ انتک یھب  ے ہک اپاتسکن ںیم

 چس اک ادنازہ او راہ اھت ہک اپاتسکن ںیم ارپسے رکےت اےس ھچک ھچک یقیقح غیےب نر زمانتک چس  ے..... بس ےک رپویف

 یاجن وھچڑ زم  یو اس ےن رپویف ارر رہ کھت یئگ رطعم او ایگ  ے...... وپرا ٹیلف ریہ یتدیرخ یہ اکیپ رہ الص  ی

 کی..... اہتبل اتکوبں رپ اس ےن رصف ایگل ےنھکیاپ اک اسامن راھک اھت رہ اےس ن ھچک کیم یہ بیرق ارر رھپ ر ںی

راہں تن ےئن روگنں ےس اجس رک رھک  یہ خیاتر یرصم یاسر ےھت ےسیج ےسیا ےسیا ان ےک اٹلٹئ یہ ہکنویک رظن ڈایل

 ......یھت ریہ ںیہن نیپسچل او، ارر دہع رفوعن ےس اےس یھبک یئگ ین

ز وک ن یراش، ابڈ سیف ،ایک آمٹئ وک کیچ کیا کی...... ارہ راش ررم یئگ رھپ

ج
ج  

ےاھکیراش، ولس
 

ی

حئ

ےک ابھت  ئ...... 

 ں وک یھب وھچیٹ وھچیٹ بٹ ےک انکرے ریھک

ج
ی

ی

وک وھکل رک  ٹنبیک کیا کی..... اآیئ ..... رھپ رہ نچک ںیمب

ز وک وساھگن یھباھکین

ج

ز
م

ی

ئ

ئ

ب

ارر ےلہپ  اس ےن آن ایک یر راھک یٹ ..... الرجن ںیم..... نررسا رمکہ الک اھت..... وفڈ آ

 ..... نر دعن ونڈزل ےک ٹکیپآرک ونڈزل انبےن یگل اگل رک نچک ںیم لنیچ زکویم کیرھپ ا ریہ رکیت کیچ لنیچ

 اررےایرتنہ ن رپ یہ ابرل وک زیم وک ےتنس ےتنس اھک یئگ ایام ررڈڈیڈاےل..... ارر ا امن ابرل ںیم ےلانبےئ..... ڑبے ایپ

 ۔رپ آ رک وس یئگ دنب رک ےک لگنس ڈیب یر یٹ

 "زماق اھت ۔۔۔ولیئاھت اںیہن انا ایک دصیف سیت"

 اج راہ اھت۔ ایوک ابرہ ےک دعب اک رتق او اگ بج اےس ااھٹ رات



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 43 

ہک وخاب  ے  ےلہپ و رہ یھجمس ،ررانشس اوںیئ امسںیتع آراز ےس ایکس ااجنین کی" ااںیھٹ سم اپاتسکن۔۔۔زیلپ"

 ہک نانا ڑل ی اویئ تو اےس ریح آراز آیئ بج نرابرہ سم اپاتسکن۔۔۔ سم اپاتسکن  ی ،ریہ وس رہ دبوتسر وسیئ

 ہہک ر ے۔ ںیہنےںارمہح ویک ےھدیس ےھارر دیس وبل ر ے  ںی ںویک آراز ںیم  ی

 وب ن ای ۔۔ اس  یرٹٹس یم ڈنی۔۔۔ارپسے رک نرں یگ ہی اک اپس  آیکپ ۔۔۔ررہن ںیمارمہح۔۔۔زیلپ یڈیل"

ے وتفہں  ک  اک ںیم وب  ے۔۔۔یئک نیرت یدنگ  ی

گس

 وتفہں  ک ھچک اھکےن وک نل ںیہن  ے۔ ارر یئک ریتہ ئ

 "ہااتہ

 ۔یھت اھک ریہ یاہنر نانا ےک اپس یھٹیب و وخاب ںیم ارمہح

وتفہں  رہ یئک یھت ہہک ریہ ۔۔۔رہ حیحصآیئ بی اک ےک رق دب وب ایکس نیرت یدنگ  ی اک ڈنکھ الھک ارر ن ای ارپسے

 ۔یھت ںیہن اخےن رایل

 ۔نانا" رہ الچ رک اھٹ یھٹیب"

*********** 

 ارر ایرتنہ ن رپ یہ وک زیم ابرل

 ۔رپ آ رک وس یئگ دنب رک ےک لگنس ڈیب یر یٹ

 "زماق اھت ۔۔۔ولیئاھت اںیہن انا ایک دصیف سیت"
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 اج راہ اھت۔ ایوک ابرہ ےک دعب اک رتق او اگ بج اےس ااھٹ رات

ہک وخاب  ے  ےلہپ و رہ یھجمس ،ررانشس اوںیئ امسںیتع آراز ےس ایکس ااجنین کی" ااںیھٹ سم اپاتسکن۔۔۔زیلپ"

 ہک نانا ڑل ی اویئ تو اےس ریح آراز آیئ بج نرابرہ سم اپاتسکن۔۔۔ سم اپاتسکن  ی ،ریہ وس رہ دبوتسر وسیئ

 ہہک ر ے۔ ںیہنےںارمہح ویک ےھدیس ےھارر دیس وبل ر ے  ںی ںویک آراز ںیم  ی

 وب ن ای ۔۔ اس  یرٹٹس یم ڈنی۔۔۔ارپسے رک نرں یگ ہی اک اپس  آیکپ ۔۔۔ررہن ںیمارمہح۔۔۔زیلپ یڈیل"

ے وتفہں  ک  اک ںیم وب  ے۔۔۔یئک نیرت یدنگ  ی

گس

 وتفہں  ک ھچک اھکےن وک نل ںیہن  ے۔ ارر یئک ریتہ ئ

 "ہااتہ

 ۔یھت اھک ریہ یاہنر نانا ےک اپس یھٹیب و وخاب ںیم ارمہح

وتفہں  رہ یئک یھت ہہک ریہ ۔۔۔رہ حیحصآیئ بی اک ےک رق دب وب ایکس نیرت یدنگ  ی اک ڈنکھ الھک ارر ن ای ارپسے

 ۔یھت ںیہن اخےن رایل

 ۔نانا" رہ الچ رک اھٹ یھٹیب"

 وبلت رپ ڈنکھ راھک۔ " اس ےن دنکےھ ااکچ رک ارپسے  یایک ےن ارپسے ںیہن ںیم ایھب"

رظن  ۔۔۔۔ اس  یوکشش رکےن یگل وک اچہپےنن  ی زبس آوھکنں رایل یرسخ وبلھج آوھکنں ےس رہگ اینپ رہ

 اتارر اےس رہگا زبس رگن رہ رطف ریت ںیھت ےک وبھج ےس دنب او ریہ دنین آںیھکن ۔۔۔ارر ایکسیھت ندنھال ریہ

 زبس زبس نھک ر ے ےھت اوا رظن آ راہ اھت۔۔۔ اےنپ اہھت یھب
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۔۔اےنس افخ اس او رک اہھت ےس رپے ایآ بی اک ےک رقےوبلت اک ڈنکھ رھپ ےس الھک ارر ایکس  ی ارپسے

 ایک ،رکےن  ی ناجیاےس ا رضررت یھت رپسے، ایک ہیےالب یھت اف ایک ،لھک یئگ یوپر آںیھکن ۔۔اس اب ایکسایک

 ۔۔۔ںیم ذہمب ن ای ہن او یتکس اےکس انبء رتیق

 ذہمب ادناز  ے انتک ریغ"

 اےنس انسنہ ہااہ نکیل دیذہمب" اش ۔ "ریغںیئگ لیھپ زبس آںیھکن یرہگ۔ نراتسہن او یئگ ریغ آراز ااہتنء  ی  ی ارمہح

 ۔ایرک ن یرھپ ارانہ وتلم

 ےگ" ارمہح ےن اینپ وھکیس ںیہن اوصل یھبک االخیق ینڑپھ ول اینب ںیم ںرویٹوینویےیڑب یڑب یھب مت ولگ ینتک"

 ےک ادنر ادنر رک ن آدم ےک وچسیب اک آاغز امرٹسچن ںیم ریرقت یلہپ

ی
ج

 رکیت ں۔۔۔ ویک ی اعطق ںیہن ریاھت۔۔۔ ن اینھک

۔ یئگ سم ارمہح" ہہک رک رہ وخن ابرہ یلچ ۔ " ابرہ آ اجےیئںیگل ےنھکیزنط ےس اےس ن ۔۔۔۔اس ابر زبس آںیھکنرین

امرٹسچن  وسےنچ  ی نہای ے۔۔ ز اہک ایگ یاےس اگل اےس زنطا ڈیل ں ا اجےن ویک ارمہح  ام ااھچ اگل نکیل یرک ڈیل ارمیح

ااکس  اھکےن ہپ ر ںی ہک رکیت اگلیئ ری۔۔ اےنس اج وبھج ےک ن۔۔رہ ہنم نوھ ہک ابرہ آ یئگیھت رضررت ںیہن ںیم

 ااظتنر۔۔۔

ز یجس اھکےن  ی ابرہ الرجن ںیم نکیل

ج
ئ

ہن نر  کیاہتبل ا ںیھت آ ریہ وخوبشںیئ ااہتشازیگن اھکونں  ی  ا یہ یھت م

ااکن ادنازاھت رہ عمجم  ایاافتق اھت  ہیھچک ونڈزل ےچب ےھت  رل راھک اھت سج ںیمرپ اب اھت ارر زیم وپرے اپچن اک عمجم ابرہ اھٹیب

 اےس وھگر راہ اھت
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 ےسیج یھت کٹل ریہ ےسیا ابںیئ ناںیئ وچیٹ وگدنیھ ابولں  ی رطز  ی یئایشیا ےن اہک سج  ی ڑل ی کی" ااجےیئ ھٹیب"

  اھکےن ےس ےلہپ دی۔۔اشیئگ ےس ابرہ وھجل راہ او۔۔ ارمہح ھٹیب امرے وھبرا اسپن ڑھک ی ڈنکیل

 ..او ا اواگ اعتمرف

 .سم اپاتسکن  ے..ارمحه..اہ ا ےن اہک ہی

ه وجش اہکں ایگ اہ ا

ج

 ..وسہا یہ ےسی..ارمحه ےن ااک نراتسب

ے  

 

ے ..ںیمہ

لل

 ..یس او ااکسٹ ڈنیل ئ

 ...ےن اہک رپ رہ رکسما ہن یکس آمروگٹ..وھبرے ابولں رایل رشیل ںیم

 یھت ریہ ھکیولر ےن ےب رتاھ رکسما رک اہک..ارمھح ن یٹیب ارر وبتہ یلتپ ےس او..وبتہ یبمل رجینم ولر ںیم یٹیب ام

 اقوب ےس رہب  ے آدم ےس یھ اس  ی یسنہ ےک اس  ی

ےرک اٹسلئ ےئل اوے سج وک رہ وصہیف .رمناہن رئیہآراز ایئ ارنر ںیم ذعرا او اکشوگ ےس..ڑلڑھکایت ںیم
ن 
اۂے

ج

ي

ی

اٹپئ  سی

ذعرا ذعرا  یس یاج ےک رہ وھتڑ اجے بت یہک یذعرا ےک اگل ن وچیٹ یبمل  ی ارگ رش یل ینعی..رہ ذعرا یلکن یھت ھجمس ریہ

 .نک او اگ اناو اگ رہ ریح او اگ رہ مک او اگ ارر وج ںیہن ںاہیےک اب وج  رہ اجن اجےئ یگ اٹپئ ےگل.رپ ریخ

 .اگل ا..اہ اےن وبانل رشرع ایک وک اہھت ںیہن زیچ ےن اپ ےس اہک اھت  ا ےک یسک ںیم

 ....رہ اصف رکم یئگیھت رصف راش ررم یئگ ںیم
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 .. ے رشیل وھجٹ وبل ریہ ہی..اک ھنم لھک ایگ اہ ا

 ..اہ ا وک...ارر اہ ا اخومش او یئگ ےن آھکن ےس ااشرہ ایک رشیل

 ...رطف ااشرہ ایک ےپ رےھک ابرل  ی ےن زیم ...رشیلہی

 ےنہک ےپ رہ ڈر یس یہ ہیےک رصف  راھک اھت..رشیل ںاہیےو ےلھپ ےس یھ ہی...ولعمم اس ےک ابرے ںیم ایک ےھجم

ے ں..ارر اےس اوسفس اوا ےک اسرے ونڈزل اھک رک ابرل نوھ ےک ویکیئگ

ج

 ..راھک ب

اتپ لچ اجات ےک اہ ا ےک ونڈزل سک ےن  اںیھن و یھب یتین ولعمم اھت ےک رہ ابرل نوھ ےک رھک یھب رمعحه وک ںیہن ایھب

 ..ۓاھک

 ..ےن اہک ..رشیلآپ وک ڈرٹسب ایک ی..وسرۓ ے ارمحه آپ اج رک وس اج کیھٹ

 ...او رک وپےنھچ یگل یاھک ا..رہ ڑھک ارر

  ےن وگ ےک اےنپ ہنم ےپ اہھت رھک ایل ..یٹبیگل ےنھکینرسے وک ن کیا اپوچنں ےلھپ اےس ارر رھپ آسپ ںیم رہ
ّ
 اھت رپ ل

 ... ے  ااکم وکشش رک ریہ ررےنک  ی یسنہ ےک رہ اینپ یھت ریہ ھکیارمحه ن

ے

ی

 . ے..ذعرا ےن وپاھچ آپ وک ارر وھبک یگل اب
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ےابت نب یکس یہیاھک ا و اھکےت  ے  ا..اس ےس  رگم رھپ یھب یگل وھبک و یہن ںیہن

 

 اےس وھبک یگل چس ںیم ..یل

بس اشلگن اھکےن  ے  انب  ے..ایک ایک اس ابت اک ااظتنر اھت ےک اس ےک ےئل اھکےن ںیم نہایذ ارر وھبک ےیس یھت

 ..یھب یسیےک ھچک ن

 ..دقر اتمتن ےس اہک ےن یسک ..رشیلیاھکےت ڈیل انب وھبک ےک اہک ا ںیہن مہ

ے یھب الھکےت

ج

 ..رہ رمکے ںیماھکیسب ذعرا ےن اےس وھگر رک ن ایآ ںیہن ھجمس ںیم  ی اہک یسک ..اس ےن ارنر ںیمب

اۂٹہ اویترتسب رپ وس یئگ ارر رفیش ایئ

ج

یي
ی

ج

ھي
ی
ب

 ..وس یئگ ےیس ن ے..رہ اانیمط انا ایک دصیف ر ے سیت ..اویتریھ ..ابرہ 

 ...اینت افصیئ ..اینتلکن یئگ خیچ ےک اس  ی ھکیےس ابرہ اک رظنم ن ڑھک ی و ررم  ی نن رہ وس رک ایھٹ اےلگ

 ..وخوصبریت

اک رظنم اھت..اہجں رس زبس اھگس اک الھک قطه اھت ارر  اس ےک ےھچیپ ہیےیھت ایئ ںیم ےک سج راےتس رہ اس ٹیلف ڈلبگن

 سج رپ نرر نرر  ک ہگج ہگج وھپل ےگل ےھت..ےعطق ےک اپر ڑسک یھت ںیم ںویرایک

 ینب وکیئ ےسیج اخومیش ارر اینت ںیہن یہ آیئ اڑ رک اس ےطخ  ک یھبک اتگل اھت نوھل یٹم اسیےک اشنن ہن اھت، ارر ا رگن

وغشمل  ے۔۔  رکےن ںیم شیپ وک رخاج نیسحت  ے و رہ اخومیش ارر ارگ ارتا یھب ںیہن رپ ارتا یہ ونع ااسنن زنیم

 وموجن ںیہن مرپویف یھب کیرپ ا لبیٹ یوکرز ےب نکش ےھت، اڈٹس اھت..... ڈیب اخیل یہ اھت..... اسرا ٹیلف رمکہ اخیل

 آیئ راش اغبئ ےھت۔۔ رہ نچک ںیہم سیف ز،وپمیش لک رات  ک رظن آےن راےل بس یہ اھت...... راش ررم ںیم

 ۔۔یھت ٹچ ریھک کیو اکررٹن رپ ا
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 "اہمترا  اہتش۔۔ "

 ارر اسڈیئ اکیف گم ینتج کیا ےک گم ںیم اکیف ،ںیم ٹیلپ کینرنھ ارر وشرگ ا ،ےک سیپ اجم، ہار ڈلب رریٹ اڈنا،

 .....گیب دعن یٹ کیرپ راھک ا

اس  ومعمیل کیاھت..... ارمہح وک ا ایوھچاٹ اس اتال اگل ن کیا ںیم نےس رپر رک نرایم زریجن کیوک ا ہاررں ٹنبیک ابیق

 ے ھکیبس ن ہیاکٹھج اگل 

 ہ
ہ

او  اس وفن ےس ابت ںیہن ایھب اس...... اس ےک اپس وفن و اھت نکیل ومعمیل ئرک..... سب 

وفن رک ا اواگ ارگ رہ اس  ...... اب اظرہ  ے، اےس وخن یہیھت ین اابت اپاتسکن رکر رات اہ ا ےن اس  ی یھت یتکس

انا رک ا ڑپات  ابت رپ ابمل لب یھب و...... یبمل یھت ریہ ابت رک ا ہاہ یہ نانا ےس یبمل ےس ےکٹھج ےک ابرے ںیم ومعمیل

 اھت۔۔

 رانہ۔ رایت ریٹوینویےےل اجےئ یگ ںیہمت ۔۔"ون ےجب آرک ڈریبیھت رپ یگل جیٹچ رف ینررس

 ۔آیئ یہ ہک ڑل ی ایہک ڑگ ڑل ی یس وھچیٹ  ایم ون ےجب ڈریب ۔۔کیھٹاو یئگ ررک ےک رہ ایت  ااتش

 "ےل اجرں ریٹوینویاےنپ اسھت  ےن اہک  ے ہک ںیہمت اوں۔ ےھجم رشیل ڈریب ںیم"

 "اوں اج ریہ ریٹوینویابر  آج یلہپ ارمہح اوں۔۔۔ںیم ںیم"

 "اج اتکس  ے ایےک ادنازہ اگل ھکین ںیہمت ہی"
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ے ،یگل رکسماٹہ تہب ایھچ ارر ارمہح وک ایکس رکسمایئ رہ
ف

ج

ن
ےي ےا

ی

ارر ےسھگ اوےئ وشز  زنیج اویئ یسھگ ارمہح وک ایکس کت

 اےھچ ےگل۔ ارر اےکس ربزیس یھب

ی

 

ج

۔۔۔ یھت دقم رےنھک اج ریہ ںیم ریٹوینویرہ امرٹسچن  ہکنویک راےل ناتن یھب ن

  ا۔ یھت ینگل ایھچ زیچ اےس رہ

 یس ینم کیا ۔ ڈریبآیئ وک الک رک ےک رہ اےکس ےھچیپ ۔ٹیلفےس ابرہ یلکن یزیت ےس رھپ" ڈریب یآاجر دلج"

 ۔یھت یڑھک روک ےئل ایت اسلکیئ

 ۔رطف ااشرہ ایک تسشن  ی یلھچپ  ی اسلکیئ یس اجر" اےنس ینم آ اجر ھٹیب"

 اھت۔ ایگ وک اجیھب اس رپ ڈراپ رک ا اھت اےس۔۔۔اس ےئل اخص ڈریب و

 "ںیہن رگارں یگ ںیہمت اوا ارمہح۔۔۔۔ آ اجر  ا۔۔۔ ںیم ایک"

 رپ ھٹیب اسلکیئ یس ینم  ی ڑل ی یس ارر اس ینم ڑبڑبا رک رہ یئگ رگا نرں" ارمہح ارنر ںیم ںیہمت ںیم دیاش نکیل"

 ا  رطف یھب ۔۔۔ ڑسوکں رپ ےس زگرےت اس ےن یسکریہ نابیت یسنہ اینپ ،رھپریہ اپھچیت رشدنمیگ ۔ ےلہپ اینپیئگ

 ایابنابن وک نر ارر دیفس ریہ وک ربےنس ےس رریتک وفاررںےک  یسنہ ہنم اپھچےئ رہ اینپ ےک ےھچیپ ارر ڈریب اھکین

 ۔۔۔ریہ امرٹسچن رپ اوا ےک گنس رکیت

ہااتہ  ے اس ڑسک رپ وکن  یج ا ے ہک ریم آ ریہ یسنہ " ےھجم اینت نانا وک اخمبط ایک ںیم ولںنانا۔۔۔۔" اےنس ایخ"

 ںیمہ ےسیک زرر زرر ےس وسنہں ہک اسرا امرٹسچن ااھٹک او اجےئ۔ نانا! زدنیگ رپ اہھت رھک رک اینت اجرں ارر ٹیپ
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 اہبےن اےھچ ےگل وج اس ےن ہی ے۔۔۔۔نانا ےھجم رتق ےک  ےب رک مسق ےک اہبونں رپ اسنہیت وھچےٹ ومعمیل

ےرپر ن ںیم زدنیگ یریم

ئ

 "ی 

******************* 

 

ےن رس ےس تہب اررپ ااھٹ  ڈریب ۔ںیہنجیھت رطف اھٹ اجیت ےک ان دنچ ابولں  ی رظن ڈریب نرران ابر ابر ایکس اس

اھت۔اوا  ےک  ام رپ اخہص رہگا کنلک اک ہکیٹ لیٹ ابدنھ راھک اھت۔ارر دخا اعمف رکے وپین ںیم وپین یس ینم رک ینچ

 یھت  ااکم وکشش رک ریہ ہگج رپ دھپےنک  ی گل ر ے ےھت۔ وج اک یہ نم ےسیج  ی ایڑچ وھچیٹ رہلاےت رہ یسک ںیم

او، اسراراہتس رہ  نرڑاریہ یھگب وسےن ی ارنن  ی اشہےسیج ،یھت الچریہ اسلکیئےسیراتمتن ےسا یگدیجنس ڈریب

 ومیٹ ورصف اانت، ینتک یھب اےس ااتر ےن ےک دعب رہ وبیل ،یھت ریہ وباھچڑیتہس ےک آاشبررں  ی یسنہ ارمہح  ی

اتباتکساھت،  اکہنیسپ یناشیپ ایکس ، ک الئ یھت ںرکراہ رپ ٹیسھگ اسلکیئ اےساینپےسیک ڈریب رکر،اومت! اجگنگ ایک

cognition, sapientia, humanitasاسزامعرت  خیاتر  یرطزریمعت یاب رہ آوفسکرڈررڈرپرباطون

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سج آرک ےک ےچین  ی سپمیک ںیم ریٹوینوی ے،  یاسےنمڑھک ےکنیع

 یھت ریھک ںیم1824ناینب آف امرٹسچنڑجااھتسج  ی ریٹوینویےےکاررپڑبےرہنسےرحرف ںیم

ئ

ملع  ،گ

 رکریہ باوٹسڈسٹن وکایضیف بیزہار ےک رق ہاسیل ًابیسج نراگسہ اکاموٹ ے، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وجرق ،تمکح، ااسنتین

وکاررآرک وکنگم  سپمیک آف امرٹسچن". رہ نیم ریٹوینویےی"ن کیےسا نراگساوں ںیم نینس رتہب  ی ے، ن ای

اےسھچک ھچک الاوراجعبئ  ںیھت یھکین یھب اس ےنالاورںیم رںیتامع  یاس رطزریمعت ،یگلےنھکین ادناز ںیم
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 ںاہیافقئ اقلب ااسذتہ  القئےکےسیکآابن ے، ن ای اہجنولعمم اھتہک ادنراسیک ںیہن ہیاےس ،یگل یھب رھگیسیج

 یھت اجیتن ااحلل رہ ھچک ںیہن یف اہں ایھب -،ےئگ ںیےیےکااتسنانبن اشرگنرںےسیکرہ ےسیک- اےھٹکےئکےئگ ںی

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ تہب ھچک ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وٹسڈسٹن اکمج  ہک رہ تہب دلجتہب ھچک اجن اجےئیگ یھت اجیتن ںیہن یھب ہیےرہارر

 ا،اکرہ وہشمرزیپ "،"ایلٹینای"رب ہکاو، ےسیج اجریہ  ی میسقت تفمزیچ ادنروکئےسیج-ادنراجراہاھتےسیاریفغ

"اس  ،ارمہح اس ےک اسھت ےنلچیگل یھت آےگاجیکچ اکیف اتلم". آاجؤارمہح! "ڈریب ںیہن یھب ںیم وجایلٹ

 ںیہن ھجمس ںیم اررایکس ںیھت ےسارطاف اکاجزئہ ےل ریہ یزیت آںیھکن ایکس ،رپڑھکاایکوکاڈنیٹس ےناسلکیئ

 یابردلج یہ کیہاہ راہ اھت ہک بس ا یہیےرطف وکوھچڑنے، نل یھب اررسکےھکیآراہاھتہک سک رطف ن

ارررہ  یھب ارررھپیت یھت یھب یزیت آدمررتف ںیم  ی بس وک۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وٹسڈسٹن ینعیےل، ۔ ۔ ۔ ۔  ھکیےسن

 ے،  لچ ریہ تہب نریتس یےسامہر یاررتسس رر ےلمںیہن ےسمہ یھبک یاررزیت رھپیت ہکےسیج یھتےسیا

۔ ۔ ۔ ۔ ،اس آراز رپاس ےن  یدقم آےگاجرکرگنن ومڑرکآرازن ےنسیب ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ،ڈریب ولچ ا،ارمہح! زیت

 ڈریب بیدقم رق رہناھکئ، ارراس ےسدنپ یزیت ذرایس

ئ

رگرپ ےکاپس  کیا رسزبسرگاؤڈن ںیم اوگ

 ارر اس  ی یاجرکڑھک

ئ

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔،رہ نس نم اسلکن ایگذرا نررےسیہ . ۔ ۔۔ ۔ ارمہح اکاینترطف ااشرہ ایک اوگ

اےس  ذعرا، وکاچہپےنن ںیم ابیق اھت،وکاس ےنوفراً اچہپن ایل رشیل اک رگرپ اھتارر ان ںیم ںابرہ ڑلےک ڑلویک

 بی۔ ۔ ۔ ۔ ۔اس ےناےکنرق االسلم مکیلع یھت ابدنھ ریھک ٹین ہاس ےن رسرپایس ہکناگل، ویک ڑارتقوھت

واس  افرغ اواجیت یےنسنہےسذرادلج رہرپےھٹیب اسلکیئ ےکاسھت ایکس اہک، ارگڈریب اجرکذراربھگائ آراز ںیم

 رامےطںیموجاس ےس اخص رکنامئ ےکابرےںیم ،ان بس ےکابرےںیم ،ےلیتیل ےسھچک ولعمامت یہ

اس نرران رہ سج ولخص  ،ایبس ےنالانالان ام ےلرکاعترف رکرا آئ یھت ںاہیدمنےسرہ  راہاھت، اررسج  ی



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 53 

 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ رہ البرہج  ے اےکننابؤںیم اویت یکلھپےےسرکسماےتر ےارمہح یکلہ

ئ

 یھت گ

ئ

بس وتہب  ہیےآگ

ے ںیم نیٹنیک -ریٹوینویاےساسےلھترک ںنامئ اررنرڑلایک اےھچ ںی

ئ

 الپئ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بج رہ اکیف ارراےساکیف آگ

نل  وکنل یہ وخوصبریت  ی ہریونال ارررب ں،ڑلویک ارررگرپ  ی رنامئارررگرپ ےکڈیل ےلیکچ یکسچ یآرخ  ی

 ۔ابت رشرع  ی ںویو نامئ ےن ھچک  نان نے یکچ ںیم

 ۔یگ ںیہک ںیہن آپ ےھجم ےئلیک ارمہح! ایک سم

ی ںیم کیےچبا ںیم ،سجیہک ادناز ںیم ایس اس ےن کیھٹ-اوں" ردعہ رکیت ںیم"

ج ی

اھتم رک نررسا  ہاٹیلک اھت

چ د ہ ںیم،اہھت آےھ رک ےک وبےتل  ںی
ع

 "اھکؤں اگ۔۔۔ ںیہن رات وک ہاٹیلک " اکپ 

 

ی
ج

 اگ۔۔۔ارمہح وک ایکس تم وبےیئل ںیم ںرھپ ہہک راہ اوں ہک نرایم ےھجم کش  ے،اس ےیئل ہکن۔۔۔۔۔۔ایکغ

 "یھت یتکسایک رہ ارر رک یھب ایاس ےن رظن ادناز رک ن ،نکیلیگل یکش ھچک رب ابت ںیم

 ؟ ںی امرٹسچن آ یکچ آپ

 ۔آیئ رپ یسنھ ےب روقیف رظن آ راہ  ے۔۔۔ارمہح وک نامئ  ی ےھجم

 ۔وبول یگ ںیم ناجاتن اھت مت رضرر نرایم ںیم اھکیہہک راہ او ہک، ن ےسیج اھکین ےسیےن اےس ا نامئ

 ایاک اس اترث نے ن یھت و سب وھبل یئگ رپ رمح رکر)ںیم ی۔۔۔ارہ ھجم ےب ہارےن اےکس اترثات اجن ےیئل ارمہح

 (اوےئ ےتھکیرطف ن ایکس
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 کی ےا لمکم رک یل ےن ارر ھچک ان نروتسں ےن وہنجں ےن میلعت ،مھ ںی ولگ وج آےکپ اسےنم ےھٹیب مھ نیت"

اےنپ ڈنفز  ںاہیوٹسڈسٹن وک عمج رکےک  قیوکوششں ےس اپاسکنت ےک القئ اف ذایت  ے ہک،مھ اینپ ایوصنمہب انب

غد  وک ونماےن  یکلم اک ارر ریغ ےنھےتکس ارر آےگ ڑب رہج ےس آےگ ڑپھ ںیہن رغتب  ی ،وجولباںیئ ےعیےک ذر

ج

ح
حطس رپ 

ےس ڈنف اےٹھک  ںوقیولوگں ےن رکلم فلتخم رط ۔ مھ سیتںیلم راہ راآ ےک وخن وک اثتب رک اک ومعق ںیہن

 زگنویس اینپ یتہب امہر ی۔۔۔۔ھچک وھتڑایک ر رٹیھت زکےئک،اس اٹزل اگلےئ،ھچک ویم سٹنویےئک،ا

 ۔۔۔۔مھ ےن ولطمہب دھف ٹبن ایلںیھت

 ہک آےت اسھت انتج دلج او اتکس رہ اینپ اس وصرت ںیم اوفرڈ تک ےتکس ےھت،رہ یھب رصف اپچن وٹسڈسٹن یہ مھ

و  ولبا رصف نیت رگین ،وصبرتراہش اک دنبرتسب رک ںیل
ک
 اج اتکس اھت۔ ایولوگں

اگؤں ارر  ،رہےس اپچن اک ااختنب ایک ۔۔۔مہ ےن ان ںیموموصل اویئ نروخاںیت نہایزہار ےس ذ کیا ںیمہ

و ں ےس ےھت
یص ی
ق

آ ےئگ اھتے ارر  ہتفہ ےلہپ یہ کیرہ بس ا–اھت  وخاب یہ کیا ارر امرٹسچن آ ا اےکن ےیئل وھچےٹ 

اعمل  ملع ےک اسھت اسھت رنہ ےک یھب رہےہکنویک ،راہش اک ااظتنم رک ایل ےن اےنپ ےیئل ان یھبس آےت اسھت یہ

 -اجب لم یئگ وک آےت اسھت یہ ان یھبس ےھت۔اس ےیئل

اطبل ملع  ےسیا ںاہیرک ا آات  ے،ےھجم رخف وسحمس او راہ  ے ہک مھ  ےک الک کیھٹ ںوک اگڑویئ کیا ںیم ان

 ساۂھت اسھت اگڑویئ اسھت اجنپب وبرڈ اٹپ ایک اقتیلب یمیلعت ٹیاپویئ اوےئ وج اینپ باکایم الےن ںیم
یلكہ ب
 ں۔۔۔۔

ے ےک الک یھب  

ی

ے اےنپ ایک  اہغ ںیہن نن اک یھب کیرکات راہ ارر ا ت

ع

ی

ن

ےاک م ر 

 
ئ

ے

م

 – ےس رسرگیم ئ
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ھچک  اانسن ںیم یمیلعت ۔۔۔۔آپ  یںیھت یہ یسیا بس مک ر شیب ،رہںیھت وموصل اویئ نروخاںیتس یھب ینتج ںیمہ

۔۔۔اہجں اےھچ ںیھت ریتہ ۔آپ الاور ںیمےس رفص ںیھت اھت۔۔۔۔۔۔آپ ان زہار ںیم اقِلب ذرک ںیہن

ے اناررں  ی یمیلعت

ک

ےرھب امر  ے۔۔۔۔۔آپ ڑپےنھ 
ي 
ے

ئ

لی
 
ی
 رادل اک اپاتسکن ںیم ،آےکپاےھچ ےس اےھچ اکجل اجںیت ے

اکم   ے۔۔۔آپ و وکیئ اکمن یھب ۔آپ اک و الان ذایتاک وٹسر  ے اپاتسکن ںیم ںاقونیل  ام  ے،ااکن الان ذایت کیا

ے یمیلعت آپ  ی رھپ یھب ںیھت رکیت ںیہن یھب

ئ

یلی ےی ےاقب

ی

رظح اس  یھب ۔۔۔۔آپ یسکھچک اقِلب ذرک ںیہن ںیم ت

  قحتسم ںیہن ااکسرلپش  ی

 یمیلعت ۔۔۔آپ  یایمہ ےن وجاب ن اھت۔۔۔نکیل اج ا ہاےئیہ این ںیہن نروخاتس رپ وجاب یھب ۔۔۔آیکپںیھت

وحنمس  اوں یہ آپ ےن  اھک اھت ںیم ںیم لیم یآرخ رک ۔۔۔اینپ ھکیاحتل ن ذینہ آیکپ رک ںیہن ھکین اقتیلب

  ۔۔۔۔یااھچ  ے۔اس رطس رپ مہ ےن ذرا وہج ن لج رک رم اجرں و یہ ںیم یامر

ے ینررس یئگ یجیھب آیکپ اطہبل یھت  ی ترگرپ ربمم ےن وج ایسفن کیا یامہر

م

ے
ي 
ز

ج

ز
ل
 راںیئ ارر اس ےن اینپ ڑپںیھ یھب 

ے ہک آیکپ ین

ج

ہ ی
ےذ
ئ 

 آوکپ ابلکل وڑ نے یگ  ااکیم دیااھٹےن ےک دعب ذم  ااکیم رطح  ی یھب تہب ابتہ نک  ے یسک چاۂتل

آپ ےس۔۔۔۔مہ اس وصرت  اک رتق ایل ےنیہم کیا ۔اس ےئل مہ ےن ںی رک یتکس اورک آپ ھچک یھب سویارر ام

 ےھت مہ اےنپ ااکسرلپش نے ےکچ ےھت۔۔۔۔ ناشیرپ احل رپ اکیف

اپےس  وھچڑ ےتکس ےھت۔اس ےئل اس ابر مہ ےن اینپ ںیہن یھب ںیم آوکپ اس تیفیک ۔۔۔۔نکیلےتین وک ایک آپ

ڈنفز  اوٹسڈسٹن ےن آپ ےک ےیل اوٹسڈٹن ےس رامےط ےئک ارر رھپ ےس ہاسیل۔۔۔ھچک نررسے اکنیل ینم

دہف وپرا  ہبمہ ےن ولطم ںیتکس یہن لکشم ےس ہک آپ وسچ یھب ۔۔۔ارر تہب لکشم ےس۔۔۔اینتاےھٹک ےیک
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 رچن-،فنکی،ارم،اگنبیلاپین-،اجنی،ملسم،اڈنیئاسیع اوٹسڈسٹن ںیم ۔۔۔ان ہاسیلوکشش  ی رکےن  ی

وقم اک ارتحام آپ رپ  رکرانرں ہک ان ارفان اک ارر ایکن ذنہ نیشن ہیآوکپ  اخس وطر ںیم ۔اس ےیلبس اشلم  ںی

  الذم  ے۔۔

 ے اس اچپس  نیقی۔۔۔ےھجم  ے؟آپ ےن اہک ںیہن اوفرڈ رک یتکس آپ اچپس دصیف ےن آپ ےس وپاھچ ایک مہ

 دصیف آپ سیت رک ر ے ےھت نکیل مہ آپ ےک ےیل ینتج اویگ  ی وکشش ںیہن آپ ےن اینت ےک ےیل دصیف

ےن اےنپ اکجل  وج ںیم ڑپیت ینچیبےھجم رہ اکر  و آپ ےئلیک ہن امںیتن رپ یھب دصیف ۔۔۔ارگ آپ سیترپ امن ںیئگ انایگیئ

 رےنھک القئ  ے ہک نج ہاسیل نایابت  ہی۔۔یھت یدیےس رخ گنویس اپرٹ اٹمئ اجب  ی اینپ ےک ذامےن ںیم

اجب رکےت  ھت۔۔بس ڑپےنھ اسیک ںی یہن ںیہک  ے رہ تہب اریم ڈنفز نےیئ اوٹسڈسٹن ےن آپ ےئلیک

 ںاہیاجنر ےک ذرر ےس  ایاڑ رک  ہاےئہ ہک آپ اوا ںیم ۔۔آپ وک ولعمم او ااچبےت  ںی ینیپ کیا کی۔۔ارر ا ںی

اہں  یھب کیا  ے۔۔۔وکیئ  ے۔۔وصرت احل رپ وغر ایک  ی گنٹیم ۔۔۔رہ ررز مہ ےن آپ ےئلیکآںیئگ ںیہن

 ٹسیوپڈن وک اوہنں ےن آپ رپ اون کیا کیاوا۔۔۔امکےئ ےئگ ارر اچبےئ ےئگ ا ںیہن رکےک ےھچیپ

ے۔۔۔اونایک

ن 

ے

ی

ت

ج

می

ی

شئ
ے۔۔۔؟اونآپ ے  رک ا یتھجمس 

ن 

ے

ی

ت

ج

می

ی

شئ
اگلےن راےل وک عفن او ارر   ے ہک ےسیپ اجیت اس ےئل  ی 

او اجےئ،رہ اےنپ  ہتفایےابدنشہ میلعت کیاک ا ن ای یاک رسیت ن ای یہک رسیت افدئہ رہ اس رطح ےس ےل ر ے  ںی ہی

ے

ج

ب

ےکلم روقم اک اہسرا ےنب۔۔ا
 
ئ

ں
 
ہ

وپڈن مک ہن  کی۔۔اراسپ رکے یگ ےئگ وپرے وپرے ےسیپ آپ ان ےک نےیئ 

 اوہنں ےن اونٹنمٹس  ی افدئہ ےئلیک ای۔۔اس اسرا انمعف یگ ۔۔۔ارر اسرا انمعف آپ ےل اجںیئنہایوپڈن ذ کیا

  ۔۔و رضرر رںیھک نایارر  ںیھجمس ابت وک رباےئ رہمابین ی ے۔۔ریم
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 ںیہن یھب اجاتن۔۔لکش ےس و وکیئ آپ وک ںیہن یھب کیا اجےتن وکیئ  ے رہ آوکپں ںیہن ےن ڈنفذ نےیئ وہنجں

اےھٹک ےئک ےئگ  اجاتن ک رہ ڈنفز آپ ےئلیک ںیہن ک وسا وکیئ زعت سفن رجمرح ہن او۔۔مہ نیت اتہک آپ  ی

آپ ےک اپس آرک آپ وک ھچک  اواگ ہک وکیئ ںیہن یھبک اسیراھک  ے۔۔ا لزعت سفن اک وپرا ایخ ۔۔مہ ےن آیکپ ںی

 رطف آات اوں۔۔۔۔۔۔۔۔ ینررس اتجےئ۔۔۔اب ںیم یھب

 ۔۔۔۔یگ ںیل ھکیآرک ن ںاہیاواگ۔۔آپ ےن اہکں آپ  راہش ارر اھکےن اک زہم آپ وک انیل اینپ ےس اہک ایگ آپ

ےک اسھت  ں۔۔۔نج اپچن ڑلویکیھت وج آپ ےن  ی ارر تبثم ابت یھت ایھچ کیا یہیااھچ۔۔۔رصف  تہب

وطر رپ دنچ نن اےنپ اپس رھک ےل  ہک آپ وک اعریض یھت ان ےس مہ ےن اخص نروخاتس  ی آپ ر ںی

انب اھت وج  راوا رہ امہرے ےئل راضاک ٹنڈیسکیاجےن راےل سج صخش اک ا رکےن ےئلیک ویسی۔۔آپ وک ارئوپرٹ رںیل

 اوایگ ٹنڈیسکیسج اک ا یھت دمن رک ریہ آپ  ی رہ اےنپ اس نرتس ےئلیک آپ وک ارئوپرٹ ےس ےل رک یئگ

 ان نرونں ےن۔،، سرہ رٹیم اھت۔۔سج رتسب رپ آپ لک وسںیئ

 رک راہں راھک۔۔ دیےس رخ گنویس اویئ امدنہ یچب ابیق ۔" اینپرطف ااشرہ ایک  ی ہریےن ونال ارر رب اس

********** 

 

رک راہں راھک۔۔آپ وک  دیےس رخ گنامدنہ ویس اویئ یچب ابیق ی۔۔اپ رطف ااشرہ ایک  ی ہریےن ونال ارر رب اس

وک ہکلب ےھجم  رںزیچ ینررس یہ یسیوک ارر ا زمرپویف ایآپ ےن اگل اگل ا نکیل وک اہھت ںیہن زیچ اھت ہک یسک اہ ا ےن عنم ایک
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ے

ئ

ی
 
ہ
 انہک ہا
ی
اکنل رک اھکےئ۔۔سم ارمہح رہ بس  نر ونڈزل ےک ٹکیپ وک۔۔۔۔آپ ےن اتکوبں ےک وسا رہ زیچ ے

ے ںی ابنزیم ایھچ تہب
ف
ےي ے۔۔ان 

ی

مہ بس ارر رہ بس اےنپ  ےسک ےتہک  ے۔۔نکیل ابینمہ بس اجےتن  ے زیم کت

دمن آپ ےک  ۔اینپرہ ر ے  ںی ںاہیے۔مہ اےنپ رھگرں،وکلمں،رہشرں ےس نرر اےلیک ںی ںیہن رھگرں ںیم

 ے۔حبص رہ ونڈزل اک  ۔رہ رصف نر رتق اھکیتیتیاتب ن آپ وک اےنپ ابرے ںیم تہباہ ا وھتڑا  تحت۔۔اکش رات یہ

۔۔رہ پک اکیف کیربرگ اتلم  ے۔۔۔ ارر ا کی ے راہں اےس ا  ے ارر رات وک اہجں رہ اجب رکیت اھکیت ٹکیپ

رےنہ راےل اس ےک رھگ  ںیم ای ے۔وکر ااھٹ ریہ ارخااجت رہ وخن یہ اےنپ یمیلعت ہکن ے ویک وپڈن اچبیت کیا کیا

اےنپ ڑپےنھ اک  ےتکس۔اس ےن نت اہنت امرٹسچن ںیم جیھب ںیہن یھب ررایپ کیا راےل ارخااجت ےک  ام رپ اےس اپاتسکین

 ارر نج  ی  ںی ڑپیتھ اناررں ںیم ۔آپ وج الاور ےک یمیلعتںیگل آوکپ ومعمیل ابںیت ہیےدی ے۔اش وخاب وپرا ایک

 رضررت شیپ ۔۔۔ہن آپ وک اجب  ی ی اجب ںیہن آپ وہنجں ےن یھبک انا رکےت  ںی نیرادل سیف

رکسما رک  یھب ،رہ ی تخس دجردہج ںیہن ںیم زدنیگ آپ ےن یھبک ہکنےگل اگ ویک بس ومعمیل ہی۔۔آپ وک آیئ

 یندیرخ اتکںیب نہایز اںیہن ہکناھکےت ویک اھک ا ںیہن نہایاوٹسڈسٹن  ے وج ز ےسیتہب ےس ا ںاہیوحےلص ےس۔۔۔

 ۔ارر رکسماےت اوےئ آےت  ںیےل اجےت  ںی یڈرگ ےس اینپ ںاہیےرشسٹ ںیم یٹ نرےزنیج کی ے۔۔رہ ا اویت

آپ ےک اپس  ےک اپس رےنہ ےئلیک ،ان ںی آپ رہ ریہ ںیم نج ےک ٹیلف ۔رشیلاجےت  ںی رکسماےت اوےئ یہ

اک اھکےن اک  ےنیہم کی ے۔۔آپ ےک ا  ی ےنیہم کیا کیھٹ النئڈیرات  ے۔۔افلنئ ڈ آج  ی نہایےس ذ نہایز

 ۔۔رہ راک۔۔ب اک ااظتنم رکںیلراہش ارر اج اینپ راہں وموجن  ے۔۔۔آپ آج یہ ناسام
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آپ ےک  و اوںیئگ ہی۔۔ارر رھپ ےس رشرع اوایگ ہن ایل وٹ امرٹسچن سم ارمہح۔۔۔۔۔اس ےن اسسن یھب مکلیر

۔۔۔رہ ابںیت ایھچ ینعیاوں۔۔ اتین زیھچک اجتر ۔۔اب آپ وک ںیمتھچک الیصفت رےنہ ےک ابرے ںیم ںاہی

 ۔۔۔۔۔ایرکسما

 ے ربا

ئ ج

اممکل  ریزپ نررسے رتیق یہ ےسیاکنل،ارر ا ی،رسایاہکں اجات  ے۔۔ہک اپاتسکن،اڈن ہیےںاہیےاگ نکیل  ا امن

ےاتگل  ے۔۔۔ہکلب اںیہن ۔۔۔تسس اکلہ۔۔۔۔اہبےن ابز۔۔۔اںیہناوےت  ںی یتیےس آےن راےل تہب اکش

 ۔آپ  یڈوھڈنےت  ںی ےن۔ررےن ےک اہبوک لم ےئگ  ںی ان یہ ،نھک،ںیفیلکاوات  ے ہک بس ںیلکشم نیقی

 رپ،نکیل نھک رپ،فیلکت  ے۔۔۔ررےئ نکیل ریہ  ے۔۔ہکلب اس رتق گل یھب یتگل یہ یسیھچک ا لکش یھب

 ںاہیہک  اسیج بس وخنرغض  ںی ںاہیہک  رکراےئ اگ اس ےئل ںیہن پچ ںیہن آوکپ وکیئ ںاہی۔الکشمت رپ ںیہن

اتھجمس  یہیےیھب  ے۔ںیم  ے ہک رر ا ےبروقیف ےتھجمسوسہا ارر اہک اجات  ے۔ہکلب رہ  ےک ولوگں ےک ابرے ںیم

اجےئ اگ  ایالکشمت رپ ررےن راےل وک ابر ابر پچ رکرا یڑب ۔ارگ وھچیٹ ںی یتھجمس یہیےیھب ہریاوں۔ونال ارر رب

 ۔۔رہ زبنل نب اجےئ اگ اہبنر ںیہن

آگ اگل  ای۔ںیڈال ن رک اس ںیم ھکیوکڑا نان ن راہں وکیئ ںاہیوک  یاہب ا ابز ،ارراکیلہ یتسس ارمہح! اینپ سم

ے ۔۔الص لج رم ا و اںیہنںین

ئ

ی
 
ہ
 ہا
ی
وک زمکرر   ے۔امہرے ذمبہ ےن اہکں ڑل ی  ے زمکرر ںیہن ۔آپ ڑل یے

آپ رمن ےک  ینعی ے۔۔ ایذرک آ ابر وعرت اک یھب  ے اینت ایابر رمن اک ذرک آ ینتج اہکں  ے؟رقآن اپک ںیم

ہک راہ  رصف اس ےیئل ہیےںیم تہب رفق اوات  ے۔نکیل ربارب اوےن ارر ربارب اک اثتب رکےن ںیم ۔نکیلربارب  ںی

ے

ئ

یھی
ح
م
س

 اوں۔ہک وخن وک زمکرر تم 
ی
 ے اینپ ے

ئ ج

۔آپ نرڑ  ںی آیکچ ریٹوینویسم ارمہح!آپ امرٹسچن  اطتق وک اچہپن
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 اجںیئ ھٹیب ںیم ںارر اجرک امتاشویئ نرڑ ےس اگل او اجںیئ ای۔۔۔ںیل لڈیم وگڈلےای۔۔۔۔ ںی اشلم اویکچ ںیم

 آپ وک وفراً ہگج لم اجںیئ ںیم ڑیھب  ی ںامتاشویئ رںیھک نایارر 

ے نرڑ ںیم ۔۔۔نکیلیگ

ئ

ب
 ےارگ آپ رصف اوجن
ئ
ے

ی

ت

ج

ربمنرں رپ آےن ےس رتہب  ے ہک آپ  یو آرخ  ںی ےک ےئل آیئ می

 نکیل اویگ ًانیقیو  یمک  ی ںویوجرہ ںیم ،ن ایںیرک نیقیےا۔۔۔ریمںیارر وک آےگ آےن ن نرڑ ےس لکن رک یسک

 ۔۔۔۔،،، رہباحل ںیہن  ی رںریہ

  راہ۔ راک یہ رین ابر راک ارر اکیف اس

آپ  نےتفہ ےک نرایم کی۔۔۔اس االکزس رشرع او اجیگیئ لچ راہ  ے۔۔۔رھپ آپ  ی کیر مکلیر ںیم ریٹوینوی

اجب اک۔۔۔آپ ےک وفڈ  راہش اک دنبرتسب او اج ا ہاےئہ۔۔۔آپ  ی آپ  ی وگل وگل وھگںیم ایوھک نے  زنیم

 رک یتکس آپ لح یھب بسےہی۔۔۔ارر بس آپ ےک ےلئسم  ںی ہیو۔۔۔ رہ ںیتکس یہن اک۔۔۔۔ارگ آپ وھب ی

  ۔؟رک ںیتکس ںیہن ۔ ۔ایک ںی

  ۔یلہ رھپ اہں ںیم ںیم رگنن وفراً یفن  ی اس

   ا؟ بس ھجمس ںیئگ آپ

  ۔ایناب الیادنر ےس آوسنں اک ر ایاس ےن اررپ ےس رس الہ یج
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ےک نرران آپ  یڈرگ ۔۔۔اینپںیبلطم اجب ڈوھڈن ا۔۔ارہ ریمںیوھکن ارر ذنیم ۔۔۔۔اب آپ اجںیئڈگ

 راسپ رک ا اواگ۔۔۔اےنپ ارخااجت وک آپ وک ا وک رہ وصرت رھتیٹ

ی
ج

 رھتیٹ ہیاھبنسانل اواگ ہک آپ  ےسیرپس

 دلج ےس دلج راسپ رک ںیکس

ی
ج

 آپ۔،،  ۔۔۔ھجمس ںیئگرپس

  اس ےن رس الہ رک لکشمب اہک۔۔ یج

 رطح ےس ھجمس ںیم ایھچ نہای۔۔۔آپ وک زںیتکس وبل ںیہن تہب نکیل یوھتڑ  ںی ارنر ھجمس یتیل اریارر رب ونال

 انگل ہاےئہ۔۔۔،،،،  ۔۔آپ وک ربا ںیہنےن آپ ےس اطخب ایک آاجےئ اس ےئل ںیم

  اگل۔۔۔۔ ربا ںیہن ےھجم

   ے۔۔۔۔ ہک ریہ لکش و ھچک ارر یہ ۔۔۔۔آیکپلیر

   ے۔۔۔۔ یہ یسیلکش ا یریم

  ۔۔۔۔؟یسیک یسیا

  ۔۔۔وبےنل رایل وھجٹ

 ۔،، رکے یگ ۔۔۔اب آپ ایکااھچ

  ۔۔آراز ردنھ یئگ  ے دلج ےس دلج ایکس اجب ڈرڈنینھ ےھجم

  ے ےس ارر تہب تخس مسق اک وھجٹ وبل ریہ یلکش تہب زیت  ی آپےسیاہکں۔۔۔ر کیھٹ ابلکل
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 ہن ےکس۔۔۔ کیھٹ ھکین اگ اہجں آپ وک وکیئ ہگج ےلچ اجےیئ یسیا ارمہح۔۔۔ارگ آپ وک رر ا آےئ و یسک سم

   ے؟

   ے۔۔۔ کیھٹ یج

  ںیالکزس اک ولعمم رک ۔۔۔اینپاج رک الان اوٹسڈٹن اکرڈ ونباںیئ ےلہپ

  اہک ےس ےنب اگ۔؟ ہیرک ا  ے،،،اکرڈ۔۔۔۔ بس یھب ہیےہک ایھب یئگ مہس یس رہ

ے ںی ریہ ھکیوج آپ اےنت اسرے اوٹسڈسٹن ن ہیاوات  ے  یہی ے۔۔۔۔ارر بس ھچک  یڑھک ںیم ریٹوینویےآپ

 ہک آپ ےک اکم ےسیک ںیرھپ وھگںیم ںیم ریٹوینویے۔۔۔آپ یھباکم رک ر ے  ںی انب ڈرے اےنپ بس یہ ہی

 ۔۔۔رکےن  ںی آپ وک ےسیک ای۔۔۔اوےتکس  ںی

  ۔۔۔اویئ یاھٹ ڑھک رہ

  ۔۔ےھجم ربا الھب تم ےئیہک نل ںیم نل یہ زیلپ

 ،یھت ہک ریہ یہیرہ  اک رگن قف اوایگ ارمہح

 اتپ الچ۔۔۔ اےس ےسیک نکیل

********** 
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********** 

 "اگ ےئجیاجب اک ااظتنم او اجےئ و اہ ا ےک ونڈرلز راسپ رک ن آیکپ ،بجارر زیلپ"

 "رک نرں یگ"

رکےن  ڈیاگ۔۔۔ اخص رک سلپ ا اھچڑ تم ےئیجیک ےک اسھت ڑیھچ یڈرگ ارر ابت۔۔۔۔ نرابرہ اینپ کیارر۔۔۔ ا"

 "۔۔۔یطلغ  ی

 ےسیرطف ا تہب اامتہم ےس اٹھپ ۔۔ رہ ایکن ےک وشر ر لغ ںیم بس ےس رطخ اک مب اھت وج نیٹنیک نکیل یآرخ ہی

ڈرر  وھکیہک ن ارر اتب ر ے  ںی ولگ ااھٹ رک الےئ  ںی یہیےس  ےلیبق میدق ےک یسک ہقیارف ایھب ایھب ےسیج ،یگل ےنھکین

 رڈراویئ کیاجات  ے ارر ےسج ا سب  ے سج رپ رفس ایک یڑب ےس ےنلچ رایل رلرٹیپ ،نردنہ ںیہن یلگنج رہ وکیئ ںیہن

 ۔۔۔الب ںیہن اینردنہ  الچات  ے۔۔ رہ اعطق وکیئ

و ں  ی ۔۔۔ ےسیجںیلکش  ی ںونیت ان
ہ ق
ق

ز 

ی

ز
جی
 ھل
ب

 یاس آرخ ںادنر اھجب ر ے اوں۔۔۔ اہں رہ ونیت وک ادنر یہ ںوی

وکشش رک  امر رک ہن ررےن  ی ںیےھت ارر رہ ناھڑ یھب بوکشش رک ر ے ےھت ارر اکایم وک نابےن  ی ابت رپ یسنہ

ہک اس وحنتس وک ےل رک اس رپ  ایآ لایخ ےس۔۔۔ ایھت لکش بس اتب ریہ ۔۔ ایکسیھت ارر  ا اکم او ریہ یھت ریہ

ز راولں ےن ےئک ےھت۔۔ وج ومرٹسچن ںیم ےھت ان ولمجں ےک اقمےلب ںیم وج ےلمح ےئک ےئگ ےھت رہ ےنتک ومعمیل

ی

ر

ی

سی
ج 

ج

ب

 ام

 ۔ای۔۔۔رال ن ایارر رال ن ایگ ایہن اوےن ن ۔۔۔ اےس وخش یھبیھت یچب یس وھچیٹ یس و یھنن رہ

 رظن آےن اگل۔ اتریت آوھکنں ںیم اک دنمسر ایکس آوسنرں
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ل اخومش  اھکیرطف ن لکش  ی ےن ایکس ںونیت ان
یلک ب
 او ےئگ رھپ ابےئ ہہک ہک اھٹ ےئگ۔۔ ارگ رہ اےکس ارنیلارر 

 ایرک ارھب آر۔۔۔ ریت ایڈرب رک رم اجر  ایاھت  ایناکھ نے ن ااتسن ےھت و امکل ےک ےھت۔۔اوہنں ےن اےس دنمسر ںیم

 وکن رک اڑ اجر۔۔۔ ایڈر رک نکب اجر 

 رگاےئ اجےن راےل ارنیل ارر امرٹسچن ںیم انس اجےن راال الہپ رچکیل ےنلم راال الہپ قبس۔۔۔ امرٹسچن ںیم ںیم امرٹسچن

 آوسن۔۔۔

 ۂدم امرٹسچن ںیم"

 

 "دیوخش

 *۔۔@۔۔*

 اسیا ںیم ریٹوینویلچ راہ اھت۔  کیر مکیر ہن او نکیل اہجں وکیئ وگہش ڈوھڈنےنھ یگل اسیا کیارر ا ےس یلکن نیٹنیک رہ

رہ زبسے  وچک ےک اپس۔۔۔ ریخ لگیاتسگ وک الاور امل رپ اوات  ے۔۔۔ اخص رک نمچ ارر ر 14ےرش اھت ےسیج

۔۔۔ یھت او رک آیئ رنن اھت و رہ تہب اامتہم ےس ایت ۔۔۔آج ااکس الہپرک ےک ررےن یگل ۔۔۔ارر ہنم ےچینیئگ رپ ھٹیب

 رین ۔۔اکیفیھت اامعتسل رکیت یہ ںینر زیچ ہیاپ ےک  ام رپ رہ  ۔۔ کیمالرن یھب اھت ارر آیئ ایاگل اےنس اکسمرا یھب

 یئگ لیھپ یہایس رڑگےن ےس آس اپس اررپ ےچین ارر آںیھکن ایگ ۔۔ااکس اکسمرا لیھپریہ  ک رہ وسں وسں رکیت

  ںیہنیھت

 
ی

 ےس ینتج ں۔اویلگنیھت رک ا ہایتہ نرےٹپ ےس رہ اصف ںیہن اھت۔۔اےنپ دیفس ۔۔اےکس اپس ٹ

 گل ریہ ہکحضم زیخ ارر رہ بیجع یھت یکچ لیھپ یہایس رہچے رپ اکیف نکیل اےنس رک ںیل یھت اصف رک یتکس آںیھکن

 رھب رک ررےن ےک دعب رہ ایھٹ ۔۔ یجںیہن ای ے  ریہ گل یھب ہک رہ ایھچ یھت ںیہن رپ اب اےس رپرا یھب یھت
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"۔ آوھکنں وٹسڈٹن اےکس اپس ےس زگر راہ اھت ےسج اےنس اہھت ےک ااشرے ےس رراک۔ "ےھجم اجب ہاےئیہ کی۔ا

 وخ رڑگےت اےنس اہک۔

 " ے اپس اجب ںیہن ےاجب۔۔۔؟ ریم"

 ۔۔۔"؟ اےنس الان ہصغ اس رپ ااتر ا ہااہ۔۔۔ےلم یگ اپلگ! ےھجم اجب ہاےئہ۔ےسیک"

 یہگج اج رک ڑھک کیرہ ا ومنونں ےس یتلم یہ ےسیہار ا ۔ نیت ے" ہہک رک رہ الچ ایگ وخن ڈوھڈین ارہ۔۔ ےھجم و ایھب"

ےس آر ے ےھت۔ اج ر ے ےھت۔۔  یہ تہب زیت۔۔ ریگل ےنھکیارر آس اپس وموجن نررسے اوٹسڈسٹن وک ن اویئگ

ارر رپ وجش ےھت۔۔ان بس ےک  شرک ر ے ےھت ےہقہق اگل ر ے ےھت۔رہ بس تہب وخ سنہ ر ےےھت۔ابںیت

 یرطف ڑھک کیوج ا او یگ ڑل ی یلہپ ںیم ریٹوینویہکلب  زہار اوٹسڈسٹن ںیم رہچے نکم ر ے ےھت۔ رہ ہاسیل

 یتھکیبس وک ن ی۔۔رہ پچ ڑھکیھت رتق وک ربابن رک ریہ یےھت۔۔۔ رہ اےنپ رہنس رک ریہ یرایت ررےن  ی دیزم

ہک اےس الان اوٹسڈٹن اکرڈ ونبا ا  ایآ ناینم اےس  کی۔۔ارر اہاےئیہ انلچ ہک اےس یھب ایآ ل۔۔رھپ اےس ایخریہ

 اجےئ۔ ایےس اکنل ن ریٹوینویہن ونباےن رپ اےس  ےنب ارر آج یہ  ے۔۔او اتکس  ے رصف آج ےک نن یہ

 ۔۔۔۔ وھگیتمریہ رطح ہنم ااھٹ رک یتلچ ارر اروگنں وبوگنں  ی اشلم او یئگ ںیم ےلیرپوجش اوٹسڈسٹن ےک ر رہ

 ۔۔۔او۔۔ڑپےنھ ںیہن آیئ امعرت اک اجزئہ ےنیل یخیاتر ےسیج ےس نررسے سپمیک کی۔۔۔ اریہ
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( اک وبرڈ اہھت ھجم ےس وپںیھچ) ask me رشٹ ےنہپ ارر رگن  ی اجینم ی" رہگانیقیے ںی آپ ھچک ڈوھڈن ریہ"

ےک  ask me ارر ہکلب رہ یئک یھت یابر اےکس اپس ےس زگر اھت۔۔۔ رہ نر نیت ایآ بیاےکس رق رہ وخن یہ ےئیل ںیم

 ۔یھت یاپس ےس زگر

اھت  لاک وبرڈ رہ اس ےئل ےئک وھگم راہ اھت۔ ااکس ایخ ask meدمن رکرں اگ" ارہ ااھچ۔۔۔ آیکپ ھجم ےس وپےئھچ ںیم"

 رپرومنش رک راہ  ے۔ اسٹئ  ی بیر یسک ہک رہ

 ۔یگل ےنھکی اک وک ن ےب اج یبمل ےتہک رہ ایکس ہیےھجم اوٹسڈٹن اکرڈ ونبا ا  ے" "

 ہک اہکں اج ا  ے۔ ایو تہب آاسن  ے" اےنس اہوھتں ےک ااشررں ارر زابن ےک الکم ےس اتب ہیےلیر"

وضفل اک اطخب سب  وک ااہتنیئ اکررکنیگ ایکس اہک ےسیج ےسی"۔ ارمہح ےن دنکےھ ااکچ رک رک اآیئ ےھجم ھجمس ںیہن"

رصمرف  انبرٹ وک ےنھجمس ںیم  اک  ی یبمل رہ ایکس ہکنویک یھت آیئ او۔ ارر ھجمس اےس اس ےئل ںیہن رایل یہ ےنین

 ۔یھت

 ۔ایہگج رسخ نارئہ اگل کیاس رپ ا ،ایہشقن ن کی" اب اس ےن اےکس اہھت ااجںیئ یلچ ںاہی"

 اک وک وھگرےن  ارر رہ رھپ ےس ایکس یئگ یس  اک لیھپ رکےت ایکس اسیر ے" رہ رکسماےن اگل ارع اآاکپ نن ااھچ "

 ۔یگل

  ے۔  اک وک وھگر ریہ اجن اکچ اھت ہک رہ ایکس انیقیھچک ارر وپانھچ  ے" رہ زجزب اوا۔رہ "
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آےن  اس ےک اہھت ںیم ہیاتکب ےک ےشقن ےک العرہ  اوکسل ےک اصنب  ی یگل ےنھکیڑکپے ےشقن وک ن رہ اہھت ںیم اب

ھاۂ وج یسک

ی

ہ ئ

 

قس

ج

ن

 ۔ رہ اس ےشقن وک اامعتسل رک ےک کٹھب و یئکیھت امعرت اک اھت۔ ارر رہ نوعے ےس ہہک یتکس راال الہپ 

  ۔۔۔یھت چنہپ یتکس ںیہن وکشش رپ یھب ںیالص اقمم رپ اچپوس تہ نکیل ابر یتکس

 

********** 

ڈر ارر  کی۔۔۔ اےس اریہ ۔۔۔ یتکٹھبریہ ےس ہشقن ےل رک یتکٹھبہن اننس ڑپے رہ آرام  رچکیل ےس وکیئ یسک دیزم

 ۔۔۔۔۔ ے ہک ںیہن اپیت اےنپ اکم رک یھب ہیےںیھکیہن اوں ہک ن اےکس ےھچیپ ہنامئ، ونال رریغ اھت ہک ںیہک یھب

 ۔ اک راےل ےن اےس ونٹ ایک ہار ابر یبمل انرھ وھگےتم نیت انرھ

 ۔ایآ راال اےکس ےھچیپ ےنی۔۔ ہشقن ن؟ر ںی ںیہن ںآپ اج ویک"

 "لم راہ ںیہن ےھجم راہتس یہ"

 "اجںیئ ارر یتلچ اجںیئ و  ے۔۔۔ وبرڈ ڑپیتھ ایےن اشنن اگل ںیم

 "آپ ےھجم وھچڑ آںیئ"

 اھت ہک اھبیئ اسیا ۔ ارمہح اک ادناز یہںیئگ لیھپ نہاینرونں ھچک ز ۔۔۔" ایکساہںیئ "

 نرتس ےک رھگ  ک و وھچڑ آر۔ یےھجم ریم زرا
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اس  ۔۔ رھپ وھتڑا اس ابںیئاھرھپ دیس ےس ناںیئ ںاہی۔۔ایابر رھپ اےنس اہھت ےس ااشرے رک ےک اھجمس کیا

 رطف۔

 "ےھجم ڈر گل راہ  ے ۔۔۔ آپ ےھجم وھچڑ آںیئھجمس آ ریہ ےھجم ںیہن"

 رمنہ رہتش نار اےکس اسےنم آ ڑھکا اوا او۔ ااکس وکیئ اوا ےسیج انریح ےسیڈر۔۔۔!" اس ابر رہ ےب ہارہ ا"

 " ے ںیہن نیڈر؟" آج اہول اسیک"

رطف ااشرہ رک   ی ان بس ےس ڈر گل راہ  ے" اس ےن آس اپس ےتلچ رھپےت رہ وقم ر لسن ےک ڑلاک ڑل ی ےھجم

 ےک اہک۔

اکنل رک ابےنل  اٹ ی اھجمس، رھپ را ی یہہقہق اگل ا رضرر کیرےنہ ےک دعب اےنس ا ےتھکیرطف اےھبنچ ےس ن  ی ارمہح

 اگل

 "ڑل ی دنہراتسین کیاجرج۔۔۔ ونس ا"

 ۔نت ںیئگ ںیونھب " ایکساپاتسکین"

 "راٹئ ڈنیا ۔۔ ویلباپاتسکین کیاجرج ا"

 "راٹئ نرہٹپ ڈنیرشٹ ا ڈارک ویلب"

 "راٹئ نر اپاٹ ڈنیرشٹ ا ڈارک ویلب"
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 "نر ہٹپ"

 "انیرکرے اج ا ارر اےس اوٹسڈٹن اکرڈ اکررٹن  ک ناچنہ ن رفیآےگ ےس اےگ ر اےس زیلپ آےئ یگ نر اپ اٹ۔۔۔ ںیم"

 ینس آراز اس ےن یھب رک ا  ے۔۔۔ اانت رتق سک ےک اپس  ے" اجرج  ی ںویک رفیر"

 ےس اہک۔ یگ اک راےل ےن دیجنس اےس ڈر گل راہ  ے" یبمل"

 "ہیزماق  ے  ڈر ۔۔۔ ایک"

رک  اخیل ریٹوینویےےئلیک رین یاالعن رکرا نر ہک بس وھتڑ ںیم ریٹوینویےای۔۔۔ ہ ے۔۔۔ لمکم دیجنس ہرہ دیجنس"

 "۔۔اتہک رہ الان اوٹسڈٹن اکرڈ ونبا ےکس۔۔۔۔ مت نس ر ے او اجرج۔۔ںین

 ںیہن ںےھجم اتھجمس ویک انس اھت۔۔۔ دح  ے وکیئ ااکس دنلب ابگن ہہقہق ارمہح ےن یھب ہکننس راہ اھت۔۔۔ ویک انیقیےاجرج

  ے ارخ۔۔۔

 "ںیوک ارپرچ رک ۔۔۔ اےلگ اکس یماجںیئ اس رطف یلچ"

۔ رہ او یئگ یےک اپس اج رک ڑھک ارر آکس یم کیارر ا یئگ رطف یلچ ۔۔۔ رہ ناںیئرطف ااشرہ ایک ناںیئ اےنس

 اگل ہک وج وپانھچ  ے وپوھچ۔۔۔ ےنھکیرطف ن اس  ی

 "دمن رک اتکس اوں ایک ایکپ ںیم"

 اھت ےسج اےنس ارپرچ رک ا اھت۔ رہ اجرج ںیہن ہیےینعی
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 ۔ایرسخ نارئہ اگل رک اےس ن "۔ اےنس یھباجںیئ یلچ ںاہیےںیل ہی ے۔۔۔  ےھجم اوٹسڈٹن اکرڈ ونبا ا  ے" کیھٹ"

 "ہاےئیہ ےھجمہشقن ںیہن"

 ہن اکس۔ " رہ زنطا سنہ یھبںاہیےایک سب اک ااظتنم ںیہن رئی ک ا ےن ایھب و۔۔۔ ااظتنہیم"

 ۔۔۔ان بس  ی ںیھت زابںین زیت ینتک اف

 ۔۔،،،راہں  ک وھچڑ آںیئ ےھجم

 آپ وک اتب نرں۔۔ںیم ںیم ےسیےس راہتس لم اجےئ اگ۔۔۔ر ؟آپ وک آاسین ں۔۔۔ویکآرں۔۔۔ںیم وھچڑ

رکےت رہ  زنط ابںیت ےسیاھت ہک ا ںیہن ایےن اتب اس وخوصبرت ااسنن وک یسک ۔۔ایکںیہن ویاوں۔۔ڈراپ  آکس یم

 اتگل۔۔۔ ابلکل ااھچ ںیہن

ےتکھت ےھت۔بس اےنپ  اھت اس ےک الڈااھٹےت ںیہن ھجمس ایل وک نانا یہ اس ےن اس آکس یم--لم راہ  ا راہتس ںیہن

 ںیہن ۔۔ںیم۔۔اکمر  ںی۔۔الچک  ںی ںی ۔بس زیتلم اجاگیئ ۔آوکپ یھباےنپ راےتس ڈوھڈن ر ے  ںی

دنکےھ ااکچےئ ہک  فارر رص اہک ارر اخومش اویئگ ےس ارنر ںیم ڈروپک اوں۔۔اس ےن رراین اوں۔۔ںیم

دمن ےک آپ اقلئ  ارر اخص وطر رپ اینپ ۔۔ڑپےھ ےھکل  ںی۔۔۔ذہم نار  ںی ںی لم راہ۔۔بس ذنیہ ںیہن

 یوھبر یرہگ آںیھکن سج  ی اھکیوک ن زی۔۔اس ےن ےکٹھج ےس رس ااھٹ رک اس ارگنایآ  ے۔۔وجاب ارنر ںیم

 ڑبے اکن ےھت۔ یہ نہایز۔ارر ڑبے ڑبے اکن ےھت۔ھچک املئ رتگن یھت رسیخ ۔ارر دیفسںیھت

 وبال۔ اٹ ی اک را  ی اس
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 ۔۔ںیرک رفیآےگ ر ۔رظن آےئ و زیلپ-۔۔۔رشٹ راٹئ نراپاٹ۔۔۔اپاتسکین ویلب

 ےگ۔ ںیرک رفی ے۔ےھجم انتک ارر آےگ ر یگل اوں ےتلچ ےتلچ ارر وھبک یھب کھت یئگ ںیم

 آپ اک الہپ نن  ے،،، ہی

 ۔۔۔۔،،،،یج

 ۔ ںی نن کھت یکچ ےلہپ یہ آپ

 اکھت۔  ک ںیہن ایھب نن  ے۔ںیم ارسیت اریم ہیڑھکے  ںاہیاک وبرڈ ڑکپے  یم آکس

 ڑلےک  ے۔۔۔ آپ

ے ںیہن یھب ںڑلایک یسیج آپ

ی

کي
ھ

ی

ب

ے
 
ی

ارر  یھت یڑھک وج وبرڈ ےیئل رطف ااشرہ ایک  ی ڑل ی ی۔۔۔اس ےن نرر ڑھکں

ہکلب مہ رک ر ے  رک ریہ ااسحن ںیہن آپ مہ ےس وپھچ رک مہ رپ وکیئ یھت رک ریہ رامنہیئ ےس اوٹسڈسٹن  ی رھپیت

 وبرڈ ےل رک راضاکراہن دخامت شیپ ہیےےگ۔۔مہ ںیلم ںیہن اس اکم ےک ےسیپ ۔ںیمہمہ ےکھت  ںی ۔آپ ںیہن ںی

 یریج ڈنیرک اٹم ا اجرک ھٹیب و امنیس  ںی ۔۔کھت یئگالچ یتکس رطح مہ رپ مکح ںیہن ابس  ی کی۔آپ ارک ر ے  ںی

ے انیاک  اک وڑ ن رپررسیف ےسیا اھت و اےس یسک رچکیل ہی۔۔ارگ نکھت نرر او اجےئ یگ ۔۔آیکپںیھکین

ئ

ی
 
ہ
 ہا
ی
۔۔ارمہح ے

 ۔۔ایوھگہسن انب اکےن اےنپ اہھت 
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ے ینھکیس زیمت ابت رکےن  ی آوکپ

ئ

ی
 
ہ
 ہا
ی
 سب۔۔ارر اہھت ےس ےنب وھگےسن اک اامعتسل یھب یھت ۔۔ارمہح الچ ڑپ ا ہایتہے

ے قشم رکین ۔آوکپ نکھت ااترےن  ییھت رک ا ہایتہ

ئ

ی
 
ہ
 ہا
ی
راتھک  حال تی  اک وڑےن  ی ۔۔رہ آرازرادناذ ےس یہے

 اھت۔۔

 تہب ابتمہ اوں اس ےن اتج رک اہکں۔ ںیم

 ہک اب اجر۔۔۔ رطف رک ایل یآف کل۔۔۔اس ےن ہک رک ہنم نررس ٹسیب

 ۔ارر اےنپارر وپےتھچ اپےتھچ آرخ اکر اوٹسڈسٹن اکررٹن رپ چنہپ یئگ ےس وپےنھچ یگل ڑل ی کیرطف اج رک ا ینررس رہ

 ۔یئگ ےک اسےنم آرکھٹیب ےرمیک لٹیجیڈ ےئلیک ریےک دعب وصت ےنیاکذغات ن

ھاۂرا

م

ی

ب

  ے؟اکررٹن ےن اکررٹن ےس الان اناھ اجنگرس آےگ رک ےک رکسما ےک اس ےس وپاھچ۔ ھچک مگ او ایگ 

**** 

 

************ 

 کی اک وک ا ےن اینپ...اس  اک راال اھت۔اس ےس ےلہپ ارمہح ھچک وبیتل اک وبرڈ ڑکپے یبمل ask me ریہ ہی

 ہیافلئ نے امرے.... ومیٹ یڑکپ  اک رپ اےنپاہھت ںیم ۔ارمہح اک نل ہااہہک راعق اس  یاہھت ےس اپھچ ایل

 ....وہشمر او اجےئ اگ ںیم ریٹوینویےیوہشمر زامہن ذماق انب نے اگ وج اسر اس وک وکیئ ًانیقیااسنن 
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 اک دبوتسر اس ےن “دمن رک اتکس اوں۔ ایک آپ  ی یوسر میا ڈرا اتکس.....ایئ آپ وک ےسیک ...ںیمرفامےیئ”

سج رپ اس ےک ومضمن ےھکل ےھت ارر اس ےن  ایرطف ڑباھ ۔ارمہح ےن اکذغ اس  ییھت اہھت ےس اپھچ ریھک ابںیئ

...الکس ےک ایےک اسھت بس ھچک ھکل ن لیصفت اخیص ڑپھ رک نررسےاکذغ رپ مک ےس مک دنپرہ ٹنم اگل رک ایھچ

مہ امجوتعں ےک  ام....ان ےک  ےک امجتع ےکنر نیت دمن ےک ےئل ایس دیےک  ام....زم زاراقت اکر....رچیٹ

اےس اس اک ” ے۔ رٹناپیآاکپ ڈ ہی۔ایراہش ےک ےتپ۔رھپ اس ےن ہشقن اکنال ارر اس رپ رسخ نارئہ اگل

ارمہح ےارراھکیوک ن کریےن اےھبنچ ےس اےس رھپ ڈ ۔ڑل یےساہک اس ےن رفچن ڑل ی“ناھک الؤ۔ رٹناپیڈ

 ۔وپھچ ایل ےکھچک ےنہک ےس ےلہپ یہ

 “.... ا اجےئ یگ وخن یلچ ہیےںویک”

 “...........اےس ڈر اتگل  ےاجیت وخن ںیہن ہیےںیہن”

 ....رہ ناع رک ریہایک ےک ےہقہق ےننرر  ک اس اک اھچیپ کری...ڈےک اہھت ےس اکذغٹپھج ایل کریےن ڈ ارمہح

 یاس ےک اپس ےس زگر ڑل ی کیالماقت....ا ےس نرابرہ اس  یان ٬ہک ےلہپ نن وج وج ولگ ےس ےلم  ںی یھت

 ۔نم رک یئگ کیارر ا

ےایھب اج ا  ے ہن....ںیم ںاہی۔ڑکپا اکذغ ےل ایل اس ےن ارمہح ےک اہھت ںیم یہ اسھت“؟دمن ہاےیہ وکیئ”

ارر اس ےک  ےس چب یئگ یرہ وخار“اسھت۔ ےاوں....آ اجؤ ریم اج ریہ اوں ہکلب رھپ ےس ر ںی ےس آ ریہ ںیہی

زالک .....اس ےن اینپ ک وھچڑ تک یئگ ٹناپی۔رہ اےس ڈاسھت اسھت ےنلچ یگل

ج

ر
ز
س

ارر اراقت اکر  ںیل ھکین 

ز ن .... اینپیھب

ج

ر
ز
س

ےس  ریٹوینوی۔وخوصبرت ںیھت نہایوسچ ےس ز ۔رہ اس  یاویئ وخیش رک اےس اکیف ھکیالک
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ےس  ریٹوینویاتنب اج راہ اھت۔ اکم و لکشم یہ ہیے....نکیلگل یئگ التش ںیم  ی یرھپ ےس ونرک یہ للکن رکرہ دیپ

او  تچب لکشم ےس یہ اتگل ارر اس  ی ہی۔ اس رطح اس اک سب اک رکایھت  یتکسرک ںیہن ینرر رہ ونرک نہایتہب ز

ے ۔اس  یاپیت

ئ

 

ز رشرع او گ

ج

ر
ز
س

و رھپ ےس  ہک ارگرہ اکم ہن ڈوھڈن یکس یھت ہیےالم اےس رپاشین اکم ںیہن نکیل الک

 ۔رہ اکھتن وکشش رک ریہیھتےںیہن ہگج طلغ رہ یھب اینپ اھت نکیل ہگج کیھٹ اننس ڑپے اگ وگ ہک رہ اینپ نامئ اک رچکیل

 ۔یھت

*......*.......* 

 آ یکچ ےلہپ یھب ںاہیےک اسےنم ےس اس اک زگر اوا۔رہ  راک رپ راعق ےفیک ےس دنپرا ٹنم  ی ریٹوینوینن  کیا

ےک اسےنم راھک اھت۔اس   ے۔اب رضرت  ے اک وبرڈ ےفیک رضرت ںیہن ہک اںیہن اھتایگ ایاےس وجاب ن نکیل یھت

ہلئسم  کیرصف ا لم اتکس اھت نکیل و وفراً یہ اکمےںاہی.....اےس رھپ اکررٹن  ک آیئ رک اکیف ھٹیب ںیم ےن ےلہپ ےفیک

 کیاوہنں ےن ونٹھگں  ک ارکسٹ نہپ راھک اھت وج ا ںیھت اےس رظن آ ریہ سیرٹیڑبا ہلئسم اھت وج ر اھتارر اکیف

 ہیرہ  اھت نکیل ہلئسم ںیہن اےس ااہتشر ےس وکیئ اک اتلچ رھپات ااہتشر ںیھت ینپمک ینعیاھت ، اسیج ےک لبیل وہشمر اکیف

آےن  ارر وجاحالت اج ر ے ےھت ان وک دم رظن رےتھک اوےئ رہ اس رادح رظنںیم یھت نہپ یتکس ارکسٹ و ںیہن

نراز  ےھٹیب ۔اس ےن اکؤرٹنےک ےھچیپیھت نے یتکس ںیہن ےک ومےعق وک اہھت ےس اجےن یھب“رضرت  ے ” راےل

 وپےھچ ت....اس ےن ارمہح ےس دنچ وسالےس ابت  ی زیاملئ وگرے ےٹچ ارگن دق رفیہب
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سج رپ  و وکن یس یھب یلم یونرک ینعیےیگل ےنھکی.....رہ وخش اوےنےکاجبےئ نھک ےس اےس نایاےساہں ہہک ن ارر

رضررت  ے.....ارگ ےھجم  نہایتہب ز ےھجم اس اکم  ی”ابت ےنس اگ۔ یلگااکنراو اجےئ بج رہ اس ایک ایھب دیاش

 کیرطح ےس اتر یلبقتسم تہب رب او ریم ہن یلم یونرک ہی

اکم رپرھک  ےنںیہمت ںیم”۔یھت وکشش  ی رکےن  ی وک ذجابیت زیرطف ارگن اس ےن اینپ“اجےئ اگ۔ او

 “۔ ےایل

 رشٹ ہیرپ  زنیج ...ںیمنہپ یتکس ںیہن سیڈر ہیےںیم”

رضررت  اانت اامتہم رکےن  ی ںیہمت”۔رطف ااشرہ ایک رشٹ  ی  ی سرٹیاس ےن ر“سب۔ ولں یگ نہپ

 آپ رصف ےکررنش لبقتسم ےک ےئل ایک اس ن ای“”او۔ ....مت اجیتکسںیہن

ز ی احلص رکےن ےک ےئل وکشش رکیت وک رظن ادناز رک ےکمیلعت سی المکم ڈر اس

ی

ز
سل
رک  ااسحن ںیہن کیرپ ا ا

 “زعت رکات  ے۔ احص رکےنراےل  ی اکرہااسنملعےتکس۔ ن ای

 ” رکف  ے۔ اےنپ ررنش لبقتسم  ی ےھجمرصف”

 ےن اےس اس“؟ذمبہ ےک امےنن راےل  ںی آب کس”

 ےس یھب یسک یھب یھبک ںیم رپوی....وھگرا

 ںیہن اس ےک ذمبہ ےک ابرے ںیم یدلج اینت
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 ںیم”۔ےتکس رہ ربا امن اجےت  ںی وپھچ

 ۔رہمگ او یئگ یٹ ارمہح  ی“اوں۔ ینوہی

 ۔ریہ یتھکیکٹ اےس ن کی

 وھگر ا ےھجم”

 “ ےس ںاہیرکر ارر اجؤ دنب

 ےگ و بس آپ  ی ںیاجبن ارگ آپ ےھجم اکم ن ےئھکین ”

 ہون رریغ ویراھک... لاک ایخ تاالخایق ...اس  یملسم اک ارتحام ایک کیےن ا ینوہیےکیےگ ا ںیرک فیرعت

 “۔ہرریغ

 ہرریغ ہی”

 “ ے؟ ایک ہرریغ

ے فی....ارر رعتفیرعت دیزم”

ئ

ےی ےبس آپ وک اےنپ رس آوھکنں ےپ اھٹبب
گ
 “۔ں

 اتگل  ے۔ اھچایہرپ انھٹیب رکیس ےھجم اینپ نکیل
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  ےذرا وسےئچ.... یھب رھپ”
  
ے ایریا ریٹوینی

ک

ے ے....اوٹسڈسٹن آپ 

ي 

س

ک

دقر زعت رکے ےگ۔او اتکس  ے  

رکے  یھب ریاگارر آپ رقت اجےئڈےرپآپ وک اخص دموع ایک  ے ہک اسالہن اکونرنشیک نیقیہکلب ےھجمو 

 ںیم زدنیگ نن آپ  ی اسیےگ...ا

 “...آاتکس ںیہن یھبک نرابرہ

 “...ںیہن نیپسچل اجےن ےس وکیئ ںیم اکوننشیک ےھجم”

ی ۂپ”  تہب نپسچل ےگل ہیاجےئ ےگ بت آپ وک  جی

 ہاررں اہھت  ی رہ اکررٹن رپ ابںیئ“۔اگ

 نیپسچل دیےس اجبےن اگل ارر اےس زم ںاویلگن

 دیزم آںیھکن یلین راہ...اس  ی اتھکین ےس

 ۔او ںیئگ یلین

 “تہب رمح نل اوےت  ںی زیےن انس اھت ارگن ںیم”

 “وپشل اوں ںیم”

رکےن  یاپس نار  ی ت...االخایقااسنن نرتس وہشمر  ںی ںیم رھبوپشل و ن ای اھت نکیل ےھجمادنازہ”

 “.. ےنٹہ راےل ہن ےھچیپ بس ےس ےلہپ آےن راےل...ارر دمن ےک ےئل یھبک دختم ںیم راےل...ااسنین
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 “ ے۔ یتلچ یہ ےسیا ہشیمہ ابنزیاہمتر”

ےتفہ  کیےھجم ا...آپ نہایز اس ےک دعب ےس اکیف٬ ے ےس یپ ںاہیآپ ےک  ےن ایھب ںیم وج اکیف نکیل ںیہن”

 “ےک رٹالئ رپراھک ےتکس  ںی

 “او اگ؟ ےس ایک اس”

ےگ و رہ اس رطف ےچنھک ےلچ  ںیھکین ںیم سیوک لف ڈر یملسم ڈیل کیاوں،بج ولگ ےھجم ا رشط اگل یتکس ںیم

ےکےئل  ام اہنن اوصولں وک  ےکامکل ےن ااسنتین ںاہی ے.... ااسنن نرتس اک ےفیک کیا ہیےگ ہک  آںیئ

 “۔ایوڑن

 ےس اکررٹن اجبےناگل۔ ںاویلگن نرونں اہوھتں  ی رہ“؟رایعق ایک”

یلکل”  ۔ہاےئہ یھت اجین یرظن ااتر ےتہک ارمہح  ی ہی...“ںیل ھکی....آزام رک نب

 ےلم اگ۔ الص اک یٹفف  ےلک ےس آاج ا ںیہمت کیھٹ”

ی
ج

 “رپس

ارمہح “...؟ےنتک ولگ آےت  ںی ںیم ہک ررزاہن اس ےفیک ادنازہ اواگ یہ ہیآپ وک  ےسیوظنمر  ے.....ر ےھجم”

 ۔یھت اج ریہ ذاہتن ڑبیتھ  ی

 “اوں ابر آےن راولں وک اچہپن اتیل کیرصف ا کیا الچ راہ اوں،اسل ںیم نس اسل ےس ےفیک ںیم”

 “... ولگ آےئ و نہایبلطم لک ارگ ز اریم”
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رکسماٹہ اس ہپ مج  ہی.....ارر ایرطف ےل اج رک رکسما رہ آوھکنں وک ادنر  ی“ےھجم ولعمم او اجےئ اگ۔ و”

 ۔رکرہ یئگ

*********** 

ہک لک رہ وصرت رہ وخن ارر اےنپ نروتسں وک ےل رک اس  ایبس ےس ےہک ن ہذعرہ رریغ و اس ےنرشیل ۔رہ رھگ یئگ

ہک رہ  اینال نیقیوساےئ اہ ا ےک.....ارر اوہنں ےناےس  ....ہاررں ےن آےناک ردعہ رک ایلآاجںیئ ےک ےفیک

بس چس  اںیہن یئگ ....حبص رہ نامئ ارر ونال یھبیگ اسھت ےل آںیئ نروتسں وک یھب نرایےکیوکشش رک ےک اےنپ ا

 ۔راہاتھکیلکش ن ےس اس  ی ینیقیےب  رین یہ ۔نامئ ینتکایاتب ن

 “ ے.... ے  ا بس ایک ہیےس  ےن سک دقر ہاال ی مت”

 اس ےن دنکےھ ااکچےئ۔“ےڑپا رک ا”

 “اوں....ےنتک نن اک رٹالئ  ے؟ اتیےہک ن اےنپ مہ امجوتعں وک ارر نروتسں وک یھب ںیم”

 “....و ےتفہ اک....ارگ ررز آھٹ نس ولگ آںیئ کیا”

 “رک نرں اگ۔ ہاسیل ںیہمت ررز  ک ںیم ینس و مک  ے آرخ آھٹ”

 نن نیت یارر آرخ ....سیچپےلہپ نن نس...نررسے نن دنپرہ...رھپ ااھٹرہ،سیب ںویارر رھپ “ے ے کیھٹ ہی

...رہ یرک ن دح یہ رپافرسنم  ی ہک اوہنں ےناینپ ہیابت  ےئگ ارر زمے  ی ےنیپ مک اچپس اوٹسڈسٹن راہں اکیف

 اجےت،اکؤرٹن  ک آےت اجےت۔ ےنیپ اکیف
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 رکسما رک اہک اجات۔“آپ۔ ونلب ااسنن  ںی ےنتک”

 “۔ین یےک ونرک زاایتم یسک ملسم اخون وک ریغب کیےن ا آپ”

 “۔ااسنن نرتس ولگ آج لک اہکں ےتلم  ںی ےسیج آپ”

ڈے رپ رضرر آ ا  ےگ،آپ وک امہرے اکونرنشیک ںیرک فیرعت ےس آپ  ی بس رضرر اےنپ رپررسیف مہ”

 “ہاےئہ۔

 “۔ ںی افصت آج لک  ا دیپ یسیآپ...ا رفہتش تفص  ںی تہب”

 “ےنیپ ےگ اکیف ںیرک ایآ یہ ںاہیمہ رہ ررزرصف  اب

تہب ڈرےم  ںیم ےن اےنپ زدنیگ ںیم”نن رہ رپافرسنم ےک اسھت اسھت رہ رکسماات راہ، رکسماات راہ.... ھچ”

 “بس ےس اشدنار راہ۔ ،رہایک ڈراہم نشیس ےفیک ےراولں ےن ریم ریٹوینویوج  ان ھچ نونں ںیم نکیل ےھکین

 ہیےراہ نکیل باھت اس اک الپن اکایم لاس اک و ایخ ،ریہ یتھکیاکؤرٹن ہپ اہھت رےھک اےس ےتسنہ اوےئ ن ینگن ڑھک رہ

 ؎“..راٹئانب ںیتکس ااسنن وک اوُل ںیہن یاکررابر کی.....مت اایک

 ےن زمکرر اس راٹئ اہک۔ اس“راٹئ”

 “..او....راٹئ ااسنن وک اتمرث رضرر رک یتکس یاکررابر کیمت ا رپ”

 ۔رکسماےن یگل رہ“راٹئ”
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....اس ارر ارمہح یھب او ایگ ہنم دیجنس کیرہ ا“رھک اتکس۔ ںیہن ےسیا ںاہیےںیہمت سم ارخرٹ.....!ںیم وھکین

 ۔اڑن وھچ او یئگ وخیش  ی

 ےک اپس یہ اماکلہن وقحق ینپمک ےک اچپس دصیف  ے ارر اس ےفیک ےک ےئل ےھجم ےپ رکیت سیاس ڈر ینپمک اکیف”

 اعریض ںیہمت اجؤں و ںیم ایالب ںیم ےک اکونرنشیک رریٹوینویے ے ہک ںیم ڑبھ یئگ نیپسچل یریم ہکنویک  ے نکیل

 او نکیل اکم رکیتکس ںاہیے،متلم اجیت ںیہن یارر ونرک ںیہک رھک اتکس اوں....بج  ک ںیہمت ںاہیوطر رپ 

 “وفراً اکنانل او اگ و ےھجم ںیہمت ےن ارتعاض ایک ارگینپمک

 ۔ےس اہنل او رک وبیل رہ وخیش“۔رکے یگ ارتعاض ںیہن ینپمک

 “ےسک اتپ ں؟ںیہمتویک”

 “ارتعاض ہن رکے ،ینپمک ناع رکرں یگ ںیم”

 “ااھچ اس اکم لم اجےئ ںیہک ہک ںیہمت رکںیت ںیہن ںناع ویک ہیےمت”

رہ “ارتعاض ہن رکے ناع رابج  ے....ہک ینپمک یہیااحلل ھجم ہپ  یف اوں اسھت اسھت نکیل رک ریہ یھب رہ”

 ےس رکسما راہ اھت۔ اوےئ رنیم ےتھکیاےس ن

ےس  رہ وخیش“وغلچزہ ےھجمتہب دنسپ  ے۔ ہکنویک ےھجم ارخرٹ تم ےئہک آپ ےھجم وغلچزہ ہہک ےتکس  ںی ارر”

ز  ی ےفیک یھت اج ریہ یلچ یہ وبیتل

ی

ر
ز
ج 

ج

ب

 یہبج ایس رات اس رات تہب ررنش یھت ڑسوکں رپ اُڑےن رایل ےسابرہ ام
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۔وھپولں اویئ یتی۔وخوبش ن ںی وھپیتٹ وکںیلپن اشوخں ےس یئن  ی ررنش او اجےئ و زدنیگ او اجےئ راںیت دیفس

 ۔اویئ یاررولھپں ےس دل

 

 

************* 

ز ںیم گل یئگ اکم ےس یھب رہ

ج

ر
ز
س

ونڈزل اھکےنرشرع رک  اس ےن یھب ۔اسھت یہرصمرف او یئگ یھب ارر الک

 وج رہ نر ےتفہ  ک اھک یتکس ایل دنسپ ےک ونڈزل اک ڑبا ٹکیپ وخنتاہ ےس اس ےن بس ےس ےلہپ اہ ا  ی یلہپ ۔اینپےین

اامعتسل  اتہک رہ بس یھب ارھب جیےلرک اےس ےن رف اڈنے،نرنےکھ ڈےب،اجم، ڈلب رریٹ ۔اسھت یہیھت

 ۔وگ رشیل یھت لح رک ریہ ....اسھت اسھت رہ الان راہش اک ہلئسم یھبالتش یھت ....اب اےس راہش  یںیرک

ارگ اےس اوہنں ےن دنخہ  یھت ناشیرہ رپ نکیل ش ےک ےیلرپاشن ہن او راہ اھت ہک رہ اینت ایےناس ےس ہہک ن

ارر اہبےن  راہں مج اجیت نب رک لقتسم یہ اھت ہک ڈٹیھ ںیہن ہیاک بلطم  سےس اےنپ اسھت راھک اوا اھت و ا یناشیپ

رہ لمکم وطر  و ایھب اعنات یھت اھکےن  ی نہای۔وچہکن اےس رشرع ےس تہب ز لم ریہ ہک اےس راہش ںیہن انبیت

و رہ اشم  نہایےس ز ساھت ا ںیہن ۔ےنچ ےنم ےس  اےتش ےس و اس اک ھچک اتنب یہیھت اپ یتکس وھبک رپ اقوب ںیہن رپ اینپ

لم  وٹٹیئ ہن یسک اےسیسک ںیم ریٹوینوی۔نررہپ ےک اھکےن ےک رتق یھت رکیت ایاُڑا اج ہاےئ ںیم  ی

 ایےک اپس اج الکس ولیف ایڈنیرفولیہ اہےئایڈنیرف یھب اھتہک یسک ںویاک ہصق ھچک  و وٹٹیئ (Twit)...۔وٹٹیئاجیت

 ینعیےاتیرک ن اوفرڈ رک اتکس و اےس وٹٹیئ ایرکر(ارگ رہ ہااتہ  وٹٹیئ )ےھجم“زیلپ یم وٹٹیئ”اجاتارر اس ےس اہک اجات ۔
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 ینے ن وٹسٹیئ یاسر ۔نامئ رگرپ ےن اےس اینپاجیت یوکڈلرکن الپ ن یھب وکیئ ایےپک ہاےئ ،اکیف کیا

ےس  سونال ا ایاوات ہک نامئ  ںوی۔اب رظنمھچک ںیھت اویت رکین راسپ یھب امےنگن راےل وک رہ وٹٹیئ ۔وٹٹیئںیھت

 کیب یم وٹٹیئ”۔اس ےک اپس اجؤ ارر وہک  ںی ھچ وٹسٹیئ ی ے اس ےک اپس ریم ےتہک ہک وج اسےنم امحن اھٹیب

نے  وٹسٹیئ نرتس اینپ نررسے اہےئ ولیہ یہےسی،ذعرہ ارر ا رطح رشیل ۔ایسیتیارر ہہک ن اجیت رہ“زیلپ

اھکےئ  ازیپ ایےرچربرگ،ڈنیس نکیل اھک یتیل رگان اک رہ رب اوںیت او یکچ ایٹھک ہار وٹسٹیئ ایےنیت ۔ارثک نج  یےتین

 ابیق ینعیےیفنم کیاک ربرگ ارر ا  ے و نیت ارگ ہار وٹسٹیئ ینعیےاواجیت یفنم وٹٹیئ ارٹسکیا کیاجےن رپ ا

ابر  ۔یلہپآاجیت وٹٹیئ کیا ربرگ اھکےن راےلاھکےت ںیم ینعیےعمج او اجیت کیو ا ںیھت یہ ....ارر ارگ نیترریز

 و رہ یھب  ںی رک ےتیل اسیا اوٹسڈسٹن یھب ریبک ہک اریم رھب اس ےن وسحمس ایک رشم آیئ نہایےس ز و ارمہح وک اکیف

  .ےتھکیره وسےتچ.انرھ انرھ ن "یتہک زیلپ "آوٹٹیئیرفیر ےک اپس اجیت ....رہ نامئ ونال رشیلرکےن یگل

 ".اس ےک اپس اجؤ  ے. اہں ریہ رشٹ ینہپ ...ره سج ےن دیفساسےنم....اہں راہں رگاؤڈن ںیم ره

 نر" ابیق ای" اقباتیراال ھکل ن ےنین اکذغ رپ وٹٹیئ راسپ رک نر(ایس ")اےس وٹٹیئ رہ کیب اجات" وٹٹیئ ایہپ ھکل ن اکذغ

.....اس ےن نانا وک بس ںیھت لم ریہ ہپ وٹ ٹیئ .اےسڑبا زمہ آ راہ اھت. اےس وٹٹیئرہ ڑہپ رک اجیت نر یھب  ی

 .ایاتب

 .امےنگن ےک تن ےئن ادناز" رہ ےنسنہ ےگل"

 ".ےک تن ےئن ادناز نانا ےنین"
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 ےکاپس یئگ اٰیصق ڑل ی کیا  ے مت ےن" رہ تہب وخش اوےئ.اس نن رہ نامئ رگرپ  ی ایامکل اک وجاب ن ایک"

  .ےک ےئلاہک رکےنرفیر ارروٹٹیئ

 یریاس ےک...الربئ ےلم اگ اس رتق ....ڑبے ڑبے اکن  ںی ںیہن ےلم اگ ررہن ںیہک ںیم یریالربئ ںیہمت ہی

 ."اس ےک اپس یریم  ںی وٹ سٹیئ سیب یاجےئ اگ."وپر ایاس اک اتب ن .ںیھمتوپھچ انیل ےس یھب یسک ںیم

.....آرام ےس یھب 'اکیف.آرام ےس ہار اپچن ربرگاھکےئاجےتکس ںیایرھب آ اپین ..!"،ارمہح ےک ہنم ںیمسیب"

 .ےگ نرےتفہلکن اجںیئ

 ےک ادناز ںیم ارر رسوگیش آیئگ ںیم یریاو اڑپےاگ....رہ الربئ ابلکل وخار ںیہن اےلگنروتفہں ےکےیل ینعی

 .ااکسوپاھچ

 "اتکب ہاےئہ؟؟ ....وکیسناپیئ ھجمس ںیہن ںیم"

 ".ڑبے ڑبے اکن  ںی اوں.سج  ی اک وپھچ ریہ نہاےئہ...اعایل اف..اتکب ںیہن"

ارراس ےناہھت ےس ااشرہ رکےک  ےک رہچے رپ ومنناراورکدعمرم او یئگ نیریرکسماٹہ الربئ یس یکلہ کیا

 .اک اھکاھتاےکساےگایک وٹٹیئ ںیم  اھکیئ  ی ارر اکذغ سج رپاٰیصق  ے.رہ اےکساپس آیئ رہ اہکں اھٹیب ہکایاتب

ےس  'اس یگفخیھت اتکب ےس رظن ااھٹرکاس ٹچ وکڑپاھرھپسج اہھت ےنٹچ اھتم ریھک یس ومیٹ ےن اینپ اس

 .رکاغبئ او یئگ نبریکل یس رپ یلتپ یناشیپ وھگرا...اس  ی

 .ےس اہک "اس ےن آ یگتسہاس رتق ںیہن یوسر"
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 "رھپسک رتق؟؟"

ےسب آج ںیہن"
ف
ےي ے....ان 

ی

 ".اجےئ اس ےسےلہپےھجمگنت ہن ایک ...رباےئرہمابیناےلگ ےتفہ  ک ںیہن کت

ےس  رپیگفخ ین.اشیپرہ ایگ انآوھکنں راال ریح یآراز رپ رہ وھبر زیت  ے."ایکس رتق وھبک یگل ایس ےھجم وایھب رپ

 .رباامجن ر ںی اررر ںی ںینب رک ارھب ںینر ریکل

اھت اوجاس نن  ریہ ہیاہک. آرازںیم ارراریچن یرپ ابدنھ رکوھتڑ ." ارمہح ےننرونں اہھت ےنیسکیب یم وٹٹیئ"

 .یھت اس رپالچ راہاھت.اب رہ اس رپ الچ یتکس ںیم کیر مکلیر

 .ےس اہک رک راہ." اس ےنذرا یتخس ںیہن ںیم"

.اس اھتارراکم ایک کی ے." اس ےن اس رطف آےتاوےئا رکرں....ےھجم و وھبک یگل ایک ںیم"

 .اھتایھکل ن رچڈنیس ےناکذغرپوخنیہ

ےےکےیل کیا آںیھکن یوھبرزیت ایکس

 

جظ
ل

ءےک 90.رپ ونکشں اکاجل اس ھچب ایگ ین.اشیپاوںیئ املئ یس یہایس

رترطح لمکم  ر یز ےک ریہ رطح اس ےن رگنن وک اکلہ اس اکٹھج نے رک اس وک وھگراارررھپرہ وٹیٹنئ  ی رزریہ

 .رظنادناز رکےکاھٹ ڑھکااوا

 .ڈلبگن ےس ابرہ الکن یریہن آ ا." رہ الربئ ےاپسےن اہک ا'اےلگےتفہےسےلہپریم ںیم"

ےس  یاررزیت.اس ےن اس ےک اہھت ےس اکذغ اچنیھکاےکس اسھت یلکن ."رہ یھباجیتن ھچک ںیہن ںیم"

 .آےگآےگےنلچاگل
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ے یکپل ےھچیپ اےکس ےھچیپ رہ

ک

ےہک رہ 

ي 

ے

ج

ی

ے

ي 

ے

ج

ں

ی

ی

 .....رہ و.....رہ واجراہ ے.نکیل 

 .ےکآےگایک اکذغ اٰیصق ایااکٹ ںیم ں" اس ےننراویلگن؟؟ ے اٰیصق ایک ہی"

 " ے؟؟ایاگلنےےھچیپوکریم سک وھب ی"

********* 

اےنت  ایہہک ن اس ےن ایک ہیےاھکیوقنش ےک احلم رفچن ےصغ وک مہس رک ن یکی ے؟" ارمہح ےن اس ارم ایک ہی"

ےک اسرے اوٹسڈٹن اوگناھٹ الہ الہ ےک رشم رکر رشم رکر  ریٹوینویاف  اھکینڑھےل ےس ارمہح ےن آس اپس ن

ےن ڑپاھ اکذغ ہپ  ایصق اھکیرھپ اس ےن ےصغ ےس ڑھبک رک اےس ن ںیل چیم ہہک ر ے ےھت ےلہپ و ارمہح ےن آںیھکن

اےلگ ےتفہ  ک اس ےن اشن ےس دنکےھ  زعت رھک یل ےن اس  ی ایصق زیلپ کیب یم  اھک اھت.وٹٹیئ رچڈنیس

.مت نرونں ےس یھب یارر وخوخنار ےس یھب یزےب ای اکچےت  ںی یا اصقنن رکےن ےک دعب ااطولڑب اکچےئ ےسیج

ہہک رک  ہیرکے ارر رہ  لڈنیہ وھبےک ارر نررسے ےلگنک وک ےسیک کیہک ا ایآ ںیہن ھجمس ںیم  ی ایصق رک ول زیلپ لڈنیہ

ےبمل اکونں راےل ےن  اک “اپس ہن آ ا۔ ےنن ےلہپ ریم یھب کیاےلگ ےتفہ ےس ا.”یئگ رگاؤڈن ےس اھٹ رک یلچ

رہ رھپ ےس اس ےک  “رم اجؤں یگ وھب ی اےلگ ےتفہ  ک ںیم”رطف اجےن اگل۔  ی یریالھپ ےک اہک ارر رھپ ےس الربئ

 اسھت ےنلچ یگل
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و  ظفل ابچےت  ںی وج ےصغ وک نابےن ےک ےیل رفچن نب ایگ کیرہ رھپ ےس ا “؟ہپ زدنہ او ایک وٹٹیئ یہ یریم کیا”

رطح مخ نے ےک زنط اھجڑےن رپ  رہ اس ےک ایس ہگج نکیل االتخف اینپ  ںی ےس ادنر رک ےتیل یرسن رہم آںیھکن

 ۔یھت تاب یسیک یھب راہ اھت ارر ںیہن ۔ہصغ رک یھبرہ یئگ یتھکیاےس ن

 “یپ ںیہن رہج ےس ہاےئ یھب  ی یحبص دلج متخ او ےئگ ارر ونڈزل یھب ہپ رانہ  ے اسرے ےسیپ وٹٹیئ و ایس آج”

اکنل  رہ ولطمہب زیچ رگنن ےس اکنل رک اگنھکےنل اگل وھتڑا رتق اگل نکیل وک اینپ اس ابت رپ رہ ذرا راک اےنپ رکاس گیب

اس  رطف ڑپاھیئ اس  ی ہاٹیلک اھکیئ ول آنیھ ہیےیھت یئاو اھکیئ وج آنیھ اکنیل ہاٹیلک کیاکچ اھت اس ےن ا

 زیرولیک اکیف”اھک ا اھت ۔ یہ رچاحلل اےس ڈنیس یف نکیل و رضرر اویئ رک ارمہح وک وخیش ھکین او اگ ہاٹیلک ےس ایک

 ڑھکاےےسیڈاال ارر ا ںیم بیج  ی اہھت زنیج کیڈاال ا وک راسپ ےلگ ںیم آوھکنں راےل ےن گیب یوھبر “اس ںیم  ںی

وفوٹ “ےرکےت اوےئ۔ یٹیریچ ںیم ریٹوینویےےک نونں ںیم وجاین الرڈ رئیم”او راہ او۔ اس اک وفوٹ نشیس ےسیج او ایگ

 “۔... اھک ا ہاےیہہاںیئہ ںیہن زیرےھجم ولیک”اوات۔ اس ےس ڑبھ رک ارر ایک اک نشپیک

رپ رگے وھبرے ابولں  ینااکچےئ ہک اشیپ ےسیااکچےئ ارر ھچک ا ےن ونہبںیئ الرڈ رئیم“ےوھباس  ے؟ ایک ہیےو”

 ۔ےس اج ںیلم

 “اھکؤں۔ زیچ  ی یسک ںویک ارر رھپ ںیم اویئ اھکیئ ارر آنیھ  ے وھچیٹ یھب وھچیٹ ہیےارر”

  “.....ااھچ.. چس ںیم  ے مت ںیم وگیا اینت ینعی...ےاںیکچ ... اس ابر وساہیلںیونھب”
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اگنھکال  .... اس ےن رھپ ےس گیبریہ یرہ ہنم انبےئ ڑھک“ے۔انین انکرہ کنیھپ یرطف ےس اھک ول آرخ ینررس”

 اجت گیب ہوموجن ویم اھت۔ ات ہک ادنر وکیئ ایگ اکنم نپ ےس دنب ایک کیوک ا رپیر اکنال..... سج ںیم ٹکیپ کیارر ا

 ٹکسب اک اتگل اھت۔ ۔ ٹکیپرھکب ہن اجںیئ ںیم

 کی... اڑکپ ےیل ۔ اس ےن نرونں ٹکیپارر ٹکسب نرونں اس ےک آےگ ےیک ہاٹیلک“ےول یھب ہیول ارر  ہی ”

 و رہ ٹکسب اک وچرا اھت۔ نپ اکنیل  ی ینررس یھت یل ھکیاس ےن ن وموجن ہاٹیلک ںیم

 ںیہن انس یہ اس ےن ےسیج ۔ نکیلرطح ےس ربا امن یئگ یارمہح رب“ےرک ر ے او یٹیھجمس راھک  ے ریچ ایک ےھجم”

 رطف اجےن اگل۔  ی یریےس الربئ یارر رہ زیت

 ؟اےس اجےتن  ںی وج اج اکچ  ے ایک ۔ نکیل ںی  ے۔اس و آپ اجےتن یہ یڑھک ےیل اہھت ںیم نرونں ٹکیپ وج

 امں ےک  ام ےس اچہپ ا اجات  ے۔ .... رہ اینپٹیامررگ ناعایل

*......*......* 

ےرہ تہب نرر ںیھت ایےںیھت وج یتسس ،یھت رہ یگنہم ،یھت اوات اج راہ اھت۔وج راہش لم ریہ ہاک ہلئسم وھتڑا دیجنس راہش

ہگج رپ وکشش  اینپ اینپ ....بس اس ےک ےیلںیم ٹیلف یہ کیا ںڑلےک ڑلایک ینعی۔ڑلوکں ےک اسھت ںیھت ای

اجنگش  اس  ی رہ راہش یھب نکیل ،یئگ یھب ںیم اونںرھگ ،دنہراتسیناپاتسکین ،ی،نر رباطون کیرک ر ے ےھت۔رہ ا

او  یتسس نہایز ۔ ینتجیس ےب دح یتسس ینعی۔یھت راہش اوفرڈ رک یتکس کیا ۔ رہ تہب  ارلم یسیھت نہایےس تہب ز

 .....ےک اپس یھب ریٹوینویارر  یتسس ےکس اینت



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 89 

۔ ان وک انھجمس او ےکس  ںی باکایم ولگ رےنہ ںیم ہلئسم  ے ہک راہں مک یہ کیا و، نکیل  ںی یڈیل ڈنیل کیا”

 “مت ان وک ھجمس وکس۔ دیول اش ھکیتہب لکشم  ے راہں اج رک ن

 ۔اس اک ہنم کٹل ایگ“ےاوں۔ یتیل ھکیاج رک ن  ے راہں یھب کیھٹ”

... ےھجم و رم اج ا ی... ارر رہ الان وہشمر زامہن آزومنہ رقفہ رضرر انہک،وحنمس امرہنم اکٹل انیل یہ ےسی... ااہں

راسپ آ  دنچ نن دعب یہ کی۔ اںیھت وج راہں یئگ  ںی ںنر، ڑلایک ،کی۔ایسنہ نہای۔اس ابت ہپ رہ ونال ےس زہاےیہ

 ۔یھت ریہ لٹش اکک ہک اےس۔رہ ایےن دنچ ےتفہ دعب رہ رھگ وھچڑ ن کیارر ا یئگ

 “ااھچ  ے لٹش اکک۔  ام”

 “ ے ںیہمت آیت ٓ اہکین

  ںی ،نر، آیت کیا اہں”

 ۔ ںی رضرر یتنس ...انس  ے رہ رہ رات اہکینڈگ”

 ؟یگ ںیل ںیہن ہی... بلطم رکا... رصف اہکینااھچ

 ،یھب اہکین اسھت ںیم و رضرر ےل یگ ہیرکا اہاہاہ

 اوں۔ رک ےک اجیت نایےںنر ہار اہک ای  ے، ںیم کیھٹ

 ......ے
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ڑبا رھگ اھت۔رھگ  اک اکیف رطز ریمعت ینر زنمہل رباطون کیا ہی۔راےل نن اشم وک آ یئگ اکک اک اتپ ےل رک رہ یٹھچ لٹش

 ریگن امعرت دیفس یفلتخم ااسقم ےک وپنے ارر وھپل ےگل ےھت۔اسر ےک آےگ زبسے اک ڑبا ہعطق اھت۔سج ںیم

۔ہکلب ایاظنرہ تہب دنسپ آ رینوک لٹش اکک اک ریب رمہح۔ایھت ارر راٹئ اہؤس اک وھچاٹ اس انم اس ومنہن گل ریہ یھت

 ۔ایدنسپ آ نہایز تہب یہ

 ۔یھت راہش اگہ اثتب او رایل اشدنار مسق  ی اجےئ و رہ اکیف رھک ایل ںاہیاےس  ارگ

 ریہ اھجیتکن ےس یھب ںڑھکویک ریہ یتی ک ن رین ارر اکیف ین لیب .

 امنکل ابزار یئگ دیہک اش یئگ رپ ھٹیب یھ۔ رہ نررازے ےک اپس ڑیسینب ابت ںیہن وکیئ ۔نکیلایاجب یھب نررازہ

“ے ے۔ آیت ےھجم اہکین”۔ ےس اھٹ ےک نررازے  ک آیئ یٹنم دعب نررازہ الھک... رہ دلج سیب اوں۔وکیئ

 ٹھج ےس اہک۔

 ابولں  ی ہ... اکےل ایس یس اسونیل یلتپ ۔ یبملیھت ںیم اسڑیھ رگن  ی اکوفارہ الکن۔رہ ےکلہ الگیب یسنہ  ی رایل اسےنم

 دنکےھ رپ رگاےئ اوےئ۔ انبےئ اوےئ ارر اںیہن وچیٹ

 ."ے ےھجم رمکہ ہاےیہ"

 ۔ےنلچ یگل اس ےک ےھچیپ ۔ارمہح یھبرطف ڑبیھ ادنر  ی اویئ رہ یتسنہ“ےآ اجؤ ادنر”

 لیڑپکے دبت ای۔رھپ ان اک ہنم نالھیھت ہاےئ الپ ریہ وک اشم  ی یڈیل ازاں ارمہح وک ولعمم اوا ہک رہ ڈنیل دعب

 رکراےئ۔
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ڈنھٹےآشت نان ےک  تسشن اگہ ںیم  ی یڈیل ۔ ڈنیلںیرک مہ ایک راال اجےئ اھبڑ ںیم راال نررازہ ےنٹیپ ےنین لیب

ز اپس یھٹیب ی
 
ی

ڑپے  انسین یھب یاشرع ینعی....اسسن اےنکٹ یگل ۔اس  یںیھت اک اشلگن رتہمج ڑپھ ریہ لیابب ج

اوات راہ۔رہ تہب  ویاس اک ارٹن ریاھت ۔تہب ن راال ںیہن اس اک اکم ےننب یھب ںاہیےینعی...ےاالع اپےئ  ی یسیا رہ یھب یگ

 اکپ یتیل ایک او؟ایک اھک ا اکپ یتیل”۔ریہ یتیےس اسرے وساالت ےک وجاابت ن رطف ےس ہاال ی ربص ےس ارر اینپ

 “او؟

 یتکس ںیہن او یہ رسیم ںیم وج رباطہین اک  ام ایل اس ےن اس زیچ“اوں۔ اگل یتیل ارر ونتر او و  ان یھب ،رریٹ ہارل”

 “ونتر”۔یھت

 اگل رک اےسلت یھب .... ان ہپ نسیبےک یھب ےک رپاےھٹ...ومیل .....ےمیق...آول.... وگیھبرریٹ  ی نسیب”

 ڈنیل“ےاوں۔ انب یتیل ےک یھب ےک،یلھچم ،اپکل، اوں۔تہب زمے اک اتنب  ے۔آول ےک وکپڑے...نگنیب یتیل

او اکچ اہمترا؟اب اتبؤاھک ا ”۔ر ںی یتھکیےلت رےھکاےس ن یاےنپ وچبں ےک ےس وھچےٹ وھچےٹ اہھت وھٹڑ یڈیل

 ںیم ہک ااسنن وک زدنیگ ںیھت اہکرکیت کیھٹ ی۔ناناکم ہن آیئ یسک ہاال ی ۔اس  یاس اک ہنم کٹل ایگ“او؟ اکپ یتیل

وگتش اک اسنل ”اکم...اکم آاجےئ۔ اہکں ےل اجےئ ارر وکن اس اھکیس ۔ ا ولعمم زدنیگبس اکم آےن ہاںیئہ

 “یھب ارر ہارل سب ...رریٹ

 “؟ےیہ اکم  ی رریٹئ اینت رپوھٹں  ی ہی!اسنانھ”

ےک اسھت وصےف رپ ذرا  اسنانھ ایس مڈیم“وگتش اک اسنل ارر ہارل۔ او اجےئ اگ۔ابیق ہینر ابر  ےتفہ ںیم یج”

 “ال ا اواگ وسنا فلس یھب”۔ںیھت نب ریہ رٹیوس ںیھت انکرے رپ یھٹیب
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 “ےک ڈنسے۔ ،ڈنسےےل آؤیگ ںیم یج”

 ے ررز....الحل  آیت یال ا او اگ،اتزہ زبس اجےتن۔بج بج اسنانھ ےہک یگ رڈنے مہ ںیہن ڈنسے”

 “ ا؟ ایوگتش آات  ے...وبول اہں 

 “.....اہں یج اہں”

 “؟ ے وکیئ آیت ...ااھچ اب وبول اہکینڈگ”

 “ ے نر آیت یج”

 “؟انسؤ ذرا۔ وکن یس ڈگوکن”

 “....اھت...انرھ اڑا اُنرھ اڑا اسوکا اھت ،تہب ایپ کیا”

 ؟ینررس

مک ےس مک اس  یسنہ اس  ی ،اتہکالچےن یگل ںےس السایئ یاسنانھ زیت“۔رخوگش ارر وھچکے رایل ینررس”

 ۔ر ںی یھٹیب اہتبل اوٹن ےچنیھب یڈیل ےک ہنم ےس ےلکن....ڈنیل

 “؟ںیہن ایرانہ  ے  ںاہی!ےیب یب”

 “ ے۔ رانہ”

 دبول۔ ںاہک ای و
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 ۔...آپ وک ڑپھ رک انسؤں یگےل ولں یگ اتکںیب ایھچ ایھچ ںیم

 ڈگ

 زیلپ ںیےلہپ اتب ن ہیرکا

نر اسولں ےس رہ  ںاہیاو اسنانھ  آیئ ۔مت وچیھت ںی اج یکچ ںڑلایک رشاطئ نس ول....مت ےس ےلہپ نیت ےلہپ”

 ؟ ے ایک یتگل اینت رمع یھب ی۔اہےئ ریم اھکیوک ن “ڑل ی”ےاس ےن مہس رک اسنانھ  ایم“ے ے۔ ریہ

 و اب یھب ےھت۔ںیم ےتی۔اےھچ ڑلےک ےھت ،اسرا اکم رک نھچ ڑلےک رہ رک ےئگ  ںی ںاہیےس ےلہپ  اسنانھ”

 او یگ رکین افصیئ اوں۔اسرے رھگ  ی ریتھک یہ ںرہج ےس ڑلایک ۔رپ اب اسنانھ  ی یھت یہ قح ںیم ڑلوکں  ی

اص ف رک ا او  او راہ  ے۔رہ ںیہمت لرھگ اامعتس ارر انتج یھب ےکرمکے دنب  ںی ۔ابیقاو یگ رک ےک اجین ارر حبص یہ

ڑپکے  ےہتفہ مت ریم کی....اافصیئ  ی ںاکٹن اھچٹن ارر ڑھکویک نر نن وپنرں  ی اگ۔اھک ا انب ا او اگ۔ےتفہ ںیم

 یگ رےنہ ےک ےئل آاجںیئ ںاہیےںڑلایک نہایز ۔ینتجہتفہ اسنانھ رکے یگ کیا یھب یارر ارتس رکر یگ یالڈنر

نوھپ  ںیہمت اکرٹپ  ے،اےس نوھپ ےک نونں ںیم لرمکے اک وج رٹنیس ےاگ۔ریم ےئاکم مک او اج اانت یہ

ےس ارتےت  کیرٹ ےن ںیہمت ارگ ںیم ہکناو اگ۔ویک انیےھجم ن اےنپ رھگ اک ربمن ںیہمت ۔اپاتسکن ںیماو یگ وگلاین

املسمن  کیا ،متیگ ںاہمترے رھگ راولں وک اتبؤ و وفراً ںیم یھکیطلغ رہتک ن وکیئ ارگ مت ںیم ینعیےاھکیاوےئ ن

 ےس اکنل نرں یگ ںاہیوفراً  ںیہمت ںیم ں،ررہنوھکیہن ن زیچ یسیر یسیا اہمترے اپس وک یئ او ،اس ےئل ںیم ڑل ی

آےتکس  ںاہیاک اکشر او ۔اہمترے رہ رطح ےک نرتس  او ارر مت ومنہین او ریہ یرتق ہا ے ابرہ ربف ابر ایس

وپرے  ۔ ےب کش ںیہمتاو یگ ہگج وھچڑین ہیےںیہمت و یھب یھکینےرخایب ےن ان نروتسں ںیم ارگںیم ،نکیل ںی
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وسؤں  اوں۔اس ےئل بج ںیم اھٹ اجیت آراز ےس یھب  ی اوں و یکٹچ وسیت ہگج ہن ےلم۔ارگ ںیم یہک ںیم اڈنیلگن

 رپ ارےنھگن ایس یھت ۔رہ سج وصےف ہپ یھٹیبر ںی وبیتل ر ںی وبیتل یڈیل ڈنیل“او۔ وگیگن او اج ا ےسیج یسیو مت ا

رظن تھچ ہپ  ۔اس  ییھت وس ریہ یڑپ رتیھچ یوصےف ہپ آڑ و رہ ایس آھکن یلھک ےٹنھگ دعب اس  ی نیت ۔وکیئیگل

ےس فلتخم رگن  اس اف ونس ںیم آںیھکن یاے رھب دنین اس  ی وج ررنش اھت۔ نکیل گل ڑبے ےس افونس ہپ یئگ

ے ن

ی

کلی

ج

ن
 ۔رہ رگن اڑ ر ے ےھت ۔ںیھت ریہ ھکی

 دق آنم رپنرں وک وھگرےت اس ےن وسہا۔  ی تھچ ارر دقآنم ڑھک ی“ ے ۔ ڈان ےن اوغا رک ایل ےھجم یسک ایک”

********** 

 

************* 

 راگنک رئیچ  ی یڈیل ،اسنانھ ،ڈنیل نم ےس اھٹ رک یھٹیب کیرہ ا “؟اوں.... اہکں اوں.... ںیم ںاہیےںیم”

 ںیھت ہہک ریہ ،ایک ارر ایک” ے۔ وسیئ ۔اےس اگل رہ رصف اپچن ٹنم یہیھت انس ریہ اہکین ےک اپس وصےف رپ یھٹیب

۔ ارمہح سنہ رک وبںیل یڈیل ڈنیل “؟ڑل ی اوےاو اجیت رہ ہگج مل ٹیل یہ ےسیمت ا”ے۔ےنلم یگل رہ آںیھکن“ےآپ؟

 ۔اھتاںیہن اھکس رک ایگ اپاتسکین وکیئ انیقیظفل اھت۔ یسی۔اخصل ناویئ انرپ ریح ظفل مل ٹیل

 “ و یھت اویئ ... سب آج یکھت... یجںیہن ”

 “راھک  ے اھک ا اھک ول نچک ںیم اجؤ”
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راسئ ارر    لبیٹ یجیارر اسرے ر یئگ ےس نچک ںیم یظفل انس اھت. رہ دلج ہیدعب  ںویدص ےسیج“ےاھک ا؟ ”

 سک ےس وپھچ رک انبیئ اکیف”۔رہ ںیئگ یہ یتھکیاےس ن یڈیل ڈنیل ارر گم ےل رک آ یئگ انبیئ . اکیفوسپ ڑہپ رک یئگ

۔لکش رپ ارر ہنم اکٹل ایل ریہ یتھکیوک ن نرونں وخانیت یرہ اخومش ڑھک“ےاس ےن یرک ن ارہ ! رھپ یطلغ“ےمت ےن ؟

 ایشیربا ہن امانن رپ مت ا یگل رک ےنیپ اوےئ۔ رہ ھٹیب ےک ااصعب ھچک ڈےلیھ یڈیل ڈنیل“ےول رک یپ ھٹیب”۔ےل آیئ ریگاچیب

گل اجات  ے ارر مت ولگ اھکےت  اھکسےن ںیم تاالخایق یناینب ابمل رتق ںیہمت کیراےل تہب گنت رکےت او ا

 ےس اکیف نرتس رکر. ارمہح اخومیش اعنات رپ اقوب اپؤ اںیہن رپ وھتڑا اینپ ارتعاض ںیہن او ےھجم وکیئ تہبےیھب

. رہ رمکے  ک ےل آیئ ےل ولچ. رہ اںیہن رمکے ںیم ے. مت اج رک وس اجؤ اسنانھ ارر مت ارمہح ےھجم ریمریہ یتیپ

 اٹگن  ی لکشم ےس رحتک رکات اھت. نکیل یھب ھتاہ ںای. نااٹگن افجل زنہ یھت ناںیئ.ےاٹگن ےس ذعمرر ںیھت کیا

ابل ارمہح وک اگل ان ےک نامغ ےک ”ااتر نر.  ابل یھب ے۔ریمایرپ اٹل ان ےک ڈیب اھت. اںیہن رطح ولفمج ںیہن

 “ھچک ہلئسم  ے اسھت یھب

ارر ادنر ےس  آ یئگ ارر رگ اس ےک اہھت ںیم ارر ابولں رپ اہھت رھک رک اچنیھک اویئ بیو رہ رق“ے!آؤو اہں یئھب ”

 لکشمب آنھ اچن ےبمل ابل ےلکن۔

نٹب ےھت۔ اٹئ بلب  نہایےس ز ےس ےنگ و راہں مک ےس مک سیچپ ارگ اس ےن کیھٹ رطف آیئ رہ وسچئ وبرڈ  ی رھپ

 دنسپ ایک رات ےک ےیل وک اوھنں ےن اوار  ی ےکلہ رسیئم۔رھپ رتق ایل نہایز اوھنں ےن اکیف دنسپ رکےن ںیم اک ڈیش

 اہک۔ ارر اےس اجےن ےک ےیل
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رتق  نیت ہکن۔ ویکلکن یئگ خیچ ےس اس  ی وخیش“وس اجؤ حبص الان اسامن ےل آ ا۔ مت اسھت راےل رمکے ںیم ”

رہ ےلہپ نچک  نکیل“ےہن اج ا۔ ارر اہں نرابرہ نچک ںیم”۔یھت ڑپ ریہ یتسس ہگج اےس تہب یہ ہیےک اھکےن ےک اسھت 

۔ آ رک وس یئگ ارر رمکے ںیم یاکؤرٹن رپ رھک ن نچکےتمیق  ی پک اکیف کیارر ارر ا انبیئ پک ارر اکیف کیا یئگ ںیم

وک  وپسیل ۔ ںیموک وفن ایک ااسحس اوا۔ اس ےن وفرا رشیل دیاک دش یطلغ و اےس اینپ آھکن یلھک اس  ی ںیم ننرایم

 ۔یھت اویئ ذےمنار ںیہن اینت ۔رہ ایھبایرک ن ناشیرپ مت ےن ںیمہ ،یھت اج ریہ اکل رکےن یہ

*.......*........* 

ڈاال....  ڈے اھت و اکرٹپ وک ااھٹ رک نوھپ ںیم .رھپ اس نن ینسایک ٹیس نن اسامن ال رک اےس رمکے ںیم اےلگ

ارر  ایےک اسھت لم رک اھک ا انب۔اسنانھ ایاکٹل رہم ےک رارڈررب ںیم یڈیل ےئک، رھپ اںیہن یڑپکے نوھےئ، ارتس

 ںیھت رہ تہب انیب وج ںیھت تہب مک ںیھت اتکںیب  ی رراہں ارن ۔نکیلیئگ رپ کب وٹسر اویت ۔ رایسپآ یئگ رھپ ےفیک

ااحلل  و رہ یف کیا ہرریغ ہےلچ اک وسنا رریغ نم ، ںیلسن اناس ، یتسب  ی ،دخاای۔آگ اک نرںیھت  ی یرت اشرع نہایز

 ہایتہ اےنپ رس ےک ابل ڑھجرا ا ںیہن ۔نررسے اس رمع ںیمیھت یتکس ںیہن دیرخ اتکںیب یگنہم اس رطح  ی

 ربص اینت نہایربص آزام اکم اھت ارر اانت ز کیا ہی۔یھت یتکس ڑپھ رک انس ںیہن نکیل یھت ڑپھ یکچ بس اتکںیب ہی۔رہ یھت

مہ امجتع  اپاتسکین ۔ اس ےن اینپیھت اتکب ہاےیہ یس یتسس اسنہ یس کی۔اےس ایھت رک ا ہایتہ ںیہن رمع ںیم یس

اتکب لم  و تفم ںیم کیا امتاش"اافشق ادمح  ی "لیھک یاتکب ال ن کیا اخہل  ی و اس ےن اےس اینپ ےس ابت  ی

رہ و زمے ےس  امتاش انس ا رشرع  ی رہم وک لیھک یرپ اس ےن ڈیل یابر ۔اینپیھت ںیہن ومیٹ نہاینررسا ز یھت یئگ

اشاکہر  رطز  ی اررپ ےس اافلظ زگر زگر رک اجےت ر ے رہ البہبش اینپ ارمہح ےک نامغ ےک ںیہک نکیل ریہ یتنس
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رطسرں  یئک یئک ےل اجںیت رہم اےس ابر ابر ےھچیپ یانب ر ے ےھت ڈیل ردنکذنہ اےس اکیب ارمہح ےسیج .نکیلاتکب یھت

امتاش ےک ےننس راےل ارر انسےن راےل  اھت۔لیھک ڑبا رعمہک رس رک ایل کیاافتق ےس اس ےن ا وک ابر ابر ڑپوھاںیت

 ےسیج ایاجنر اس اگج ن ےن تسشن اگہ ںیم رینج ارر ان رپ رم ےنٹم رایل اھت۔تحت وپر ےک امرٹساہیل نرونں اک نل ومہ ایل

ان ےک  نیع اجب ر ے اوں.ارر رینج یہ رار ان ےک اسےنم ےھٹیب الک رٹن ہپ آاس ی اینپ امرٹساہیل اتگل  ے ےسیج ےسیا

 ولکےیارر وھبج وپر اگنبیل میاشدنار اسنانھ دق تہب امکل  ی رہم اہنل او یئگ یاو۔ڈیل یھٹیب ینب  نایساسےنم

 اینت ںوطر رپ رہ اہک ای ازیگن ت.ارر ریحںیھت امں ےس ینس یابپ وھبج وپر وج اس ےن اےنپ اگنبیل یھت انسیت ںاہک ای

۔بج رہ رات وک زگارے  ںی ےتنس یہ ےک اےنت اسل رصف اہکین زدنیگ ہک ارمہح وک اتگل اسنانھ ےن اینپ ںیھت

 رطح رراں نراں او اجیت ٹمس آات۔ رہ اگنک انمج  ی اسرے اگنبل اک رحس آراز ںیم و اس  ی رشرع رکیت اہکین

ہک  ارر ہاتہ ےس انسیت رنیم اینت رہ اںیہن نکیل رپوسز اوںیت ںاہک ای ارثک اس  ی افشف او او اجیت وکلہرے اھکیت

 اک رسنیک ںویوک ڈہ ارر اس ےک آھٹ اسہل ےٹیب یھت اسل  ی وسز  ے۔ اسنانھ لکشمب سیتب ںیم ں ا ہک ان اہکوین اتگل یہ

ل آدب ۔رہ رپوسز اہکینرپ متخ اویت تبحم ےس رشرع او رک ارمتیج اہکین اھت۔اسنانھ  ی
یلک ب
 ںیہن ہدیانسےت اوےئ 

اس ےک اسےنم ڑھکا  ے ارر اےس ہہک راہ  ے.وج نھک رپ ررات  ے رہ و رھپ  اتگل ہک اس اک آھٹ اسہل اٹیب ےسیہکلب ا اویت

 ااسنن الھب وکیئ ااسنن اوات  ے؟رہ یھب وکیئ یھب ہرپ ررات  ے ر وج مک یتخب ااسنن اوا نکیل

اےس وفن رکات ے ارر اتہک  ہس رک یھب فیلکت یوجاں وحہلص  ے....اسر یہ اس اک اٹیب ،بجرریت رکناسنانھ ویک و

وھکولں اگ...ڈرٹکرں  رر رک آھکن ںیہن وسؤں اگ....یھبک رر رک ںیہن بج  ک زدنہ راوں اگ....یھبک ۔ںیم ے
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 ۔ںیمےکس یگ لم رکےھجم رہا ںیہن یھب فیلکت یاسر مسج  ی ے.... ارر ریمنراںیئ ےک اسرے آرزار ارر ان  ی

 ۔ںیہن ررؤں اگ امں یھبک ںیہن

 “ارم تیج”ہن  ںویک ں...اس ہک اہک ای...یتسنہابت رپ رکسمایت ....رہ ابترریت امں ےسیک ےچب ی ےسیا و

ہن  ںوبھج ویک یہ  ے۔نل ہپ اسیک اتیہن آات وج کپھت کپھت رک الس ن ںرحس ویک اسیا آراز ںیم ....ایکساوںیت

 وکیئ ےسیج وس اجیت یہ ےتنس ےتنس رہ تسشن اگہ ںیم اہکین  ے۔اسنانھ  ی اجیت رپاتسن ےل یہ  ی اہکین او....اس  ی

 اجےن راالاےنپ ےبنک وک انسات ے ریہ انسات او وج گنج ےس ولٹ آےن راال اےنپ وچبں وک ارر گنج تیج یرہ ولر

 ےک وہل رگن اسفےن۔ رںےک ےصق ارر دیہش یوجاں رمن

 

********** 

 ریٹوینویوک  ۔اےسارر اس ےکدنچ الکس ولیفرک ایگ روصرت اایتخ یڑب وھچاٹ اس راعق اوا وج اکیف کینرران ا اس

ز ےک رشرع اوےن ےک ےلسلس ںیم یئن اینپ ....رہ امرٹسچن ںیمنررسے رگرپ ےن ارپرچ ایک کیےک ا

ج

ر
ز
س

 کیا الک

 ےک اوٹسڈسٹن وک یہ ریٹوینویےن  اوہنںےےک ااظتنامت ےک ےیل اک اامتہم رک ر ے ےھت۔....ارر اپریٹ اپریٹ

 ےن اہں اہک اھت...اس ےن یھب ز...اس ےک الکس ولیفوپڈن امک ںیکس نہایھچک ز ۔اتہک رہ دنچ وٹنھگں ںیماھتایومعق ن

 ان ںیم ےس ےل رکرسرگن  ک....اپریٹ نشیروکیےھت....ڈ ےنھکیےک اسرے ااظتنامت ن اپریٹ ...اںیہنایہہک ن

 نرر نرر ےت رھگاکیف رھگ اھت راہں ابیق ہیارر اہجں  یھت وٹسڈٹن ےک رھگ ےک الن ںیم کیا ےسیسک
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لمکم رک  گنٹیس ادتبایئ ےک ےیل ان بس ےن اپریٹ ۔ رساشم یہارر اشکنہ ںیھت یلھک ۔نج ےک آےگ ڑسںیکےھت

رہ رفن وک اگل اگل  ۔اںیہنںیھت رانھک اھت وج ذرا ٹہ رک اگل ےس یگل اایش رپ اھکےن  ی رںان اک اکم زیم ....ابیقیل

 رک ا اھت۔ شیپ ںیہن

 ےنھکین ےسیےس ا شیارر اس ےک نررسے نرتس اےس وشت کریا“او یتگل اپاتسکین نہایلکش ےس تہب ز مت”

رہ ربا “۔اپاتسکین اوں یھب ںیم”آےئ ےھت۔ ےنھکیےک ااظتنامت ن ۔رہ بس اپریٹاوےن یگل شیےگل ہک اےس وشت

 “۔ڈرےت  ںی یہ نہای....ذرا ےس ھچک زامہرابلطم....رہ بس ذرا ڈرےت  ںی ںیہن”امن یئگ

 “....وکن...؟  ںی ڈرےت”

 اںیہن”رک راہ اھت۔ ابںیت وگل ومل یس نہایز رہ اکیف“رت اوٹسڈسٹن.... نہایآےن راےل ز ںیم اپریٹ  ی آج”

 “؟ ے ایک اپاتسکن وفایب

اہک  ...وج ھچک اابخرات ںیم ںی ےتینامغ رخاب رک ن ای...ڈیمیر اابخرات....یٹ ہیاہں.... دی....اشںیہن”

ربا ہن امون....نامھوکں ےس تہب ڈر اتگل  ے  ےسیا ملسم....زیلپ ....ارر مت او یھب ںی رکےتیل نیقیاجات  ے اس رپ 

 “۔اںیہن

ے”
ش
نامھوکں ےس ڈر اتگل  بلطم ان بس ابوں اک..ےھجم یھب ملسم اوں...آرخ ایک ڈر اتگل  ے..ںیم نامھوکں

 ھجمس ریہ ....مت طلغمت ربا امن ںیئگ اھکین”۔ہن ھجمس یکس کیرہ ا“۔اتب ریہ ںیہن ےن و ںیہمت ںیم  ے ....نکیل

 “؟و ڈر ا اسیک ںیہن وکن اس نامھاک اوےن اج راہ  ے...بلطم ھچک او اگ یہ ںاہیاو...
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 “البٹس؟مت ےھجم ڈرا ر ے او؟ ...وکیئںاہیاوےن اک رطخہ  ے  ھچک”

اتب  یہ ےسی....سب ا ںی ںیم رت ےک الکن ارر افنرز وپسیل نہایےس ز رصف اتبراہ اوں...ان ںیم ںیہمت ںیم”

 “ہن او۔ ناشیرپ ےسیراہ اوں....ا

 "ہاہ ر ے او ےھجم؟؟ اھجمس اہک ر ے او....ایک ارمہح اک رس رکچ اےن اگل۔ایک"

 "رک ر ے  ںی رئیش مت ےس ابںیت یہ ےسیا"

نامھاک رکرں  ںاہیےاتگل  ے ںیم .....مت بس ےھجم کش ےس وھگر ر ے او....ںیہمترکےت  ںی رئیش ابںیت ےسیا

 "؟؟ہیذماق  ے  ...ایک...ںیمیگ

  او؟؟؟ وسچ ریہ ےس ایک ...مت ایک ی ابت مہ ےن ںیہن و وکیئ یسیا

 ".ان اک بلطم وخف  اک  ے '  ںی'رپوج ی ی ابت ںیہن ہیےےھدیس ےھدیس اہں

 " ے ےس رگن اڑ، ایگ 'اہمترا و ایھبرضررت ںیہن وکیئ ڈرےن  ی"

 .اھت اڑ' اڑ ایگ ےس بلطم...." ااکس رگن رایعق ایھب"

 ". رک ر ے  ںی ڑگڑبا ےئگ ےھت..."بلطم مہ و رصف ابںیت رہ

 ".آ ںیئ دنسپ ںیہن ابںیت یرکےت او مت بس؟ےھجم اہمتر یہ رطخ  اک ابںیت یسیا
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ولگ اصف اصف  ہیو  ڑگ ڑب او یئگ وکیئ یھب ارگ ذرا یس ینعی..یئگ ادنر مہس یھب ارر ادنر یہ گل یئگ اےنپ مک ںیم رہ

 .....ارر رھپ ےگ..وپسیل ںیاس رپ ازلام اگل ن

و وٹٹسئ  ارہگااوااوات  ے...ادنریھ بلک ںیم اھتےسیج ایگ ےج اک ااظتنم ایک-یرپ ڈ رطف اراچنیئ کیا ںیم الن

 وج رطخ  اک دح  ک زیت ایک ےج اسؤڈن کیچ-ی...اوہنں ےن ڈایڑباھ ن twist السٹئ ےن ارر

رپ ےلہپ ےس  رںآےن ےگل....اوہنں ےن زیم .بس'الل وٹٹسئ السٹئ رحتک رکےن ںیگلی'رہ'یلیپاھت.یلین

 ۔ںیھت رینھک ںیزیچ اھکےن  ی ۔نرےٹنھگدعب اںیہنںیھت ںیوسٹف ڈرس رھک ن یہ

ےج -ی..ڈںیرھک ن اایش رپ اھکےن  ی رں....ان بس ےن لم رک زیمزگر ایگ ...نررسا یھبہٹنھگ زگر ایگ کیا

اۂیکلہ

ی

یي
سی

ج

ن
رٹے رےنھکاج  دنسپ آےئ...رہ الگوسں  ی ےک اسھت رجتابت راہ ...وج ارمہح وک اکیف زکویم آراز ںیم 

زررنار نتشہ  اک نامھہک  کیا ہکےیھت ریہ اج یہ بی....رہ اس ےک رقیےن اےس آراز ن کریہک ا یھت ریہ

 ... ایسیرطح ڑلکھ رک رگ یاو ےئگ... ارمہح رب بیاوا۔اانت زرر نارہک اکونں ےک رپنے ےنٹھپ ےک رق

ٹنم  ک انساٹ  کی۔ وپرے اآںیئ یھب ںیآراز  ی ںوخیچ ارر ھچک ااسنین ںیآراز وٹےنٹ  ی نامھےک ےک اسھت ےشیش

ارر اس  ۔رہ لکشمب ایھٹیھت اس نامھےک ےس او یئگ ینتج یھت اویئ وخزفنہ ںیہن اینت یھبک ںیم راہ۔ ارمہح زدنیگ

وخف  اک  کیا ہیھچک اھٹ ےکچ ےھت ھچک اھٹ ر ے ےھت۔ وکشش....نررسے ولگ یھب  ی اپس رظن نرڑاےن یگل

 رپ یبمل ہک بس اےس وھگر ر ے ےھت۔ اس ےن زنیج ہک راہں نامھہک اوا اھت۔ہکلب اس ےیل ںیہن رظنم اھت اس ےیل

 اہک اھت ہک رس ڈاھپن ےک اکم رک ا  ے و اس ےن ااکسرف وک رس رپ ایھچ ےن یہ کریارر ا یھت نہپ ریھک صیمق

رھپ اس ےن  ر ے  ںی ھکیابدنےھ اےس ن رصف الان رمہ اگل ہک بس یکٹکٹ ہیاھت۔ ارمہح وک ےلہپ  ایل رطح ےس ارڑھ
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ر ے  ھکین ہگج رپ ےمج اےس یہ اینپ رہ بس اینپ دبل ایگ ںیم وخفوس دصیف لو رمہ ےنگل راال ایخ ذرا رگنن امھگیئ

ےویےرطف ااشرہ ایک ااھٹ رک اس  ی ےن اپکپکےت اووٹنں ےک اسھت ایلگن کیےس ا ےھت.... وھگر ر ے ےھت۔ان ںیم

 ےصح ںیم ںیےحمل ےک زہارر ےن اس ےک رس رپ نررسا نامھہک ایک ابت ےس یسک یس ( اینت ہی ے  ڈڈنز )مت ےن ایک وی

بس   ی زلنیچ یر یٹ ٬اابخرات٬دنلن رٹنب نامھےک٬ن انئ اویل ںیماس ےک ذنہ 

زز....ڈگڈم او رک رکچاےن ںیگلںیربخ

ی
ج

نز..نتشہ  ڈٹوی....نتشہ رگن......ڈاوکم

 ....ےھجم ںیہنںیم”۔....اس اک رس رکچاےن اگل.....نتشہ اس ےک رہچے رپ رظن آےن یگلوی.....ویرگن....

۔اےس گل راہ اھت یھت ریہ ںیہن ۔آراز اس ےک اووٹنں ےس لکن یہیگل ےنرہ اکٹ اکٹ رک اوٹن الہ“ولعمم....

زررنار... ان بس  یہ اسیارر نامھہک اوا.... ر کینرران ا ایس ارر کیھٹ ےکس یگ ںیہن وبل یہ زدنیگ ی رہ اسرہک

 ےک وھچےٹ ڑکٹرں  ی ..... ےشیشںیرگ ںیزیچ ی.....راہں وموجن اسروھٹسن ںیل ںاایلگن ےن اےنپ اکونں ںیم

رگ ےئگ ارر رکاےنہ ےگل۔ اس رطف  ںڑھکے تہب ےس ڑلےک ڑلایک ۔ ےھچیپرطح آیئ  ی وھباھچڑ آدنیھ کیا

 ارر اکیف ریہ یڑھک ںیہن ی۔اس ابر ارمہح رگںیھت اج یتکس ینس ارر رکا ںی ںیخیچ ان  ی اھت.... نکیل اادنریھ اکیف

 ںیآراز اسرئن  ی ڈیگیاسرئن ارر افرئرب وپسیل نم ےس اضف ںیم کی..... اریہ یڑھک نتشہ  اک ادناز ےیل

مب اےنپ اسھت  کی۔ اس ےن اںیھت آریہ یھب ںیآراز  ےس زررنار آگ ےک ڑھبک اےنھٹ  ی ںیہک ۔ ےھچیپوگںیجن

 ںیہن نیقیااھٹ رک اہک. بس مہس رک نرر نرر اوےن ےگل. اےس  رطف ایلگن ےن الچ رک اس  ی ابدنھ راھک  ے. یسک یھب

 آیت بیآراز رق اسرئن  ی اےس رظن آ راہ  ے۔ وپسیل او راہ  ے ےسیج یہ ےسیبس ا ہیبس ... ہیآ راہ اھت ہک 

نامھےک او ےئگ... ارر اس ہگج ارمہح وموجن  ںیم وٹسڈٹن اپریٹ کیا وخنتس ہک امرٹسچن ںیم ۔ اس  ییھت اجریہ

... اک ادنازہ اگل ایل رولرگنٹ یر ... یٹ یل ھکین ریوصت اینپ ..... ڑھکے ڑھکے اس ےن لک ےک اابخرات ںیمیھت
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۔ رھپ ارر دعاتل الان اکنل ر ے  ںی یلیدنچ زہار ملسم ر ....اس ےک قح ںیمایل ھکیاتلچ ن وخن رپ سیک دعاتل ںیم

اےس  .... ارر رہ وصعمم اوےت اوےئ یھب ے اس ےک رھگ راےل اےس تنعل المتم رک ر ے  ںی انس ریہ ہلصیف

 ارر کیھٹ ےئ یگاو اگ۔رہ و رم اج او اگ۔ اس اک ایک اک ایک ڑپاھیئ نتشہ رگن اثتب رک راہ  ے۔ اس  ی ایڈیم رنیوی

  ....رطح ... اپولگں  یارر نامھہک اوا ارر رہ قلح ےک لب الچےن یگل کینرران ا ایس

... ہار اپچن ریہ اسھت الچیت٬ابرہہک یئگ ابت سیب ہیرہ  ںیم ڈنکیس کیا“۔ایک ...ھچک ںیہنایک ےن ھچک ںیہن ںیم”

وقت ےس  یرہ وپر“۔ ایک ےن ھچک ںیہن نس ر ے او مت ںیم”ےراہ۔ اتھکیوس وٹسڈٹن اک رگرپ انرھ انرھ اےس ن

 ھکیوش ڑھکے او رک ن جیٹس وکیئ ڑھکے ر ے ےسیج یہ ےسیتمہ عمج رک ےک... وپرا زرر اگل رک... رہ ر ی.... اسرالچیئ

 . اپلگ او مت بس ،اپلگ انبےت او ن ایاابخرات وھجٹ وبےتل  ںی زلنیچ یر اہمترے یٹ ایر ے اوں۔ مت اہمترا ڈیم

  ی  ے... مت او رخایب ایوک ڑباھ نشیرفرٹس ںیم مت او... مت ےن ن ای مت.... مہ ںیہن ایے....وک مہ نتشہ رگن  ںی

۔ مت بس وک امر ڈاولں یگ ہک مت ھجم رپ ازلام اگل رک ےھجم ادنر رکرا نر.... ںیم اوں ںیم ںیہن وقفویب ڑج... اینت

. ارر ررےن یگل آراز ںیم اریچن رک رہ اریچن نم زبسے رپ ھٹیب کیرھپ ا“ےاوں .... ںیہناوں ںیم نتشہ رگن ںیہن

. رہ یھت آراز آ ریہ رصف اس ےک ررےن  ی ںیم ۔ اپریٹاسرئن دنب او ےئگ ڈیگیارر افرئرب وپسیل ارر اریچن اریچن

بس  ہیر ے ےھت۔  ھکین یاہرر ومر ڑھکے ےھت ےسیج ےسیڑھکے رےئگ۔ اب رہ ا بس اہجں ڑھکے ےھت ر ںی

اس ےن ےکٹھج ےس رگنن  یھت اچہپین ذماق( رک ر ے ےھت۔ آراز ھچک اجین وجک) یلمع لکیٹکیاہمترے اسھت رپ

ےس فطل ادنرز  اکک لیٹ اھٹیب نرپ اعایل رکیس کیا ںیم ے. اس ےس ذرا اس نرر ادنریھاھکیتمس ن ااھٹ رک آراز  ی

 راہاو۔ اتھکیاررپا ن ےس اھٹیبےرہ اخومیش ےسیج ابت اےنت وکسن ےس  ی ہیاو راہ اھت. اس ےن 
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ے انسےٹ ...ںیم وجک رہ یئک لکیٹکیرپ

 

جظ
ل

آ راہ اھت ہک اس دح  ک  ںیہن نیقیاےس  او یئگ یرھپ اھٹ رک ڑھک ریہ یہ 

 اج اتکس  ے۔ ایک ذماق یھب یلمع وکیئ

 ....ےک زارر وجرئین  ںی زرئنیس ہیھت۔ا  انیوخن  ے اتب ن نامھےک ےک دعب اوہنں ےن ںیہمت ےرسیت

 یٹش اپ وپر رہلا رک اس ےن ریہ ایلگن ےس اہک۔ رھپ ریہ نااھٹ رک اعایل اس ےن ناھڑ رک ایلگن“ےٹش اپ.. ”

 ںیم رکےن راےل....وج یج رپ رمکحاین ... وگرے ....ن ایزیوقت ےس الچ رک ان بس ےس اہک۔. مت ولگ ....ارگن

الغم انب  ایآ ںیم امہرا۔بج یج زماق انب ایل ایآ ںیم الغم ھجمس راھک  ے۔ بج یج آےئ رکےن راےل..... ںیمہ

 رکےت ر ے ارر اب ںیمہ زتلیل ی۔امہرآےئ۔مہ رپ راج ایک ۔ےلہپ امہرے کلم ںیمھجمس راھک  ے ںیمہ ۔ایکایل

۔مت بس ےس آےگ ہن لکن آےگ ہن لکن اجںیئ ںیم نتشہ رگن انب ر ے او۔ مہ ےس دسح رکےت او ہک مہ زدنیگ

 الچ رک ارنر ںیم ےس خیچ دصماق رہ رراین زابن اامعتسل رکات  ے  ی یامنر اینپ اسننرہ ا یک  ے ارر یتنگ "اگیلاجںیئ

 رتہمج رکات اج راہ اھت۔ ںیم یزیاسھت اسھت ارگن ن۔اعایلیھت ان رپ ربس ریہ

۔اجےت اوےئ ایابناشہ انب ۔ںیہمت ی ابینزیم یآےئ۔ مہ ےن اہمتر ۔۔وگرے۔۔امہرے کلم ںیمزیمت ارگن"

 ناک رتہمج رک راہ اھت۔ اےس ارر ڑھباک راہ اھت۔ ارمہح ےک اپس اعایل رمیض اینپ ن" اعایلاین وکہ ونر ےفحت ںیم ںیہمت

 اھت۔ ےس ےنٹپن اک رتق ںیہن

۔ڑپےھ ےھکل۔ ارر فی۔رشوپ وقم او مت؟ کین یےتھجمس مت وخن وک اہں؟ تہب ڑب او؟ ایک مت ولگ وخن وک ےتھجمس ایک"

ےن لم  تسایس یدنگ ی ے۔ مت ارر اہمتر رگن۔۔ املسمن نتشہ رگن ںیہنمہ اجلہ۔۔۔ونگار۔۔۔نتشہ 

ززن  ے۔ارگ رہ املسم ونومولن ہچب یھب کی ے۔۔ ا ایرک اےس نتشہ رگن انب ن
گ

ی

ي

 

ش
ہ 

 " ے و؟ نن
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ہک ھچک وبل  تمہ ہن اویئ اینت یھب ںیم یسک آامسن وک وھچ راہ اھت۔اےکس اس الجل ےک اعمل ںیم ںیاک ہصغ اسو ارمہح

 ۔رتہمج ہن ایک ۔اےنس وکیئاخومش او ایگ نآےکس۔ اعایل بیاےکس رق ایےکس۔ 

ے"

سل

ج

ن

ےرٹا

ی 

ے

ج

ں

 

ش

 ۔وکےن ےس آراز آیئ " یسکزیلپ 

 " ؟ایک ایک وجک الم؟ وخن مت ےن وگااتنومےب ںیم یہیےںیہمت وجک رکےن یک  ے"

 وبال نےھت" اعایل یکیرہ ارم"

 " اےنس اہھت رہلا رک اہکاظمل  ںی بس یھب ہیاوات۔۔ ارر  وقم ےس ںیہن رہ اظمل ےھت۔ اظمل یسک"

 ےنہب اگل۔ آوھکنں ںیم ایکس ایاک نر آوسنؤں

ے"

سل

ج

ن

ےرٹا

ی 

ے

ج

ں

 

ش

 ۔وبیل ارر اس ابر اشلگن ںیم رہق آولن رظن بس رپ ڈایل کی۔ ارمہح ےن ا" آراز رھپ آیئزیلپ 

زماق۔۔ مت ولگ اےنت اظمل او ہک  ۔۔۔ اانت ایٹھگرم اجیت او اجات۔۔ ارگ ںیم اہرٹ لیف ااس ذماق ےس ارگ ریم"

 ہیڑپےتھ ارر  ںیم ریٹوینویےیڑب اانت اظاملہن وسہا۔ فت  ے مت رپ۔۔ ےنتک وھچےٹ او مت بس۔۔ اینت زماق یھب

 ے۔ رم اجؤ بس ےک بس مت۔ اےنت   ی ےب زعیت یاو۔۔دنگے او مت ۔۔۔ اجلہ۔۔مت ےن ریم بس ےتھکیس

 "وپڈنز مت۔۔۔ ارگ ریہ ےیوپڈنز مت ےن نامھوکں رپ اگل ن

رہ اسؤڈن وھچڑ  ینعیزررنار نامھہک اوا۔  کیارر ا ایےج نٹب ناب ی" ڈاوےئ ںی ےسیاگل۔۔۔ رہ و ا وپڈن ںیہن وکیئ"

ے راہ اھت۔ اہلل اںیہن

ی

ب

ےرظنِدب ےس اچبےئ سک دقر 
ي 
 

ی

د

ی

ي

ج

لی
 ےھت۔ 
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اےنپ  ےصغ ںیم دی" ارمہح ےن دشںیھت  ی ۔۔ رہ اہرڈ رکلٹس ٹیشںیھت اڑ رک آیئ ںرکایچ  ی رہ بس وج ےشیش"

 رطف ااھچال۔ ےج  ی یالگس ااھٹ رک اررپ ڈ کیرگا اوا ا یہ بیرق

 "۔رہبے او اجؤ متیاہمتر وٹٹ اجںیئ ںاایلگن"

 ۔۔ایےس اہک۔۔اےس ارر ہصغ آ ےن رنیم ن۔۔ولچ اب سب رکر" اعایلاوایگ ۔۔۔۔ اکیفسکیلیر"

 اس ابر۔ یھت نامھاکازیگن نہاینامھےکےس ز ےج ےک ےیک یآراز ڈ " ایکسوکباس دنب روھک اینپ"

 ںاہیے ی ےک ااسحس ےس ااکس اسرا روجن ےنسلھج اگل۔ارر اسیج ۔۔ ےب زعیتابر رھپ بس رپ اگنہ ڈایل کیےن ا اس

۔رہ اےکس ادنر رھپ ےس اجگ اںیھٹ ںیناھڑ ۔۔و بس یہیھت ریہ امر امر رک رریت ںیآےن ےس ےلہپ رہ ناھڑ

اس ےک  ۔۔ بس ےن نرر ےس یہررےن یگل رکان بس ناھڑرں وک آراز اگل ہنم اپھچ رک  رک ونٹھگں ںیم اھگس رپ ھٹیب

ارمہح ےک اپس آےئ ارر اےس پچ  ینب ینہک ریش یھت رجأت ںیہن اب اینت ںیم ۔۔یسکانب ایل اارنرگن ریھگ

 اھت۔ او ایگ یلمع یہ نہایزماق اھت ارر ھچک ز رکراےئ۔ یلمع

*********** 

 

************** 

آرک  بیااھٹ ارر لچ رک اس ےک رق نارر رہ بس رشدنمہ رشدنمہ اےس نس ر ے ےھت۔ اعایل یھت رہ رر ریہ اب

 ایگ ھٹیب
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  ریہ یتیل ںاعمف رک نر" رہ دبوتسر ایکچہ  ے۔ اںیہن یطلغ  ا_ ان  ی او ایگ یہ نہایزماق ھچک ز"

 "...اعمف رک نر ...زیلپ ... اںیہنزیلپ"

 اک ر ںی ر ںی ن۔ اعایلاھکیوک ن نآوھکنں وک ااھٹ رک اعایل ریہ ےن اسولں ڑتپ ڑتپ رک، پھچ پھچ رک رریت اس

اس ےن -اھت اھکین ارر ہصغ اٹمس اوا ںیہن ،نھکڑتپ، فیلکت اینت نر آوھکنں ںیم ںیم زدنیگ ۔ اس ےن اینپرہ ایگ

ےھت۔ رہ اےس  ےھکین ابنل ںیہن ےسیےک ا ےر وکش شیط آوھکنں ںیم ۔ ان رشمیقیھت یھکین آںیھکن رشمیق ہایس

 ان ےک اسھت اشلم اھت ہک ارنر وبےنل راال  ام ےس املسمن ےنگل راال رہ یھب یھت ریہ ھکیےس ن تیاکش

 ہان نر ایس ۔ اےس اںیہن ی تیآوھکنں ےن اس نے رھبوپر اکش یوھبر ۔ اس  یرہ ایگ پچ اک پچ یہ ناعایل

ے ںیہن بیآوھکنں ےک اانت رق

ئ

ی
 
ہ
 ےل اج ا ہا
ی
انتگھب اھت۔۔۔۔  رک اکچ اھت و اس اک ااجنم اےس یہ اسیاھت۔ اب ارگ رہ ا ے

 ۔۔اےلیک

الڈ  آوھکنں اک وکیئ یادنریھ اویئ اوات ارر ارگ رریت آھکن اک شیط الڈ اک  ام اوات و او وبحمب  ی اک ارگ وکیئ یاجمز قشع

 اک  ام اوات و رہ ارمہح اوات۔

آوھکنں وک  اےس اینپ ینوشار نہایز  ے۔اس ےس یھب ہک رہ اہکں اھٹیب نتق اویئ رکےن ںیم نایےہیوک  ناعایل

 ےکٹھج ےس اھٹ رھکا اوا ارر نر دقم ےھچیپ کی۔ رہ ااو یئ رغق ان آوھکنں ےس اٹہےن ںیم ںیم ںآوسنءں ےکاپوین

الکرٹن رپ تنسب رگن اجب ر ے  ۔ امرٹس ابیلایگ اس ےک اسےنم ھٹیب ادناز ںیم وک الچ ارر رھپ ےس اھبگ ڑپےن ےسیج

 ےھت۔



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 108 

 

 یرھگ آےت ر ے ارر نررازے ےک اپس وھپل رےتھک ےئگ۔ رات اس ےن ان اک وسر یابر ینن رہ بس ابر ےلگا

 اھت۔۔ ایک وبقل ںیہن

 کری۔بس ےس ڑبا دلگہتس اریہ یتھکیبس اک امتہش ن یھٹیب ںیم آ ر ے ےھت۔رہ ڑھک ی ےک امرے رہ ادنر ںیہن ڈر

ابمل ہاڑٹ الم سج  کی۔ رھپ اےس ااھت۔اس ڈراےم یک  ے اھت سج ےن ارمہح اک ااختنب ایک ریہ ہیرطف ےس اھت،  ی

 اھک اھت۔ہارٹ ےک  یآوسن راال وسر ےٹرطف ررات اوا ومےٹ وم کیرپ ان بس ےک نطختس ےھت ارر ہارٹ رپ ا

 رٹنکرل رکےن  ی یسنہ ارر اینپ یھکین ویڈی۔اےنس رہ ریھت یئگ وج لک رات انبیئ یھت یئگ یجیھب یھب ویڈیرہ ر اسھت یہ

زماق اھت۔ان بس ےک اترثات امکل ےک ےھتاےنس رہ  لمکم یلمع کی۔۔۔رہ ا۔رایعقریہ  ااکم وکشش رکیت

 ۔ر ںی یتھکیالچ رک ن ویڈیابرابر ر اویئ ۔۔رہ ولٹ وپٹ اویتناھکیئ وک یھب رہم ارع اسنانھ یڈیل ویڈیر

ولوگں اک رگرپ راہں وموجن اھت۔ان بس ےک اسھت ھچک ہن  ےنتج یھب اےس ولعمم اوا ہک اکم رکےن یک  ے ںیم دعب

 ہیےلھچپ ہار اسل ےس ڑپھ ر ے ےھت ارر  ںیم ریٹوینویاوٹسڈسٹن امرٹسچن  اج ا اھت۔ راہں وموجن بس یہ ھچک ھچک ایک

 ۔۔او ایگ سیریس یہ نہایےک اسھت زماق ھچک ز ارمہحےہک رہ رہ اسل ھچک ہن ھچک رکےت نکیل یھت یہ تیررا کیا

 

---- 
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وٹسڈسٹن نرتس نب ےئگ  نہایےس ز ۔اےکس اکیفوبقمل او یئگ اکیف ںیم ریٹوینویراےعق ےس اانت اوا ہک رہ  اس

 ایکس ہن وکیئ البےت۔۔وکیئ ۔۔چنل یک  ےرک رک ااکس احل اوحال رضرر وپاتھچ۔۔۔اےس اکیف اتیل ھکیےھت۔وج اےس ن

اڈن رپ  کیر ایہاےئ  رہ اےس اےنپ رھگ اشم  ی ےھتراےل  رےنہ رتہ۔۔ وج اوٹسڈسٹن امرٹسچن ےک یہ رایت دمن یک  ے

رطح   ی یچب ینم ارث اوا ہک رہ اےس یھنن اسیڈرن رپ دموع رکےت ۔۔اےکس ررےن نوھےن اک ان بس اکنفررں رپ ا

۔۔ولچ نر ےل ول۔۔۔سب رر ا ول ابریب ہیاھکول۔۔۔ااھچ  میاھک ول۔۔۔آرکسئ ہاٹیلک رکےت ہک ےبیب ٹیرٹ

 ۔۔ںیہن

 کیا نرران لٹش اکک ںیم ۔۔ ایسدمن ےل یتیل ڑپےنھ ںیم ہقلح اےس اجےنن اگل اھت۔رہ سج ےس ہایتہ رعیس کیا

ابر وبےنل  کیا . اسل ںیمو تہب اخومش عبط یھت اجاپین آ یئگ(en eun) ارن نیا اجاپین کیارر ا اریر رریس

ہک رہ سب پچ ہاپ رھگ  ایررک ن وخن یہ اےسرہم ےن  یرپ ڈیل انسین رہم وک اہکین ی. اس ےن ڈیلیھت راولں یسیج

ہک  انسیئ ںرہ رہ اہک ای  ی ارسکیل رسامیئ ںیابوسیئ اوےن رایل ںیم وسیچ ےن اےنپ ریش اریر ے. اہتبل ر ریتہ ںیم

. اس اک دق یتیڑسوکں رپ ن امرٹسچن  ی اریر . اکش افرغ اراقت ںیماویت ٹیلھتیا ہااہ ہک اکش رہ وکیئ وخن ارمہح اک یج

ے ای ک ےبمل ےھت  نر اچن اھت. ابل رمک ےس تہب ےچین ٹفھچ 
کل

ئ

ن
 ےاکس
ی
گ

ج

ے ایےرکیت ي

س

ے
ي 

گ

ج

ي

ی

کی
و اتگل  نرونں رکیت ہیبج رہ  

دنبےھ  وصرت ںیم  ی وپین  ے. اس ےک ابل وج اریچن رپراز رپ اڑ ریہ انب رپرں ےک ڑسک رپ یچین یرپ ہک وکیئ

ے اریابر ر کیرہلاےت اڑےت. ا
سل
 ےےن اےس ا
ی
گ

ی

 یڈہ  اک  ی یارمہح ہنم ےک لب ڑسک رپ رگ رار ےیوشز انہپ ن ي

ےک اسھت  اریاجب رہ ر یھب ہیارمہح اک سب اک رکا او یئگ یرسک وپر یاسر ابیق رضرت ہن ریہ  ی یہک رسرج چب یئگ اینت

اانت لکشم اھت انتج رررل  یھب رپ انھٹیب ےک اسھت اسلکیئ اریر . نکیلاجیت یلچ ریٹوینویرک  رپ ھٹیب اسلکیئ اس  ی یہ
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رپ زہار  رہ اسلکیئ رہ اےنپ نل رگنے ررز وبظمط رکیت اچبےن ےک ےیل ہینل رگنے اک اکم اھت.رکا وکرٹس رپ انھٹیب

رضررت  رکےن  ی یاےس ونرک . اس ےیلیھت اکمل یتھکل ھچک اابخرات ےک ےیل اریر اجیت اویئ زہار رکبت ناھکیت

رہم  یڈیل . سج  یےیےس رک ن آاسین موھچےٹ ومےٹ رمتم ےک اک . اس ےن لٹش اکک اہؤس ںیمیھت ںیہن

اکم رکےن آےت ےھت.  بس یہ اھت. اےس ےسیج اھکین الہےت ارمہح ےن مک یہ . اس اک رس ہن ںیمین ےن ارجت یھب

آرام نہ اکم اھت ارر اس  اس اک اکم لب انب ا اھت سب اکیف اکم لم ایگ اوٹسر ںیم کیدمن ےس اےس وجوں ےک ا  ی کریڈ

ےک اسھت اسھت  ارر اےنپ اسہقب ابس ےس اکیف رضرر اجیت ابر رہ ےفیک کیا . ےتفہ ںیمیھت ایھچ یھبہتفہ رار وخنتاہ   ی

. اےس ںیھت او اجںیت ہدیاس ےس ابت رکےت آدب ارر اامں یھب ی. اب و نانرک ےک آیت ابت تیچ یکلھپ یکلہ

ےس اخمبط  زیمت اےس اکیف . امحن ارر یلعاھکیوک اےنپ آوسن اصف رکےت ن یابر نان اس ےن یلہپ اویئ تریح

. اہتبل یھت ںیہن نیپسچل اےس و وکیئ یھت ریتہ یتجیھب زویڈیر  ی تابیرقت اوےن رایل اےس اخدنان ںیم رکےت.ناہین

 .ںیھت یتھکیوک ن زویڈیوشق ےس ان ر اکیف اریرہم،ر یاسنانھ،ڈیل

 

. یھت لسلسم ابرش او ریہ نکیل اس نن یکلہ نکیل یھت ابرش او اجیت یکلھپ اھت ارر یکلہ و وممس اربآولن راتہ یہ ےسیر

 آوفسکرڈ ڑسک رپ راک رکیت یہ رہ ایلیک اابخر ےک نرتف اج ا اھت.اس ےیل وک یسک اری. ریھت اوا لچ ریہ یڈنھٹ

 یلیگ . یلیگیھت . رہ وممس ےس فطل ادنرز او ریہیھت ںیہن یدلج . اےس اعطق اجےن  یریہ ےس یتلچ یتسس رر

اخص رک  یکلم من من رظنم اےس ااھچ گل راہ اھت ےلھب راہں ےک اقملب اس وممس ےس اعزج آ ےکچ اوں رپ ریغ امعرںیت

 ےک اوٹسل وک رگنن ںیم اریرگن ےک ر اس ےن رہگے الگیب اس وممس ںیم اجن یھت رگم وکلمں ےک ابدنشرں  ی
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. ےینے ن لب یہ راسپ رگنن ںیم. رھپ اس ےن وھکل رک اس ےن رس رپ ارڑھ ایل ےھت. اںیہن ےھکنر لب نے ر

سج رپ لگ الہل ےک  یرتھچ یلین کیےس ا نم ےس ےھچیپ کی. ایھت گل ریہ ایھچ وھپار رس رپ ڑپیت یکلہ ابرش  ی

 ناہھت وک راہں اعایل ےڑکپ یرھپ رتھچ اھکی. اس ےن رس ااھٹ رک نوھپل رھکبے ےھت. اس ےک رس ےک اررپ نت یئگ

ابت اب  رپاین . اینتیھب الھک اتکس اوں ارر اکیف ۷ربرگ و ںیہمت آج ںیم ؟ہاےیہ ںیہن وٹٹیئ اینپ ںیہمت ےڑھکا اھت.

د ے ؟ہاےیہ ںیہن ںاب ویک ں. ویکہاےیہ ںیہن

ی

ھي
 
ج

راہ اھت. مت  دبوتسر رہ اس ےک اررپ رےھک اوا اھت. وخن رہ گیھب ی

 او زیمتمت تہب دب ہاےیہ ےس ںیہن

    ؟ ی یدبزیمت ےن مت ےس ایک ںیم

 “ابت رک ر ے او؟ ںےس ویک رنیم مت ھجم ےس اینت ےسی....ر ی ںیہن بک”

 “اج راہ  ے نامغ اتکسھک یہ ااتپ لچ راہ....ریم وخن ںیہن ےھجم

 “ےل ول وٹٹیئ یھب رکر،العج  ی اسی ے اہمترے اپس؟ ا ںیہن ےسیپ ےکےیل العج”

 “ ے ڈارٹک ںیہن اک وکیئ یراس امیب رکرا ولں....نکیل و ںیم العج”

 “رکےتکساو؟ ےسیک ابںیت وبیگن اریگن یسیوٹس ڈٹن ےک اسھت مت ا ریٹوینویےکیا”

 “ ے و بس اراگن وباگن رکیت وٹسڈسٹن یھب ریٹوینویےہیےارر”

 “؟ایک بس”
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 ہک ارمہح ےن وسہا۔ اگلاسیرکےت رہ ا ہیارر  ایرہ ےکلہ ےس رکسما“بلطم بس.... بس”

 یل اسایک”

ی

ت

ج

ی

ی

ی

ج

مي

ئ

ب

 “۔یھت ےن دخا ےساگل ےس ااپ

 “۔ ںی ےس مک او ریہ یزیت زیرولیک یاھکؤ،اہمتر”ےیلکن رک اےس ن ہاٹیلک کیےن ا ارمہح

 ےل رک اھکےناگل۔ رہ ہاٹیلک“ڈرپ رکنرں۔ ںیہمت”

 “ ے؟ یاپس اگڑ اہمترے”

 ....؟...اسلکیئہن”

 “۔یتھٹیب ےک اسھت ںیہن ےک العرہ یسک اریر ںیم”

 “۔رگاؤں اگ ںیہن ںیم”

 “رس ہن اھکؤ۔ ا....اھبگ اجؤ، ریمرضرر رگا نرں یگ ںیہمت رپںیم”

 “ ے ابت رکےناک ۔ ہقیرط ایک ہی

 “۔ اہمترے ےیل اخص”

اس ےک وھبرے “ےک؟ ںاہیے ے  ںی ےھکین  ے...مت ےن امنیس ھچک اخص....راؤ....کیھٹ ےیل ےریم”

 ر ے ےھت۔ لیھک رس رپ ابرش ےک رطقے نکل یٹیم

 “۔یھت ےک اسھت یئگ اریاہں ! ر “
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ےاو یگ ناھکیئ رگنہ زمیگ ںیہمت ًانیقیےن  اس”
ی
ح

ے۔اس اک امانن  ے ہک رہ 
ي 
ے

ج

ی
 ے
ی
زز
ف
 “ےس اشمہہب  ے۔ 

ےي ےرہ حیے نکیل”
ج

ی
 ے
ی
زز
ف
 “وخوصبرت  ے۔ نہایےس ز 

ے الکس ولیف یاہمتر ںیم”
ی
ح

ے
ي 
ے

ج

ی
 ے
ی
زز
ف
ناھک اتکس  اھکین یومر نیاڈن ایھچ کیا ںیہمت ںیم ےسیرک راہ۔ر ابت ںیہن  ی 

 “اوں۔

 “۔یتھکین ںیہن زیومر نیاڈن ںیم”

 “؟اپاتسکین”

 “اوں۔ رک آیئ ھکیاپاتسکن ےس ن ںیم  ںی یہ ،ہارنیت رہ”

 “؟اگنبیل”

 “۔آیت ںیہن اگنبیل ےھجم”

 ںیم امنیس مت ےن یھبک ۔ایکڈٹیم ینیارر اہں ا ی،رصم،رعایق،رتامکین،اتاتسکجین....ااغفیناینریا”

Animated ے؟ یھکیملف ن “ 

 “ںیہن”

ےلہپاس  ںیہمت و ںیم یھکین ملف ںیہن میظع ارگ مت ےن اینت وھکی ے؟ن یھکین Ratatouille مت ےن ایک”

 اقلب ذرک وچ ے ارر اس ےک نسحم  ی کیا ہی...وھکیملف ن ہیوخ اہمترا نل ہا ے اگ ہک مت  انھکیانس اتکس اوں۔ن اہکین
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 نہایےس ز ڑبے ےس ڑبے فیش یھب ےک یسک امکل اک ذہقئ اوات  ے ارر رہ ن ای  ے۔وچاہ سج ےک اہھت ںیم اہکین

 “.... ےس ارر ےقیلس رتبیک یسیارر ا یتلم ںیہن اھکےن راےل وک ریظن اھک ا سج  ی اسیاھک ا انب اتکس  ے۔ا ذیااھچ ارر ذل

 “اوات  ے ؟بلطم وج اھک ا انبات  ے؟ فیش وچاہ”

او....رہ اھک اانبےن ےس ےلہپ اہھت نوھات  ے....اس ےک اہھت اصف اوےت  ....مت طلغ ھجمس ریہاہں”

ل اہمتر ںی
یلک ب
 “....رطح ی....

 ےآخ..خ..خ..وچاہ...ارر ریم”ارمہح ےن رس وک زرر زرر ےس اکٹھج۔“ارر اھک ا....آخ...خ...خ وچاہ”

ارر اےس  ۔اس اک اہھت کھت اکچ اھتارر ےتلچ ےتلچ رہ رک ایگےن اھچےت وک دنب ایک ناعایل“اصف اہھت... اہوھتں ےسیج

 کل پھچ اجر ے ےھت ابولں ںیمابرش ےک رطقے نرونں ےک  ،ابررک ایل یھب

 “رک ا۔ رھپ”

 “....؟ایک”

 “اھت۔ ایک وج ایھب ہی”

 “اھت؟ ایک ایک”

 “اھت۔ وج وچ ے ےک  ام رپ ایک ریہ”

 ۔آایگ لارمہح وک رھپ ےس وچ ے اک ایخ“....خآخ”
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 “۔...زیلپیہی...یہیابر رھپ رک ا... کیا”

 “ہہک ر ے او۔ اپلگ او،ایک مت”

 ناںیئ ہی اک... ی...ارر اہمتر ںی اکچبہن اس رصق رکیت ارر آںیھکن ںیونھب یاو و اہمتر آخ رکیت ہیمت  بج”

 “اجےئ۔ یرھب  ے ہک اےس ڑکپ رک اس رپ یکٹچ رہلا رک ااسکیت ابںیئ

 رھب ےل اگ۔ یکٹچ  اک  ی ارمہح وک اگل،رہ اس  ی“رتق اضعئ رک ر ے او۔ اریم مت”

 “اکپ؟ ولچ رھپ ملف ےک ےیل ؟ااھچاو ایگ اب یتمیق اہمترا رتق یھب ااھچ”

 “؟او یئگ رایت اجےن ےک ےیل اریر ارگ”

 “ا؟ریر”

 “نانا ےن اہک  ے،رہ ہگج اےس اسھت ےل رک اجؤں۔ اہں”

 “ااھچ اھت۔ رہ رھپ یھب اسھت ےل آںیت ںاہیوک  یج نانا”

 “نانا اکذماق اُڑا ر ے او؟ ےریم مت”

 “ےل آ ا۔ وکیھب اریر ولچ”

 

- 
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رہ نر  نج ںیم دنسپںیھت ںیملف نشکیاےس اخصل ا ہکن....ویکوس یئگ واجےت یہ اری۔رےل یئگ وک یھب اریرہ ر ارر

الھپاتگن  امعرںیت یڑب یسب ڑب ر.....ارر ریہرم اجںیئ مب البٹس او ارر مک ےس مک نرآنیم کیٹنم دعب ا

ابر اھک ا اکپ ا  نے۔بج وچ ے ےن یلہپ لو ہار ارطاف افرئ وھک اجںیئ ہپ ڑھکا او یھب زنیم ر ے....ارر یسک

 ےنھکیےس ملف ن ۔رھپ آہتسہ آہتسہ رہ نیپسچل ابر ...آخ..خ....ایک یہ ینتک ہنم ںیم اس ےنہنم یہ ورشرع ایک

 یھت یھکین ںیہن ملف ےلہپ یھبک ۔اس ےن اس مسق  یاجبںیئ ں...ارر ملف ےک ااتتخم رپ اس ےن اتایلیگل

 رپ ھٹیب اسلکیئ  ی اری۔بج رہ راشن نار ملف....امکل او ایگ یسیےس ٹہ رک....ا ںےک ےبمل ولیمھج رنئہ،ریہریہ

ابر ہہک نر...آخ...خ..  کیا”۔ےس اس ےس رف امش  ی ےن تہب آیگتسہ نو اعایل رھگ اجےن ےک ےیل یھت ریہ

 ۔ھچک ولوگں اکآ ا ینتجراہ اتھکیڑھکا اےس اجےتاوےئ ن ۔رہ ر ںییئگ ےس ڑکپ رک ھٹیب وک وبضمیط اریرہ ہہقہق اگل رک ر“

ےس زگر راہ اھت۔رہ  فیلکت ایس یس ینم  ے۔ رہ اس رتق یھنن اتین فیلکت یہ  ےان ولوگں اک اج ا اینت اتین وخیش

اجبات اجات  ے و مک ےس مک  اتیل ااھچل رک ان  ی اجبات...نرونں اٹوگنں وک اوا ںیم وج بج یٹیس ٹیامررگ ناعایل

آات  یہ راس رپ ایپ  ے و یھب اتھکیوک ن یسک ۔ارگ رہ ےصغ ےس یھبدنسپ رکےت  ںی رررض انھکیاچپس ولگ اےس ڑم رکن

  ے۔

--- 

 



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 117 

اک  اک وسہا وان ےک وشرہ ادمح نیسح ...رھپ بج نرونں ےن ہچب وگن ےنیلنس  ک ےبارالن ر ںی  ی یرہم اشن یڈیل

 باکایم ےسیےھت ارر ا باکایم کینل ےکرسنج ڈارٹک ےھت۔رہ ا ۔ادمحنیسحااقتنل او ایگ اکر ےک احنےث ںیم

۔ےلہپ افجل ےس ان اک آناھ ہن زگار ںیکس ےسزدنیگ باکایم اینت یویب رنم وخ ااسنن ےک ےلچ اجےن ےک دعب ان  ی

ابپ  کیےک  ام رپ ان ےک اخدنان رصف ا ....ےکیمر ںی اتپسہل ںیم ٹیہصح ولفمج اوا۔رہ نر اسل رپاویئ

رہ اس وصرت رہم ےس  ےھت۔نکیل اھبیئ ےک نیت ےک نرران لچ ےسب....ادمح نیسح یرنر اسہل امیب ےھت وج ان  ی

ز ینپمک نسیرھگ ارر ڈیم کی....اںیتیان ےک  ام رک ن اناجدیئ  ی انلم ہا ےت ےھت ارگ رہ ادمح نیسح  

ئ  

....رہم زےکش

 ۔رہ اےنپ آپ وک ںیہنیھت ںیہن یسیا احتل یہ ۔ان  یںیھت ےل یتکس ںیہن ۔اب رہ یھبںیھت ہایتہ ہچب وگن انیل

ےن وچبں وک ان اناررں  ں۔و اوہناتیانارہ ہچب ہن ن یھب وکیئ اںیہن ...ارر اس ںیمےچب وک ےسیک ںیھت اھبنسل یتکس

امہرے ےچب( وج ہچب اپےنل ےک وخاشہ دنم ارفان وک “)اُرر ڈکز”ےانارہ اھت کی۔اایاپانل رشرع رک ن رھک رک یہ ںیم

ر  میلعت اس  ی ر ےت ارر اےس اےنپ اپس رھک رک یہ ےتیل اس ےک ارخااجت ےک ےسیپارر رھپ  ےتیےچب ےس الم ن کیا

ےس ےنلم راےل انمعف ےس  وپرے نس وچبں وک ےل رک اپال....رہ ینپمک ںیہن کیا ںاہیرکےت....رہم ےن  رتتیب

ابر ان ےس آرک لم  کیا ںیم ۔ےچب ےنیہمںیتیبس انارے وک نے ن اکنل رک ابیق اےنپ ارخااجت ےک ےیل

 ....وپرانن ان ےک اپس زگار رک اجےت۔رہم وک امام ےتہک کیاجےت۔ ا

************* 

************** 
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آرک  بیااھٹ ارر لچ رک اس ےک رق نارر رہ بس رشدنمہ رشدنمہ اےس نس ر ے ےھت۔ اعایل یھت رہ رر ریہ اب

 ایگ ھٹیب

  ریہ یتیل ںاعمف رک نر" رہ دبوتسر ایکچہ  ے۔ اںیہن یطلغ  ا_ ان  ی او ایگ یہ نہایزماق ھچک ز"

 "...اعمف رک نر ...زیلپ ... اںیہنزیلپ"

 اک ر ںی ر ںی ن۔ اعایلاھکیوک ن نآوھکنں وک ااھٹ رک اعایل ریہ ےن اسولں ڑتپ ڑتپ رک، پھچ پھچ رک رریت اس

اس ےن -اھت اھکین ارر ہصغ اٹمس اوا ںیہن ،نھکڑتپ، فیلکت اینت نر آوھکنں ںیم ںیم زدنیگ ۔ اس ےن اینپرہ ایگ

ےھت۔ رہ اےس  ےھکین ابنل ںیہن ےسیےک ا ےر وکش شیط آوھکنں ںیم ۔ ان رشمیقیھت یھکین آںیھکن رشمیق ہایس

 ان ےک اسھت اشلم اھت ہک ارنر وبےنل راال  ام ےس املسمن ےنگل راال رہ یھب یھت ریہ ھکیےس ن تیاکش

 ہان نر ایس ۔ اےس اںیہن ی تیآوھکنں ےن اس نے رھبوپر اکش یوھبر  ی ۔ اسرہ ایگ پچ اک پچ یہ ناعایل

ے ںیہن بیآوھکنں ےک اانت رق

ئ

ی
 
ہ
 ےل اج ا ہا
ی
انتگھب اھت۔۔۔۔  رک اکچ اھت و اس اک ااجنم اےس یہ اسیاھت۔ اب ارگ رہ ا ے

 ۔۔اےلیک

الڈ  آوھکنں اک وکیئ یادنریھ اویئ  رریتاوات ارر ارگ آھکن اک شیط الڈ اک  ام اوات و او وبحمب  ی اک ارگ وکیئ یاجمز قشع

 اک  ام اوات و رہ ارمہح اوات۔

آوھکنں وک  اےس اینپ ینوشار نہایز  ے۔اس ےس یھب ہک رہ اہکں اھٹیب نتق اویئ رکےن ںیم نایےہیوک  ناعایل

 ےکٹھج ےس اھٹ رھکا اوا ارر نر دقم ےھچیپ کی۔ رہ ااو یئ رغق ان آوھکنں ےس اٹہےن ںیم ںیم ںآوسنءں ےکاپوین
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الکرٹن رپ تنسب رگن اجب ر ے  ۔ امرٹس ابیلایگ اس ےک اسےنم ھٹیب ادناز ںیم وک الچ ارر رھپ ےس اھبگ ڑپےن ےسیج

 ےھت۔

 

 یرھگ آےت ر ے ارر نررازے ےک اپس وھپل رےتھک ےئگ۔ رات اس ےن ان اک وسر یابر ینن رہ بس ابر اےلگ

 اھت۔۔ ایک وبقل ںیہن

 کری۔بس ےس ڑبا دلگہتس اریہ یتھکیبس اک امتہش ن یھٹیب ںیم آ ر ے ےھت۔رہ ڑھک ی ےک امرے رہ ادنر ںیہن ڈر

ابمل ہاڑٹ الم سج  کی۔ رھپ اےس ااھت۔اس ڈراےم یک  ے اھت سج ےن ارمہح اک ااختنب ایک ریہ ہیرطف ےس اھت،  ی

 اھک اھت۔ہارٹ ےک  یآوسن راال وسر ےٹومےٹ ومرطف ررات اوا  کیرپ ان بس ےک نطختس ےھت ارر ہارٹ رپ ا

 رٹنکرل رکےن  ی یسنہ ارر اینپ یھکین ویڈی۔اےنس رہ ریھت یئگ وج لک رات انبیئ یھت یئگ یجیھب یھب ویڈیرہ ر اسھت یہ

زماق اھت۔ان بس ےک اترثات امکل ےک ےھتاےنس رہ  لمکم یلمع کی۔۔۔رہ ا۔رایعقریہ  ااکم وکشش رکیت

 ۔ر ںی یتھکیالچ رک ن ویڈیابرابر ر اویئ ۔۔رہ ولٹ وپٹ اویتناھکیئ وک یھب رہم ارع اسنانھ یڈیل ویڈیر

ولوگں اک رگرپ راہں وموجن اھت۔ان بس ےک اسھت ھچک ہن  ےنتج یھب اےس ولعمم اوا ہک اکم رکےن یک  ے ںیم دعب

 ہیےلھچپ ہار اسل ےس ڑپھ ر ے ےھت ارر  ںیم ریٹوینویاوٹسڈسٹن امرٹسچن  اج ا اھت۔ راہں وموجن بس یہ ھچک ھچک ایک

 ۔۔او ایگ سیریس یہ نہایےک اسھت زماق ھچک ز ارمہحےہک رہ رہ اسل ھچک ہن ھچک رکےت نکیل یھت یہ تیررا کیا
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وٹسڈسٹن نرتس نب ےئگ  نہایےس ز ۔اےکس اکیفوبقمل او یئگ اکیف ںیم ریٹوینویراےعق ےس اانت اوا ہک رہ  اس

 ایکس ہن وکیئ البےت۔۔وکیئ ۔۔چنل یک  ےرک رک ااکس احل اوحال رضرر وپاتھچ۔۔۔اےس اکیف اتیل ھکیےھت۔وج اےس ن

اڈن رپ  کیر ایہاےئ  رہ اےس اےنپ رھگ اشم  ی ےھترےنہ راےل  رتہ۔۔ وج اوٹسڈسٹن امرٹسچن ےک یہ رایت دمن یک  ے

رطح   ی یچب ینم ارث اوا ہک رہ اےس یھنن اسیڈرن رپ دموع رکےت ۔۔اےکس ررےن نوھےن اک ان بس اکنفررں رپ ا

۔۔ولچ نر ےل ول۔۔۔سب رر ا ول ابریب ہیاھکول۔۔۔ااھچ  میاھک ول۔۔۔آرکسئ ہاٹیلک رکےت ہک ےبیب ٹیرٹ

 ۔۔ںیہن

 کیا نرران لٹش اکک ںیم ۔۔ ایسدمن ےل یتیل ڑپےنھ ںیم ہقلح اےس اجےنن اگل اھت۔رہ سج ےس ہایتہ رعیس کیا

ابر وبےنل  کیا . اسل ںیمو تہب اخومش عبط یھت اجاپین آ یئگ(en eun) ارن نیا اجاپین کیارر ا اریر رریس

ہک رہ سب پچ ہاپ رھگ  ایررک ن وخن یہ اےسرہم ےن  یرپ ڈیل انسین رہم وک اہکین ی. اس ےن ڈیلیھت راولں یسیج

ہک  انسیئ ںرہ رہ اہک ای  ی ارسکیل رسامیئ ںیابوسیئ اوےن رایل ںیم وسیچ ےن اےنپ ریش اریر ے. اہتبل ر ریتہ ںیم

. اس اک دق یتیڑسوکں رپ ن امرٹسچن  ی اریر . اکش افرغ اراقت ںیماویت ٹیلھتیا ہااہ ہک اکش رہ وکیئ وخن ارمہح اک یج

ے ای ک ےبمل ےھت  نر اچن اھت. ابل رمک ےس تہب ےچین ٹفھچ 
کل

ئ

ن
 ےاکس
ی
گ

ج

ے ایےرکیت ي

س

ے
ي 

گ

ج

ي

ی

کی
و اتگل  نرونں رکیت ہیبج رہ  

دنبےھ  وصرت ںیم  ی وپین  ے. اس ےک ابل وج اریچن رپراز رپ اڑ ریہ انب رپرں ےک ڑسک رپ یچین یرپ ہک وکیئ

ے اریابر ر کیرہلاےت اڑےت. ا
سل
 ےےن اےس ا
ی
گ

ی

 یڈہ  اک  ی یارمہح ہنم ےک لب ڑسک رپ رگ رار ےیوشز انہپ ن ي

ےک اسھت  اریاجب رہ ر یھب ہیاک رکاارمہح اک سب  او یئگ یرسک وپر یاسر ابیق رضرت ہن ریہ  ی یہک رسرج چب یئگ اینت

اانت لکشم اھت انتج رررل  یھب رپ انھٹیب ےک اسھت اسلکیئ اریر . نکیلاجیت یلچ ریٹوینویرک  رپ ھٹیب اسلکیئ اس  ی یہ
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رپ زہار  رہ اسلکیئ رہ اےنپ نل رگنے ررز وبظمط رکیت اچبےن ےک ےیل ہینل رگنے اک اکم اھت.رکا وکرٹس رپ انھٹیب

رضررت  رکےن  ی یاےس ونرک . اس ےیلیھت اکمل یتھکل ھچک اابخرات ےک ےیل اریر اجیت اویئ زہار رکبت ناھکیت

رہم  یڈیل . سج  یےیےس رک ن آاسین موھچےٹ ومےٹ رمتم ےک اک . اس ےن لٹش اکک اہؤس ںیمیھت ںیہن

اکم رکےن آےت ےھت.  بس یہ اھت. اےس ےسیج اھکین الہےت ارمہح ےن مک یہ . اس اک رس ہن ںیمین ےن ارجت یھب

آرام نہ اکم اھت ارر اس  اس اک اکم لب انب ا اھت سب اکیف اکم لم ایگ اوٹسر ںیم کیدمن ےس اےس وجوں ےک ا  ی کریڈ

ےک اسھت اسھت  ارر اےنپ اسہقب ابس ےس اکیف رضرر اجیت ابر رہ ےفیک کیا . ےتفہ ںیمیھت ایھچ ہتفہ رار وخنتاہ یھب  ی

. اےس ںیھت او اجںیت ہدیاس ےس ابت رکےت آدب ارر اامں یھب ی. اب و نانرک ےک آیت ابت تیچ یکلھپ یکلہ

ےس اخمبط  زیمت اےس اکیف . امحن ارر یلعاھکیوک اےنپ آوسن اصف رکےت ن یابر نان اس ےن یلہپ اویئ تریح

. اہتبل یھت ںیہن نیپسچل اےس و وکیئ یھت ریتہ یتجیھب زویڈیر  ی تابیرقت اوےن رایل اےس اخدنان ںیم رکےت.ناہین

 .ںیھت یتھکیوک ن زویڈیوشق ےس ان ر اکیف اریرہم،ر یاسنانھ،ڈیل

 

. یھت لسلسم ابرش او ریہ نکیل اس نن یکلہ نکیل یھت ابرش او اجیت یکلھپ اھت ارر یکلہ و وممس اربآولن راتہ یہ ےسیر

 آوفسکرڈ ڑسک رپ راک رکیت یہ رہ ایلیک اابخر ےک نرتف اج ا اھت.اس ےیل وک یسک اری. ریھت اوا لچ ریہ یڈنھٹ

 یلیگ . یلیگیھت . رہ وممس ےس فطل ادنرز او ریہیھت ںیہن یدلج . اےس اعطق اجےن  یریہ ےس یتلچ یتسس رر

اخص رک  یکلم من من رظنم اےس ااھچ گل راہ اھت ےلھب راہں ےک اقملب اس وممس ےس اعزج آ ےکچ اوں رپ ریغ امعرںیت

 ےک اوٹسل وک رگنن ںیم اریرگن ےک ر اس ےن رہگے الگیب اس وممس ںیم اجن یھت رگم وکلمں ےک ابدنشرں  ی
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. ےینے ن لب یہ . رھپ اس ےن راسپ رگنن ںیموھکل رک اس ےن رس رپ ارڑھ ایل ےھت. اںیہن ےھکنر لب نے ر

سج رپ لگ الہل ےک  یرتھچ یلین کیےس ا نم ےس ےھچیپ کی. ایھت گل ریہ ایھچ وھپار رس رپ ڑپیت یکلہ ابرش  ی

 ناہھت وک راہں اعایل ےڑکپ یرھپ رتھچ اھکی. اس ےن رس ااھٹ رک نوھپل رھکبے ےھت. اس ےک رس ےک اررپ نت یئگ

ابت اب  رپاین . اینتیھب الھک اتکس اوں ارر اکیف ۷ربرگ و ںیہمت آج ںیم ؟ہاےیہ ںیہن وٹٹیئ اینپ ںیہمت ےڑھکا اھت.

د ے ؟ہاےیہ ںیہن ںاب ویک ں. ویکہاےیہ ںیہن

ی

ھي
 
ج

راہ اھت. مت  دبوتسر رہ اس ےک اررپ رےھک اوا اھت. وخن رہ گیھب ی

 او زیمتمت تہب دب ہاےیہ ےس ںیہن

    ؟ ی یدبزیمت ےن مت ےس ایک ںیم

 “ابت رک ر ے او؟ ںےس ویک رنیم مت ھجم ےس اینت ےسی....ر ی ںیہن بک”

 “اج راہ  ے نامغ اتکسھک یہ ااتپ لچ راہ....ریم وخن ںیہن ےھجم

 “ےل ول وٹٹیئ یھب رکر،العج  ی اسی ے اہمترے اپس؟ ا ںیہن ےسیپ ےکےیل العج”

 “ ے ڈارٹک ںیہن اک وکیئ یراس امیب رکرا ولں....نکیل و ںیم العج”

 “رکےتکساو؟ ےسیک ابںیت وبیگن اریگن یسیوٹس ڈٹن ےک اسھت مت ا ریٹوینویےکیا”

 “ ے و بس اراگن وباگن رکیت وٹسڈسٹن یھب ریٹوینویےہیےارر”

 “؟ایک بس”
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 ہک ارمہح ےن وسہا۔ اگلاسیرکےت رہ ا ہیارر  ایرہ ےکلہ ےس رکسما“بلطم بس.... بس”

 یل اسایک”

ی

ت

ج

ی

ی

ی

ج

مي

ئ

ب

 “۔یھت ےن دخا ےساگل ےس ااپ

 “۔ ںی ےس مک او ریہ یزیت زیرولیک یاھکؤ،اہمتر”ےیلکن رک اےس ن ہاٹیلک کیےن ا ارمہح

 ےل رک اھکےناگل۔ رہ ہاٹیلک“ڈرپ رکنرں۔ ںیہمت”

 “ ے؟ یاپس اگڑ اہمترے”

 ....؟...اسلکیئہن”

 “۔یتھٹیب ےک اسھت ںیہن ےک العرہ یسک اریر ںیم”

 “۔رگاؤں اگ ںیہن ںیم”

 “رس ہن اھکؤ۔ ا....اھبگ اجؤ، ریمرضرر رگا نرں یگ ںیہمت رپںیم”

 “ ے ابت رکےناک ۔ ہقیرط ایک ہی

 “۔ اہمترے ےیل اخص”

اس ےک وھبرے “ےک؟ ںاہیے ے  ںی ےھکین  ے...مت ےن امنیس ھچک اخص....راؤ....کیھٹ ےیل ےریم”

 ر ے ےھت۔ لیھک رس رپ ابرش ےک رطقے نکل یٹیم

 “۔یھت ےک اسھت یئگ اریاہں ! ر “
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ےاو یگ ناھکیئ رگنہ زمیگ ںیہمت ًانیقیےن  اس”
ی
ح

ے۔اس اک امانن  ے ہک رہ 
ي 
ے

ج

ی
 ے
ی
زز
ف
 “ےس اشمہہب  ے۔ 

ےي ےرہ حیے نکیل”
ج

ی
 ے
ی
زز
ف
 “وخوصبرت  ے۔ نہایےس ز 

ے الکس ولیف یاہمتر ںیم”
ی
ح

ے
ي 
ے

ج

ی
 ے
ی
زز
ف
ناھک اتکس  اھکین یومر نیاڈن ایھچ کیا ںیہمت ںیم ےسیرک راہ۔ر ابت ںیہن  ی 

 “اوں۔

 “۔یتھکین ںیہن زیومر نیاڈن ںیم”

 “؟اپاتسکین”

 “اوں۔ رک آیئ ھکیاپاتسکن ےس ن ںیم  ںی یہ ،ہارنیت رہ”

 “؟اگنبیل”

 “۔آیت ںیہن اگنبیل ےھجم”

 ںیم امنیس مت ےن یھبک ۔ایکڈٹیم ینیارر اہں ا ی،رصم،رعایق،رتامکین،اتاتسکجین....ااغفیناینریا”

Animated ے؟ یھکیملف ن “ 

 “ںیہن”

ےلہپاس  ںیہمت و ںیم یھکین ملف ںیہن میظع ارگ مت ےن اینت وھکی ے؟ن یھکین Ratatouille مت ےن ایک”

 اقلب ذرک وچ ے ارر اس ےک نسحم  ی کیا ہی...وھکیملف ن ہیوخ اہمترا نل ہا ے اگ ہک مت  انھکیانس اتکس اوں۔ن اہکین
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 نہایےس ز ڑبے ےس ڑبے فیش یھب ےک یسک امکل اک ذہقئ اوات  ے ارر رہ ن ای  ے۔وچاہ سج ےک اہھت ںیم اہکین

 “.... ےس ارر ےقیلس رتبیک یسیارر ا یتلم ںیہن اھکےن راےل وک ریظن اھک ا سج  ی اسیاھک ا انب اتکس  ے۔ا ذیااھچ ارر ذل

 “اوات  ے ؟بلطم وج اھک ا انبات  ے؟ فیش وچاہ”

او....رہ اھک اانبےن ےس ےلہپ اہھت نوھات  ے....اس ےک اہھت اصف اوےت  ....مت طلغ ھجمس ریہاہں”

ل اہمتر ںی
یلک ب
 “....رطح ی....

 ےآخ..خ..خ..وچاہ...ارر ریم”ارمہح ےن رس وک زرر زرر ےس اکٹھج۔“ارر اھک ا....آخ...خ...خ وچاہ”

ارر اےس  ۔اس اک اہھت کھت اکچ اھتارر ےتلچ ےتلچ رہ رک ایگےن اھچےت وک دنب ایک ناعایل“اصف اہھت... اہوھتں ےسیج

 کل پھچ اجر ے ےھت ابرش ےک رطقے نرونں ےک ابولں ںیم ،ابررک ایل یھب

 “رک ا۔ رھپ”

 “....؟ایک”

 “اھت۔ ایک وج ایھب ہی”

 “اھت؟ ایک ایک”

 “اھت۔ وج وچ ے ےک  ام رپ ایک ریہ”

 ۔آایگ لارمہح وک رھپ ےس وچ ے اک ایخ“....خآخ”
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 “۔...زیلپیہی...یہیابر رھپ رک ا... کیا”

 “ہہک ر ے او۔ اپلگ او،ایک مت”

 ناںیئ ہی اک... ی...ارر اہمتر ںی اکچبہن اس رصق رکیت ارر آںیھکن ںیونھب یاو و اہمتر آخ رکیت ہیمت  بج”

 “اجےئ۔ یرھب  ے ہک اےس ڑکپ رک اس رپ یکٹچ رہلا رک ااسکیت ابںیئ

 رھب ےل اگ۔ یکٹچ  اک  ی ارمہح وک اگل،رہ اس  ی“رتق اضعئ رک ر ے او۔ اریم مت”

 “اکپ؟ ولچ رھپ ملف ےک ےیل ؟ااھچاو ایگ اب یتمیق اہمترا رتق یھب ااھچ”

 “؟او یئگ رایت اجےن ےک ےیل اریر ارگ”

 “ا؟ریر”

 “نانا ےن اہک  ے،رہ ہگج اےس اسھت ےل رک اجؤں۔ اہں”

 “ااھچ اھت۔ رہ رھپ یھب اسھت ےل آںیت ںاہیوک  یج نانا”

 “نانا اکذماق اُڑا ر ے او؟ ےریم مت”

 “ےل آ ا۔ وکیھب اریر ولچ”
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رہ نر  نج ںیم دنسپںیھت ںیملف نشکیاےس اخصل ا ہکن....ویکوس یئگ واجےت یہ اری۔رےل یئگ وک یھب اریرہ ر ارر

الھپاتگن  امعرںیت یڑب یسب ڑب ر.....ارر ریہرم اجںیئ مب البٹس او ارر مک ےس مک نرآنیم کیٹنم دعب ا

ابر اھک ا اکپ ا  نے۔بج وچ ے ےن یلہپ لو ہار ارطاف افرئ وھک اجںیئ ہپ ڑھکا او یھب زنیم ر ے....ارر یسک

 ےنھکیےس ملف ن ۔رھپ آہتسہ آہتسہ رہ نیپسچل ابر ...آخ..خ....ایک یہ ینتک ہنم ںیم اس ےنہنم یہ ورشرع ایک

 یھت یھکین ںیہن ملف ےلہپ یھبک ۔اس ےن اس مسق  یاجبںیئ ں...ارر ملف ےک ااتتخم رپ اس ےن اتایلیگل

 رپ ھٹیب اسلکیئ  ی اری۔بج رہ راشن نار ملف....امکل او ایگ یسیےس ٹہ رک....ا ںےک ےبمل ولیمھج رنئہ،ریہریہ

ابر ہہک نر...آخ...خ..  کیا”۔ےس اس ےس رف امش  ی ےن تہب آیگتسہ نو اعایل رھگ اجےن ےک ےیل یھت ریہ

 ۔ھچک ولوگں اکآ ا ینتجراہ اتھکیڑھکا اےس اجےتاوےئ ن ۔رہ ر ںییئگ ےس ڑکپ رک ھٹیب وک وبضمیط اریرہ ہہقہق اگل رک ر“

ےس زگر راہ اھت۔رہ  فیلکت ایس یس ینم  ے۔ رہ اس رتق یھنن اتین فیلکت یہ  ےان ولوگں اک اج ا اینت اتین وخیش

اجبات اجات  ے و مک ےس مک  اتیل ااھچل رک ان  ی اجبات...نرونں اٹوگنں وک اوا ںیم وج بج یٹیس ٹیامررگ ناعایل

آات  یہ راس رپ ایپ  ے و یھب اتھکیوک ن یسک ۔ارگ رہ ےصغ ےس یھبدنسپ رکےت  ںی رررض انھکیاچپس ولگ اےس ڑم رکن

  ے۔

 

اک  اک وسہا وان ےک وشرہ ادمح نیسح ...رھپ بج نرونں ےن ہچب وگن ےنیلنس  ک ےبارالن ر ںی  ی یرہم اشن یڈیل

 باکایم ےسیےھت ارر ا باکایم کینل ےکرسنج ڈارٹک ےھت۔رہ ا ۔ادمحنیسحااقتنل او ایگ اکر ےک احنےث ںیم

۔ےلہپ افجل ےس ان اک آناھ ہن زگار ںیکس ےسزدنیگ باکایم اینت یویب رنم وخ ااسنن ےک ےلچ اجےن ےک دعب ان  ی
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ابپ  کیےک  ام رپ ان ےک اخدنان رصف ا ....ےکیمر ںی اتپسہل ںیم ٹیہصح ولفمج اوا۔رہ نر اسل رپاویئ

رہ اس وصرت رہم ےس  ےھت۔نکیل اھبیئ ےک نیت ےک نرران لچ ےسب....ادمح نیسح یرنر اسہل امیب ےھت وج ان  ی

ز ینپمک نسیرھگ ارر ڈیم کی....اںیتیان ےک  ام رک ن اناجدیئ  ی انلم ہا ےت ےھت ارگ رہ ادمح نیسح  

ئ  

....رہم زےکش

 ۔رہ اےنپ آپ وک ںیہنیھت ںیہن یسیا احتل یہ ۔ان  یںیھت ےل یتکس ںیہن ۔اب رہ یھبںیھت ہایتہ ہچب وگن انیل

ےن وچبں وک ان اناررں  ں۔و اوہناتیانارہ ہچب ہن ن یھب وکیئ اںیہن ...ارر اس ںیمےچب وک ےسیک ںیھت اھبنسل یتکس

امہرے ےچب( وج ہچب اپےنل ےک وخاشہ دنم ارفان وک “)اُرر ڈکز”ےانارہ اھت کی۔اایاپانل رشرع رک ن رھک رک یہ ںیم

ر  میلعت اس  ی ر ےت ارر اےس اےنپ اپس رھک رک یہ ےتیل ارر رھپ اس ےک ارخااجت ےک ےسیپ ےتیےچب ےس الم ن کیا

ےس ےنلم راےل انمعف ےس  وپرے نس وچبں وک ےل رک اپال....رہ ینپمک ںیہن کیا ںاہیرکےت....رہم ےن  رتتیب

ابر ان ےس آرک لم  کیا ںیم ۔ےچب ےنیہمںیتیبس انارے وک نے ن اکنل رک ابیق اےنپ ارخااجت ےک ےیل

 ....س زگار رک اجےت۔رہم وک امام ےتہکوپرانن ان ےک اپ کیاجےت۔ ا

************* 

 

************** 

اسل رہ رہم ےک اسھت  ےھت رکسمس  ای رےفلتخم وقم ر لسن ےس قلعت رےنھک راےل ےچبےھت ارر بس رہموک ایپ ہی

ےچب ڑبے اوےت ےئگ رہ رہم  ےسیج رہمےک رھگ آ رک رکات۔ےسیج دیع املسمن اھت رہ اینپ کیےس ا زگارےت۔ان ںیم

ےک  ۔رہم ےنیہمےتیاکم رک ن یہک ےک یھب رہمرےنھک ےگل رہ بس ہن رصف اےنپ اکم وخن رکےت ہکلب  ےک اپس رات یھب
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ہپ  رںاےنپ ریپ ےچب ابغل اوےت یہ یہیبج رہ بس اس ےک اپس اوےت  نن ارر رات اک ااظتنر رکیت کیاس ا

 یرک ےکچ ےھتھچک ونرک یرطف ڑبےتھ ےئگ۔ھچک اشن  ی ںرویٹوینویڑھکے اوےت فلتخم ،رہشرں ،وکلمں ارر 

اوےت رہم وک وفن رک ا  احتل ںیم یھب یسک وکےن ںیم یھب ےک یسک انی بس نہیڑپھ ر ے ےھت۔ یھب رکےھت ھچک ایھب

....ان اوںیت ریہ اسرگلہ ےک احتفئ جیھب اںیہن ایےرہم ہمہ رتق ان ےک وفن ںیتنس یوھبےتل ےھت۔ڈیل ںیہن

ے رطف ےس ےجیھب  ی

م

ےاجےن راےل وفن 

ی 

ز

ج

ز
جی
س

 ایےنلم آ ان ےس ہن وکیئ وکیئ ںیم نر ےنیہم ۔ےنیہمرںیتہ اکرڈز ڑپیتھ ایے

۔اگ ے  ںی رک اویت ھکیوک رہسا ابدنےھ ن ںاےنپ وٹیب امںیئ اپاتسکین ےسیج وخش اویت ےسیآدم ہپ رہ ا اوات سج  ی یھب

 ںیہن ولوگں وک ےپ اگن ٹسیگ نہایہار،اپچن ےس ز ںاہیےےیل بس لٹش اکک آےت ر ےت ےھت۔ایس ہیاگب ے 

و  رنس یھت الان زبسن رک راہ اھت۔وکیئ ،وکیئارئنیجن اھت ،وکیئ ڈارٹک نن رہ رک ےلچ اجےت۔وکیئ ،نرکیراھک اجات اھت۔ا

رہم ےک ےچب نب اجےتےھت ۔ان ےکاسرےاکم وخن رک ا دنسپ  یرہ بس ڈیل آےت یہ ںاہیےاوٹسڈٹن،نکیل وکیئ

 ےیل فلتخم اپروک ںیم ےلرک اجےت،اںیہن اپ ےکےیل اھک ا الھکےت ،ہنم نولھاےت،ہتفہ رار کیچ رکےت،اںیہن

و  اںیہن وگےتم ر ےت
طک

ی

ن
 کیا ںیم ۔ان یہںیھت یسیج دقمس یتسہ رہم ان ےک ےیل یانسےت ،ڈیل اہکین ارر را

ہک ارگ امام  ک الیئلٹش اک وجش وک ربن وھکنے ےک ےیل ڈنی۔رہ اےنپ رفیھت لف رک ریہ میےس ا جومرنگ ربمیک

 “...ومرنگ؟راعق دنسپ  ے اجنگ وبکرت ںیہمت ہی”وجش وک اہں ہہک نے۔۔  ے و رہ یھب اہں یتہک

 ومرنگ رکسمایئ“ااسنن  ے امام ااھچ”

ے ےک ربےلیف نینویےتیوسر ایک”
  
 “اس ے ربالیف اکم رکات راہ ے۔تہب یہ اہپڑرں م

 “۔او اج ےئ یگ ٹیلپمک یڈ چیا یپ اسل وجش  ی اےلگ”
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*** 

 و وخاب یہ اتہب ےس ملف اٹسر ڑپےنھ آےت  ے۔ریم ںیم جانس  ے ربمیک دنسپ رکیت روکریش رریہ ! یسک ومرنگ”

 “او ۔ یملف اٹسر ےس اشن یسک ےچب  ی یسک ےراہ ہک ریم

 “وجش وک ااکنر رک نرں ام ام ؟ ںیم و”

 کیہپ ا یر وج یٹ اھکیاوہنں ےن ےبہارے ےس رظن آےت وجش وک ن“رم رما اجےئ اگ ہیااکنر ےس و  اہمترے”

ز

ی
ج

ہک رہ ےب ہارہ ابر ابر ولہپ دبل راہ اھت۔نرالص  یھت ریہ ھکین ےسیراہاھت،اسنانھ ارر ارمہح اےس ا ھکین یڈاوکم

لغش. وھتڑا ڈر و  ے.  یقوخاوخماہ اک رشم ںیوی. ایھت ۔رک ریہںیھت نرونں اجن وبھج رک اےس وحاس ابہتخ رک ریہ

ننہل  اوں مت اہبر  ی ہایتہ ںیم ؟یاشن  ے اہں ہہک نر رھپ اےس. بک رکر یگ . کیھٹ ی اتدیئ ومرنگ ےن امام  ی

 یہ و اہبر ںیم  ںی آپ ہہک ریہ .ںیہنےک ےیل یاشن ےک العرہ مت اہکں افرغ او یگ ںویٹھچ رکسمس  ی ونب.نکیل

ۂ رکسمس کیھٹ .ںیہنرکر یگ

ج

 

ی

 ے  رایل رہ آےن یہ ںیہیےےگ.آج لک ںیم ںیننہل انب ن وک اہبر  ی  ے مہ رکس

رہم ےن وجش  یومنےن وک ےل رک.ارمہح ارر اسنانھ ےن دنلب ابگن ےہقہق وھچڑے ومنےن ےک  ام رپ. ڈیل یہ ےسیا

.رھپ وسچ ول ومرنگ رظن ڈایل اخفئ یس کیرہم ےن ومرنگ رپ ا ی.ڈیلو ےب ہارہ من من اس او ایگ یوک رٹس راچ ن

ہک تسشن اگہ ےس  لھگپ رک متخ او اجےئ اگ.اس ابر رہ نرونں اانت ںیسنہ نر ابر ررےن ےس یہ کیےھجم و اتگل  ے ا

 ں ے و نرونں ایم او یئگ یررطخ اک امیب یسیوک ا ابرہ اج ا ڑپا. سج نن اسنانھ وک ولعمم اوا ہک اس ےک اولکےت ےٹیب

اک  یرامیب یڑب دنچ زہار رپ المزم اھت. رہ اینت ںیم ینپمک کیےت ر ے. اس اک وشرہ انن ارر راوں  ک رر یئک یویب

العج  اکان ےک ےٹیب رک یھب اےس چیب وھچاٹ اس رھگ ان اک الان اھت. نکیل کیا ںیم رآابنرکرا ےتکس ےھت.دیح العج ےسیک
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رطف لکن اجےئ ارر راہں اکم   ی رپویاک وشرہ  نانھرک اس ہک رھگ وک چیب ایوشمرہ ن ےن اںیہن او اتکس اھت.یسک ںیہن

تبسن وعرت وک   ی اھت ہک آنیم ایاتب ےن یہ ٹنجیا ازیہن الم. ر ازیاس ےک وشرہ وک ر نکیل این رکے اوہنں ےن رھگ چیب

رھگاونں  یئایشیا ںاہی. رہ لم ایگ ازیارر اےس ر ایک االپیئ ےک ےیل ازیو اسنانھ ےن ر  ںی نہایےنلم ےک ہازسن ز ازیر

رہ رھگ  اکم ےک ےیل ولیرھگ اکم رکیت ولیاج رک رہ رھگ رھگاونں ںیم ،ی،وعسن،دنہراتسین. اپاتسکینیھت اکم رکیت ںیم

 .ےتلم ہٹنھگ ےک اسحب ےس ےسیپ نر نن اےس البات ارر یف ےتفہ ںیم

** 

 رہم وک یھب ی.رہ ڈیلایرہم ےن اس ےک وحاےل اسرا رھگ رکن ی.رھپ ڈیلرہم ےک رھگ رہ ےلہپ رکاےئ نار یھت یڈیل 

او ےکچ  نشیےک نر آرپ نایآر اھت.اگنسوپر ےک اتپسہل ںیم ایامک اس ےن اکیف . نر اسولں ںیمارر رھگ وک یھب یتھکین

 یبایےک تحص  نایےھت.آر اپ ڈارٹک رپادیم کیچ لکیامہ  ک ڈیم او ا اھت. رھپ نیت نشیآرپ یآرخ کیےھت.ا

 ےک العج ےک ےیل نایرہ بس آر یھت رہ اجیت .نج رھگاونں ںیماسنانھ وخن یھت نہایارر ڈارٹک ےس ز ےک ےیل

.ارمہح وک .آپ تہب اہبنر  ںیںیھت یتیرمق ن یڑب کیا ےک ےیل نشیآرپ رہم یھب یےھت.ڈیل ےتین اگل ےسیپ

 ااختنب ایک ااہلل ےن ریم ےیل تہب اہبنر اوں.ایس ںیم . اہں ںیممن او یئگ آںیھکن اس  ی ولعمم اویئ اہکین یاسر

 تہب ڑبا ااسنن ےنب اگ.ںیم  ے.آپ اک اٹیب اجےن رپ وخیش اس لکشم وک آاسن رکنر. ےھجم اےنپ بختنم ےیک ہک ںیم

ےس  ر ے اگ ہک فیلکت نایےےسےس زگر راہ  ے.اس ےس ا اوا ہک رہ اس فیلکت ارر ااھچ یہ اےس ڑبا ڑارٹک انبؤں یگ

رہگا  کیا . دقرت ےک رہ ادقام ںیمربینت  ے ارر ان ےس تلفغ ںیہن دمن رکین اس ےن ےسیک اولں  یزگرےن ر

اک؟ ھچ امہ دعب اس  نایبک  ے آر نشی.االگ آرپاوں اس راز وک ھچک ھجمس اجؤں یگ ھچک ھجمس ریہ راز اوات  ے.ںیم
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اسنانھ ےس. بج رہ  ےس اہک. ارمہح تہب اتمرث یھت نےن اانیمط نانھاو اتکس  ے.اس یھب رتق ںیم نہایےس ز

 رھب رک اھکیت ٹیلپ  ی لپی.رہ رات وک اپنئ ایھت یتھجمس ڑل ی نیارر ولظمم رت نیھک  ی و وخن وک ن ای یھت اپاتسکن ںیم

 نٹھگ ںیم نہایےس ز اس ے.  ںیہن وکیئ ںیم لکشم ارر تبیصم نہایاس ےس ز ںیم . اےس اتگل ن ایاجیت ارر رریت اجیت

و  ےھکیلچ رھپ رک ن ںیم ۔ارگ ااسنن ن ای ںی ۔لم ریہ ںی یلم اےس یہ ںیفیلک نہایرہ راہ۔بس ےس ز ںیہن وکیئ

ڑپے  ے۔ولگ و ڑیک ںیہن نھک یہ و وکیئ ،رہ ںی اتین ناہیئ ، ںی تاچماتالیرار ےسیاےس ربخ او ہک سج نھک رپ رہ ا

رطف  وج رس وک آامسن  ی  ںی ااسنن یھب ریہ  ے ارر الص ںیم....رکسماےت انگنگےت  ںی زومخں ےک اسھت یھب

 ۔ااھٹےت  ںی رکش ےک ےیل ںیہن وکشے ےک ےیل

*** 

آ راہ اھت۔رہ ابر رہ  وجات اےس دنسپ ںیہن وکیئ ےٹنھگ ےس وھگم رھپ راہاھت۔نکیل کیےلھچپ ا اگکہ وش اوٹسر ںیم کیا

 ۔نکیلاکؤرٹن اک رکچ اگل رک ذرا آےگ لکن اجات ارر رھپ ےس وھگم رک اکؤرٹن  ک آ اجات۔ارمہح وگ تہب رصمرف یھت

 ۔یھت ریہ یھب ھکیاےس ن

 ارمہح اس ےک اپس آیئ“۔یتلم ںیہن وٹٹیئ وجوں  ی وٹسر ںیم ںاہیاتب نرں ہک  ہیےںیہمت ںیم”

 “۔انیارر ن انیل وٹٹیئ ںیہنایاھکس ...مت ےن اںیہن ااھچ”

 “آ راہ؟ وجات دنسپ ںیہن وکیئ ....ںیہمتہاےیہ ایک ںیہمت”

 “۔ رہ ااھچ ںیہن وجات ااھچ  ے رہ اگنہم  ے،وج اگنہم ںیہن وج”
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 “آےئ او۔ ےک ومڈ ںیم یاردیرخ یسک ںاہیاتگل ہک مت  ںیہن ےھجم”

 “ ںی یہ اسیھچک ھچک ا اہں”

 ںیم ےل ےتکس  ںی و اںیہن ارگ مہ رررک ہا ںی ھچک صقن راےل وجےت رےھک  ںی امہرے اوٹسر ںیم وھکین ااھچ”

 “ ےتسس وجےت ےل ےتکس او اسھت آرک اےھچ راےل نکیل ےاوں مت ریم ان ےس ابت رک یتیل

 “...لک دی...اش آج ںیہن او مت....نکیل ایھچ ینتک”

 “۔ںاہیرکےن آےئ ےھت  مت آج ایک رھپ”

 “لک ہتپ رک ےک اتبؤ اگ۔ ںیم ہتپ ںیہن آج”

  او دصقم وپرہ او ایگ ےسیج رہ الچ ایگ اتھکیوکن یڑھگ

لچ راہ اھت  ےسیرپ اجب راہ اھت ارر ا ننھ یٹیس  ی“ان ول پیاہؤ ڈ”ےرہاھکیےک اس اپر ارمہح ےن اےس اجےت ن ےشیش

...بج ایگ ںیہن رک رھپ یھبوجےت ےل  نکیل وش رکےک ولٹ راہ او لک رہ رھپ آایگ براک اٹسر الان اکایم وکیئ ےسیج

ہک اس ےک  ایآ نایرتق ہپ اےس  و نیع رتق ایل اکیف راہںارر اس ےن اس اک  ےل یئگ رہ اےس ےل رک اوٹسر ررم ںیم

  ےل ںوجڑے وجوں ےک ڑپے  ے رھپ رہ ےئن ویک نرنیت احتل ںیم اپس وایھچ

 یلچ یہ یسیا رکیت اکم ںیہن ناتشایےیریم یھبک سب یھبک اتپ ںیہن”۔آےئ او رہ زچ او یئگ ںویک ںاہیمت  رھپ”

 “  ے و ےھجم اج ا او اگ اب راسپ آیئ آایگ ںیم یئگ ناتشای ے ۔بج  اجیت
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 “ولوگں وک ابؤال ےتہک  ے۔ مہ مت ےسیج ںیم اپاتسکن”

 ....آ.....؟ابرل”

 “۔اریم ابرل....آ ولچ اجؤ اب ....انتک رتق اضعئ ایک اہں”

ثحب  ریاےس ز انیقیےںیم ایلبمس ول و وقیم وجڑا ےل یہ کیا  ے ارگ ںیم لایخ ا۔ریم اجتء رہ رھپ رک اس ایگ اجےت

 راہ ۔ اتھکیاجےئ اگ رہ رھپ ےس وجےت نہپ نہپ رک ن ایال ںیہن

 ...ںیمایآ نای....ار اہں ےھجم او ا ہاےیہ اوٹسڈٹن وک اانت اشہ رخچ ںیہن کیآ راہ  ے ہک ا یھب لایخ ہیےھجم  ےسیر

رھب  ولوگں ےک اپس اےنت ڑپکے ارر وجےت اوےت  ے ہک ارگ رہ اےنپ ڑپکے ارر وجےت ن ای ںیم ایشیےن انس ے ا

اےنت  اپس یھب اہمترے...ایک وک نر،نروجےت ارر ڑپکے لم اجںیئ کیرکےن ےگل و رہ ا میسقت ےک ااسنونں ںیم

   ے یہ

  ںیہن اتپ“ڑگ ڑبایئگ رہ

وسےتچ ر ےتاو ارر رھپ الص ابوں رپ  یہ  ے رہ رتق مت ولگ ڑپکرں ارر وجوں ےک ابرے ںیم اےنت یہ ینعی

 ۔ریتہ ںیہن ارر ہگج یہ نامغ ںیم وسےنچ ےک ےیل

دنکےھ ااکچ رک رہ الچ “نس نس رک... ارٹ اٹپگن ابںیت ی،اہمترریہ ارر ہگج ںیہن یھب نامغ ںیم ےریم”

ےک اس  ارر ڑسک وکاپر رکےت ٹف اپھت رپ ےتلچ اس ےن مک ےس مک اپچن ابر ڑم رکےشیش یھت ...ابرہ ابرش اوریہایگ
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۔رہ ننھ دبل ڈایل  ی ۔اس ابر اس ےن یٹیس اھکیرکےت ارمہح وکن یارٹن زلب  ی ںیم رٹاپر اکؤرٹن رپ رس اکھجےئ ویپمک

 ننھ اجب راہ اھت ۔ رشمیق کیا

********* 

ز کیا ےک ےیل لنیچ اقمیم کیآرٹ اک اوٹسڈٹن اھت ارر اس ےنا کریڈ

ی
ج

 اررڈگنب ےک ےیل انبیئ یڈاوکم

دمن رکات  ے...نر  اس  ی نہایےس ز نہایز ،رہ اب  ک رشدنمہ  ے۔اس ےیل یھت ۔ارمہح اجیتنایارمہح وک الب

ےک  ےرمیک کیرصف ا ولعمامت یھب نہایےس ز لم ےئگ ےھت ارر اکیف ڈگنب ےک اےس اےھچ اخےص ےسیپ ٹنم  ی

  ےس انبیئ یلہپ ےن اےس اینپ کریےھت۔ڈ انبےیل ارر اےھچ اخےص ےسیپ یھت انب یل یےن رہ ڈاوکڑنم کریاسھت ڈ

ئ

گ

ز ینررس

ی
ج

۔ دنچ نن وسےنچ یگل وکشش ایھچ  ی کری،احص رک ڈ ںیگل ۔ اےس رہ بس ایھچناھکںیئ یھبزیڈاوکم

ونبا ا  یڈاوکڑنم یلیصفت کیےس قلعتم ا نشیمڈیا ںیم ریٹوینوی۔رہ امرٹسچن ےسوشمرہ ایک کریےک دعب اس ےنڈ

 یہک ڈاوکڑنم ایےن اےس اتب کریراھک اجےئ۔ڈ ٹیرطح ےس اپ ڈ اوٹسڈسٹن وک ایھچ ۔اتہک اپاتسکینیھت ہایتہ

۔اتہک ےیارکسٹپ  اھک اجات  ے۔ےلہپ رہ ارکسٹپ ےھکل ۔اس ےن اےنپ ےھکل ارکسٹپ اےس نے ن یھب ےک ےیل

 ینےن ھچک اینب کری۔ڈنن ڑپےنھ ےک دعب اس ےن اپچن ٹنم اک ارکسٹپ ھکل ایل یئک ےل۔اںیہن رہ ان ےس ھکیس

ڈگنب  اشلگن ںیم ےن اس  ی کری....ڈانب یل ویڈیاجعم ر کیےس قلعتم ا نشیمڈیارر اوہنں ےن ا ںیک ںایلیدبت

 ارر وجاب اک ااظتنر رکےن یگل ین وک جیھب زلنیچ یر اس ےن اپاتسکن ےک دنچ یٹ ویڈی.....رارر ارمہح ےن ارنر ںیم  ی

نے ر ے ےھت۔اس ےن  ےھت۔ رپ رہ تہب مک ےسیپ رایت ےک ےیل ےندیرخ ویڈی۔رہ ر۔وھتڑا رتق اگل ارر وجاب آایگ

 ںیہن یدلج اینت ںیم ںولصیف یھبک”۔ایےن ررک ن کریڈ ،نکیلہایہ ینینے ن رپ یہ ںوسہاہک اےس مک وسیپ
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 یتیڑبے افدئے ےس رضرر رحمرم رک ن کش ہن ےنب۔نکیل ےبڑبے اصقنن اک ابثع  کیا یرکےت ۔دلج ابز

اھت۔رٹالئ  ںیہن یہ رایت ےک ےیل ےندیرخ ۔وکیئ یھت ریہ یاپس ڑپ ےاسل ریم کیا یڈاوکڑنم یلہپ ی ے۔ریم

۔سب رھپ تم ی۔اس ےن اےنپ البگ رپ وپٹس رک نایرجٹسلن وک نے ن کیےن رھپ اےس ا ںیم ےک ےیل

نر رطح ےک ولگ اوےت  ںاہیڑتےنپ ےگل ، ےک ےیل اھت رہ اس ےک راسٹئ ےنیل ےن ااکنر ایک وپوھچ...نج زلنیچ

افدئہ  ہاےئہ،وج اںیہن زیچ ےنکب رایل ایھچ ہاےئہ....نررسے ںیہنج زیچ ایھچ ںیہنج کی۔ا ںی

تہب  یاس ےک اسھت لم رک وھتڑ ےن یہ کریڈ“ااکنر اوا  ے۔مت نررسے ےک اپس اجؤ کیا نے.....ںیہمت

 اک اکم رکےت ےھت۔اںیہن ازیوج اوٹسڈٹن ر یجیھب ویڈیوک ر زینپمک ابر اوہنں ےن ان اپاتسکین ارر اب  ی  ی چرسیر

اہں  ہی....ی۔ارمہح ےن اہں ہہک نرمق آرف  ی ارر ًاتبسن ایھچ یےن اہں ہہک ن ینپمک ازیر نررسے نرےج  ی کیا

 ۔اںیہنارمہح ےس ابت  ی ےک ےیل زویڈیر ..نر،نر ٹنم  ی کی،ا کیےن دنچ ارر ا ینپمک ایس ہکن...ویک ریہ ایھچ

 اھکی۔وجرہ اےنپ اوٹسڈسٹن وک نںیھت ہاےیہ تالیصفت ےک دنچ نررسے ڈاپرسٹنمٹ  ی ریٹوینویامرٹسچن 

 یہیاھت ہک ارگ  نیقی۔ارمہح وک ااھچ اخہص افدئہ اوااھت۔اےس ںین انب رک جیھب ےن رہ یھب کریےتکس۔ارمہح ارر ڈ

 اک رقض نامئ ےک اہھت ںیم یٹو رہ تہب دلج الان رھت راتفر ریہ

ی
ج

 ۔امھت نے یگ رپس

** 

اس  ،وںیھت آیکچ ںایاک  ا اوےن ےک ربارب....رسن اک رگاف اراچن اوات اجراہ اھت ارر وضفل رخیچ تیافک  ی اس

 یرسن  ی ںاہیےب اکر ےھت۔ ںاہی۔رہ یھت ۔وج رہ اپاتسکن ےس الیئےھترصف رگم وکٹ ےیل ےن اےنپےیل

ہن اوات  ناشیرپ”ےگل ۔ ناشیرپ ۔اےس رہ اکیفایاک وفن آ نن نانا یج کی۔رات ےئگ اوسچ ےس ڑب رک یھت اس  ی
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....سب یھت آگ یگل ںیم امظع امرٹیک ی....وپر.....ںیمےس ونس اہمترے اباباتپسہل ںیم نارمہح....نایھ

 “رادج وخن وک اھبنسل ہن اکس

 ۔رہ الچ ایھٹ“نانا؟ اواایک”

 “نرن اوا اھت اس ےک ںیم  ے....ےنیس کیھٹ رہ”

 “۔ابت رکراںیئ یریم”

ے رہ اوش ںیم ایھب” ٍ
 
 

ج

 “.... ے مت ناع رکر ن

اےس  رہ زیچ  ی ن ای ےسیج ےسی...اس اک نم ےنٹھگ اگل۔ارمکے ےس لکن رک ابرہ اک نررازہ وھکل رک آامسن ےلت آیئگ رہ

 “ ے ارمہح....؟ بس کیھٹ ںیم اپاتسکن”۔آیئ ۔اسنانھ اس ےک ےھچیپنابؤ ےس امر ڈاےل یگ

او  رہ کیھٹ”۔ریہ یتھکیےس اےس ن ۔رہ اخومیشزابن ڑلڑھکا یئگ اس  ی....“ ںی اباب اتپسہل ںیم ےریم”

مت  ںیھت او....نر نن ےلہپ مت ےھجم ہہک ریہ ریہ ںمت اانت ربھگا ویک”۔یگل ےنھکیرہ ہنم ااھٹ رک اسنانھ وک ن“اجےئ ےگ۔

 “اج راہ  ے۔ نل اٹھپ ا ے۔ریم ادنر ربھگاٹہ ڑبھ ریہ ےریم“”وجان او۔ ریش

۔اےس ےب اابل اےتھٹ  ںی یہ ےسیاوات  ے اس ےک ادنر ا سوی ے....بج ااسنن ام یسویام ربھگاٹہ ںیہن ہی”

...الہپ ابعنات رکںیت ....اینپلکن رک ابرہ وک ہن اھبںیتگ ےسی ے...ررہن مت ا یہ یسویام ہی.... ںی ےتیرک ن نیچ

رطف  رہ اسنانھ  ی“راولں اک احل اوحال ول..... ۔وخن وک اھبنسول....اےنپ رھگناع اک رکںیت ،ررےناک ہن رکںیتاکم 

 اجن اگل رکیلست بس وک یج ،اامںیارر نان ...وفن ایکرطف یکپل ارر ادنر  ی رہ یئگ یتھکینگن ےس ن



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 138 

 اامں رریت“و...؟ ھچک او ایگ اںیہنارگ ”اس اک ادنز وبضمط اھت۔“ےگ۔ او اجںیئ رہ کیھٹ ںیہن ربھگاںیئ”۔ین

 ۔ںیھت اجیت

فلتخم ڈارٹکز ےس ابت رکراےت  نانا اس  ی“۔ ںی ےک وجاابت ںیہن ںویسویاپس آپ ےک ام ےریم

الھک ےک  سیچپ وموجن سیب اررنر نن دعب رہ رھگ ےلچ ےئگ۔نراکن ںیم اوش آایگ ےٹنھگ دعب اںیہن نیت ر ے۔کیھٹ

ےک  ام ہپ رہ اگنکل او ےکچ  ر۔اکررابہن اوایتھُٹ ںویک فیلکت ںیم لج رک راھک او ےکچ ےھت۔ اباب ےک ےنیس اقنیل

ےس ان اعمالمت اک لح  رہ نت نیہ اگارر امرٹسچن ںیم اوےھت ہک اب ایک ناشیبس ےب دح رپ ےھت۔اپاتسکن ںیم

نانا ےن وفن ہپ “رقہض ےل راہ  ے۔رادج وسن ہپ ”۔ںیہن ناشیرپ ایاکلہن  ۔نکیلرصمرف یھت اکنےنل ںیم

 “راہ۔ ہپ لم ںیہن نس راہ۔انب وسن ےکرقض یہک ابت ںیہن یئوک یاہں...ریم”اےسناکچھ اگل۔“وسن رپ؟”۔ایاتب

 اےس نھک اوا اجن رک۔“رحم  ے نانا۔ وسن”

 ہدینانا آدب“ےگ  ے سب رہ رقض ہپ انمعف ںیل  ے۔اتہک  ے وسن ںیہن اینال نایے ے ےھجمارر رادج وک یھب نای”

 ھچک رکیت ،ںیم اگ رقض ہن ںیل اباب ےس ےیہک”الچےئ اگ رقض ےل اگ۔ررہن نراکن ےسیک ایاگ  رہ رھگ ےچیب ایاو ےئگ۔

 “اوں۔

 ے راہں  لکشم آیت کی....اہجں ااوں ںیم تہب ھچک رک یتکس ںاوےئ۔ویک انریح نانا“؟رکریگ ایک مت”

اس “ ے۔ آس اپس یہ اوں،لح رضرر ںیہک یتھکین اررپ ےچین ابںیئ ناںیئ ۔ںیموس لح آےت  ںی ابںیئ ناںیئ

زے یئگ عمج  ی اینپ ےن اب  ک  ی

ی
ج

رٹارفسن رکرا  ںیم ااکؤٹناباب ےک ےس ےنلم راےل ےسیپ زیوخنتاہ ارر ڈاوکم

رہم ےک  یوسچ اچبر ےک دعب اس ےنڈیل ےھت۔رھپ اکیف اکیف ااحلل اےنت یھب دنچالھک ےھت۔یف نےئ....رہ اپاتسکین
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اھت ہک  ل۔اس اک ایخرہ یئگ یتھکین ان۔رہ ریحایاکٹ ن کیچ کیےس ا الان ہلئسم راھک۔اوہنں ےن اخومیش اسےنم

 ۔ایاےسھکل ن کیچ کیاوہنں ےن انمبس اکا رک ول نکیل ےسیرکول ر ےسیہک ا یگ ںیرہم اےس وشمرہ ن یڈیل

 ۔اینال نایاوہنں ےن ارمہح وک “رقض  ے۔ ہی”

ل...... یج”
یلک ب

 ۔ایاس ےن رس الہ“

 ںیم اوں نکیل رھک یتکس تفم یھب ںاہیوک  ںڑلویک یہک ارر مت یسیج ںیہمت ولعمم  ے ارمہح ! ہک ںیم ںیہمت”

راتہ  ے  رہش ںیم ایس اٹیب کیا ا....ریمےب اکر ارر  ااکرہ انب نرں یگ ےن و ںیہمت ںیم ایک اسی....ارگ ارکیت ںیہن اسیا

اس  ے ے۔ریم ایلسلسم وکشش رکےت رانہ اھکس رےن اےس وکشش ار راتہ۔ںیم اسھت ںیہن ےارر رہ ریم

ااسنن ےنب  نیرت بےک اکایم اےنپ وچبں وک اس ن ای ۔ںیمآیت ںیہن آرام نہ رھگ ےک اشاہہن رتسبرں ہپ اےس دنین

 ۔اںیہنڑپے یگ زگارین زدنیگ تنحم  ی اشاہہن ںیہن کیا اںیہن ااسنن ےننب ےک ےیل اسیاوں ارر ا ہایتہ انھکین

اسکن ےھت ااکسٹ  کیاباب ا ے۔ریمےک آےگ ادعان ھکل رک اےنپ ربمن ڑباھ ںیکس رریرہ ز ،اتہکاو ا ڑپے اگ ہریز

ولگ  نیزگارےن راےل دب تمسق رت زدنیگ ولحمں ںیم”ان اک الان افرم اہؤس اھت رہ اہک رکےت ےھت ۔ ںیم ڈنیل

مہ  ہکن....ویکو مہ  ںی وخش تمسق”ےس اےٹ اہھت ااھٹ رک االعن رکےت رہ اےن یٹم“۔رہ  ااکرہ  ںی ہکن،ویک ںی

نے  یھب ےسیر رمق ںیہمت ہیےںیم“ ے۔ نڑھیتک مہ ںیم ....زدنیگ ںی اسسن یتیل مہ ںیم ....زدنیگاکر آدم  ںی

ر مت وخن وک اک  ے اتہک اےس راسپ رکےن ےکےیل رقض اس ےیل ہیے ے...نکیل ایاوں اہلل ےن ےھجم تہب ن یتکس

 “ ے؟ آدم انبؤ....کیھٹ
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ارمہح....اےنت ”۔ای۔اباب اک وفراً وفن آایرٹارفسن رکرا ن اباب ےک ااکؤٹن ںیم یھب اس ےن کیچ“ ے۔ کیھٹ یج”

 “؟....اہکں ےس آےئ اےنت ےسیپےسیپ

 “ےئگ  ے۔ اےنپ عمج ےیک ے....ارر ھچک ریم ںی ےس انب وسن ےک اناھر ےیل یڈیل ڈنیل ےن اینپ ںیم”

 “؟عمج ےیک ےن ےسیک مت”

************* 

 

************** 

 

' نر ابر نانا ےن اباب ےس  کی.  ایہ ولعمم اھت ہک رہ راہں اجب رکیت وک ںیہن " نانا ےک وسا یسک؟عمج ےیک مت ےن ےسیک"

نانا  رک ےکس و اباب ےن دنچ زہار اپاتسکین یوپر تایرضرر یڑب وھچیٹ ' ات ہک رہ اینپہا ںی ےنجیھب اہک ہک ارمہح وک ےسیپ

 نانا ےک اپس یہ ےگ۔ ارمہح ےن رہ ےسیپ امہ آرام ےس زگر اجںیئ ہار'ےہک اس ےس اس ےک نیت ےک وحاےل ےیک

 ۔ےیرےنہ ن

 "اوں اباب اجب رکیت ںیم"

 "۔۔ ی اجب ںیہن یھب یس وھچیٹ اپاتسکن ںیم او راہں۔۔۔ مت ےن و یھبک اجب۔۔۔ مت اکم رکیت"
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 "۔بس رکےت  ںی ںاہیاوں ارر تہب وخش اوں۔۔ اباب  ۔۔۔ اب رک ریہ ی ۔ یطلغ ی ںیہن "

ارر امحن  ۔ یلعدھجمسار او ںیئگ ابر اس ےک ےئل۔۔۔" ارمہح..مت بک اینت یلہپ ںیم او ےئگ۔ زدنیگ ہدیآب ن اباب

 راہں اجےن ےک ےیل ےن و ںیہمت ۔ ںیمےین  ے ارر مت ےن ےھجم راہں ےس الوھکں جیھب ےس رفتص ںیہن وک ےنلیھک

 اھت"۔ این ںیہن ررہیپ کیا

رصمرف راھک  ے۔  وکن ںیم لیھک اباب ہک آپ ےن اںیہن رفتص ںیہن وکنےن ےس اس ےیل ارر امحن وک ےنلیھک یلع"

آرام ر  ےسیو اےنپ وچبں وک ا ۔ مہ وخن یہرنہ اھکسںیئ وکیئ ہا ےت و اںیہن ۔ ارگ رہ ڑپانھ ںیہنںیرک ان رپ یتخس

ے ۔ مہ وخن یہ ںی ےتین زدنیگ آاسش  ی

ج
 
 

ج

 "۔ ںی ےتین  ااکرہ انب و ان

آ راہ  ے ہک  نیقیاو، ےھجم  ڑپھ ریہ الکس ںیم یےس ےتنس ر ے۔" اہمترے نانا ےن اہک مت راہں ڑب اخومیش اباب

 نیم ڑپھ ریہ الکس ںیم یمت ڑب رایعق
ّ
 نیم ہیےرکرں؟اباب  ی ایک ارر ایک او۔ ےھجم اتبر

ّ
 ایک ارر ایک ابت" ےھجم اتبر

 ۔اک ربا احل او ایگ اسےس  ۔ وخیشیرک ن نڑھنک زیت رکرں؟" ےن اس ےک نل  ی

ہک حبص  ںیارر امحن ےس اہک رک ۔ یلعںیرتک رک ن ۔ وضفل رخیچاعنت ڈاںیل  ی تیاباب ۔ ۔ ۔ ےلہپ و بس وک افک"

 ہن رںیھک ہک رہ اسھت اسھت اجب رکے۔ اباب اےنپ ذنہ رپ وکیئ ےس ںیہک ۔ ناہیناںیھٹ یدلج
ّ
۔ وج اصقنن او نابر

ے کیافدئہ او اگ۔ ا ںیم امہرا ایس ایگ

ج

 

 

 اصقنن ںیہن اجین اصقنن ےس وفحمظ راتھک  ے۔ وکیئ ےڑب وھچاٹ اصقنن ہ

 میتیوخاشہ  ے ہک آپ  یارر ریم ںی ے۔آپ سب تنحم ےس ےئن رسے ےس الان اکم رک اکیف یہیاوا۔ سب 

  "اھٹب رک اھک ا الھکںیئ ناکن ںیم اخےن ےک وچبں وک ولبا رک اںیہن
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ں اگ وخن اج رک اںیہن ںیم"
ّ
ں اگ ارر اھک ا الھکر

ّ
۔۔—الر

ّ
 "ارر اتبر

 ارر اباب ےس ہہک ہن یکس ہدیآب ن رہ

ئ

وج  ارالن وک رہ لک رپزے انبےت  ںی وج اینپ ،اوےت  ںی یہ نیرادل ہیہک  او گ

 ان یہ نی ے ارر ارگ رادل اجیت یلچ اکھچ کھچ نرڑیت یارر اگڑ اشن ےس ٹف او اجےت  ںی ںیم یاگڑ  ی زدنیگ

 ے ارر رہب احل اس اک ذہم ےلہپ رسرباہ رپ آات  ے'  اجیت اجم او رک دنب او یاگڑ  ی و زدنیگ ںیرپزرں وک دنک رک ن

ے ونومالن اےنپ ےیل ہکنویک

ج
 
 

ج

 رک اتکس۔ ھچک ن

 "اگ نل وھچاٹ تم ےیجیک ارر یھبک رںیھک لاانم ایخ—ابابسب "

 "رکرں اگ۔ اجیھب ےسیپ ںیہمت و ںیم ناکن رھپ ےس لچ یلکن یریم"

 "۔اوےت  ںی ےسیپ اکیف رضررت ےک ےیل یاپس ریم ے ے اباب۔۔۔۔ ریم رضررت ںیہن اس  ی"

  "؟اویگ مت کھت اجیت"

 "۔۔۔ےھجم ااھچ اتگل  ے بس رک ا۔ابلکل ںیہن"

** 

رہ رہ رتق ومگن  ںیم ریٹوینویڈنھٹا او اکچ اھت۔  نہایوسچ ےس ز رتق اھت۔ وممس اس  ی ایھب آےن ںیم رکسمس

 اسحب ےس ینتج ایس ںیم ریٹوینویےیھت ڑبھ یکچ اہےئ ولیہ اس  ی ارر سج دعتان ںیم اجیت اپیئ اویئ اھکیت یلھپ

ولک نر ولک  ۔ اب ررز  ییھت اجیت  ںی اہوھتںےنررسرں  ی نہایز اس ےس ںیہک ،یھت اجیت ہنم ںیم ومگن یلھپ
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رکےت  اسینن ا کی۔ اڈال یتیل ہنم ںیم ،یتھکیاہجں ذرا اس انساٹ اس ن  ا۔ اس ےیل یھت ےل یتکس و رہ ںیہن ومگن یلھپ

 ۔این اک ہہقہق انسیئ ناعایل اےس اےنپ ےھچیپ

 "او۔ پھچ پھچ رک اھک ریہ ہاالک او مت' ےسیک ینتک"

 ۔و۔۔۔" رہ اصف رکم یئگ ںیہن"

ےیاعنت ےک اطمقب وپر زبسن اک۔۔۔ ارر ارمہح و رھپ اینپ نارر اعایل وٹسڈٹن یھت  ی رچیاشلگن رٹل ارمہح

 مک یہ ناعایل ۔ نکیلرکچ وک لمکم رکیتیل و رضرر یہ ۔ ررہن وصحں ںیمرکچ رضرر اگل یتیل کیا اک ےتفہ ںیم ریٹوینوی

ہک  ےسیا وک رظن آات ارر یھبک کیاو اجات ہک رہ رتق رہ ا ےسیا ہر یھبک اتلچ رھپات، ڑھکا اتلہٹ رظن آات۔ اہں یھبک ںیہک

 اس اک وپھچ راہ اوات ہک رہ اہکں  ے۔ رہ وکیئ

ارر  یاکنل رک اےس ن ےس ومگن یلھپ اہاکن ےس ومننار اوا و ارمہح وک ااھچ اگل۔ اس ےن بیج ےسیرہ رھپ ا اب

 اجات  ے۔ اےس رگم ایک  ے۔ ےسیک یتکب ومگن ےلھپ ےسیک ہک الاور ںیم یھت ھت رہ اےس اتب ریہاسھت اس

 ےک وکلھچں ےک ڈریھ رہ ومگن یلھپ ہک نپچب ںیم ایاجات  ے۔ رھپ اس ےن اتب ایرک اےس اڑا ےک اپس ھٹیب رٹیہ ےسیک

  ک اتسنہ راہ۔ رین ناجےئ۔اعایل لم یہ ومگن یلھپ ےس اےس وکیئ ہک اس ںیم یھت وک ےکپچ ےکپچ اگنھکال رکیت

 "او اگ۔ ایک یہی ے' مت ےن  نیقیرکات اوں۔۔ ےھجم  نیقیےںیم"

*** 
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رھبرا  اس ےس ومگن یلھپ ںیم ارر اےنپ رکاس گیب اصف  ی یمن آھکن  ی وپر ےس اینپ  ی ایلگن اتسنہ راہ۔ رھپ اینپ رہ

. رات ابرہ یےس اتکب دنب رک ن تریح ہک اس ین ایرتق رظن آ ےسیا کیارر رھپ رہ اےس ا الچ ایگ الکس ےنیل رک اینپ

ےس ذرا نرر رھگ ےک  ڑھک ی ارر اےنپ رمکے  ی  یھت ریہڑپھ  ےجب ےس ےلہپ اک رتق اھت. رہ اےنپ رمکے ںیم

. رھپ رر  اسرے رھگ اک رھبوپر اجزئہ ایل . ےلہپ اس ےن رس وک ااھٹ رک ےسیجایرطف اےس رہ رظن آ نررسے انکرے  ی

. یگل ےنھکین ےس رس اکنل رک ایس ارر ڑھک ی یاجھب ن یتب رطف ڑباھ. ارمہح ےن ٹھج اےنپ رمکے  ی  ی ڑھک ی کیا

. رھپ رر اسھت ایک  ی ںڑھکویک یاکم نررس یہیےس الھچ الھچ رک ادنر اھجکن راہ اھت. رھپ اس ےن  رہ اس ڑھک ی

 اھجےنکن اگل ررم ںیم ڈیب کیل ےک ازنم وچٹھک رپ ڑھکا او رک اپپئ اک اہسرا ےل رک اررپ  ی  ی ڑھک ی

 ےسیرعےص ےس ا کیاو ارر ا نیم راپسڈیئ بس رک راہ اھت ےسیج ہیےس  اشمیق ےس ربا احل اھت. رہ اینت تاک ریح ارمہح

 .رک ایل ارر ےنلہٹ اس اگل. ارمہح ےن رس وک ذرا ےھچیپ  ایرپ وکن آ ےس زنیم رکبت رک راہ او. رھپ رر اس ڑھک ی

ڑھکا اھت. اب رہ  ےک ےھچیپ ڑھک ی  ی . رہ ایساھکیاھپڑ رک ن اپس آ راہ اھت. ارمہح ےن آںیھکن  ی ڑھک ی رہ ایس اب

ےس  ارر ڑھک ی . اس ےن دنچ ٹنم ااظتنر ایکاو یئگ یےک اسھت گل رک ڑھک اروی. رہ نیھت رک یتکس دنب ںیہن یھب ڑھک ی

رپ ڑچھ  . رہ ڑھک یاینم ےس اس ےک اسےنم آ کیا ناعایل  .لکن یئگ خیچ ارر اس  ی  آےگ اویئ اھجےنکن ےک ےیل ےھچیپ

 .اکچ اھت

 ..... ی یس ےن رسوگیش نارمہح...!" اعایل"
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 .یٹہ ....!" ارمہح نر دقم ےھچیپںاہیمت "

وک  ےس ڑھک ی ےس وبضمیط یاوا! رھپ اس ےن دلج بیوچٹھک ڑکپے رہ رگےن ےک رق  ی ...!" ڑھک ی ںاہیمت "

 .اھتم ایل

رک ےک اجےنگ  کیا کیا آوھکنں ںیم بس ونگج اس  ی ۓوس دنین ےک رتسب رپ یھٹم ےادنریھ ںیم ابونںایب ایےلگنج

 .ےگل

 ".رمکہ  ے اریم ہی"

ے . یسکوک او ایگ رھگ  ے ارمہح!" رکسماٹہ نابات رہ ےچین اریم ہی"

حیلگل

 .رطح ےسج رر الان رگر اماتن اواگ وگنلر  ی ئ

وج  ایھب آ راہ اھت ہک ایھب ںیہن نیقیےال ا ہااہ... ایس وخن وک اوش ںیم ےسیج او رک ےسیج انےن ےب رطح ریح ارمہح

 آ رک اےس اتب ایگ ںیم ڑھک ی اس ےک رمکے  ی ےسیا ولیف ینویاھت. ااکس  اھت وخاب ںیہن رر چس اھت.تقیقح اھکیاس ےن ن

رطف   ی ڑھک ی یےس رس ابرہ اکنال. رہ ذرا نرر نررس ڑھک ی رکےس آےگ ڑبھ  یاس اک رھگ  ے. اس ےن دلج ہیہک 

راہش اگہ ےک  رات ےک رتق اس  ی آنیھ ےسیراہ اھت. ا راہ اھت ... آرخ رہ رک ایک ھکین یکپل راہ اھت ارر ابر ابر ڑھگ

 .رطح وکن اھپدن راہ اھت. ارمہح ےن رس وک ذرا ارر آےگ رک ےک اہک رگن اپولگں  ی

  ".ےس ںاہیرک ر ے او!..اجؤ  مت ایک"

** 
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 ےنھکیرطف ن ےتنس ےچب رس ااھٹ رک آامسن  ی اہکین  ی سیےک ن ںویرپ اگل. ےسیج ےنھکیآراز رپ رہ ررک رک اےس ن  ی اس

ارگ اہں و رہ  ںیہن ںو ویک او.ارگ ںیہن امھگ ریہ یڑھچ اجنر  ی ان ےک رسرں اررپ اڑایت یرپ وکیئ ہک ایک ےتگل  ںی

 ..ااھچون.. رہ رظن آ یگآیت ںیہن ںرظن ویک

 .یھت ےس رس ےلکن اس رپ افخ او ریہ راہ اھت.. رہ ڑھک ی ھکیڑھکا اےس ن ےچین رہ

 .آراز وک نامھ رھک رک ررہ الچیئ ؟اپلگ او ایک"

 .ایاربر وک ااکچ رک رکسماٹہ ناب رک اس ےن رس الہ اپؤڈن ول ایس " نیلماپلگ اوں ںیم"

 ".راےتس ےس ادنر آ رک ناھکؤ ےھ. "و رھپ دیسیھت رہ اےس ڑچا ریہ ناتسن ںیم "؟اینپاہمترا رھگ  ے ہیااھچ و "

 .ارر اس ےک اےلگ مکح اک ااظتنر رکےن اگل رپ اہھت ابدنھ ےیل ےنیس نااھچ!"اعایل"

 .وقت ےس الچیئ ی" ارمہح وپر؟ہیڈراام  ے  ایک"

امھگےن اگل' رھپ رس وک اکھج رک اکن وک اصف رکےن  ایلگن ارر اکن ںیم  ی یانااکر ےل رک ڈرےن  ی یےن رھجرھج اس

نے  ارر ایس ااھٹ ایل نیادعان وماٹ زگیم کیرپ راھک ا لبیٹ یربا اگل. اس ےن اےنپ اڈٹس . ارمہح وک اکیفاک لمع ایک

 .اگل ےنھکیاو رک اےس ن ہوک ربا اگل. رر دیجنس ناعایل دنلب ایک امرےن ےک ےیل

 رات ےن رتق ےک اکن ںیم ی ے؟" اتسررں رھب ڑھکا ررویم رہ ےچین  ے ارر ایک وجٹیل یڑھک ںیم ررہ ڑھک ی ایک"

 ".ارر رکسما رک اہک" ااظتنر رکر ۓرک ےک وپاھچ. رتق ےن دنکےھ ااکچ رسوگیش
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ےس  وخن وک آناھ ڑھک ی ابیّ.اس ےن رقترطف الچ ایگ ینررس ےس رھگ  ی ی' رہ زیت اےس نے امریت نیزگیم ارمہح

  ابرہ اکنل رک

 .ایآ ڈوھڈن ا ہااہ نکل رہ اےس رظن ںیہن ایس

آرازرں اک  رطح  ی سی. رات ےک رتق اےس آےن ںیگل ںیآراز اےس رھگ ےک ادنر ےس وشر  ی ںیم رین یہ ھچک

 اےنپ رمکے ےس لکن رک آ یکچ و اسنانھ یھب یآراز اک. رہ اےنپ رمکے ےس رھب ا رہم  ی یاھت، اخص رک ڈیل آ ا بیجع

 "او راہ  ے؟ . "ایکیھت

 "اسرگلہ رش رکےن  ے. اںیہن ایآ اک اٹیب یدین"

 "...ایبک آ"

 .ںیئگ یلچ رہم ےک رمکے ںیم یارر نرونں ڈیل اک اہھت ڑکپ ایل سی" اسنانھ ےن ... ار ادنر ںیلچایھب"

 کی.. نرونں ایھت یلھک ڑھک ی الھک راہ اھت. رمکے  ی کیک انم اس کیب اںیہن ناعل  ۂ رپ اھٹیب رہم ےک ڈیب یڈیل ارر

 .وموجن اوں رہ  نر ااسنن یہ اےلیک ںیم ن ای رصمرف ےھت ےسیج ےسینررسے ےک اسھت ا

 .رہ ےگ یتھکین ارمہح

 .اھت ایابر اتب کیرہم ےن اےس ا یڑپاتھ  ے" ڈیل یہ ںیم ریٹوینویےیاہمتر یھب اٹیب اریم"
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 رپ اس ےن وج ااسٹنمنئ یھکل ںوکیوک رخف  ے اس رپ ارر ےھجم اس رپ. زبسن ےک ےئن راحج ات ارر اتر ریٹوینوی"

 ".راھک  ے ںیم یریاھچپ رک الربئ وصرت ںیم ےن اتکےچب  ی ریٹوینویے' ایسیھت

ےس  یےن دلج ن. اعایلآےگ ڑبیھ . ارمہح یھبارر اسرگلہ رش  ی ایرہم وک ےلگ اگل یےن آےگڑبھ رک ڈیل دسانھ

 .اپھچ ایل کیک

 "اسھت ےل اجؤں؟ ںیم اچب اوا کیک ہی"

 ".اجن  ے یاہمتر یھب ںیم اےنت ےس کیک"

 .رہم تہب وخش ںیھت یڈیل

*************************** 

 ؟ےتہک  ںی ایک ںیم ریٹوینویاب. امم آپ وک ولعمم  ے ولگ آپ ےک رھگ وک  ریہ اجن ںیہن ںیم .. کیکںیہن"

 '؟ےتہک  ںی ایک"

 .چس الگ راہ اھت وصعمم ااسنن اھت  ا' رہ ےسیک لٹش اکک... اسیک"

 "راٹئ اہؤس وک لٹش اکک؟ ےوکن اتہک  ے ریم"

 .اھکیرطف ن ارمہح  ی ںیہن ناعایل
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ارمہح  ؟یتہک ںیہن لٹش اکک ےک  ام ےس وشمر اھت.. ںیم ہیےلہپ ےس  ے  ںیم ریٹوینوی...یتہک ںیہن ںیم ںیہن"

 .ےھت ےتیوبالھک ن نرونں ےسیک امں اٹیب ہی..ےربھگا یئگ

 .ےنسنہ اگل ن. اعایلںیھت رک یھٹیب یل ررک اجؤ..." رہ اس ےک اہھت اےنپ اہوھتں ںیم ںیہی! آج رات ناعایل"

 "؟ ںی ہک ریہ آپ ےھجم رےنہ ےک یل"

 " ے اجؤ رھپ کیھٹ"

 ". ے آےن ارر اجےن اک ہقیرط ایک ہی.ے"یگل ےنھکیرطف اکپل. ارمہح رہات ےس اےس ن  ی ااھٹ رک ڑھک ی الان گیب رہ

 ".نررازے ےک راےتس رپ الچ اجات اوں آج ںیم"

 .رہم ےس لم رک رمکے ےس رھب آ ایگ یڈیل ناعایل

 "اہمترا رمکہ سک رطف  ے"

 "ں؟ویک"

 " ے ینھکین ڑھک ی ےھجم اس  ی"

 "ں؟ویک"

 "گل راہ اھت اسیک ڑھکا ںیم  ے ہک اررپ ےس ےچین انھکیےھجم ن ں؟اےنت ویک"

 "اسےنم ےس ڑھکے گل ر ے او ےسیج"
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 "گل راہ اوں؟ اسیک"

 .اف! "ارمہح وک اخومش او ا ڑپا"

************************** 

 .اس اک رمکا  ے ہیہک  ادنازہ رک ایل ےلھک نررازے ےس ادنر اھجکن رک اس ےن وخن یہ انھ

 "او؟ رہم ےک ےٹیب یمت ڈیل"

 .ےلہپ رہ وخن ڑھکا اھت ریراہ اھت اہجں ھچک ن ھکیےس رس ابرھ اکنل رک اس رطف ن ںیم ابلکل!" رہ ڑھک ی"

 " ے ںیہن ٹیان اک  ام و امررگ نکیل"

چب  ااترا ارر وج انچ انم کیک تشپ ےس گیب ےس اینپ ی.  اس ےن دلجرکسماٹہ اغبئ او یئگ  ی ننم ےس اعایل کیا

 .اھت رہ اکنل رک ارمہح ےک آےگ ایک ایگ

 ". ے ایک ےن کیب ںیم ہی"

 "مت کک او ؟"

ۂن ےسیجاہھت وھچڑ نےیئ ےسینم ا کیالچ. اس ےن ا ارےک! ںیم"  ے رپ رگ ایگ ےنیہن ن نی 

 

 

 

 ڑھک ی نابیت او. ارمہح چ

 .ےس رھب اکنل ایل رپ الھچگن اگل اکچ اھت/.ارمہح ےن رس ڑھک ی اھجاکن اپپئ ےس وھجاتل رر زنیم ےچین رطف یکپل  ی

س.اب مت وس اجؤ ڈگ ابےئےک ےیل"  

ک

ج

ھي

ی

ب

". 
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 ایرھک رک وھتڑا اس الچ ابںیئ نرونں اہوھتں وک ہنم ےک ناںیئ رہ

 .ڈگ ابےئ"وکن ہک راہ اھت اےس" 

 .ہا ے دنب رکین .ےصغ ےس اس ےن ڑھک ییھت ریہ ھکیو اس دنبر ےک امتےش ن ارمہح

ےس اھجےتکن اوے اٹسم  ےس مت ڑھک ی ںاہیگل راہ اوں نکل  ڑھکا اسیک ںاہیراہں ےس  اجاتن ہک ںیم ںیہن ںیم

  ے. گیب رگل و رکسمایت او. اٹسم  ی او. سب مت ذرا ےصغ ںیم گل ریہ  رڈنر" یسیج تی"رگل آ    ےک اہھت ےس ینب

اۂ نرون اٹوگنں  ی

ی

یھلي

مئ
س

  .اجبات رہ الچ ایگ اتیل وک 

 رھک آئ. اس اک وکیئ رہ نچک ںیم  کیک ای. اس اک نوک ارمہح دنبر ہک رکڑبڑبےن یگل نیم راپسڈیئ رےدنبر" اےنت ایپ"

رہ  ہن ہاےتھ  ے  ےک اس رطح آےن ےک ابرے ںیم ناعایل اھکےن اک نکیل اھترات ےک اس رتق کیک ومڈ ںیہن

 .ریہ رات ےگ  ک وسیتچ یھب

************************** 

 ہیےےس لم رک اےس یھبک نرہم اک رر ہچب  ے ےسج اوہنں ےن الپ  ے. اعایل یڈیل یھب ناعایل ینعیاس اک رھگ  ے. ہی

. اس راہ  ے اہجں ےب اہسرا ارر  ااجزئ ےچب رپررش اپےت  ںی انارے ںیم ےسیا کیک اوا ہک روھ یھب امگن ںیہن

 .اک مشچ ر  رچاغ  ے دنانابرے اخ ےھت ہک اتگل اھت ہک رہ یسک ےسیےک ادناز ر اوطار ا

 .اخدنان ےک رپررش اپےن راال...  ااجزئ  ے ریغب یہ اسیرہ نررسا صخش ا ںاہیاس اگل ہک  وک بیجع ارمہح
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راھک او.  نرہم ےن اس اک  ام اعایل یرکچ اھت. اشدئ ڈیل بس ایک ہیاھت  ٹیامں اک  ام امررگ اھت اس  ی ناک  ام اعایل اس

 یھت رکیت روچبں ےس تہب ایپ رہم اےنپ بس یہ یرہنم اوات. ڈیل ایےنیاو. ررہن اشدئ رہ ررچڈ ، ا ارنر اھکسیئ ایس

 تہب ارنر وبل یہ یوھتڑ ےچب یھب  اتکس  ے. ان ےک ابیق الان  ام و دبل یہ اچب ان ےک ایل کیارر ےچب ان ےس. و ا

اک رس  ام  سیے. اس ےیلیلم ےک  ام رپ رصف امں یہ نیرادل  ااجزئ ارالن  ے؟ ایس  ی یسک نےھت. و اعایل ےتیل

 . ے ٹیامررگ

 اوسفرسولعمامت اوےن رپ رہ اس ےک ےیل کیا اس اک ااھچ نرتس اتنب اج راہ اھت. اس ےک ابرے ںیم ناعایل

 .یھت وسحمس رک ریہ

 .اوسفس ارر ھچک ںیہن رصف

رانہ تہب ااھچ گل راہ اھت. اس اک رمکا وج  . ارمہح وک اس راٹئ اہؤس ںیمیھت اوا ادنر آ ریہ یےس ڈنھٹ ڑھک ی یلھک

ہک  یھت ہیبس ےس وخوصبرت ابت  ارر رمکے  ی دق آنم ںیھت ںڑبا اھت. ڑھکایک اھت اکیف ایرہم ےن اےس ن یڈیل

ے ےس یجس ون آومز اطخط ےک ملق رپ یسک اروین اسےنم  ی ےک نیع ڑھک ی

ف

ے" نک 
ي 
و ن
ک

  ےکلہ روگنں ےس ینب "  ی

ج ی
ج

 
پ

 .یھت یگل

************************* 

 ےئن ےھت.رہ ڑھک ی اس ےک ےیل ربے ےھت نکیل ایاونےھک رااعقت او ر ے ےھت. اےھچ ےھت   ی ںیم زدنیگ  ی اس

ڑھکا اھت. رہ تہب وخوصبرت ارر  ناہجں اعایل یگل  ےنھکیوطر رپ اس رطف ن یاران ارر ریغ او یئگ یآ رک ڑھک ںیم
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 ے وک انھکیس ںامرک اھت. رفاویسیسن ڈیاس اک رٹ ہےس رھبوپر اھت.... سج رفچن ادناز ےس رہ افخ اوات اھتر زدنیگ
ہ
 

ج

 
ی
ہک  ے

 .اوا اجات  ے افخ ےسیک

اس ےک ےھکل وک  ریٹوینویےایےس رھبوپر  ے  ہک رر انتک وخوصبرت ارر زدنیگ یھت وسچ ریہ ںیہن ہیارمہح  نکیل

 . ے. ےسک دقر رکاتہ ےس وسچ ریہ  ے. رہ و اس ےک  ااجزئ اواےن ےک ابرے ںیم الیت لکش ںیم اتکیب

*********************** 

 

**************** 

رھب ےس احتفئ آےت ر ے.ان اک رتق  رطف ےسن ای رہم ےک ان وچبں  ی ی. ڈیلریہ یتجب اسرا نن ڈرر لیب االگ

 ےھت ارر ااکسپئ رپ الویئ رےھک ےھٹیب  ہگج کیک اینپ وفن اکزل ےتنس  ے زگرا. ارر و ارر بس اےنپ اےنپ رھگ ..اینپ

ہن  ےٹنھگ دعب وکیئ کی... رہ اںیھت اکٹ ر ںی کیک رہم یاکٹ ر ے ےھت. انرھ ڈیل کیک ۓرہم وک اسےنم اھٹب یڈیل

. احتفئ اک یھت اھک اھک رک رہ کھت یکچ ےھت. کیک ےٹک. ارمہح ےک شیع آن النئ او اجات.. مک ےس مک نس کیک وکیئ

 انارر  یھت ںیہن .. وج ان  یاںیھن یھت ارالن یلم رہم رپ رکش آےن اگل اھت. یسیک یگل اکچ اھت ہک اےس ڈیل اانت ڈریھ

 کیاھت و ا اک رفق اھت. رفق ںیہن تیوقم ر لسن ، ذمبہ ر ررا ... نج ںیمیھت اینپ ان  ی نہایارالن ےس ز اینپ  ی

 .ےھت وجنکس ںیہن و رر یھب یھت یتّبحم ن رہم ےن اںیہن یاھت ڈیل ںیہن تّبحم ںیم
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 رکرر بس احتفئ وھکےل اےنت شیب آ اکچ و ان بس ےن آشت نن ےک اپس ھٹیب ہفحت یھب ی ک بج آرخ رات

 یہ ینتک ،اےسےفحت وک وھکںیتل کیرہم ا ی. ڈیلںیھت او رک رہ ںیگ ہریخ آںیھکن احتفئ ےھتوک ارمہح  ی تمیق

 ہک اںیہن ںےھت ویک احتفئ الب ہبش تہب یتمیق. رر آوھکنں رپ رھک ںیتیل رر اینپ اووٹنں ےس ںیتگل رںیتہ وھچیترین

 بس اس ےیل ہی.ےاپیئ وخیش نہایاخون ےن ارالن راولں ےسز کیا اھت. ےب ارالن او رک یھب ایگ ادیتبحم ےس رخ

اھت. اوہنں ےن رگن ر لسن وک اٹم رک ان بس وک ےلگ ےس  رعماج وک وھچ ایل  ی نکمم اوا اھت ہک اوہنں ےن ااسنتین

   .اھت ایاگل

 .اجںیت اتبیت اںیہن ےک ابرے ںیم رایل ارر اےس ےنجیھب و ےفحت وک وھکںیتل کیا کیا رہ

********* 

و  ھچک وہکں یگ اےس.. اب ںیم ایرضررت  ے  . ےھجم اس  یین ےھجم جیھب یڑھگ یگنہم ذرا ومرنگ وک.." اینت وھکین"

و  یھت رکیت ای ے... بج رھگ آ  ے. اپرٹ اٹمئ اجب رکیت یتی. رہ اسل ےھجم ےلہپ ےس اگنہم ہفحت نیگ ۓ اراض او اج

اھٹ رک  ویاس اک رس کسھک اجات  ارر ارگ وسےت ںیم یھت رکیت ایاکن وجڑ رک وس ںایاکن ےک اسھت الان اب ناںیئ ےریم

ھچک وج  وخاوبں ںیم رات ںیم یھت طبخ اھت. یتہک ... اجےن اےس ایکیھت اکن ےس اکن الم رک وس اجیت ےرھپ ےس ریم

آےن  ہک ر ے ےھجم یھت رکیت ایاوں ... ارر اےلگ نن اھٹ رک ےھجم اتب رہ اننس ہایتہ یھب ..ںیم ںی آپ یتنس یھب

   .ر ںی اصف رکیت یمن آوھکنں  ی رہم اینپ ی..." اسھت اسھت ڈیلےنس  ںی راےلاسرے وخاب اس ےن یھب

رہم  یڈیل ںیم ن ای  ے... ایک دبل یل یہ دبال... ن ای نس رک اجن رک ارمہح وک گل راہ اھت اس ےن کلم ںیہن ابںیت ہی

 . ںی ولگ یھب ےسیج
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 ریوصت کی.. ےتخت رپ اےتخت وک ان بس ےک اسےنم ایک ےک سیفن ی ے ." اوہنں ےن ڑکل ایےن وخن انب سنیڈ ہی"

 ے اس ےک رس رپ رفوتشں اک اہہل کمچ راہ  ے ارر نس ےچب اس رفہتش  رپ یھٹیب وعرت رکیس کیا سج ںیم یدھک

 .ر ے  ںی ھکیرظنرں ےس ن یاےس تبحم رھب تفص اخون ےک اسےنم ےھٹیب

********* 

الچ  ار یھب یج نیا کیاوات  ے. الان زبسن رک راہ  ے ارر ا ںیم ےن ےھجم.. آج لک رجینم سنیانب ڈاال ڈ ایک وھکین ہی "

 ےرہپاےنپ رتسب ےس لکن رک ریم اپس راہ اھت و رات ےک یسک ےرات ریم کیابرہ اسل اک اھت بج ا ہیراہ  ے ... 

 ہیہک  اھکیےن ن و ںیم آھکن یلھک ی. اجنےن بک  ک ڑھکا راہ. بج اہاکن ریمآ رک ڑھکا او ایگ بیےک رق ڈیب

وخش تمسق    یسیرپ ا وعرت اس رکہ زنیم وکیئ نہایھجم ےس ز راہ  ے. ایک ھکیابدنےھ ن اپس ڑھکا ےھجم یکٹکٹ ےریم

 ".او یتھکیاھٹ اھٹ رک تبحم ےس ن ےسیارالن راوں وک ا ےسج اس  ی او یگ

********** 

رپ  لبیٹ اسڈیئ . ڈیبآیئ یل ان ےک رمکے ںیم . رھپ ارمہح اںیہنر ںی رکیت ابںیت رہم بس  ی ینارئ  ک ڈیل وبتہ

  .یھت رہ ےلہپ راہں وموجن ںیہن'ےیھت ریھک ںیم میرف ریوصت یس وھچیٹ کیا

 اہھت ےس انبیئ ری.   وصتےل رک اےس اووٹنں ےس اگلےن ںیگل وک اہھت ںیم ریرہم وصت ی ے.." ڈیل یےن ن ناعایل ہی"

 .ہااتہ  ے انھکین رہم وک ونوجان ارر وخوصبرت ےسیک یاھت ہک رہ ڈیل ایوک ناھک ےن اےنپ لیخت ناعایل سج ںیم یھت یئگ



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 156 

. اوہنں ےن اےنپ بس وچبں ےک ابرے اک ااشرہ ایک رکات  ے ھجم ےس .." اوہنں ےن ارمہح وک اپس ےنھٹیب رتہب ایپ"

 .ہن اتبںیت ںویک اھت. اب رہ اس ےک ابرے ںیم ایاتب ںیم

 نررسے بس وچبں ںیم ےریم ہی.ےآیئ اےس رھگ یل انارے ےس الکن و ںیم ہیااھٹرہ اسل اک اوےن ےک دعب بج "

اپس رہ رک اجات و ےھجم  ےرات ریم کینن ارر ا کیا ہیرکات اھت . بج  ایتہب رر بس ےس وھچاٹ اھت ارر نپچب ںیم

اج  اھکات.. رھپ ںیم اھک ا ںیہن رپ تہب ڈرٹسب او اجات  ے' ررات  ے ' رات رات رھب وسات ںیہن اجات ہک رہ  رایسپ ایاتب

.. رہ ےن وسہا اب اےس اےنپ اپس روھکں یگ و ںیم ڑبا او ایگ ہی.. رھپ .ےےےاےس رھگ ہن البیت نکیل رک اےس لم رک آیت

راتہ ' آشت نان  اتھکیوک رمکرں وک ن اررںوین ےٹنھگ رر رھگ  ی یئک ےس ررات راہ. یئک ارر تہب وخش اھت ہکلب وخیش  رھگ آ ایگ

رھگ اک   ای ےن وسہا'  ای راتہ... ںیم اتھکین ںیملف نشکیرپ ا یر اراتھگن راتہ ارر رھپ رات  رات رھب یٹ اھٹیب بیےک رق

.. رات نن رھب ابرہ اتلیھک ہن اویئ یلیدبت ےتفہ زگرےئگ اس ےک ومعمالت ںیم یئک ' نکیلاموحل الم  ے اشدئ اس ےیل

 ... رہ وخن وک دبل ےل دیہک اش ےن ااظتنر ایک ' ںیمزمیگ ویڈیوک ملف ارر ر

*********** 

ے یڑبا او اکچ اھت اب اےس دھجمسار رہ

ئ

ی
 
ہ
 اک اظمرہہ رک ا ہا
ی
ے ںیم اھت. زدنیگ ے

ئ

ی
 
ہ
 آےگ ڑبانھ ہا
ی
 سویرہ  ےھجم ام اھت  نکیل ے

رےھک ارر  ںیم گیب کیےن اس ےک دنچ رگم ڑپکے ا ' ںیمیھت او ریہ یربف ابر دینن بج دش کیرک راہ اھت. ا

  اس ےس اہکےرار اےس دنچ اپؤڈنز نے رک رھگ ےک نررزے ےک ابرہ ایک

 ".نرں یگ ربابن رکےن ںیہن ںیہمت ااسنن نب اجؤ و آ اج ا .. اےنپ رھگ وک ںیم"
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  ںیھت ریہ ےس مک یتیل یتخس رہم اینت ی. ڈیلاویئ ترھپ ! ارمہح وک ےب احتاش ریح"

تہب آات  ے اےس   ے ہصغ یھب یہک رہ تہب دض یھت اجیتن و ںیم ہیے،یلم ربخ ںیہن وکیئ اسل ےھحم اس  ی کیا وپرا

ےن اس ےک اسھت  ںیم دیھجم ےس  اراض او اجےئ اگ. ےھجم نھک اوا ےک اش ےسیاھت ہک رہ ا ولعمم ںیہن ہیےھجم  نکیل

اےنپ رھگ وک آگ اگل  اک آرام ر آاسش اےس ربابن رک راہ اھت ںیم رھگ ےریم رکیت ایک ںیم نکیل ےس اکم ایل یتخس یہ نہایز

  یھت یتکس ھکین  ااکم اوےت ںیہن ےسیوک ا ںآایل نکیل یھت یتکس

 اگلاتر لیف ... اس ےک نرونں یھباو یئگ وک پچ یس رین یارمہح وھتڑ اکؤچ رپ ےھٹیب بیےک رق رہم ےک ڈیب یڈیل

رخچ دنب رک  اھت اباب ان اک بیج اہک ایگ العرہ ھچک ںیہن ناٹن  ی اںیہن یھبک نکیل اوےت ر ےت ےھت اوکسل ارر اکجل ںیم

 .رںیتہ یتین ےسیپ و اامں ےکپچ ےس اںیہن ےتین

 الچےت ارر رات ےگ رھگ آےت. ارر ںیہن دبےتل نن رات ابکیئ ومرٹ اسلکیئ ےس یئن . آےئ نن رہ یئنینان ررہن

 کیھٹ اںیہن یھبک بس رکےت .. نکیل ہیومابلئ ےک اسھت رصمرف ر ےت ارر اامں اباب ےک اسےنم  ایےرٹو ویپمک

 ااھٹےن  ی رہ وس ر ے اوےت ارر نانا اںیہن رگ. ارر و ارر ایھت یئگ الانیئ ںیہن تمکح یلمع وکیئ رکےن ےک ےیل

.. ..ےچب  ںیاج راہ  ے اںیہن ایااھٹ ںہک ویک نانا ےس ڑلےن ںیتگل یو اامں ارر نان وکشش رکےت ہک تہب وس ےیل

 .اجےئ ایوسےن ن

ےن اےنپ  ںیم  ے. اس رمع ںیم اےنپ نن اک آناھ رزق امک ایل.. اکم راولں ےن .. نن ےک نر جب ر ے  ںی ےچب  ںی ہی"

 .." نانا ےتہکیھت ااھٹ یل یذہم نار رھگ  ی
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  .رہ رتق ارر ےھت" اامں ربا امن اجںیت"

 .یھت آھکن اذان رجف ےک دعب یتلھک یےھجم وس وجےت ےتگل ےھت ارگ ریم ااب یج ےرہ اےھچ رتق ےھت . ریم"

********** 

بس  یابر یابر یذہم نار اذان رجف  ی اعنت ڈاےنل ےک ےیل ااھٹےن  ی یےک اامم اصبح ےن وچبں وک دلج دجسم

 اگلیت ںاامں دنترر رپ ررایٹ یرکےت ےھت. ریم .ھجمس نار ولگ ےھت اس زامےن ےک.امکحرٹ ےس رتتیبیھت رپ اگلیئ

ےاتپ انلچ ہا اتہک ےھجت یھب ،اتین ابپ ےھجم دنترررپاھٹیب او ریم

ئ

ی
 
ہ
 
ی
 اکپ ریہ رریٹ ےیل ےسلھج رک ریت امں ےسیک یہک ریت ے

تنحم تقشم رک ےک آات  'اہمترے ےیلیتہک ،امں ھجم ےس رھبرایت یریم ںےک اہنےن ےک ابایٹل ااب یج ے ے. ریم

   ے

 و  تقشم مت رکر... ارگ امہرے امں ابپ امہرے ہاؤ وچےلچن یہ اصف رکےن  ی نوھل یٹم اس  ی .

ی

رکےت رته

 ".او اجےت رگےن ےسیج اوات ارر مہ ےنلچ ےس ےلہپ یہ ایرک رھک ن سیپ ےن ںیمہ یتخس رتق  ی

  .ربا اتگل نانا اک رچکیل وک ہشیمہ یسب سب ...." نان"

ے .  " رھپ ایکیھت ھجمس ارمہح وک اب آ ریہ  ی ےک اس رچکیل نانا

چ ی س
ل

اس ےصق  یھت او ریہ ئاوا..."" ارمہح وک تہب ن

 . ںیم

اکن  ےنل مہس اجات... ریم اےھجم تہب ڈراتگل. وفن اتجب و ریم یھبک یھبک اھت ہک رہ وفحمظ او اگ نکیل نیقیےھجم اانت و "

 نکیل  ی ڈرر لیب

ی

ےن  و یسک یھت وس ریہ رات ںیم کی. اربخ ہن یلم وکیئ . اس  یایگ وپرا اسل تیب آراز رپ ےگل رته
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ےک  اھت. رہ ڑھک ی ن.. رہ اعایلآےگ ایک ےالج رک ریم ومم یتب کیرپ ا احلف ااھٹ رک ابنام ےک وھچےٹ ےس کیک اریم

 "...اھت ایآ ےنیےھجم رسرپازئ ن رمکے ںیم ےراےتس ریم

 "..اب  ک اقمئ  ے تیررا ہیارر "

الھپاتگن  ڑھک ی کیا کیاوں. رہ ا الان رمکہ دبل یتیل ہک ںیم ےسیاب ھچک ا . "نکیلرہم رکسماےن ںیگل یاہں! ڈیل"

 .آےگ راھک ےاکرڈ ریم ٹناک ڈیٹس ریٹوینویاھجاتکن آات  ے. اس رات اس ےن امرٹسچن 

  .ایااسنن نب اکچ اوں" اس ےن رخف ےس ےھجم اتب ںیم"

********* 

 ںیہن سوی.." اس ےن ےھجم اماصف  ی یمن آوھکنں  ی رہم ےن اینپ یاھت" ڈیل ایےن اےس ااکسرل پش ن ریٹوینوی"

رتہب ااسنن  اںیہن اھت ہک ںیم ےن وخن ےس ردعہ ایک اھت' اس رتق ںیم ےن اےنپ بس وچبں وک وگن ایل اھت. بج ںیم ایک

بج ہچب آات  ے و اس رپ  وگن ںیم وعرت  ی کی. ارکرں یگ ںیہن غیراہتس الان ا ڑپے نر یھب . ےھجم وکیئانبؤں یگ

 کی ے. بج ا اجنگش ںیہن تلفغ  ی رفض سج ںیم اسیا کی ے . ا اعدئ اویت یذہم نار ینتج ںارر رویل ںویبن

اس ےک  اگلںیم  ی  لک ااسنتین اجات  ے و ےسیج اینررسا ااسنن ن کیا ےک ےیل ... رتتیب ااسنن وک رپررش ےک ےیل

رہ دنبہ رشب وج  ہیرابل اجن نب اجےئ  ےک ےیل انب نر ہک لک ااسنتین ہک اےس اسیلب  ںی اجںیت ینے ن اہھت ںیم

 اوےت  ںی .. اسرے ااسنن ریخۓالچ اج اتریھکب ررینش  ی ریخ ارر ابںیئ ارر ناںیئ اےنپ آےگ ارر ےھچیپ
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' بس وھپل اوےت  ںی ہی. ںی ےتین انبھچک اک ھچک  رہ اںیہن رپررش ےک وج وہگارے اوےت  ںی ارمہح...سب ان  ی

 ". ںی ےتین کنیھپ ںیم ےک ڑچیک رمیض وڑ رک لسم رک اینپ اںیہن سب مہ یہ

*********************** 

 

**************** 

وٹلں وک وگل  اج ا اھت.ےلہپ اس ےن ارمہح ےک ےبمل ابولں  ی مآف اک ویٹ یرپ راعق رلیگ ے Platt linE ےوک   اریر

اجؤں  رپ ںیہن اسلکیئ اہک. ںیم وگدناھ رھپ اےس اسھت ےنلچ ےک ےیل ادناز ںیم وگل لب نے رک وصخمص رریس

 ریٹوینویڈر اتکس  ے. ےک ےیل ہشیمہ یھب او وکیئ یتمت الچ ےس.ےسیج رپ ےنھٹیب او اسلکیئ ڈریت یھب ایھب ں.ویکیگ

وممس دبل و  آ ںیئگ ےplatt line ے ے نرونں سب ںیم سب. کیھٹ ایارر اج ا  ے و بس رے   ے ںیہک  ک کیھٹ

او.ابولں ےک تن ےئن ااٹسلئ  اجریہ ےک اکشر ےک ےیل ریش لگنج ںیم ےسیج تسچ زنیج یھت الگن وشز ےننہپ یگل اریر

او.ارمہح وک اس ےک اسھت  یسنجیا  ی ٹنجیا ہیفخ یسک ےسیج وچانک رھک رک یتلچ ےسیآوھکنں وک ا رہ اینپ ےئانبےئ او

اچہپ ا اتکس.رہ  رطح اصقنن ںیہن یھب ارمہح وک یسک وکیئ اگرڈ ےسیج یابڈ رہ اس  ی ااسحس اوات ےسیج اسیےتلچ اوےئ ا

ےس وسچ رک  وخن یہ ےس وپاھچ ںیہن اری.اس ےن رےئاو اج یسیج اریر ہک اکش رہ یھب وخاشہ رکیت نل ںیم نل یہ

 آرلکیٹ اےنپ یسک ںاہیےاریچنہپ رک ادنازہ اوا ہک اشدئ ر ی۔رلیگنکیل  ے ڑپکرں  ی رکےن اجریہ یاردیہک رہ رخ

ےس رہ وبلماست اک  ینبم کی.سج ابرےنیل ںیریھچک وصت اےنپ البگ ےک ےیل ای ے  ومان ااھٹک رکےن آیئ ےک ےیل

 ے  ا؟  رکےن اک ارانہ و ںیہن یوچر ںاہیاک اس ادناز. اہمترا  ٹنجیا اھت.ریہ رہ اعم ادناز ںیہن یھت اجزئہ ےل ریہ
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ےن اےس وھگرا رہ مت  ٹنجیاو؟ ا وسچ یتکس یھب ےسیا ابرے ںیم ےآراز وک آہتسہ رھک رک ارمہح ےن وپاھچ.مت ریم

ےاوں ر یتھکین او ا بلطم وج وملفں ںیم یتھکین ںیملف مسق  ی ایس

 

نالؤ اپاتسکن  نیقیوگلں ےھجم  بس رکےن یھب ہ

 ابت ںیہن ےس وکیئ اریہک رہ اب ر ادناز الان ایل اسیارر ا ! ارمہح ےن ہنم الھپ ایل ںی ںیہن بس اہمترے ےسیج ںیم

 .اشم  ک رکے یگ

 ....رات  ک ہکلب

******** 

ابلس ڈوھڈنےن آئ اوں'  کیوصخمص رطز اک ا ںاہیےوھکانل تم" ںیم الھپ ےت رانھک  نکیل یہ ےسیہنم ا ہیالان "

 او. افرغ او رک ںیم یتکس ھکیوک ن ی. مت ہااو و اگل ےس رلیگاتب نرں یگ یھب لیصفت  ی بج رہ لم ےج اگ و ابیق

. رر نرون اس رتق ےک آےگ ےسرسک ریہ سیکوش  کیا کیراتفر ےسا  ی وچیتن اری. رڈوھڈن ولں یگ ںیہمت

  .ےھت ںیم ےک نشکیس یدص ںیااھٹرر

کلم   ی تیثیح ںاسکیےںیم تیارفنان اف مٹسک اہؤزس" اینپ یرلیگ ی"ن ںیم رصف امرٹسچن ہکلب وپرے رباطہین ہن

ز ریتھک سیب ی ے. رلیگ یرلیگ

ج

ز
م

ی

ئ

ئ

ب

ےک رمناہن ز اہن اگچبہن  ےس اب  ک ےک نشیف 17ے ے. ٹیل زہار ےس زادئ آ

.ےرےھک ےگ  ںی امنش ےک ےیل ںیم ؤسرپ اکگنٹس اہ ےنڑبے امیپ  ںیزیچ ینررس یسیارر ا راتویڑپکے وجےت ز

ےس قلعت راتھک  ے  اخص  ےنھکیرطز ےس اجس اجعبئ رھگ  ے. اظرہ  ے وج ن دیاک دج رںبس زیچ یسیاہؤس ا ہیےینعی

 ںیم رپویےاات ہک یھبک ںیہن نیقی.ےےس قلعت رےتھک  ںی ےنھکیےک ےصح ن  یدص ںیوطر رپ رتسہ،ااھٹرہ ارر اوسین

نار  ریھگ ےسیاھجمس اجات اھت. ا یرطح رضرر ےھت. ااکسرف ےک اامتسل وک ابلس  ی ےن ناتسےن ےنہپ وخانیت یھب
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وبلماست  رےایپ ےسیاج اتکس اھت. و رھپ ا ایاگل ادنازہ ںیہن ابرے ںیم ابلس ےنہپ اجےت ےھت ہک الص اسجتم ےک

  ؟رک نےیئ ںرتک ویک ؟اجن ڑھچایل اینپ رکنےس اوہنں ےن ویک

********** 

 یہ اسیررح  ے. ارر البہبش آےن راال رتق زگر اجےن راےل رتق ےس رتہب اوات  ے. . اوات ر ے اگ..ا  ی رتقریغت

ےننہپ  ےھت. اںیہن ۓگ ےیک افنتس ےس السیئ . رر دحیبای ے. ان وبلماست ےن ارمہح او  وہبمت رک ن ایگ ایرفام

ےن نہایےس ز

 
ب

ے

ی

ی

ج

ج
راولں وک اےنپ  ےنھکیےتگل ارر ن ڑھکے ےھت. اسسن ےتیل ےنہپ ےلتپ وج اںیہن رےنہ وک نل ہااتہ . ومیم 

رھب  . بج رہ یجان ےک اسھت رتق اک رفس ایک . ارمہح ےنےتیےک رفس رپ اجےن رپ وبجمر رک ن اسھت رتق ےک ریغت

 انب ریہ لسنپ ےس اکذغ رپ چیکس یےک اسےنم ڑھک وش سیک نیروٹکر کیےک اپس آئ. رہ ا اریو ر یکچ ھکین یرک رلیگ

 .یھت

  "او؟ رک ریہ ایک ہیاب "

 .رصمرف رہ وبیل اوں" اےنپ مک ںیم انب ریہ سیڈر اےنپ ےیل"

 رپ رٹبالفیئ وج الکیئ یھت یہ یگل اجیل  ک ےھتارر ایگ . سج ےک ابزر ینہکیھت انب ریہ رفاک اک چیکس نیروٹکر کیا رہ

اھت،  نکل اس اک رپامئ رلکاکلہ الین یھت ہار فلتخم رگن ےک ڑپکرں ےس انبیئ .رفاک نیتیھت دنب او اجیت استخ ںیم

اانت اھت ہک ارمہح ےک اپچن ولشار وسٹ  اےگ ےھت. اس اک ریھگ ڑےوھچ ےیےک رپےچ رہل اجیل ارر اج اجب اس رپ دیفس

 .نب ےتکس ےھت
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ہک اےس  یھت ہیاخص ابت  . ارر اس  یرفاک یھت ےب دح سیفن کی. الب ہبش رہ اینان ن ےک دنسپ  ی اریےن ر ارمہح

و نرونں ابرہ  ذرق اک . رہ الاناکم لمکم ےک یکچ ارر ایلع یاشن اک ااسحس اوات اھت. ربتعم کیا ےس یہ ےنھکین

 .اج ا اھت رپاجب  نر ےٹنھگ ےھت رھپ اےس اینپ دی. ارمہح ےک اپس زمۓآگ

 .اس ےک آےگ ایک ےن چیکس اری ے..؟"  ر اسیک"

 "؟ایک زربنتس.... رپ اس اک رکر یگ"

 "اخص نن ونہپں یگ تہب یہ"

 "رپ یاشن اینپ"

 "اخص نن اس ےس یھب"

 "رپ؟ او اتکس  ے...." اکونرنشیک ےس ڑبھ رک ارر ایک یاشن"

******** 

... بج اےس اتگل ےک ےیل ڑل ی اخص اوات  ے یسک نہایارر نن تہب ز کیا نہایز ےس یھب یاشن کیزنن ےریم"

 یسک ںیم زدنیگ  ے و اےس اینپ رکیت ہلصیف ہی... بج رہ ہاےیہ انیرک ن کیوک ا سکیےک رٹ ں ے ہک اےس نر زدنویگ

 .امہ ارر اولکےت ااسنن وک اشلم رک ا  ے دحیب ےسیج یہ کیارر ا
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 اریرقفہ ر یابناشہ وکن  ے.ارر ہکلم وکن"  آرخ . ہک ان ںیم ںی ےط رک ےتیل ہیرہ رتق بج نر ولگ ابآلرخ  ینعی

  ےل رک رشارت ےس وھچڑےت اوےئ اہک ےن ےلچن بل اک وکہن ناوتنں ںیم

 "رپوپز رکے اگ اس نن ؟ ںیھمت بج وکیئ ":

اس  اےس رپوپز رکریگن  ے ... سج نن ںیم یرک ن یلیدبت یس یےن وھتڑ ںیم ںاہی.ے"ے یسنہنل وھکل رک اریر

 "اوں یرعمہک رس رکا ںیم ھجمس انیل وھکی" ن رطف ااشرہ ایک  ی " چیکس نن..." سج نن مت ےھجم اس ںیم

.. امہ اکم رہ وخن رک ا دنسپ رکے یگ ہیاجےئ اگ ہکلب  ایک اےس رپوپز ںیہن یھت وک اس اک اامتعن ااھچ اگل.. رہ اجیتن ارمہح

 رپرں رایل ' رسخ ' ےلیپ ' سج رپ ےکلہ ےلینیھت رگن  ی رہ ےکلہ الگیب یھت یتہب دنسپ آ رفاک ارمہح وک یھب کیا

ے
ل

ی

ي

ی

ب

 ے
ی
و ں

ی

ی
 دح رکیت وکن  ی لیھک رکیت رشارںیت نرڑیت اھبیتگ نررسے ےک آےگ ےھچیپ کیا اھت ےسیج ایگ ایانب ےسیوک ا 

 اوں

 اوخاشھ وک اےنپ ادنر دیپ نت  رکےن  ی بیےک نن ز یاشن اس رفاک وک اےنپ بس ےس اخص نن اینپ ارمہح

ھچک  ےک ابرے ںیم یاشن اینپ ررہن اس ےن یھبک اہاکن اس ےک ادنر اجیگ وخاشیش ہی.ےےاوےن ےس ہن ررک یکس

 .اھت آ ا یہ ںیم زدنیگ و اس  ی وسہا اھت ےسج یھبک ںیہن اس صخش ےک ابرے ںیم وسہا اھت اس ےن و یھبک ںیہن یھب

******* 
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ہک رہ  وکن صخش  ے . اےس رصف اےنپ رھگ ےک  یھت اویئ ںیہن ادیپ نیپسچل اےس وکیئ و یھب اویئ ینگنم  ی اس

 بت یھب  یھت ےط او یگ یھب یاشن ےک اس  ی ٰیتح یھت نیپسچل اموحل ےس اےنپ آس اپس ےک اموحل ےس ےنلکن ںیم

  .  ے ےک رہ وکن  ے اسیک  ی وکشش ںیہن ولعمم رکےن  ی ہیاس ےن 

 ے. ان ےک  بس ےس القلعت ریتہ ابیق ںنانا ےک العرہ رہ ویک کیوسہا ہک ا ابر اس ےک ابرے ںیم ےن  ی اس

 بیرہ اس ےک ارر رق  ںی رںیتہ ںویک یہ نرر نرر ےس نرںیتس نرںیتس ... اس  یانب اپیت ںیہن ںاسھت قلعت ویک

 ؟اج اپیت ںیہن ںویک

نانا ےن  آےن راےل نونں ںیم نکیل . اس رتق و ںیہنۓو رہ اخومش ےس او گ ایبس اتب ہیےن نانا وک  اس

 کی ے.اےس بس ااسنن ا ین یہ ہک آج  ک بس ےن اےس فیلکت ں ے ویک رکیت اس ےیل اسیہک رہ ا ایاےس اتب

 اانت ااھچ اتگل یہ وکیئ رہج ےس اےس راےل.ادنر ےک اس رمہ ارر وخف  ی ےنین ' رصف فیلکتےتگل  ںی ےسیج

 .ےل نیپسچل ذات ںیم .ہک رہ اس  یںیہن

ارر  ایلھچ ارینم ر کی. ےتلچ ےتلچ ایھت اپرک آ ےگ. دنسرز ارر وکک ان ےک اہھت ںیم platt fields اریارر ر رہ

ے  ی ےس رپسنیم ی. رھپ زیتین اگیل زابن ںیم رریس اسھت یہ
سک

ےرطح اڑ رک الھچگن اگل رک ا
ي 

گ

ج

ي

ی

ی
 کیا ۓرکےت او 

' رھپ یابرش رک ن  ی ںالوں وھگوسنں ارر اگویل اس رپ ےتھکین یہ ےتھکیارر ن وک رگنن ےس اج ایل ۓپہ اوپ وبا

زاپ  یایااھچل ن ںیم ےک ڈنھٹے اپین  ارر لیھج ایرطح ااھٹ ےک ولبڑگنے  ی یلب اس ےن ڑلےک وک یسک

ی
 

آراز  ' ش

 .یھت ااقلابت ےس وناز ریہ دیرطف رہلا رہلا رک اےس زم اس ولبڑگنے  ی ایلگن اریر اریر یآئ ارر انکرے ڑپ ڑھک
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اج  رشن ایک اس رتق ایک زابن ںیم ہک ریس یھت رک ارمہح ادنازہ اگل یتکس ھکیراتفر وک ن رہلاےن  ی ےک ےسھگ ارر ایلگن  اریر

  .امرات نررسے انکرے ےس لکن رک گھب    ایگ ےس اہھت ریپ یارر زیت یگل ڈیکب ںیم راہ  ے. ولبڑگنے ےن اپین

 .آئ رکبے ےن؟" ارمہح وک اس ےک اھبےنگ ےک ادناز رپ تہب یسنہ یاھت اس اہپڑ ایک ایک"

********* 

 الثم او ایگ . وکیئاین کنیھپ ںیم . اےس ڈنھٹے اپیناس رپ دشتن ایک اھت." "مت ےن ےسیک رھب رک ایگ رمک رپ یکٹچ یریم"

 و..؟ ایےل آ و.. رہ وپسیل

 ےن ےھجم رہااسں ایک الکس ولیف کیا ےریم ابر اوکسل رگاؤڈن ںیم کیاوں. ا رایت وفج ںیم ایےل آے  وپسیل"

. یھت اس ےس ڈریت رہ زمکرر ڑل ی ولرف ارر دنگا ڑلاک اھت ارر اوکسل  ی کیاس رتق. رہ ا یھت نس لس  ی اھت. ںیم

و اوہنں ےن ےھجم  رہج ولعمم یہ ہن اجےن  ی لاوکس ےاپاپ وک ریم ے.ریمیئگ اوکسل ںیہن اےلگ نن وخف ےس ںیم

ےدبن رپ ا ے. ریمایرگنن  ک ناب ن ربف ںیم رطح یمج رھگ ےک رھب اہپڑ  ی

ب 

ے

یھ
کئ

ے ارر  اھت. ںیم رگم ڑپکا ںیہن ئ

ج

ی

ج

ی

ج

چ
ج 

ل رمےن ےک رق ر ے. بج ںیم اپس ےھٹیب ےےس ریم رہ اخیشم الچےن یگل
یلک ب

و اوہنں ےن ھجم ےس  او یئگ بی

  ی  ام اہنن وخف ارر زبنیل . رہ یھب رک انیل اوکسل ےس یٹھچ ای ے  ینےب رانہ اہبنر ںیم ڈریھ اسوپاھچ ہک ربف ےک 

ے ر ے. ریم کیا یہیرپ ... رہ ھجم ےس ابر ابر  ینب
ھ

ی

ئ

 

ح

 اجن ےنلکن ںیم یڑپ ےئگ ےھت.ارر ریم اوٹن ےلین ےوسال وپ

ربف   ے و وخن وک ایس زبنل نب رک زگارین ےسیا یھب امدنہ زدنیگ ےن اہک ارگ مت ےن ابیق و اوہنں رتق رہ ایگ ھچک یہ

  .اج ا ہاےیہ .. زبنولں وک رم یہںیم ننف رےنہ نر.. رم اجؤ اےس ڈریھ ںیم
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 .یھت ریہ ھکیلکش ن  ی ارینگن ر ارمہح

************** 

 

**************** 

 

ڈنھٹ  -"۔ "ایک ای۔الہ"? "اہں ارمہح ےن اسھت زرر زرر ےس رس یھباو ایک رطح ڈنھٹ ارر ربف وک اجیتن ۔ "ررس  ی

 اویت ربف ربف ںیہن او یت اھت اس ےن ۔ " ڈنھٹ ڈنھٹ ںیہن ایوجاب ن  ے ۔" ایک  ے ربف ربف اویت ڈنھٹ اویت

مج اجےئ ۔ اہمترے وکلمں  یہ اضف ںیم رہ ر ںی و و وکنیھپ اپین ںیم ںویومت ،رسن  ے دیفس ارمہح ،ومت اویت

 ?"۔  ںی ںمک ویک ولعمامت اینت ےک ابرے ںیم ن ای یاہمتر ےسیر رم اجےت  ںی اجےت یہ ےک ولگ ر ںی

  -" اوں ررس اہکں  ے اجیتن ںیم"

 "او ؟ اجیتن ہی ے مت۔ ایک ایک او۔ اپاتسکن ںیم اجیتن ہی ے " ایک ایک ررس ںیم"

 ایےس ابت رشرع رکرں  ءایض او ںیم ہایتہ اوں ۔مت ایک اجیتن یھب ہیے ے ۔ںیم ںیہن ایک ایک اپاتسکن ںیم"

اہمترے ان دنچ رہشرں ےک  ام  اوں ۔ںیم تہب ھچک اتب یتکس یھب وہکہٹ ےک ابرے ںیم ےس۔وہک و ںیم ریدبعادق

اجےتن  ںیہن وخن اپاتسکین نج ےک ابرے ںیم نکیل رےتھک  ںی ایرٹپرل ےک نر زنیم ریاوں ،وج ز اتب یتکس یھب

  ی وکشش یہ اجےنن  ی اوہنں ےن یھبک ہکن۔ویک
 
 

ج

 ام اہنن  وج ا ںیہن ۔رہ رصف ان۔روپروٹں وک امےتن  ںی ن
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 ںیبت رک اسیرک ے۔رہ ا ال رک رتیق رں وک اکم ںیم ہا ےت ہک اپاتسکن ان۔ذرزیخ ۔رہ ںیہن  ںی ےتیانب رک ن یکلم ریغ

ے یہ او اجےئ اگ ہک ان۔ذرزیخ نیقیےےگ بج اںیہن

ی

کلی

ج

ن
ان رپ ااکن  ایےگ ۔ لم اجںیئ ان ےک ےکیھٹ اںیہن رں ےک 

اجےن ےک اقلب ےھت  ےیک ٹاس رتق ولیس  ے اپاتسکین اجیت ابت یہک کیا ںیم ہضبق او ےکس اگ ۔امہرے ررس ںیم

 ٹولیس ہیےن  ںاپاتسکوین اطتق ےنب ےھت ارر سب یمٹیےنب۔ےھت ۔ارر بت بج رہ ا ےس اپاتسکین بج رہ دنہراتسین

  "۔یل نرابرہ ںیہن

********** 

اطتق انب ۔  یمٹیا ہک اپاتسکن سک نس ںیم یھت  ک ہن اجیتن ہی ے ۔وخن رہ  ہہک ریہ ہک رہ کیھٹ یھت اجیتن ارمہح

ےک  اریر دیڑپا ۔رہ زم ۔"ارمہح وک اےس رپاےن وموضع رپ راسپ ال ا یہ ایرک ن یہ نہای"مت ےن اےکس اسھت ھچک ز

ارر اےس ااکس  اعم اس وسال وپھچ یتیل رک اس ےس وکیئ اپاتسکن وک ےل اری۔ارگ ر یھت او یتکس اسےنم رشدنمہ ںیہن

  ۔ ولعمم او  ا ہاےیہ وک و اپاتسکن ےک ابرے ںیم اپاتسکین کیہن آات و ربا اوات ۔ مک ےس مک ا وجاب یھب

وک وگھب وگھب رک لچک ڈاال او اگ  ےےن اےس ےک ادنر ےک دنگے ڑیک ڈنھٹے اپین ایک ہکلب ابلکل ،کیھٹ ںیہن نہایز"

 "۔

 "اریمت تہب اہبنر او ر "

  "-اہبنر ہن اویت یسیا یھبک ہن اجات و ںیم ایناب ربف ںیم ےسیارگ ےھجم ا"
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ےسج لسم  ارمہح یھت کیا -اھت ایگ ایےسن اہبنر انب یھت اریر کیا- ارمہح ابلکل اخومش او یئگ ےحمل ےک ےیل کیا

دقم  کیانگ وبضمط ارر ا یئک کیےس ا ان ںیم نکیل ں..نرونں ڑلایک رہ نرونں ااسنن ںیھت-اھت ایگ ایلسم رال

 ۔یھت ربارب ںیہن رھپ یھب ںیھت یہ ااسنننرونں -یھت انگ زمکرر ارر تہب ےھچیپ یئک یارر نررس آےگ یھت

اطتق  اوہنں ےن اینپ.ااتسن  ںی ےاطتق  ے؟ارمہح وک اس رپ رکش آ راہ اھت.رہ ریم یاہمترے افنر اہمتر و

ےک ادنر اس  یٹیب ابپ اینپ کی ے.بج ا ایک ارادنر ےس دیب ےاطتق وک ریم ادنر  ی ےہکلب ریم ین ےھجم ںیہن

اپرر  ہی ے.ارر  رک اتیل روک ایت یٹیب اینپ افحت ےننب ےک ےیل ںیم انرہ ڑبے دیم  ی رکات  ے و زدنیگ اراطتق وک دیب

نرونں اک قلعت نامغ ےس  ے مسج  یارر اہبنر ہک زبنیل ایوک نے اتکس  ے. اوہنں ےن ےھجم اھکس یٹیب ابپ اینپ کیا

 رہلا رک آپ وک ایلگن  ا وکیئ اتنب رہ ےتہک  ںی اجےئ و مسج رہ زگ ڈروپک ںیہن .ارگ رہ نامغ وک ڈنر انب ایلےس ںیہن

ۂن ناچنہ اتکس  ے.اہں ا رنلمع ںیم یھب وکیئ .ںیہمتںیناکمھےئ آپ اےس اکم امر رک اخومش رکرا ن

ی
ی

و او  اسیت

 ںیہمت ےسیر رک یتکس ںیہن ںیم اسیراوں اخومش راوں. ا زبنل ینب اصقنن ےک وخف ےس ںیم اتکس  ے و ایک

 او رک زگرا. اباب رات ےئگ رھگ آےت ےھت.اںیہن ےسارمہح رپ  ہیرہگا اس کی ے ارمہح؟ ا ایاھکس اہمترے اپاپ ےن ایک

ےک  ت. امگیب.راہں رےھک رہ وھچےٹ ڑپے اکرٹپ  یاکرٹپ اشپ  ی اینپ یھت رکف ریتہ  ی زیچ یہ کیا ںیم ن ای

  رھگ

 .یھب  ک  ی رویس او اجےن راےل ارنیج زہک اشپ رپ ویل .یتح ی یررپ ڈویل رتق

*********** 
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 ے  اویت و اوہنں ےن وپاھچ. ےنتک ےجب یٹھچ ےنلکن یگل ےک ےیل نیر نن ان ےک اسےنم اینپ کیا ںیم رمافینوی 

ارر لکشمب اےنپ ررےن رپ  یئگ آرک ھٹیب ںیم نیاوں اب ہہک رک رہ ر اکجل اجیت اوکسل ںیہن اوکسل ےس؟ ںیم یاہمتر

 ںوفیلکت  ے. رہ ابپ اس  ی اکجل اجریہ اوکسل ںیہن یٹیب اھت ہک اس  ی  ک ولعمم ںیہن ہی.سج ابپ وک اقوب اپ یکس

ابرہ اسل  نانا ےنب ےھت.ںیم رہ اس ےک ےک ےیل وپھچ ریہ اریابتب ر اجن اتکس اھت.سج ابپ  ی ایک ےک ابرے ںیم

 نیےل ےئگ.رہ اسل ےک رگم رت نانا ےھجم تہب ڑبے اپرک ںیم ے. ریمیھت رطح ےس رر ریہ یو رب یھت  ی

ےس وپاھچ.اہں!اانت  اریےن رک رک ر او؟ ارمہح نونں اک بلطم اجیتن نیمت رگم رت  اھت.ایککیےس ا نونں ںیم

 ےےل اج رک ریم نن ےھت.اپرک ںیم ریہ ہی.اہں یھت بس اجیتن اریر   ے ے. ومت راعق او یتکس رگم ہک ااسنن  ی

ےئگ ارر  ےل رک ھٹیب ےچین نرتخ ےک کیےس رم ےکچ ےھت.رہ ےھجم ا نانا ےن ےھجم رہ رمنہ رپدنے ناھکےئ وج رگیم

. اتب ہن ال رک رم یئگ  ی رگیم ایڑچ کیا ےتھکین یہ ےتھکیارمہح ےک ن رےنہ ےک ےیل ےتھکیاوہنں ےن ےھجم رپدنرں وک ن

وک ررےت آہ  ایمت ےن ان ڑچ ےل ےئگ ارر ھجم ےس وپاھچ.ارمہح!رمےن ےس ےلہپ ایک بینانا ےھجم اس ےک رق ےریم

ہکلب  دبیل آراز ںیم یوچں وچں دھب یھٹیم ہک اس  ی ین فیلکت اےس اینت ےنے.رگیماھکیاکب وکشے رکےت ن

.نانا ےن دنچ وھچےٹ رکنک ااھٹ رک رپدنرں ااسنونں ےس ڑبھ رک اویئگ ایڑچ وصعمم یس ہیرھپ و  و اخومش او یئگ یراچیب

 .ہن ررےئ ہنایک ںیہن الیرار نکیل ہگج دبل یل ےس رھپ ےس اڑےن ےگل.اوہنں ےن اینپ رہ اخومیش ےیوک امر ن

رطح آہ اکب  ااسنن  ی ولخمق رشحات ارر نررسے اجونر یھبک انین ہک اکانئت  ی ایالچےئ.رھپ اوہنں ےن ےھجم اتب

 ہیولخمق ااسنن  ارعف ر ایلع اکانئت  ی تاچمےت.نکیل ںیہن الیرار رطح ررےت الچےت ںیہن رکےت.ااسنن  ی ںیہن

اہپڑ اس رپ   رب ےن ملق ےک نوھکں ےک بس یہاکانئت ےک الگ اھپڑات  ے ےسیج ےسیاکم تہب وشق ےس اتہک  ے ا

  ے.اس  ی اےس انتک افدئہ نے ریہ نھک فیلکت ہیہک  اتھکین ںیہن ہی ے.رہ  ایااھٹ ن ریہ االیک کیاوں.ا ےیوڑ ن
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 ؟تمکح  ے رشمیق ی ے.سب ررےن الچ اجات  ے. و اہمترے نانا ےک اپس اسر اھکس ریہ ایک اےس ایک ااتسن ینب

اشرگن.مہ اےنپ  یرب ان  ی ارر ںیم اےھچ ااتسن ر ے  ںی کیان ےک اپس ربصارر ملع  ے وھتڑا اس ....رہ ا ںیہن

 ابںیت یہ یسی.رہ نن رہ رات رہ ےھجم اامےتن ںیہن نکیل ےتنس  ںی بج مہ ان  ی  ںی ےتیااتسن وک راہں  ااکم رک ن

رک  وبدن اس رپ ارث ںیہن یھب وکیئ اھت.رطقہ رطقہ وسھج وبھج  ی رھتپ انب ایل ےن و اےنپ روجن وک ےسیج ںیم انسےت نکیل

 اوں ذرا یس ریہ ذگاریت ںیم رںنک ادنریھ زدنیگ آات  ے ہک اینپ لاوں و ایخ یتھکی.اب مت بس وک نیھت ریہ

و وسنہ  تہب ربا؟ مت ونس یگ ؟ھچکںیم اوا اہمترے اسھت امیض .ایکیھت ےس لکن یتکس رںو ان ان ادنریھ تمہ رکیت

ےس  یگدیجنس . اس ےن یھبرر ڑپرں یگ اتبےت اتبےت ںیم ےس اہک.نکیل یگاوں. اس ےن دیجنس انسنہ ہایتہ .ںیمیگ

 ڑپات  ے۔ سج وکسن ےس ااسنن اک راہطس مک یہ ںیھت ریہ وکسن ےس ریت ےسیا ںیخطب ںیم لیھج یہ

********** 

“SKYPE IS GOD SEND”  

اھت ارر  وسےت ےھت.اس ےن ومابلئ ےل ایل رک یہ ھکیاس ےس ابت رک ےک اےس ن . نانا رہ ننیھت اقلئ یھب  ی ارر

 اس ےن نانا وک اینپ یہ ےعیےک ذر ومابلیئ رکیت نانا ےس ےس ااکسپئ رپ ابت رک ایل ےتلچ رھپےت رہ اراقت ںیم

ےن اہھت رہلا  زالکس ولیف ےک آےن ےس ےلہپ اس  ی رسے. الکس ںیمیھت ناھکیئ ریٹوینویارر  زالکس ولیف الکس اینپ

امسےئ ےھت."ڑبے اےھچ  اپ اےنت وخش اوےئ ہک وھپےل ںیہن ڈنیاپ ارر رگ ڈنیرگ زابن او رک اہک اھت.ولیہ کیرک 

ہ قہ اگلیت نہایز ! تہب یہبس و" رہ تہب وخش اوےئ.اہں یج ہیارمہح! ولگ  ںی
. اس ےن نانا وک آسئ اےھچ رہ ق

اوٹسڈٹن ارر  ےک اکیف ریٹوینوی.ارر یھت امرٹسز رک ریہ رمع ںیم اسل  ی وج نر مک رتس ناھکیئ اخون یھب ہر  ی ڈنیل
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 یھب رمع البےئ اطق رھک رک اںیہن ہک ان وک ان  ی اجیت اپیئ نروخاتس رکیت ہیےس  الکس ےک رپررسیف اینپ

ربا امن  اجےئ رہ اس رتق یھب یہن ن تیراع وکیئ رطح اعم اوٹسڈٹن اھجمس اجےئ.اںیہن نررسے اوٹسڈسٹن  ی

وک ان ےک اہلٹس ررم  رپ لمتشم ٹیس آھٹ اتکںیب ایاتہک اھت ہک رہ ھچ  ہیان ےس  وکیئ ںیم یریبج الربئ یھب اجیت

امرٹسچن  رھب ںیم ارر بس اک امانن اھت ہک رہ رضرر ن ای وک ان ےس تہب واعقت یھت ریٹوینوی ک وھچڑ آات  ے.

وک  یباشدنار اکایم زسم ررناھل  ی ایرھب اک ڈیم ن ای انیقیڈے رپ  .ارر اکونرنشیکیگ ںیرک رنشاک  ام ر ریٹوینوی

  .رک ںیل وھچاٹ وماٹ وکرس یہ ںاہیےآ اجںیئ ریٹوینویےرفض ےھجمس اگ.نانا آپ یھب انین جیوکر

***************URDU CORNER OFFICIAL*************** 

ےزسم ر ےن یھب وسال ںیم یہیرکرں اگ وکرس رک ےک. ایک ںیم رمع ںیم اس

ب 

ل
چ 
وک  خیاتر ےس وپاھچ اھت ہک اس رمع ںیم 

 اویت ںیہن زیچ و اوہنں ےن اہک.رمع وکیئ یگ ںیرک ےل رک ایک یڈرگ سھگ رک ارر رھپ اس ںیم اگنھکل رک اس ںیم

و بج  ونومولن ےچب ےک مسج ںیم یسک  ے ےسیج رڑیتن ےسیا زدنیگ روجن ںیم ے ے ارر ریم اویت زدنیگ الص زیچ

دصقم  اہن راوں اس ےس ےلہپ ریم ںاشدنار دصقم وک ےل رک زدنہ ویک یسک  ے زدنہ رانہ و ںیم کیا اک ینعم زدنیگ

دصقم انب   ای کیےن ا و ںیم ان ےس افرغ اویئگ اھبل اھت اب ںیم ھکیرپررش ارر ن اخدنان  ی ےوچبں ریم ےریم

اوں. رارا اےس  اپ ریہ ابت  ے وج ںیم  ی و دصقم اپ ےنیل ہی ے. ںیہن و ابت یہ رمع ارر عفن اصقنن  ی .اس ںیمایل

 ںیم ۔اس ےن ومابلئ ڈنیٹس یھت اسنانھ ےک اسھت  اہتش انب ریہ اسرگلہ رش رک ر ے ےھت ۔بج رہ نچک ںیم

 ارر کیک ای۔اسنانھ ےن انس و اےس ےلگ اگل یھت ریہ رکیت اھت ۔ارر اکم۔رکےت اسھت ان ےس ابںیت ایاگل ن ومابلیئ

ر ے  نایہک  ںیم الکیئ اینپ کی۔ارر ا ایرپ ابدنھ ن الکیئ رسخ رنب ایکس کیااحلل ا ےن یف اری۔ر  اک ردعہ ایکانبےن
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پچ اک ررز ہ۔وڑا ارر اےس  الان العیتم ےسیج ۔ارن۔ےن یھبنی ے ۔ا انیےن ن کی ے ارر ا ےن ٹفگ انیل کیےک ا

رک  انوک ریح وخانیت ،رہ ان نیت رطح لہ لہ۔رک اگیت  ی یچب وھچیٹ یسک ۔تسشن اگہ ںیم اگ رک رش ایک تیگ اجاپین

رہم ےن رپ زرر رس الہ رک اہک  ی۔و ڈیل۔بج رہ اگ یکچریہ یتھکیےلت اہھت رےھک ن یرہم اےس وھتڑ ی۔ڈیل ۔یھتریہ

 تیگ یہ ےسیالک وموجن  ے ۔رات وک مت ےھجم دنچ ا ہن وکیئ ۔ےک۔اہمترے ادنر رضرر وکیئیھت ،"ےھجم ادیم

 ابر لکشم ےس وکیئ کیا وج اسل ںیم ارن نب یئگ نیا ونن رھپ ےس رپاین نیانس ا۔"ارمہح ےک اہھت رپ سک رک ےک ا

 ںیم ریٹوینوی۔ارر  رہم ےن رات ےک ڈرن ےک۔اامتہم اک ارمہح ےس ردعہ ایک ی۔ڈیل یھت رکیت ابت ایک یرضرر ریغ

 یہ دحرن ےس یلکن ارر اےنپ ااپرٹن یل یھت الکزس ےل یکچ ااکس ااظتنر رک راہ اھت ۔رہ اینپ رگن ربےگن وھپل ےئل وکیئ

زدنہ رےھک "۔"رتق  ول رتق ںیہمت ہیاھت ۔" ایرہ اھباتگ وھا آ دی۔اش نم۔ےس اےکس آےگ آایگ کیا نہک اعایل یھت

نے راہ اوں ےسج رتق زدنہ راتھک  ے  اعن اسرگلہ  ے ہن آج و ںیہمت ی۔"اہمترےھجم زدنہ رےھک "رہ ذرا ہن یھجمس

  ے ۔ اویت ںایدص رمع زہاررں اسل یئک ایکس

********** 

 ے  یئگ  ی فیرعت ۔"اےس اگل ایکس ایاتب ےن وخن وک وخن یہ "?"ںیم ایسک ےن اتب "ںیہمت رہ رکسماےن یگل"

 یھت وپھچ ریہ رتبیک انبےن  ی اھت کیک ایارہ اسنانھ ےن ااکس وفن۔آ-اپ لگ" ایاسرگلہ اک سک ےن اتب ی۔"ریم

ے ولوگں وک رھگ ںیم یرباطون ہی۔"آرخ 

ج

 
ی

 ے "اس ےن  وشق  ے '"? "اسنانھ دنہراتسین ںرک ےن۔ اک ویک ب

ابغ ےس  ےس وج یسک رطح اےس اہک ہک۔اےس ربا ہن ےگل ۔ارمہح ےن اےکس الےئ دلگےتس ںیم ااطتع زگار وچبں  ی

 ےنھکیاےس ن وھپل اےس راسپ رک نے ۔رہ وساہیل ارر ےلیپ ،رسخ وھپل نچ ےیل ،ےلین وڑے ےتگل ےھت دیفس
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راسپ  ہی۔" ڑھکے ےھت ۔اسےنم آوفسکرڈ ررڈ رراں نراں یھت ےک ےھچیپ برحما  ی ریٹوینویاگل۔رہ نرونں اب 

 العتم او ےت۔ ںی  ی یگدیرفن ت ارر  ادنسپ ہیےےتین وک ںیہن وھپل یسک ۔وک ربا اگل۔ےلیپن؟"اعایل ےیک ںویک

 وھپل نے اجںیئ ےسیاسرگلہ ےک نن۔ےھجم ا یہک ریم ںیہن ننمش یھب ےسیا ۔مہ تہب اےھچ نرتس ہن یہس

ےس وپھچ راہ اھت ۔"اہں ابلکل "رہ  یگوھپل ?رہ رھبوپر دیجنس ہیالعتم   ی یگدی۔ "رفنت  ادنسپ"۰۰۰۰۰۰۰ارر

بلطم  ے اہمترا ہک  ارمہح"? "ایک ہیےن اہک ۔"مت۔ےس سک  یھت  ںی ےس وجاب نے ریہ یگلّمکم دیجنس یھب

رفنت ارر  ہیےس سک ےن اہک ہک  مت۔" یھت الکس یگل یئن کیا رحماب ےک ےچین یخیاتر  ی ریٹوینویسک ےن اہک "? 

 او چچ چچ ںیہمت اتج ریہ ہیے" اس ےن دنکےھ ااکچےئ ےسیج ہی؟۔" "بس وک ولعمم  ے  العتم  ںی  ی یگدی ادنسپ

 ہیمت ڑبے امرٹس امڈنئ ےنب رھپےت او ۔"بس وکن ?" "اف  ےسیولعمم ۔۔۔۔اوسفس ۔۔۔ر ابت ںیہن یس اینت

ےصغ ارر وکتف اک رگاف ڑبےنھ اگل۔رھپ رھب وپر  ۔ےک اترثات ںیمرمہحنم ےس ا کیبس ارر وکن " ا ن ای یاسر

 ۔ اینل ےس ہہقہق اگل

****************** 

 

***************** 

 وج ہشیمہ او وج رفنت ارر ااشتنر ےک ومدج  ںی ریہ یتین نابوں اک نایھ مت ان ولوگں  ی ایاو ارمہح  یحطس اینت مت

رہ ولگ  ہی.ہا ےت  ںی انیرک ن رنردبل ںیم ںیم ارر وپرے نل ےس ان وقانین ےتسھگ  ںی ںیم دقرت ےک وقانین

 وھپل کیوج ا  ںی



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 175 

 ہی ے؟ اویت زیچ .العتم آرخ ایکاقلب رفنت رضرر انب ےتکس  ںی ہدیوھپل وک  ادنسپ ایس انب ےتکس نکیل وخن ںیہن یھب

وخن  ہیاکلم  ے. اےنپ روجن ںیم ہیہک  ہی ے و رہ  ھچک ارر یھب نہایاس ےس ز ہیوھپل  ے ارمہح؟رصف وھپل ارگ 

 اکلم رکات وک وخن یہ

************************** 

 اس  ی اسیج کی.انہایز مک ہن ںیہک ہن ںیہک اےنپ رگن ںیم ہیانتک اکلم  ے. وھکی.اس اک اتلھک اوا رگن ن ے

ےننب راال  ںیم ںویرٹکیف نیرتہب  ی ن ای ان ںیم المرٹ ںیہن اجنب رظن وکیئ ینتک رنم ارر الممئ  ںی  ینتک ںایڑھکنپ

نان نر دقرت وک  اقتیلب دقرت  ی وھکیےس الکن اوا  ے. ن روجنےک  زنیم ہیاو اگ انتج  اس انتج الممئ ںیہن یھب مشیر

 .او نے ریہ العںیتم ہدیااٹل مت اےس  ادنسپ رکر دقرت  ی فیرعت

اس  ن ای یارگ اسر وھکی. رس ااھٹ رک آامسن وک ناجن ایل ہدیارر اےس  ادنسپ ایک رپ وغر ںیہن وخوصبریت ےن اس  ی مت

 ںیلیھج دنمر یلین . رعیساےس ربا امن ول یگ و مت یھب وضفل ارر وکباس العتم رقار نے نے یگ آامسن وکوکیئ

 قیلخت ان ےس اینپ رفنت رکےن وگل یگ و ایک یئگ ی نے نالعںیتم وکیئ .ارگ اںیہناہپڑ ےنتک اکلم  ںی زبسر دیفس

.اےنپ اقمم رپ ابناشہ  ے.اس ےک رس رپ اتج  ے اس ےس ںیہن یھب یسک اکانئت  ی ےس مک ںیہن وھپل یسک ہیےںیم

 یمک وکیئ اس ںیم ںیہن رطح جیہ یھب یسک ہیاو.  یہ ےسیمت ر یھت وصقمن اپیئ اوین یسیج قیلخت یاک ہک اہمتر قیلخت  ی

اقلب  زیچ وکیئ انبیئ رگن دقرت  ی وھپل وکیئ اوات  ے. وکیئ اوتفر دیپ ہیےنج ںیم و ان ناموغں ںیم  ںی یمک ںیہن

یے ہی.اویت رفنت ںیہن
ظئ

ج

ح

ےک وبخمط اوحلاس اس ولوگں  او وج ن ای ڑپھ ریہ ںمت رہ قبس ویک ںیم ابںیت ولوگں  ی ئ

 اھک  ے.دقرت   ے.دقرت وک  اوخش رکےن ےک ےیل  اھک  ے.دقرت ےک الخف اجرک  اھک ےن اغبئ نامغ ںیم
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ے رکےن ےک ےیل وک چیہ
حق
 ے اھک  ے. ارمہح 
ی
اۂ

ی

العتم  وھپل وک رفنت  ی ےلیپ زدنیگ یاسر .اس  ییھت پچ او یکچ قي

  .ےتھجمس زگر اجیت

*********************** 

اھت  ا.  .نامغ و اس ےک اپس یھبہن وسیچ ںابت وخن ویک ہیاجراہ اوات آرخ اس ےن آج  ک  ایبس ہن اتب ہیاےس  ارگ

 اترج ےک اپس ےلیپ کیبس.ا ہی ے  دسح اک ہجیتن ی ے ہک وھپولں ےک نر اترجرں ےن اکررابر لایخ ذایت اریم

ےن لھپ وھپل راہ او  یوھپولں اک ابغ زیت رک راہ او اگ.اس ےک ےلیپ یقرت وھپل اوں ےگ ارر رہ اکررابر ںیم

 ےسیا وسہا او اگ ہک وھپل وک یسک ہی.نررسے رگن ےک اوں ےگ ولچ رسخ اگل ول اب رسخ وھپل ےک امکل ےن ے اگ

ےک  فیلح یااضہف او اجےئ اگ و اےنپ اکررابر امگن ںیم اجےئ و راوں رات اس  ی ایذجےب ےک اسھت وجڑ ن

 اسیارر رہ ا ایک ہی.رھپ اس ےن ںیدنسپ ہن رک یہ اجےئ ہک ولگ اےس انیل ایذجےب ےک کلسنم رک ن ےسیا وھپل وک یسک

وھپل وج مسجم  ریہ ہی.ےیوھپل راسپ رک ن ےریم اہھت ںیم ےریم مت ےن ےسیک وھکی.ناو ایگ باکایم رکےن ںیم

  .اشاکہر  ںی

************************* 

رک اےس اج ا  ھٹیب سج ںیم رطف اھبیگ ےس سب  ی یارر زیت ےن اس ےک اہھت ےس وھپل راسپ ےل ےیل ارمہح

ےس رس اکنل رک اس ےن  ڑھک ی سب  ی ن؟اعایل سک ےن اتبیئ ابت ںیہمت ہیاس ےس دنچ دقم نرر اھت. ناھت.اعایل

 رہ ر ںی نکیل یھت یئگ سب نرر یلچ اہک آراز ںیم ےن زیت نےن.اعایل ارطف ااشرہ رک ےک وپاھچ. ریمس وھپولں  ی

 ایرک اس ےن اسنانھ اک انب ھکیاھٹک اھت.نانا آن النئ ن راہ.رات ےک ڈرن اک اامتہم کیھٹ اتھکیزگراگہ وک ن ڑھکا سب  ی
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ارر  پیاپز یس کیاھت.اسنانھ ےن ابر این راال رکاس گیب ریوصت  ی ریٹوینویرہم ےن اےس  یاھت.ڈیل اکٹ ایل کیک

 یرھک ن نہاینرنج ےس ز کیا ںیم امں ےن اس ےک گیب وج اس  ی ایڑگ یس وھچیٹ کیا ینب اہھت  ی ارن ےن نیا

وک  ای. ارمہح ےن اس ڑگیرہم وک ن یاس ےن ڈیل کیاجےئ.ا یتین اےس وج ااھچ ےگل اںیہن ںیم ریٹوینویہک  ںیھت

 ے.اس ےن اےنپ  ارن اےس دنسپ رکیت نیات ہک ا .بس وک ولعمم اوات ہاےیہحطس رپ اگل ایل یےک اررپ گیب ریٹوینوی

 وسچ رک یہ ہیہکلب اےس  یھت ںیہن وخیش وکیئ آےن  ی ںیم اےس اےنپ ن ای ہکنویک یھت  ی اسرگلہ ںیہن یھبک رھگ ںیم

 .یھت اویئ اہک رہ آج ےک نن دیپ یھت وکتف اویت

************************ 

 ےسیابر ا کیاوا. اس ےن اسنانھ وک ا ہیےہیہک اس نن  یھت ابر نرہایت ینتک اسل ںیم یےسج نان خیاتر یسیا کیا 

بس  ہیو  مت و املسمن او ارمہح ارر املسمونں ںیم .نکیلیگل ےنھکیےس اس اک ہنم ن تو رہ ریح ایبس اتب ہیےیہ

املسمن  کیا اوےن اگل  ے.امہرے ےلحم ںیم ایک ایک ہک اب املسمونں ںیم اتبیت . ارمہح اےس ایکاویت ںیہن ابںیت

 اویئ یاشن یئن یئن الچےت ےھت ان  ی رٹنیس نشڑپاھےت ےھت ارر الان ویٹ ےھت.اوکسل ںیم اھبیئ اخدنان آابن اھت.دیجم

ان ےک  نونں دعب .ارر رھپ دنچ یہآگ گل یئگ ںیم رٹنیس نشویٹ ان  ی ےنیہم رھپ ایس ایگ ایےس اکنل ن یونرک و اںیہن

امات ارر رہ آےگ ےس ےتسنہ ر ےت ےتہک وج اوات  ے  ان  ی زبس دقم  ے نکیل. بس ےن اہک وہب تھچ رگ یئگ اکمن  ی

 .اہلل ےک مکح ےس اوات  ے

************************ 
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ابوں رپ اکن  ولوگں  ی ابر یھب کیا اوہنں ےن یھبک ھچک اوات راہ نکیل یہ اسیاسل ربارب ان ےک اسھت ا نر نیت 

ےتہک ہک  یہیےک دقومں ےس اوا  ے رہ بس ےس  یویب ان  ی ےک دعب یاشن بس ان  ی ہینرھے ہک  ںیہن

ےک ومزے  نایآر یھٹیب بی ے. اسنانھ آشت نان ےک رق ےنہک ارر وسےنچ ےس عنم ایک اسیا امہرے ذمبہ ںیمہ

 . اس ےک اپس اسنانھ ےک اس وسال اک وجاب ںیہنیھت ارر تہب دملل ادناز ےس اےس بس اتب ریہ یھت نب ریہ

 امں ارر اخدنان ےک ابیق اس  ی ینان وسےتچ اس اک وجاب اس  ی  ںی اسیاھت ہک رہ املسمن رہ  ے ارر املسمن ا

بس  ہیرک  ھکیس  اھک رھپ رہ اہکں ےس ھکیس ھچک ںیہن اسیو ا ہک رقآن اپک ںیم اتب ےتکس ےھت ولوگں ےک اپس اھت. ریہ

ظفل اک  کیا کینن ان ےک ےہک ا کیہک ا رہ وھبل اجےت  ںی بس رکےت اوےئ ایک ہیارر  ےتہک ارر رکےت  ںی

ہک رہ مک  یہیےگ  ںیوپاھچ اجےئ اگ.رہ وکن اس وجاب ڑھک رک ن او اگ اس ےک ابرے ںیم اسحب اتکب او اگ.وج ایک

وج الکم اپک ڑپاتھ  ے رہ ہن مک لقع اوات  ے  ہکنلقع ارر ااجنن ےھت ارر ان ےک وجاب وک نرتس ام ا اجےئ اگ ویک

 ...... ڑپاتھ  ے و کیھٹ ااجنن راتہ  ے.ارگ رہ کیھٹ ہن یہ

************************** 

 ڈارٹک یتایسفن“ےہلئسم  ے آپ اک؟ ایک”

 اوٹسڈٹن۔  ای“ولف اک اکشر اوں۔ رشیرف ںیم ”

بس  .... رتق اس ولف وک  ارلم رک نے اگ۔رہ مک ر شیپ..... رپوکسن ر ںیالعج ںیہن اس اک وکیئ ..... نکیلارہ

بس االطصع  ہیےک دعب اگ ے اگبےئ  کیر مکلیےس اس ےک اترثات زالئ او ےکچ ےھت.ر ےئن آےن راولں ںیم

زے  

ج

 
ےئن آےن راےل اوٹسڈسٹن وک  ںیم ریٹوینوی۔ ااقرپ ذم نہایزنطا ارر ز یھبک ےس ےننس وک یلم زارر رپررسیف زاےنپ س
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وبےتل  ے  نہایتہب ز زرشیولف اہک اجات  ے۔اس ولف ےک احلم رف رشیارر رہش اک وج اخبر ڑچاتھ  ے اےس رف ینویامرٹسچن 

 ارر رہش ںیم ینویے.البرہج یہ.تہب اھکےت  ںی. رات رات رھب اجےتگ  ںیہا ےت  ںی نم ےس بس اجن انیل کی۔ا

رکےن  تحایس ڑپےنھ ںیہن ےسیج فطل ادنرز اوےت  ںی ےسی.امرٹسچن  اٹئ الفئ ےس ار ےت  ںی رھپےتوھگےتم 

 فلتخم ڈاپسٹنمٹ ںیم ارر البرہج یہ رکیت ایرکچ اگل کیاک ا ینویبج رہ امرٹسچن  . رشرع رشرع ںیمرھگ ےس ےلکن  ںی

 ےس اہک رکات۔ یگاک رگرپ اےس تہب دیجنس ہو نامئ رریغ رھپیت وھگیتم

اہمترے اپس آرام ےس  . نر اسل ںیماج ریہ ںیہن اھبیگ ینوی۔ او اجؤں یگ مت کیھٹ وھتڑا رتق ےگل اگ نکیل "

. اےنپ اس ولف وک وھتڑا مک انیل ھکیوھگم رھپ رک ن میز'ویمیری' رگنن' الربئرٹناپی' وٹسڈٹن' ڈرپررسیف کیا کیا

 ."وکشش رکر رکےن  ی

. افرغ رتق اتلم و رہ اجیت میزویم ینویےنر ابر و رضرر یہ ےک ابروجن ےتفہ ںیم تحیصن یئگ ےس  ی یگدیجنس اینت

اب وچہکن اس ولف ےک ارثات زالئ او ےکچ ےھت اب و اےنپ  . نکیلریتہ یتھکیارر ابغ ن رسٹنمٹاپینررسے ڈ

ے  ک یہ رٹناپیڈ
ح ل
ے
ئ 
یاۂیت  .یھت ابت یتگل یو ڑب یھت چ

************************ 

 ےس ینویارر اےس  او یگ . اےس اتگل اس ےس ااسٹنمنئ ںیہننج رپ نب اجیت بج اےس ااسٹنمنئ تلم' اس  ی بج

چاۂل ایھب ۓاج ایاکنل ن
فل
. یھت رضرر ریتہ اس اکن ےنل ےک ابرے انم وسیتچ یاھت نکل ر ایگ  ک اکنال و ںیہن اگ' 

 .رظن آیت رایت وج ڑہپ رکک اجےن ےک ےیل ازناھ نب اجیت کیا ڑپاھیئ رتق ںیم ےسیا
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رطف   ی یری. الربئوکک رظن ایت اتکب ارر رالین ےک اہھت ںیم کیاھت، رہ ا  بیرٹسمس اےنپ ااتتخم ےک رق الہپ

ےلکش ن نررسے  ی کی. اراہں ےننب انبےئ ااسٹنمنئ  لم ر ے  ںی ' ےسیج یھت ےسیآدمررتف ا

 
ب

ے

ی

ی

ج

ج
الہپ وسال  یہ 

 .اجات ایک

 "؟ااسٹنمنئ لمکم او یئگ"

 .رس الہےت رظن آےت ڑلےک ہن ںیم نہایز

  "؟او یئگ وسال"ےنتک دصیف نررسا

ے  ی ارمہح

ج

ئ

ئ

ب

س ںیھتلک الم رک ھچ ااس

ی

ی

ج

مي

آ راہ اھت.  ںیہن رپ مک لمکم اوےنںیم ںیاپوچن  یھت . ہار رپ رہ مک لمکم رک یکچ

رپ لمتشم اھت. وجن اتلمن ےک  ےیےک زجت نارر اطیش ' رالیفےک رکنار' املکیئ زیولٹس رپاڈ وج وجن نٹلم  ی

 EPIC رطح اس اھت  . اہکں ان ےک رجتےب انھکل..ےسج ایھچ رعمےک ےس   مک ںیہن یسک رکناررں وک ڑپھ انیل

POEM ے ' رہ ایھچیھت یا ھجمس ںیہن یہ  ی

ک

ےرطح اس رپ اکم 

ی 

ے

ش

ے
ي 
زز
ک
 اتراہ مک رکےن ےک ےیل ایھچ ینعی.ےیھت یتکس 

 .رضررت یھت تنحم رکےن  ی نہایاےس ومعمل ےس ز

********************** 

 

اتگل ہک اس  اسیرک ا ھکیےک رہ اوٹسڈٹن وک ن ینویےںیم لمکم رکےن ارر عمج رکراےن ےک اس نرراےین ااسٹنمنئ

رھتپ اں ےک رسرں رپ کٹل راہ  رزین کیا ایاجن اگل رک اےس التش رک راہ  ے  ی ے ارر رہ وپر اک ھچک وھک ایگ رےاچیب
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رھب رک رکش اات،  رظن آاجات و اس رپ یج ںیہک  اہاتکنوضفل ںیپگ رتق رگ اتکس  ے. ان نونں ارگ وکیئ یھب  ے یسک

ے دہع ایک ہیرک  ھکیااسٹنمنئ لمکم رک اکچ اوات . اےس ن رہ اقلب' القئ افقئ اوٹسڈٹن اینپ ہکنویک

س

ےاجات ہک اےلگ 

 
ئ

رز

ی

سی
م

 

اےلگ  دہع رھپ ہیےگ. ارر  ںیرک رک رکش ایک ھکین ےگ ہک نررسے ںیمہ اےنت القئ افقئ انب ںیل  ک مہ وخن وک یھب

ے

س

ے

 
ئ

رز

ی

سی
م

 .اجےت ےیک یھب 

ارٹسمس رک ا لکشم گل راہ  ںیم ارر اسلتین رچی' اےس اشلگن رٹلیھت رتہب رکین اکررکنیگ اینپ وک رہ احل ںیم ارمہح

 ا.. و  ڑپھ ر ے  ںی ہیےو نت نیہ یھب ہیہک  و وسیتچ یتھکیوک ن زالکس ولیف رہ اےنپ ابیق اھت ہکلب تہب لکشم' نکیل

رز دصیف یھب ڑپانھ اھت. ےسیک اےس یھب

ی

 ھی
ح
ب 

ے و اےس رہ احل ںیم رک ےک 

س

ےےلہپ 

 
ئ

رز

ی

سی
م

 اس  ی ںیم ینویےھت.  یہ ےنیل ںیم 

 .ارر ان ےک اسےنم اہھت ےس ےننب اکرڈ رھک نےیئ ایآرک الان اعترف رکرا رس راربٹ ےن الکس ںیم الکس یھت یلہپ

*************** 

ے 'UOM رگن ےس رپلپ رگن ےک ےھت سج رپ ےلیپ اکرڈ

س

ےرفٹس 

 
ئ

رز

ی

سی
م

' رفٹس ڈے' رفٹس الکس  اھک اھت 

 .رس راربٹ ےک نطختس ےھت ارر وکےن ںیم

رکےت  وک جنلیچ ےس ےنتک دصیف ںیم ہک آپ وس دصیف ںیھکل یھب ہیارر  اس رپ آپ بس الان  ام' الان اعترف ںیھکل"

 رپ الان وموٹیھب . ایس ںی
ی
ح

ج

ح لئ

 ".ںیارر اکرڈ ےھجم راسپ رک ن ںیھکل 

.. سج اک اکرڈ ڑپےتھ' رہ ڑھکا او اجات رس راربٹ ےن اکرڈ ڑپےنھ رشرع ےیک یرب یےن اکرڈز ےھکل ارر رھپ رب بس

 .ارر اہھت الہ رک بس وکاہےئ اتہک
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  " ے؟ سک ےن یھکل رعیب ہی"

آراہ اھت. رہ  اوٹسڈٹن رعب ےس رظن ںیہن . راہں اےس و وکیئرظن الکس رپ ڈایل کیےن رگنن امھگ رک ا ارمہح

 .او یئگ یڑھک

ہک رہ اچہپن  رطف ایک . رس راربٹ ےن اکرڈ اک رخ اس  یرطف ااشرہ ایک رس!" ارمہح ےن اکرڈ  ی ارنر او یگ ہی"

 ".اکرڈ  ے یہ اریم ہیےےل. "یج

 .ےس اہک ." رس راربٹ ےن رکسما رک رنیمآیت ںیہن ےھجم ارنر ڑپینھ نکیل"

الہپ اعترف  ے"ارنر" ےھجم ارنر اک  ازابن ریم یامنر یامہرا الہپ اعترف  ے ارر ریم ہیےن و اہک  ے رس!  آپ یہ"

ے اامعتسل یہ

ئ

ی
 
ہ
 رک ا ہا
ی
 اھت  ا رس...؟ ے

 .راربٹ اتمرث رظن اےن ےگل رس

 ".اجاتن اوں. ارنر ںیہن رفچن ارر ااٹنیل ذعمرت ہااتہ اوں ںیم .ںیمںیآ رک ڑپھ رک انس ن ںاہیاکرڈ  ہی"

 .وبلمس یھت ںیم ابلس ولشار ضیمق . رہ اےنپ وقیماو یئگ یرس راربٹ ےس وھتڑا افہلص رھک رک ڑھک رہ

اکرڈ ےھکل ےھت.  نانا ےن  یہ ےک اکرڈز رس راربٹ ڑپھ ےکچ ےھت ارر اوہنں ےن اشلگن ںیم ںڑلویک ارر اپاتسکین نر

ے اھت ہک اینپ اس ےس ردعہ ایل

ئ

ی

ج

ب
 ے
ی

اشلگن  رھپ رتہمج رک ےک اںیہن یگ ۓرکرا رہ انپ اعترف ےلہپ ارنر ںیم ںیم کلۂس

زابن وک  اینپ بس رک ا... نکیل ںیم اھک اھت ہک زدنیگ یہی. نانا ےن اےسابر ابر یگ ۓاک بلطم اتب یاےنپ وک ںیم

 .ہن رک ا اتسگیخ نررسے ربمن رپ الےن  ی
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 .اکرڈ ڑپےنھ یگل رہ

 ےک  ی ینویاوں' ےھجم امرٹسچن  راہیش ںیم رہش الاور  ی یخیکلم اپاتسکن  ے' سج ےک اتر اارمہح اوں. ریم ںیم"

 یریم ینوی ے. امرٹسچن  ایاحلص رکےن اک ومعق ن میلعت ںاہیےن ااکسرلپش نے رک  اپاتسکن اوٹسڈٹن وساسیٹئ

 کیر مکلیالکس ر یلہپ یاھت. ریم وسہا ںیہن یھبک آ رک ڑپےنھ ےک ابرے ںیم ںاہیےن  نراگسہ  ے ںیم یکلم ریغ یلہپ

 ..." ڑپھ رک رہ رکسماےن یگلہک ےھجم اےنپ اکم وخن رکےن  ںی ایگ ایاھکس ہیاہجں ےھجم  یھت

 " ے؟ این اک جنلیچ ! آپ ےن وخن وک ےنتک دصیفلیر"

ےویس"

ی

ی

ج

ب
 "...اک رس فاۂویئی ے

اک  افویئ یٹن ے' آپ ےن وخن وک ویس ایاک ن .اوہنں ےن وخن وک وس دصیفےن اب  ک ڑپےھ  ںی اکرڈز ںیم یھب ےنتج

 " ے؟ این ںویک

ےس اہک ارر  وصعمتیم یوھتڑا رتق ےگل اگ." اس ےن رب اوےن ںیم اوں ےگ.. ےھجم ذنیہ بس تہب ذنیہ ہی"

 .رپ یسنہ وصعمتیم الکس نل وھکل رک اس  ی یاسر

 "؟ ںی ےل ریہ ںرتق ویک اوےن ںیم آپ ذنیہ"

 .وک اپھچےت اس ےس وپاھچ یسنہ راربٹ ےن اینپ رس

 "! ے رس رتق ےل ریہ اجےن ںیم وقیفویب یریم"
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 .ابر الکس ےک ےہقہق کلف اگشف ےھت اس

 ".رضرر اتلم  ے اسیا   ا وکیئ وکیئ یہ ںیم . ےھجم رہ نشکیس ںی ےھجم اتگل  ے آپ ےھجم تہب گنت رکےن رایل "

 "رس؟ اسیک"

 ". ے رتق یتیل اجےن ںیم وقیفویب سج  ی"

 .یئگ رپ آ رک ھٹیب ٹیس ارر مب وھپاٹ.. رہ اینپ کیےک وفاررں اک ا یسنہ

 "؟ایاتب آپ ےن الان وموٹ ںیہن"

ےیھب ااکم..اکم...اکم..ریم ےتہک  ںی اج راہ اھت" اپاتسکن ےک ینب . اس اک امتعن ڑباتھ یہاو یئگ یرپ ڑھک ٹیس اینپ رہ

 .ادناز اھت ارمہح اک وموٹ  ے رس." رظن  ا ےگل ایک یہی

ے .آپ وک اینپ ںی ارر اک وموٹ الان ریہ آپ یسک"

ئ

ی
 
ہ
 وسچ وک ااجرگ رک ا ہا
ی
 ".اجےئ اگ ایاھکس ںاہیآپ وک  یہیےےے

*************** 

وج  اجؤں یگ رہ بس ھکیس  ے. اس رپ لمع رک ےک ںیم لقع دنم صخش اک وموٹ انپ ایل نہایےن وخن ےس ز رس! ںیم"

 ".اجےئ اگ ایاھکس ںاہیےھجم 

 "..ےھجم ااھچ اگل ارمہحآپ اک الہپ اعترف "
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  ے اےس ڈرےن  ی او. کیھٹ مہم رس رک یل یڑب اس ےن وکیئ اگل ےسیج اسیےلمج وک نس رک اےس ا راربٹ سیک رس

ززی ےوسچ وک اقوب مے .رہ اینپیھت رضررت ںیہن
ک
. اےس تہب ااھچ اگل ہک  ی فیرعت . رس راربٹ ےن اس  ییھت یتکس ں

 .تہب ذعمرت وخاہن رعض رکےت و رس ررتیب ارنر وبل اجیت ںیم رراین یھبک. ارگ رر ایگ . وٹاک ںیہناےس رسااہ ایگ

 "؟یگ ںینررہا ن اتب وک اشلگن ںیم آپ اینپ ارمہح! ایک"

 زابن  ی و اس  ی زعت رکےت  ںی زابن  ی ہک ارگ رہ اینپ یھت تہب دقر رکیت  ی وخیب ایس رس راربٹ  ی ارمہح

زابن اک نانم اہھت ےس  وقیم وج اینپ  ںی احلص رکیت رکیت ےب اثمل رتیق رہ وقںیم ںیم . ن ایرکےت  ںی یھب

 .ڈنھجے ڑگے اوےت  ںی رفش رہ ہگج ان ےک  ام ےک ای' رھپ رہ رعش او ںیتین وھچےنٹ ںیہن

************ 

ڈٹن وک ےھت. ان اک انہک اھت ہک رر اےنپ رہ ےئناوٹس راربٹ ےن رہ بس اکرڈز اھبنسل رک اےنپ اپس وفحمظ رک ےیل رس

ےگ و رہ ان اکرڈ  ارر بج رر وبڑےھ او رک راٹرئڈ او اجںیئ  ںی اےنپ اپس اھبنسل رک رھک ےتیل لکش ںیم اکرڈ  ی ےسیا

 .ےگ ںیرک ایک نایوک اکنل رک اےنپ رہ اوٹسڈٹن وک 

 

ے من یس آںیھکن ابت نس رک ارمہح  ی یس اینت

ئ

 

اسل  سیلرس راربٹ وک وج ےک لکشمب اتنیپ ےھٹیب . اس ےن ےھٹیباو گ

ےس    ینویوخن وک  ےیل وک اہھت ںیم یڈرگ ارر اینپ ایل ھکیاوےت ن ڈیرٹیےس ر ینویےک ےتگل ےھت' وبڑاھ اوےت ارر 

 ...رتصخ اوےت یھب
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'  ںی مہ.. رسن ارر وھٹس ںیہن  ے تہب اےھچ ولگ  ںی ھچک یھب  ا مہ... اہں نکیل ولگ  ںی اف... ےنتک ذجابیت"

 ".رنم ارر رپوجش  ںی

رزدصیف یلہپ

ی

 ھی
ح
ب 

' اےس رہ احل یھت یکچ ین اک جنلیچ الکس ےک ےلہپ ردعے وک ارمہح وک رہ وصرت وپرا رک ا اھت رہ وخن وک 

 ے. رہ رتق اس  روبرٹ نب یکچ کیارر رھپ اجب.. اےس اتگل اھت رہ ا او ا اھت. ڑپاھیئ باکایم ںیم اس جنلیچ ںیم

 وھگےتم ر ےت ےک نامغ ںیم

ج

ج

 .امروک ارر اجپ

********** 

ااسٹنمنئ  پل اٹپ رپ اینپ اجیت آےت ارر رہ اھٹ رک ھٹیب اس ےک وخاوبں ںیم ارگافےک ڑبے ڑبے ریپ اتکوبں

 ے  ایک  ے و کیھٹ  ے.ارگ ایک اشلم ایک وک ااسٹنمنئ ںیم ارگافاے ریپ اس ےن وخاب ںیم . ایکرکیت کیچ

 .ہنرکے ایک و ایک ایک  ا..ارگ ںیہن

ہن آے ارر رھپ ےس آ رک اکم  ات ہک دنین انبیت اج رک اکیف و نچک ںیم . آھکن یتلھکرپ اکم رکےت رکےت وس اجیت اےنپ ڈیب رہ

 .رکےن یتگل

 اینپ ارینن اھت. ر یاس ےس االگ نن ااسٹنمنئ عمج رکرےن اک آرخ رات اس ےن اسرا اکم لکشمب  لمکم ایک سج

 ےس وبلھج اینپ اج ا اھت. دنین ینوی. اےس نارئ ےس یھت وس ریہ یڑپآج  . اس ےیلیھت عمج رکرا یکچ ااسٹنمنئ ےلہپ یہ

و ں وک ےتلسم رہ سب ےس 
ھ
ك

ج

کي

 .ےگ ااٹسپ آےگ یلچ کیارر ا ارےنھگن یگل یھٹیب . سب ںیمیلکن ےک یل ینویا
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  ی رٹناپیڈ ارر افلئ عمج رکرےن ےک ےیل رپ  ی ینوی. اھبےتگ اوے ییآ یلچ ینویاھبےتگ اوے  ارت رک ےھچیپ راہں

 . اس  یاہتں رہ یگ نم ےس رہ اہجں  ی کی. اۓااسٹنمنئ عمج او اج ہک اس  ی یھت یوک دلج کی. رہ ارطف ڑبیھ

ےس  کیھٹ ہک اس ےن اےنپ ابل یھب یھت ںیم یرفت اارف . رر اینتیھت وج رہ رھگ ےس ےل رک یلکن افلئ اہکں یھت

  .یھت ےس ےل رک یلکن افلئ وک رھگ اھت ہک رہ ومیٹ نایےھت نکل اےس  ےیک ربش ںیہن

********** 

رہگے ےکلہ نب  . آوھکنں ےک ےچینںیہن راوں ےس وسیئ . رہ  یآوھکنں ےک اسےنم وھگےنم یگل اس  ی ینویےیوپر

 و ں  ی
ہ

ج

کئ
رےنہ ےک دعب  ےتھکین رین وک ذرا یس زیچ کیا کیک ںایلتپ ےکچ ےھت رس انم اکلہ اکلہ نرن رےنہ اگل اھت. ارر ا

. نرڑاںیئ  ںیراہں ےس اس ےن نرر  نرر  ک رظن یھت یڑھک اہجںاھت. رہ  اس اک نامغ امؤف او ایگ .ںیھت ےنکھت ںیتگل

اوا.  افلئ ےک اسھت ایک ارر وسےنچ یگل یگ ہگج ھٹیب کیآوھکنں وک ےتلسم رس وک اھتےتم رہ ا یھت ںیہن یھب افلئ ںیہک

رر رھگ ےس سب  ہک . یتح یلم افلئ ںیہن نکیل ایل ھکی. اس ےن اس اک رمکہ وپرا رھگ ن. اسنانھ وک وفن ایکرہ اہکں یئگ

 .آئ ھکین ااٹسپ ےک راےتس  ک یھب

رپ  ے.  ہیوحنتس اک اس اینپ رپاس  ی میلعت آوھکنں ےس رگےن ےگل. اےس ےنگل اگل ہک اس  ی آوسناس  ی پیٹ پٹ

ے ونیسنایق ےھٹیب رر ےھٹیب
 
ہن اکسے. تہب نونں  ھکیاےس ن ہک وکیئ . آوھکنں ےک آےگ اس ےن اہھت رھک ایلےس او گ

 یکچ یو اب  ک ااسٹنمنئ لمکم رک ےک ن اویت رک ریہ ہاہ راہ اھت. ارگ رہ اجب ہن امرےن وک یج ںیدعب اس اک ناھڑ

  ی زدنیگ یسیاتلم اھت.اےس ا رتق یہن ےس اھک ا اخےن اک یھب ہک اےس کیھٹ یھت لکشم او یکچ اینت . . . زدنیگ اویت

 .یھت ںیہن تیدہا
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 ہک رہ مک وک اےلگ نن رپ اٹیتل اعنت یھت یرب کیا . نررسے اس ںیمیھت رھک اپ ریہ رہ وازن ںیہن یھب ےیل اس

اےلگ نن رپ  نن  ںی ایھب النئ ےک متخ اوےن ںیم ڈیوسچ رک ہک ڈ ہیارر  . رہ ااسٹنمنئ رپ دنچ ےٹنھگ مک رکیتیھت ریتہ

 . ک آ یئگ ںوٹنھگ یالنئ ےک آرخ ڈیرکےت رکےت رہ ڈ ہی.ےیتیمک وھچڑ ن

 

*****************  

 

رطح مک ےس مک نر  یھب رک ےک یسک کیرطح نن رات ا بس  ی ابیق ہک رہ یھب وک ےل رک ررےن یگل یتسس اینپ رہ

 ایل ھکین بس ہن اوات۔اھٹ رک اس ےن اس راےتس وک یھب ہیےںیم یو ارفارفت یتیااسٹنمئ عمج رکرا ن نن ےلہپ اینپ

اوا  ایک”۔ےک ااپرٹن یئگ ناعایل ہ۔اےنپ آوسنؤں وک اصف رک ےک ریھت رہ آیئاھت سج رپ ےس لچ رک 

 وھبل آیئ سب ںیم دی،اش لم ریہ ااسٹنمنئ ںیہن یریم”۔او ایگ انرہ ریح یہ ےتھکیلکش ن اس  ی“ےارمہح؟

 “اوں۔

 ہایتہ او ا ںیہن لیف  ا..... ںیم او اجؤں یگ لیف ںی”اس ےک رھپ ےس آوسن لکن آےئ۔م“او؟ ریہ رریت مت”

آوھکنں  وک اینپ ےلیآوسنؤں ےک ر رہ“؟او اجؤ یگ سک ےن اہک مت لیف”راہ۔ اتھکیےس اےس ن رہ اخومیش“۔ناعایل

رپ نامئ ےن اس وک  کیر مکلیےک ےلہپ نن ر ریٹوینویہک  اتبیت ۔رہ اےس ایک وکشش رکےن یگل  ی نےنلیکھ ےک ےھچیپ

 احلص رکے یگ یباکایم اھت ہک رہ اثمیل نس رک اس ےن وخن ےس ردعہ ایک اھت۔نامئ اک رچکیل ایک مکلیر اافلظ ںیم ےسیک
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اھت۔اےس اےنپ آپ رپ ہصغ  اک اظمرہہ ایک ۔اس ےن اکیلہیھت  ی تنحم ںیہن اس ےن اثمیل یھت رک ریہ رہ ایک نکیل

 “؟او ںویک رریت ےسیابوں رپ ا وھچیٹ مت وھچیٹ”۔اب  ک اس ےک اسھت ںیھت اعنںیت یرب آراہ اھت۔اس  ی

 

 اواینپ وھبل یئگ ںیہک ںیم ریٹوینوی”آوھکنں وک رڑگا۔ الگیب اویئ اس ےن رریت“ابت  ے؟ وھچیٹ ہی”

اےس  ن۔اعایلیھت رہ مک ےس مک وبانل ہایتہ اس ےیل یھت آراز ردنھ ریہ اس  ی ایرس الہ ںیم اس ےن یفن“افلئ؟

ارمہح!رپ ےھجم اہمترے  یگ اجےئافلئ لم  ی۔اہمترایگ ارر زبسے رپ ےل رک ھٹیب ایڈاپرٹن ےس ابرہ ےل آ

وبظمط ااصعب  مت ولوگں ےسیج ےتہب مک تمہ اوں۔ریم مک تمہ او؟اہں ںیم ررےن رپ نھک او راہ  ے مت ینتک

اوٹسڈٹن وک  ارگ یسک وھٹیب ںیہیآسف اجراہ اوں مت  ریٹوینویےاو.ںیم یسی ے ہک مت ا رخف یھب ۔ارر ںیہمت ںی ںیہن

رکے اگ  ںویک یکین یسیاسھت ا ےاوٹسڈٹن ریم .وکیئاو یگ یعمج رکرا ن ںیم سف اس ےن آو او یگ رہ افلئ یلم

 ن۔ہہک رک اعایلاو یگ ںیہن نینمش ذایت مت ےس وکیئ ارر اس  ی او یگ ںیہن اکم  ی رہ افلئ اس ےک یسک ہکنالھب؟ ویک

 وک یلم یسک یھبک یھب ںیزیچ رہ اجےن رایل  ے ارر الھب رٹاوپسنرٹ ںیم رہ یئگ اھت ہک افلئ سب ںیم نیقی۔اےس الچ ایگ

راسپ آاکچ اھت ارر اس ےک رس رپ ڑھکا  ن۔اعایلاینل اگل رک رر ا رشرع رک ن ریغب ۔اس ےن نوھاں ناھر آراز ےیک ںی

 .راہ اھت ھکیےس ڑھکا اےس ن اخومیش

 

 “۔افلئ لم اجےئ یگ ی ے راہں ےس رضرر اہمتر نیقیرٹاوپسنرٹ آسف اجراہ اوں ..... ےھجم  ںیم”
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 .....او اپلگ او ا مت ہک ریہ ےسیج اھکین ےسیوک ا نےن اعایل ارمہح

 “رکر۔ نیقیےا۔ ریماو رضرر لم اجےئ یگ وھبیل یہ مت سب ںیم ارگ”

 “ےگ؟ افلئ اھبنسل رک رںیھک یریم ںویک رہ”

 رطح اینپ یراتھک  ےارثک اوٹسڈسٹن اہمتر ریٹوینویےرہش امرٹسچن یسیج ہیسب  ے ارمہح!ارر  ریٹوینویےہی”

 ںیزیچ ۔ان  ییھب ںیم روٹسرٹن ارر امینس ۔ےفیکوھبل اجےت  ںی رٹام ارر وسبں ںیم ،زیبس ر ںیزیچ تہب یس

 “...... ارثک  ںی ان  ک چنہپ اجیت

 “اوات او اگ۔ اسیہک ا امیتن ںیہن ںیم”

 ںیزیچ رکےت...... مگ او اجےن رایل وکشش ںیہن وک ڈوھڈنےن  ی رںاوات بج مہ ان زیچ بت ںیہن اسی! ا اہں

 ںیہن یاہمترا رٹنک ہی   ےاجےئ....ربا تم امانن   ی وکشش ںیہن ڈوھڈنےن  ی ، بج  ک اںیہن  ںی ریتہ مگ یہ ہشیمہ

 “....راسپ ہن ےلم وھبل اجؤ و رہ ںیہمت ےن اہجں مت ھچک سب ںیم

ارمہح ےن افلئ ےک مگ اوےن اک ہصغ اس رپ “۔رک ا ہاےیہ کلم اک ذرک ںیہن ےاےنت رفنت ےس ریم ںیہمت”

 ااترا۔

 “اتب راہ اوں۔ تقیقح ںیم ایک ےس رفنت ےس ذرک ںیہن ںیم ”

 “؟تقیقح وکیئ اجینن ےھجم ںیہن ”
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 “رےتھک۔ ںیہن یھب اتیلہ دبےنل  ی رکےت اںیہن وکشش ںیہن اجےنن  ی ولگ خلت تقیقح وج”

 

 “۔ ااکرہ یہ .....رےنہ نر ںیمہ  ںی  ے۔مہ بس  ااکرہ یہ مت ولوگں ےک اپس یہ اتیلہ ی ے اسر کیھٹ

 “ اراض او ےسیہک مت ا  ی ابت ںیہن یسیےن ا ںیم”

۔ یھت ۔رہ نامئ ےک اپس اجریہیئگ رہ اھٹ رک یلچ“وخش اوں۔ رک ر ے ہک ںیم ںیہن ںیہن یھب ابںیت یسیمت ا ”

اس ےن اےس  ۔رہ نامئ ےک اپس آیئیےس آراز ن ےن ےھچیپ ناعایل“آات اوں ارمہح! آنےھ ےٹنھگ ںیم ںیم”

 تمہ ںیہن و اینت اھت۔اس ںیم  ااج اہک۔اظرہ  ے نامئ و اجےن ےس راہ ۔اےس یہ رٹاوپسنرٹ آسف اجےن ےک ےیل

 ..اجیت ےک یلچ ٹیگ ےک نیم ریٹوینویہک  یھت

ہگج ےس لہ  اینپ نکیل یھت وک وسچ وسچ رک نلہ ریہ لاس ایخ رہ“؟ہن یلم رٹاوپسنرٹ آسف ےس یھب ارگ”

 آراز انسیئ  ی نو اےس اعایل یھت رطف اجریہ ےس سب ااٹسپ  ی ٹیگ دعب رہ نیم رین ی۔وھتڑیھت ریہ ںیہن

 ہیرطح ےس اہپن راہ اھت۔ یربالچات اس ےک اپس آراہ اھت۔ ےس اسلکیئ ی۔رہ زیتیگل ےنھکی۔رہ رک رک اےس نین

۔اہکں ےس ایآ ںیہن نیقیےارمہح وک ےسیج ےل رک یھب ۔افلئ وک اہھت ںیمافلئ اس ےک آےگ  ی۔اس ےن ول لم یئگ

رضرر انھکل۔ارگ مت ےن ےلہپ ےس  اھک  رسڈیابر افلئ رپ الان  ام وفن ربمن ارر ا رٹاوپسنرٹ ےک آسف ےس ایلگ ؟یلم

رہج ےس اس اک اسسن وھپال اوا اھت۔ارمہح اےس  الچےن  ی اسلکیئ ۔زیتاویت لم یئگ ہیاب  ک  اوات و ںیہمت

ارر اس ےن اس  اہک اھت ہک رہ اجےئ ارر الان اکم وخن رک ےل۔ رہ ایگ رطح اس ےن اس اےس ںیہن ۔نامئ  ییگل ےنھکین
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 ںیہن اک ادناز کیھٹ سہک ا ۔اس ےن وسحمس ایکیئگ انا رک ےک رہ افلئ عمج رکراےن یلچ ہی۔اس اک رکشایاک اکم رک ن

او اجےت  ںو مہ اےنت دبزماج ویک اوےت  ںی سویام ایےےس ابت رکےن اک۔ بج مہ اہرے اوےئ نیھک نایلاھت اع

بس ےتسنہ اورؤں وک  و مہ ابیق .......امہرا اسرا االخق اہکں رتصخ او اجات  ے.......مہ اےنت ررےت  ںی ںی

ےہا ےت  ںی ںرال ا ویک

ئ

ب

ے۔ااس

 
ئ

س

ی

ی

ج

مي

الم۔رہ   ے اےس ںیہن نکیل ریہ وک ڈوھڈنیت نےک دعب ارمہح اعایل اےنعمج رکر 

ال اظمرہہ  دباالخیق یہ ےسیو رہ ا افلئ ہن یتلم رپ اوسفس اوا۔اس  ی ےیو اےس اےنپ رر اج اکچ اھت۔اس اک اکم او ایگ

 “ ے۔ ںیہن یناشن ایھچ وکیئ ہی ے .....ارر البہبش  اشنین زمکرر ااصعب ےک امکل اوےن  ی ہی”؟ریتہ رکیت

 

 ۔ ے بس آشت نان وک اپس ےھٹیبںیھت رہم وپھچ ریہ یڈیل“؟ی ے اہمتر ےس الماقت اویت ناعایل”

  یھت اوریہ رو ایت اری۔ریھت یھٹیب ر۔رہ ایتیھت رپٹن ررک ےل رک اجریہ یاےس اےنپ اسھت ن اریےھت۔ر

 “ ے اویت یج”

 “تہب ااھچ نرتس اتنب  ے۔ اٹیب ا ے اہمترا..... بس ےس ااھچ نرتس  ے  ا..... ریم نرتس”

 “....ںیہن ا”

 “نرتس۔ نرتس او بس ےس ایھچ ہہک راہ اھت مت اس  ی ہیرہ و  ”

ے“؟اویئگ اشپ ٹیس ان  ی  ںی اہمترے اپاپ ےسیک”رہ اس اک بس ےس ااھچ نرتس  ے۔ ایک وسےنچ یگل ارمہح

 ......آپ اک رقض راسپ ی.... رہ دلجیج”
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اہمترے اپاپ اک مت ےس وپاھچ  ےن اس ےیل اتگل  ے ںیم ابت وکن رک راہ  ے.... ںیہمت او... رقض  ی دبوھ”

رک  لیدبت ۔لنیچیگل ےنھکین او رک اںیہن ا رمہح رشدنمہ یس“۔ ے.....ےھجم اتگل  ے ےھجم اخومش اواج ا ہاےیہ

ے ےک اوہنں ےن ہاریل

ح 

ے
ي 

ے

ج

ں

ل

ہن رکراےئ اجےن رپ ےچب افخ  اوکسل ےس یٹھچ ےسیج ںیگل ےنھکیارر اےس ن اگل یل یومر  ی 

 ۔ ںی ےتھکیوک ن نیاو رک رادل

 “۔اجؤں یگ ےک اسھت ںیہن اریر و ںیم افخ ر ںی یہ ےسیآپ ا ارگ”

 “او۔ رک اجیت ےب روقیف نہایمت دح ےس ز یھبک یھبک”۔اھکیےس ن ےن وھپےل ہنم ےس اےس  ارایض اوہنں

 “ےب روقف اوں۔ نہایدح ےس ز ںیم”

 ابت رکےت ےھت۔ یہ کینرونں ا امں ارر اٹیب“ے ے۔ اقلب رخف ابت ںیہن وکیئ ہی”

 “اوں۔ اجیتن”

 رگن  ی آرک الچ رک اہک۔نرالص وخن وک ناھک رک اہک ۔اس ےن ےکلہ الگیب ےن تسشن اگہ ںیم اریر“۔ آیئگ ںیم”

 اھت۔ انب ایل رااھت ارر وخن وک ارر ایپ ایگ اپ ایک وصرت ابدناھ اھت۔اکلہ کیم  ی ۔اےنپ ےبمل ابولں وک لیٹیھت رفاک ینہپ

 ںیہن لیبلک رٹیم ہیےیھب ےسیولعمم  ے ےھجم ر”۔  ی رہم ےن اتدیک یڈیل“بلک ہن ےل اج ا۔ یسک اےس”

 “ ے۔

 “او۔ ںیہن و مت یھب رہ”
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 ۔یھت دقر ڑچ یئگ یسک اری ے۔ر اجیت ںیہن ارمہح یہ ہیےکیا اجےت  ںی یہ بس”

 “.....ہیے ںی ںیہن تایررا اس ےک ابپ نانا  ی ںیہن یھب یگ اجےئ”

اک  اریارر رھگ راسپ آؤ۔اب ر وھکیمت اجؤ ملف ن اریڑپ ا ر ںیہن ےھجم اس ثحب ںیم“....؟ ے اس ںیم ایک ربایئ و”

رپٹن  یراعق ن ںیم رٹنیس .اس ےن یٹ۔رہ اےس بلک ےل آیئیھت رہ رشارت رکریہ ایےلہپ ےس ارانہ اھت  ہی

 وہگجں ںیم ہدیدنسپ ےک اوٹسڈسٹن  ی ریٹوینوی.ےیھت یئگ ادنر ںیہن یھبک اھت نکیل اھکیابر ابرہ ےس ن ررک وک یئک

 امینس ایس اریوموجن اھت ر امینس کیا اتکیےرطز ںیم ابر بلک روٹسرٹن مج ارر اینپ فلتخم ےفیک ںاہی.یھت کیےس ا

رہش اتگل راگن رگن لہچ لہپ ارر فلتخم  لٹیجیوھچاٹ اس ڈ کیرپٹن ررک ا ی.نیھت اےس ملف ناھکےن ال ریہ ںیم

 اک رعنہ اگلات اوا“ےمہ ےس  ے زامہن”ےس اجس ونسرا۔ ڑیھب وکلمں ےک ارفان  ی

 

اےس ےل رک  اری. ےلہپ رادنر یھت یو اسر ابرہ آےت و اتگل ن ای ںیہن  ے یہ ارر ن ای اجےت و اتگل ےل ابرہ وکیئ ادنر

ےن نر وگرے  اری.رےک  ںی سک وقتیم ہیرک اتبؤ  ھکین اںیہن وج نر وگرے اسےنم ڑھکے  ںی ہی.ریہ وھگیتم

اس ابر   ںی زی.نرونں ارگنیھت ریتہ ارثک وپیتھچ یھب ںیم ینویرطف ااشرہ رک ےک اس ےس وپاھچ  ےٹچ ڑلوکں  ی

ہ قہ اگل اریاو اگ.ر اھت اس اک وجاب کیھٹ نیقیاےس 
ارر  نرونں وگرے  ںی ہکناوےئ؟ویک ےسیک زینرونں ارگن ایےن ق

ہ قہ گمگج رکیت کیاک ا اریہک ر یھت ارر نرہج ڈوھڈن ریہ کیرہ ا
 ے  یکیارم کیاشن انب.ا زگراگہ  ی ارر دنلب ابگن ق

اانت و ولعمم  ے  ا آرئش ےسک ےتہک  اتپ؟اتپ لچ اجات  ے ںیہمت ےسیک ارر نررسا آرئش مت رھپ ےس طلغ او.ںیہمت

بس وگرے رگن راولں وک  ںاہیہک اس  اتبیت رہ اےس ایک یھت اجیتن ہکبج رہ ںیہن ایرس الہ ںیم ےن اہں ؟ارمہح ںی
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رہ رہ رک اےس ادنازہ و او اکچ اھت ہک  رفاسن اک.امرٹسچن ںیم ایاک او  ااج ا ارر اہک اجات  ے.اب ےلھب ےس رہ ڈینیک یہ زیارگن

اک  یکی ے.الفں ارم اجیت ےس رشرع  ی وقتیم  ے.ہکلب ابت یہ اجیت ابت  ی اک وحہلص نے رک اکیف راہں وقتیم

اجات  ایل بج اس صخش اک  ام دعب ںیم یھت اےس وکتف اویت اک لل اشپ الفں رجنم رس اک رچکیل الفں رعیب ےفیک اکیف

ابت  وک وکیئ اریارر بج اےس ر ےس رشرع رکیت وقتیم و ان  ی اک ذرک رکیت زاےنپ الکس ولیف اریےلہپ.ر ارر وقتیم

لکشم اس  ام  ے   ںی زبس آںیھکن یرہگ التپ اس ابمل اس سج  ی الفں سج ےک ابل ےبمل  ںی و رہ یتہک اویت اتبین

ارر رہ وخن  ااتسن یھت ایھچ کیا اس  ی اریولعمامت ر یانبات  ے. و اسر ینوپ ڈاپرٹن اک  ے ابولں  ی اہمترے یہ

 یھت ریتہ ےس اتمرث یس اریر یھب

 

.وج زابن ابرہ اکنل رک او یئگ یڑبے ےس اکروٹن ےک اپس ڑھک کیےک اسےنم رےھک ا ےفیک کیا اریےتلچ ےتلچ ر.

 . کلک یماو یئگ یزابن اکنل رک اس ےک اسھت ڑھک یھت اریر یہ آےن اجےن راولں وک ڑچا راہ اھت.اس نج یسیج

ارمہح وک  یہ ےسیر ےن کیھٹ اری.رںیانب ن ںیریوصت انبؤ(.ارمہح ےب رطح ےتسنہ اس  ی ریوصت یارمہح.)ریم

و زابن ابرہ  ایاس ےن اس نج ےک اسھت ڑھکا رک ن اہک. ارمہح ےن وخن وک اچب ا ہااہ نکیل ڑھکے اوےن ےک ےیل

ر ے  ھکین ارمہح وک اتگل اھت.بس اےس یہ راہ اھت.نکیل ھکین ںیہن بس رکےت وکیئ ہیےاکنےنل وک اہک.راہں اںیہن

.اس رظن ڈال ےتیل یرسرس کیا نہایےس ز نہایاھت.ز اک رراج راہں ںیہن ےنھکین ےھتنگم  .بس اےنپ آپ ںیم ںی

 رس ےس اررپ اہھت ےل اجرک اتیل اجبیئ نے رک یٹیس وک زابن ےک ےچین ںےن نر اویلگن ارینج ےک اپس ڑھکے او رک ر

ڑبے وشق ارر اخصل  ازآر نب امسن یسیج اہھت وک اووٹنں ےک انکرے رھک رک ار...ر...ر...ر  ی ارر ابںیئ اجبیئ
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 یتین یارٹن یہ ےسیا ںاہیےآےن اک االعن  ے.ںیم رپٹن ررک ںیم ہیاو؟ رک ریہ ایک ہی.ادناز ےس اکنیل یلگنج

 ہن انہک مہ وبدن وبدن زدنیگ وک یلگنج رریس یسک او؟یھبک  ا. مت یلگنج یھت اریرہ ر یھت نے یتکس یارٹن ےسیاوں.رہ ا

 . ے اتیےس او رک روگنں وک کمچ ن اک وسرج مہ ںیم زدنیگ.ےےک رکلٹس  ںی ےس ےمج زدنہ نیل

او  ےسیک .مہ یلگنجرک ےتکس  ںی رصف مہ یہ ہی.ننف رسزبسرچاگاوں ےک ےہقہق اگلےت  ںی ربف ںیم مہ ومت یس 

ارر لھک  ایبل اس وقت شخب ےلمج وک نرہا ریارمہح ےن ز ےک رکلٹس  ںی ےس ےمج زدنہ نیل ےئگ.مہ وبدن وبدن اپین

رہ ھچک اس  یسویام ہن یہ یھت یتکلھج یرتمک سےس ااسح ۔ان ںیمیھت اویت یہ یسیا ابںیت  ی اری.راےن یگلرک رکسم

اےس  ن ای ہی ے ارر ارگ  یڑھک رایت اس ےک اابقتسل ےک ےیل ن ای ےسیج رکیت ارر ابںیت رکسمایت رھپیت ادناز ےس یتلچ

ےقیلخت اگل ن ای رہ اینپ ہکن ے.ویک ںیہن رپراہ رکےن رایل  ے و رہ رہباحل اس  ی ےنہک رپ آامنہ ںیہن دیوخش آدم

 . سج  یےل آیئ ےک دعب اےس اہرٹ راک ےفیک راؤڈن ےنیل کی.رپٹن ررک اک ایھت اک اکرفص اجیتن رکےن

.اہں ڑگڑبا یئگ اری ے؟ر ےفیک ہیےس اگمگج راہ اھت. ںرروینش ڑبا اس اٹگر اکٹل رسخ ر دیفس کیےک ابرہ ا اروین رینریب

 ابر نس ریہ اس اک  ام یلہپ .ںیمیئگ ںیہناہرٹ راک  تہب ھچک  ے مت ےلہپ یھبک  ے ادنر ارر یھب یھب ےفیک

او اگ وج اہرٹ راک ےس  اک وکن اس دببیصن  ے.ن ای رہ کلم ںیم ایک ہی.ہی ے  ںیہن اوں.اہمترے کلم ںیم

رپ اجاجب اٹگر کٹل ر ے ےھت. ھچک  اررںوی.ناےس اےنپ اسھت ےل یئگ اریآاجؤ.ر ؟ادنراس ںیم رحمرم او اگ. ے ایک

.ادنر اجےت ےک القئ یھت ےنھکیاجسرٹ ن  ی ےھت.ےفیک اںزیآر اررںوین یھب ٹسیب ےک ولک وباےئ رپاےن نشیف

.ان ایےک اوٹسڈسٹن اک وجہم رظن آ ینویےےک رہچے رظن آےئ.رھپ اےس اینپ ریٹوینویاجےن اچہپےن  اےس یئک یہ
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ے

ک

ےاسرے 
ی 
ے
ف
 ے
ی
ز

ج

ےک اپس  ڈنیٹس ابرزاےس  اریرپ ڈرس ارر اھکےن ےتلم ےھت.ر تمیق یتیراع اوٹسڈسٹن  ی ارر ابرز ںیم ر

 .یھت وسٹف ڈرکن اک آڈر نے یئگ کیا .اجےت اجےت رہ اس ےک ےیلیئگ اکم اک ہہک رک یلچ یرک رضرر اھٹیب

 

ے ارر اکک لیٹ یاےس ڈرکن ن ابر ڈنیٹس 

ج

ی  ہ 
کہ

 ےانبےن اگل.اس ےک نرونں ابزرؤں رپ
ی
دھکے  ےس اررپ  ک وٹیٹ و ں

 ناتن وکن ےس آھکن اکھجےئ اکشر رپ تسج اگلےن  ی ایوخوخنار ڑیھب کیےس ا ںیم ںویاھجڑ ابزر رپ یھب ےھت.ناںیئ

 یوھکڑپ ااسنین کینوبےچ رغا راہ اھت.اس اک اکشر ا ننرگ اےنپ اکشر  ی ایڑیھب ابزر رپ ریہ رک راہ اھت ارر ابںیئ یرایت

 اھکیرظنرں ےس ارمہح وک ن انبےت اس ےن رتیھچ .اکک لیٹںیل ریھپ ںیرظن ےس اینپ اھت.ارمہح ےن رکاتیہ

ل ںیہن ای.ارمہح ےن ہنم انبرطف ااشرہ ایک  ی ےیاس ےن ڑیھب ؟ایدنسپ آ ہیےےنسنہ اگل.ںیہمت بلریارر ز
یلک ب

زرہ  

 بلریرصمرف رک ا ہااہ ارر ز .اس ےن وخن وک اکم ںیمیھت اشدئ اےس وعق ںیہن  ی اصف وگیئ . اینتگل ر ے  ںی

جب راہ اھت.ابرہ  زکےلہپ رصف اکلہ اکلہ ویم ڈکس ےلپ ایک ںیم ےج ےن لف رامیل ینس ٹنم دعب ڈ ڑبڑباےن اگل. کیھٹ

  اہؤ راؤ رکات .اہرٹ راک ےک وکےن دھکررں ںیمیھت او ریہ یاشم رہگ

 

.اس ےن اس ارمہح ربھگا یئگ ےس رحتک رکےن ںیگل یےج ےک آےگ عمج اوےن اگل.ڈوکس الٹئ زیت یڈ وجہم

اپر رک ےک  ںایرادہار ارت رک نر نیت ںایھہگج  ے.رہ ڑیس وکن یس ہیےہک الص ںیم یھت رہ ادنازہ رک یتکس اھکیاپس ن

ارت رک ابر ےس ابرہ  ںایھرک ےک ڑیس راپ ںایرادہار ناتسن ںیم ارر اینپ ےس ایھٹ ی.رہ دلجیھت  ک آیئ ںاہی

اج راہ اھت ارر اہجں  . اہجں وجا الیھکیھت آ یلکن نررسے ےصح ےک ںیم کیا رہ نرالص اہرٹ راک ےک یہ .نکیلآیئگ
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 بس ولعمم او اجےئ و اےس ےنیل ہی.نانا وک ارگ او یئگ .ارر رہ وحاس ابہتخ یسیھت ریھک ںینیشم یڑب یڑب وجےئ  ی

 .یھت آیئ  ک ںیہن ایھب اریر .نکیلیھت اےس وھچڑ رک یئگ اریاہجں ر .رہ راسپ اس ہگج آیئںیئوخن امرٹسچن آاج

  

***************** 

 ےن تہب رشاتف ےس رکسما رک ارمہح ےس وپاھچ۔ رابر ڈنیٹ“ھچک دمن رک اتکس اوں۔ آپ  ی ںیم”

 “ابرہ اج ا  ے.... سک رطف ےس اج ا  ے؟ ےھجم”

 “ڈرر ےس اج ا اواگ۔ کیب رفٹن ڈرر و دنب او اکچ  ے ںیہمت ”

اوصل ر وضاطب ےھت آےن اجےن ےک ارر  ایک ولعمم اھت ہک ان اہرٹ راک ںیم اےس ایک“ڈرر اہکں  ے کیب ”

ہک الھچپ نررازہ سک رطف  ایےس اچن رک اس ےن اےس اتب یڈررذ ےھت۔اہوھتں وک زیت اہکں ان ےک کیب

دبل اکچ اھت۔اس  ےج اسؤڈن ی۔ڈآیئ اعطق ھجمس ںیہن رحاکت  ی دھکے اہوھتں  ی ےی۔ارمہح وک ان ڑیھبے ے

ےی ےآرازرں وک امڈرن ہ ے ےن اجونررں ےک اھگنچڑےن  ی  ایرک ن ےک اسھت سکم رک ےک لف رامیل زکاہپ ویم ت 

  یWE LOVE TO SCANEےانبےت  ےس اکک لیٹ یےس دبےنل ےگل۔زیت یاھت۔ارمہح ےک رگن زیت

 اھکیرطف ن رشٹ ےنہپ اس ےن ارمہح  ی

اس ےک  نکیل یھت  ادنسپ رک یکچ رظن ےس یہ ہح و اےس یلہپاہک۔ارم اس ےن وخن ےس یہ“اسھت ۔ ےریم آؤ”

اھگنچڑےن رپ وبجمر  اجب راہ اھت وج بس وک اجونررں  ی زکےس رہ ویم یبےج اکایم ی۔ڈاجےن ےس وخن وک ررک ہن یکس
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ابر  لچ رک رہ نیت ںایہار رادہار ۔نیتےنلچ یگل رک راہ اھت۔رہ آےگ ےنلچ اگل رہ اس ےک اسھت وھتڑا افہلص رھک رک ےھچیپ

 نررازہ وھکل رک اہک۔ کیارت رک اس ےن ا ںایھڑیس

 “او۔ ےس اج یتکس ںاہیڈرر مت   ے کیب ہی”

 ۔ارر نررازے ےک اپر اویئگ ےس آےگ ڑبیھ یرہ زیت...“ےہیرکش”

 کیہک رہ ا اھکیارث آےن ےس ےلہپ اس ےن ن ریاشک ےک ز یاھت۔وفر ںیہن و....... رہ و ابرہ اک راہتس یہ ہیےنکیل

 وبںیلت اخیل ےک اپس تہب یس رںےس ااٹ ڑپا اھت۔اس ےک ریپ رںراال رمکہ  ے۔وج فلتخم زیچ وھچاٹ اس مک ررینش

ے ےھت وج نم وھگٹ ر ے  یھت ںیہنہگج  ۔ارر راہں نر دقم ڑھکے اوےن ےک العرہ وکیئںیھت یڑپ
ھک
 

یھئ
ب

دبوب ےک 

 اھت اہک ایالک اوا ارر الچ رک اس ےن وج اےس ابرہ اک راہتس ناھکےن ال یےھت۔نررازہ نڑھ ےس دنب اوا۔رھپ وفر

 “رگنن نوبےنچ۔ یےگ اہمتر آںیئ ےیڑیھب یئک ںاہیےاب”

 ۔لف رامیلایوک سکم رک ےک الچ زکنررسے ویم کیےک اسھت ا ںوخن اسہتخ وخیچ ےج ےن ااسنین یاررپ ڈ نرر

اس رتق  ۔ارگ وکیئنب یئگ اس رعرج ںیم خیچ ارمہح  ی۔ اک بلک ابر اےنپ رعرج رپ آایگ ےس_اہرٹ راک ےفیک

لکش رپ  و اس رتق اس  ی یھت زیچ نتشہ  اک ارگ وکیئ نہایز و اجن اجات ہک ومت ےس یھب اتیل ھکیلکش ن اس  ی

دنب او  ای۔اےس رظن آاتسھگ الچ ایگ آوھکنں ںیم اس  ی الیاک ر ے۔ ادنریھیھت ارر ںیہن اھچےئ وخف ےک العرہ وکیئ

 ۔رہ اہجں  یوگےنجن یگل ںیآراز اس ےک نرونں اکونں ےس رس ےک ادنر سھگ رک نرن  اک آراز  ی یٹیس ۔زیتایگ

نب  یوھکڑپ نوبچ راھک اھت رہ ریہ ےن ہنم ںیم ےیےک ابزر رپ ےنب ڑیھب رابر ڈنیٹ وکےی۔سج وھکڑپاہتں رہ یئگ
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 آراہ اھت۔ اس ےن لسلسم نر نیت ںیہن ں۔اےس ھچک رظن ویکای۔اس ےن رس وک اکٹھج ن۔اکشر او یئگیئگ ۔اکشر  ییئگ

اک  ارویارر رہ ن ایھٹ یس سیٹ ےس اس ےک رس ںیم ےنی۔اےس ندنھال ندنھال رظن آےن اگل۔رس وک ےکٹھج نےیےکٹھج ن

 ۔یھت یکچ ےس گیھب رہ ےنیسپ یھب ۔ڈنھٹ ںیمیئگ رپ ھٹیب وبولتں ےک ڈریھ اویئ رپ ڑلڑھکایت اہسرا ےل رک ےنھٹیب

* 

اس ےک اسھت اھت۔اس ےک اپس وفن اھت۔ اس ےن  رپ اگل۔اس اک گیب ۔اس اک اہھت رکاس گیبیہ ںیم رین یس اینت

 ایااھٹ اس ےن وفن ںیہن نکیل ریہ اجیت لیب یھت اج ریہ ۔لیبوک وفن رکےن یگل اریاکےتپن اہوھتں ےس وفن اکنال رہ ر

ے

م

ےاس ےن 

ی 

ے
ی
ح

س

۔رہ اسنانھ وک وفن ایرکےن ن ںیہن اسیےن اےس ا ٹہاپکپک  ی ںاویلگن اس  ی نکیل وکشش  ی کےنھک  ی 

۔ اس العرہ اس ےک اپس رصف دنچ ارر نررسے ولوگں ےک ربمنز وک و رہزگ ںیہن _وپسیلیھت رک ا ہایتہ ںیہن

 یدنب رک ن ہہت اخےن ںیم بلک ےک یسک کی۔رہ ارپ آرک رک یئگ نارر اعایل رکےن یگل وفن کب کیچ ےھت۔رہ اینپ

 اس ےن اےنپ مسج  ی ۔وفن اکل ےک نٹب وک شپ رکےن ےک ےیلیھت اکپن ریہ ےسارر وخف  یھت یئگ

 ے۔ اےنپ ررےن رپ اقوب اپےت اس ےن  ایدنب رک ن ںاہیےن  ارمہح ےھجم یسک ںیم ناعایل ولیہ رھترھتاٹہ وک اقوب ایک

رڈاک  ےک ےھچیپ سٹیوبولتں ےک رک اخیل وکےن ںیم راو ےبیب ر ںی  ے مت ایھب ۔کیھٹاگل رک ہلمج لمکم ایک ریتہب ن

ان ےک اپس  یھب یابڈ ڈیڈ یامحتق رہزگ ہن رک ا ررہن اہمتر وک وفن رکےن  ی او۔وپسیل  ے مت اےس ےل یتکس ریھک

 کیےک وفن رپ ابر ن۔اعایلیلکن رک نرر اج رگ یرٹیب ارر اس  ی ۔ارمہح ےک اہھت ےس وفن رگ ایگآےئ یگ

وک وفن  لح اھت ہک رہ وپسیل یہ کی اس ےک اپس اااحہط ہک اکرےنہ اس ےک روجن  اک وخف  ی ےنیااصعب وچن رر ن

 ںیم ںاویلگن  ی رںاجن ریپ اس  ی وسےتچ یہ ارر رہ ڑلاک وکن ےھت اس وسال ےک ابرے ںیم اریر نرکے اعایل
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 ۔رہ اس ےک اسھت ایکدنب رکےن ےک ےیل ےسیاےس ا ںرپ ویک یھت الیئ ںاہیاےس اہبےن ےس  اری۔ریھت آےن یتگل

 ڈاال ارر وکن اہھت ںیم وک وفن ںیم یاھت۔اپکپکےت اہوھتں ےس اس ےن رٹیب بس ایک ہیےنےھت ارر اعایل رک ا ہا ےت

ےاجےئ یگ ربخ اابخرت  ک یھب ہیو  ےس اےس ربآدم رکے یگ اس بلک ںیم آےئ یگ ۔ارگ وپسیلیئگ ےل رک ھٹیب

 اوٹسڈٹن وک ولعمم او اجےئ اگ۔رہ امتہش نب اجےئ یگ کیا کیےک ا ریٹوینوی

* 

 رریت ریہ دشت ےس رریت یابر وپر یلہپ ۔امرٹسچن ںیمڑکپ رک ونٹھگں وک وجڑ رک رہ ررےن یگل ۔وفن وک اہھت ںیم

 وک وفن رکے ارر دعب اک وسچ رک رہ رر ریہ اھت ہک رہ وپسیل ہارہ ںیہن ۔اس ےک اپس اس ےک العرہ وکیئریہ

اب  ک  ڑپےن رایل ںیم سیوخن رپ رپن اینت رپےمک یلقع دنب ےئک اجےن رپ اینپ بلک ںیم یسک ںیم سیرپن ےسی۔ایھت

رضررت  ںیہن نر وجےت یہ رھگ ےس ابرہ ےنلکن ےک ےیل رک یکس ںیہن نایےس  کیھٹ ابرہ ےس ادنر آےن ےک راےتس یہ

 ے وج رگےن ہن نے۔وچٹ و رہزگ ہن  اویت یرضرر یھب یاوےت وج نہپ رک ابرہ الچ اجات  ے۔رہ اوش ر دنم

ےلپ رکےن رپ رہ اانت  زکےج ےک ویم ی۔ ڈیھت دبوب اےس اپلگ ےئک نے ریہ یلیھپےےنگل نے۔ اس اوٹسر ںیم

رغض ےس   ی میلعت ںیم سیہک رپن اوات  ے ایک یھب اسی۔اایہن اپ ں۔ اس ےن اس ربھگاٹہ رپ اقوب ویکیھت ربھگا یئگ

 ۔ رہ ناع رک ریہےیل ےنے ریم وک جیھب دمن رک یسک یرھپے۔اے دخا ریم وبالھکیئارر  ربھگایئ ےسیا آابن ڑل ی

۔ یھت یدمن ڑھک یجیھب نم ےس نررازہ الھک ارر اسےنم دخا  ی کی۔ہک ایھت وک وفن رک ریہ اریاسھت اسھت ر یھت

۔اکؤرٹن ےک ےس اھبگ رک اررپ آیئ یزیت اٹہیت اھت رہ ناکھ امر رک اےس ےھچیپ اہک یہ ہیے۔ارمہح اس ےن ایھبناعایل
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 س ااسنن وک اس ےن زیت ےھچیپ

ج ج

 ۔رہ ولوگں ےک اسھت رکٹایتاھکیےس اجےت اوےئ ن یڑھکے رکسماےت اس م

 اہرٹ راک ےس ابرہ یلکن ڑپیت رگیت رکٹایت

 

 رہ ر ی نے راہ اھت ۔نکیل ںیاھباتگ اوا آراہ اھت۔اےس آراز ےس اس ےکےھچیپ یزیت ناعایل“ابت ونس۔ ارمہح”

 ۔ریتک ں،ویکںیہن

 

*** 

 “ابت ونس یاو ؟ریم اج ریہ اہکں”

۔اس ےن اےنپ ابزر وک این لیاڈن ےن اتلج اوا لیت یسک ۔ارمہح رپ ےسیجنم کپل رک اس اک ابزر اھتم ایل کیےن ا اس

راہ زگار  نیرصمرف رت رپٹن ررک  ی یڑپھت نے امرا۔ن کیےکٹھج ےس اس ےس ڑھچرا رک اس ےک ہنم رپ ا کیا

 ے  ذماق ایک ں ےن لم رک ھجم ےس وج ایٹھگ مت ونیت اوٹسڈٹن وک وگاہ انب رک ریٹوینویرپ ڑھکے او رک ،مک ےس مک اچپس 

۔ڑسک رپ آرک اےنپ  ےس آےگ ڑبھ یئگ یزیت وھیئ ارر اےس وھگریت رطف ااشرہ ایک ےن ڑپھت  ی ،اساس ےیل ہی

 اری۔ر ںیھت نوھاں نوھاں او ریہ آںیھکن ۔ےصغ ےس ااکس وخن وھکل راہ اھت ۔نھک ےس ایکس یگل ےنھکین یسکیٹ ےیل

اھت ؟اےس  ایگ ایک ںبس ویک ہیولعمم اھت ہک  اواگ ۔اےس ںیہن الکس ولیف ااکن وکیئ یھب ا،رسیت یھت ولیف سالک  ی ناعایل

 نہک اعایل یھت یگل یہ ےنھٹیب ارر اس ںیم ر یر اھت ۔سب۔ اےنس یسکیٹ ایگ ایبس رک ن ہیولعمم اھت ہک اےکس اسھت  ہی
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نس رک اجؤارمہح۔" اس ےن لمحت ےس اہک ۔ااکس رہچہ  تاب ی۔"ریم ایاسنھپ نررازے ںیم ،ےکوک کیٹ ےن اےنپ ریپ

وک ےنلچ  رارر ڈراویئ ایرپے رک ےک نررازے وک دنب رک ن ےس ااکس ریپ ارر یتخس ایل رسخ وھراھ اھت۔ارمہح ےن ہنم ریھپ

  اابت نس ول ارمہح ۔وشر تم رک ینررازے رپ وموجن اھت ۔"ریم ےلہپ ےس یہ نو اعایل اہک؟۔ رہ رھگ یچنہپ ےک ےیل

 "نھک وھاگ ۔ و اںیہن یگ ۔امام نس ںیل

نھک وھاگ ہک مت۔ےن ےھجم ڑپھت امرا   ے ۔""اںیہن اشدنار رحتک  ی ےن ایک ہک اےکن ےٹیب وھاگ اںیہن اہں ناھکیئ"

 ے ۔" "ااھچ  ےن ھچک ربا ایک ہک ںیم یگ امںین ںیہن و رہ رھپ یھب وگاہ نب رک آاجےئ یگ یھب ن ای یاسر

ےس  ۔رہ۔ان ںیم ۔ادنر اجےن یگلرہے۔"اےس رپے نیتلیکھ آوھکنں ںیم نوھل۔وھجکن ر ے او ۔رھپ ایکن

اجےن  آاھٹات ےھ بج رہ تقیقح فیلکت نہایاس رتق ز ںیم ۔ "ااسنن زدنیگیھت ہایتہ انھکین لکش ںیہن  ی یسک

اےنپ وبضمط وچڑے ےثج  نرکرا ا ہااتہ ۔"اعایل ۔ارر اےنپ اس ادنےھ نپ اک العج ںیہن  ےوخن وک ادناھ رک اتیل ریغب

انہک  ڑھکا رہ۔اتکس  ے ۔"ایک ےسیےبمل رعےص  ک ا کیاھت ہک رہ ا اسیےس ااکس راہتس ررےک ڑھکا اھت ۔ااکس ادناز ا

۔رہ اجاتن  ے ارر ننمش یھب نرتس یھب ااتبؤں رہ ریم ےسیک ۔"رہ اکرل اھت ںیھمت رہ الچیئہا ےت او ھجم ےس اب"

 ںدنب ویک ولعمم ہک اس ےن ںیہمت اھت ۔ےھجم ںیہن رہ یھب ںیم وھ۔اوٹسڈٹن اپریٹ ۔نرتس یھبی ے مت۔ریم

 وٹسر ںیم ہک اس ےن ںیھمت ایارر ھجم ےس وفن اماگن۔نر ٹنم دعب اس ےن ےھجم اتب ایاپس آ ےریم ۔رہ نچک ںیمایک

ھاۂرے اپس آ یدلج ںیم اجےن ریغب  ے ۔اس ےس لیصفت الک ایک

م

ی

ب

 یاجاتن اھت ہک مت دلج ںیم ہکن۔ویک ایےس 

۔ارمہح۔؟" ارمہح ےک آوسن پٹ پٹ رگےن ےگل ۔"مت ےھوصقر  ایک اریم وھ۔اس بس ںیم او اجیت ناشیرپ
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وھ۔اجن اکنل  ےتیزماق انب رک رھک ن وحملں ںیم رکےت وھ۔ےسیک رشارںیت ولگ سک دقر اظمل وھ۔سک رطح  ی

 ۔ ےتین

ئ

 ےتکجھج۔ رکےت ذرا ںیہن ےسیبس ا ہیه

*** 

اکرل ےس ٹپن ولں  ۔ںیم ررؤ ںیہن ےسیمت ا وھ۔نکیل ارر ڑپھت امر یتکس کیاو ں ارمہح۔مت ےھجم ا اظمل ںیہن ںیم"

 یئگ ادنر یلچ اصف رکیت تشپ ےس آںیھکن  ی اکنل رک نررازہ وھکال ۔ارر یلیھتہ ےس ہایب اگ ۔" ارمہح ےن گیب

۔رہ اکرل  و رہ الچ ایگ لگ۔وھ یئ یتب ےک رمکے  ی ہحنر ےٹنھگ دعب بج ارم ۔بج کیھٹ ڑھکا رہ ایگ ابرہ یہ ن۔اعایل

 ارر وھگاسن امرےن ۔ کیےک اپس اج راہ اھت اےس ا

گ ولفر رپ بج ویم راک ےفیک اہرٹ

ج

شي

ج

ن
 رکےت رکےت اپلگ او ر ے رعرج رپ اھت ارر بس ڈاسن زکولفر ےک ڈا

ڑلےک وک وھگاسن امرا اھت۔رہ ڑلڑھکا رک رگا ارر ےتسنہ اوےئ اھٹ ڑھکا  ےھت ۔اس رتق اج رک اس ےن اکرل  ایم

۔ "اس س نرر رانہ  ایک رہرطف ااش  ی وک ربا اہک اھت۔"اکرل ےن اےنپ وٹیٹ زیڈیڈ ےوھا۔"اس ےن ریم

 رہ رکسما راہ اھت۔“ ے رہ ۔ ڈنیرگل رف یاہمتر”۔ ارر رسخ وھ ںیئگ آںیھکن  ی ناکرل۔"اعایل

 “متخ رکات اوں ....سب تہب اوا۔ ںیہیبس  ںیم”

 “متخ رکےت او ؟ ایک”

 “۔ہاےیہ انیاب دنب رک ن اکچبہن لیھک ہیےاتلچ آراہ  ے۔ںیمہ ناےنت اسولں ےس امہرے نرایم ھچک یھب وج”

 “۔ےک ےیل ....؟اس ڑل ی دبل ایگ نم ےس اہمترا ومڈ ےسیک کیا”
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*** 

 “نرتس  ے۔ یریم رہ”

 “مت ےن ےھجم وھگاسن امرا  ے۔ نرتس  ے،سج ےک ےیل وکن یس ہی۔تہب  ںی ارر یھب یو اہمتر نرںیتس”

 “ ے۔  ے.....رہ ڈر اجیت اعنات ںیہن  ے۔اےس امہرے اہں ےک اموحل  ی رشمق ےس آیئ رہ”

 ے رہ ۔تہب زمہ آات  ے  اھت۔امکل اک ڈریت اھکین ےن یھب اےس ڈرےت ںیم ںیم راؤ.....اوٹسڈٹن اپریٹ ارہ”

مت بک ےس رشمق وک  ےسی۔رالقئ یھت ےنھکیلکش ن نرازہ دنب رک راہ اھت و اس  ی ....بج ںیماےس ڈراےن ںیم

رھگ  ک اجےت  اھت۔ارمہح ےکےھچیپ ڈیہ اک۔رہ نچک  ایگ راسپ نچک ںیم نوھچڑ رک اعایل اےس ریہ“ےےنھجمس ےگل او۔

ز ی

ج

 

راسپ آاجےئ  ےٹنھگ ںیم ،نرکیاکم ےس اج راہ  ے ا یرضرر کیاھت رہ ا ایوک وفن رک ےک اتب ن اوےئ اس ےن م

ےھت ارر اےھچ نرنمش  ۔رہ اےھچ نرتس یھبیھت ےن رپررش اپیئ ناعایل اھت ۔سج ںیم ںیم رٹنیس یسیا اگ۔اکرل یھب

ےھت ارر  ےینررسے ڑلےکےک اہھت اپؤں ابدن ھ ر کیوموجن ا ںیم ۔اس ےن رٹنیسیھت  ی۔ادتبا اکرل ےن  یھب

ےس اہھت  و اکرل ےن وصمتیم یئگ  ی شیتفت اھت۔بج اس ےلسلس ںیم اھت ڑلاک ےب اوش او ایگ این ہنم رپ ڑپکا ٹیپل

ارر زسا  رہ ایگ اتھکیہنم ن اس اک ناعایل“اھت۔ اھکیرکےت ن ہیےن وخن اےس  اس ےن ںیم”رطف ااھٹ رک اہک۔  ی ناعایل

 اوا رکیت یےن اکرل ےک زہم وج الڈنر نرتق اک اھک ا اتلم راہ۔رھپاعایل کیا ہنیہم کیےک وطر رپ اےس وپرا ا

ےس ےنلکن ےک دعب ڑپکے  ااقلب اامعتسل  ۔نیشمیمگ ابچ رک ڈال ن ،لببیہاکاگڑاھ ولحمل ،ایس اکیف ۔اس ںیمیھت
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۔بس اجےتن ےھت یھت اویئ رضررت وسحمس ںیہن ےن  یرک ھچک یھب دیزم اےسرک ےکچ ےھت۔ رلکش اایتخ یلمع  ی

ہتفہ  کیاھت۔رہ اکرل ےک اپس ےسج وپرا ا آھٹ امہ دعب ایل دبہل کیھٹ ہیےن  نرکات  ے۔ اعایل ایاکرل رہ رتق لبب اھک

 “.. ا اکرل اسحب ربارباوایگ”ارر اےس اہک  ایگ یھت زسا یلم رپ وسےن  ی انب رتسب ےک زنیم

 ۔یئاھکیاکنل رک ن یسیتب یےن وپر اکرل

ل
یلک ب

 

*** 

 اتک ںیم نررسے  ی کینررسے وک ےتہک ...ا کیدعب ا رہ رہ ھچ ،است ےنیہم“ہن  اسحب ربارب او ایگ ہیےارر”

اپ  کیےن اس اک رب نہلسلس وٹٹ وٹٹ رک اتلچ راہ۔اعایل ہیےریٹوینویر ےت۔اوکسل ےس اکجل ارر اکجل ےس 

او اجات  ے  اانت ونجین یھبک ہک اکرل یھبک ےس فلتخم الماقوں ےک نرران رہ اےس اتبات راتہ شیےس ۔ا شیاھت ا ایرکرا

 ے  رپ اھچب اتیل اتگل  ے۔اےنپ اسرے وجےت ڈیب ےنیپ  ے۔اصنب اھکےناتگل  ے۔وپمیش ہک اےنپ ڑپکے  ک اھپڑ اتیل

اتہ  ے،اتہک  ے ومت اک زمہ ےلراہ اوں ارر ان رپ وسات  ے ارر و ارر دنھپا ڈال رک مک ےس مک اپچن ٹنم  ک اکٹل ر

ےس رتہب اکرل  ناب اعایل ،وہگج ر ے  ںی کیارر اکرل ا ناعایل یھت ۔رہ اجیتنالقئ اویت ےنھکین لکشے ی شی۔ا

اپ  کیرب وکن اجن اتکس  ے۔نرونں ںیم نہایےس ز ناعایل ہی ے  ونجین وکارر وکن اجن اتکس  ے الھب ....رہ اسیک

 ۔او ایگ

 اھت۔ ہآرک رصف اانت اہک۔رہ وخانفک دح  ک دیجنس اکرل ےن اس ےک ررم ںیم“۔یھت یتگل ےھجم راعق ایھچ رہ”
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ےک اپس  شیا مت ہا ےت او ہک ںیم ایک ےسیر”ےن دنکےھ ااکچےئ۔ ناعایل“۔یھت یتگل ایھچ اسرہ یھب ںیہمت”

 “ےن اہک رہ بس وھجٹ اھت۔ وہکں ہک وج ھچک ںیم ہیاجؤں ارر اس ےس 

رکے اگ۔رہ رصف  تنم ارر نروخاتس ںیہن رکے اگ۔رہ یھبک ںیہن افش یطلغ یسیا یھبک یااھچ الھکڑ کیا”

 “ےک اپس اجاتکس اوں۔ شیا افلئ ےھجم راسپ رکنر و ںیم رپرٹکیج یارگ مت ریم“”اگ۔ ےلیھک وہج ےس الان لیھک

 “رکات۔ تنم ںیہن یھبک یااھچ الھکڑ کیےن اہک  ا ا ںیم”

 امہ افلئ ےل اڑا اھت وج اس ےنیہک کیا اگلےئ ڑھکا اھت۔نر ےتفہ ےلہپ رہ ایکس وچٹھک ےس کیٹ رمکے  ی رہ

ےونیہم

ك

 ۔سج ےکےیلاتکب یھت یس وھچیٹ کیا ہی۔زبسن اشمررت وک ےلرک یھت ر یاکھتن تنحم ےک دعب ایت ئں

 اکرل اےنپ دصقم ںیم ۔نکیلاھت اکم اس ےن تہب اپھچ رک ایک ہی۔یھت ابت رک یل اس ےن رشلبپ ےس ابت یھب

وک رکٹپ  رٹاٹپ اک اپس ررڈ وڑ رک ویپمک ۔رھپ پیلافلئ اغبئ  ی او اکچ اھت۔اس ےن ےلہپ رمکے ےس ایکس باکایم

 ایوکر ہن  یرمنہ افولئں وک ر اس  ی اوےن ےک دعب یھب اٹپ کیھٹ پیل ہکایرارئس وھچڑ ن ارر اس ںیم ایک

افلئ نے  ہک رہ اےس اس  ی تنم  ی اکیف ےن اس  ی نےس اعایل تیثیح اوےن  ی یڑبا الھکڑ کیاجےکس۔ا

وک تہب دنسپ رکات  ے  شیوک ڑھباک ا ڑپا۔رہ اجاتن اھت ،اکرل ا شیاےس ا ۔دبےل ںیم ین اس ےن ںیہن نے۔نکیل

 اھت۔اس ےس یھب ایھچک ڈال ن ےک نامغ اےسےل رک اکیف شیالپگنن رکراہ  ے۔اس ےن ا رچارر اس ےک اسھت ویف

ےک اقمےلب  ونجین کی۔اایرشرع رک ن انیوک ن شیےس رتق اکنل رک ا رتق ںیم اےنپ یتمیق ہکایک ہیےن  اسڑبھ رک 

نس،دنپرہ ابر ڑل رک نرونں اگل او ےئگ ارر  ےتفہ ںیم یہ کیااھچ اگل ۔ا نہایالقئ افقئ ڑلاک ز اسیج ناےس اعایل ںیم
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 ایاپچن ٹنم دعب راسپ آ ارر کیھٹ ےس الچ ایگ ے۔اکرل رمک اوا سک ےن ایک ںبس ویک ہیاظرہ  ے اکرل اجاتن اھت 

 ارر اہک ۔

**** 

تمس  اہھت ےک ااشرے  ی ےن اس  ی ناعایل“۔وھکیےس ابرہ ن ڑھک ی اےنپ رمکے  ی ذرا“

۔آگ ےک ہلعش یھت لج ریہ زیچ وکیئ راہش اگہ( ےک رگاؤڈن ںیم اپرک )اوٹسڈٹن  ی Withworth۔اھکین

،وج اب آگ ےک وحاےل  اتکب یھت آےن رایل ںیم بیلبقتسم رق  ی نےس۔رہ اعایل اُھٹ ر ے ےھت اس ںیم

 ۔ےیل ےس چنیھب ےن بل یتخس ن۔اعایل یھت

ےن الان ارنہ  ڑھکے ڑھکے ںیم ایھب اس وسمنے وک اےنپ  ام ےس وپھچاےن اک وسچ راہ اھت۔نکیل ںیم ےلہپ”

وچٹ نے رک  یاےس ڑب ۔اکرل ہشیمہاکرل ہہک رک الچ ایگ“۔ و ںیہن نہای۔دنچ زہار وپڈنز اک اصقنن ھچک زایدبل ن

بس متخ  ناب اعایل آر ے ےھت۔نکیل ابز ںیہن ےھت نرونں یہ یاجات اھت۔اس اک ڑبا اصقنن رکاتاھت۔نرونں دض

 بس رکےت اس ےنیھبک ہیےںیم ۔امیض انلیھک ارر ںیہن لیھک ہیہک اےس اب  اھتایاھت ۔رہ اےنپ ہنم ےس ہہک آ ایرک آ

 اھت ۔ےسیک اب رہ وخف زنہ او ایگ ۔نکیل ںیہن اپ رکراےت یھب کیوسہا اھت۔اکرل اک رب ںیہن آےگ ےکابرے ںیم

وھچےٹ  ولعمم یسک ایک ناچنہ اتکس اھت۔نکیل ڑبا اصقنن ںیہن اھت۔رہ اےس وکیئ ایوک الک رک ن اس ےن ارمہح وحملں ںیم

اظرہ رکات اھت  ےسیرکات اھت۔اظبرہ ا ڑبا اصقنن اپھچ او ۔اکرل پھچ رک رار ایک یہ رشارت ںیم ومعمیل اصقنن ،یسک

 راہ او ۔ ہہکےسیج رکسمااتےسیرہ ا رکوچٹ نے  رھپ یئن وچٹ وھبل اکچ  ے۔نکیل  ے ارر رہ یلھچپ بس کیھٹ ےسیج
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زمہ او .....اےس وھچڑےنوک سک اک نل ہااتہ  ںیم  ے.....ارر سج زیچ ںیم لیھک اک الص زمہ ایس زدنیگ”

  ے۔

***** 

 ۔رک ااترا رہ وچکن رک رہ یئگ اس اک احلف چنیھک آےت یہ ےن اس ےک رمکےںیم اریر حبص

 “او ۔ ریہ رات رھب رریت مت”

 ۔ںیرڑگ اس ےن رھپ ےس من آںیھکن“؟ اس ےسایک ںیہمت”

 ۔ےصغ ےس وبیل اریر“رہ ےلئسم اک لح اتگل  ے۔ ںیہمت رر ا”

اھت۔ررہن  ایےل اجرک اھٹب ن اہرٹ راک ےک اس ےصح ںیم اھت ارر ںیہمت رصف ذماق ایک ےن ںیہمت ںیم”

راہں ےس  ےک ےیل رین یس یرصف وھتڑ اھت۔ںیم ےناکاھکیاہرٹ راک وک ادنارےس ن رصف ںیہمت اارنہریم

راسپ  ۔ںیم یھت ربھگاےن ابت وںیہن وکیئےسیےھت۔ا زولیف ریٹوینوی۔راہں تہب ےس امہرے یھت اغبئ اویئ

 ۔“یھت وفن رک ریہ ںیہمت ںیم”۔ںیھت و مت راہں ںیہن آیئ

ےب  ۔ںیمیھت یئگ ربھگا ںیہن ںیم“....”او ہک  ربھگا یئگ یدلج ہک مت اینت یھت سنہ ریہ  ے ےھجم ۔ںیم ولعمم”

 “۔دنب یھت ےک اوٹسر ںیم ےفیک ںیم ہکن۔ویکیھت دح وخف زنہ او یکچ

ےن  راس ابر ڈنیٹ دنب یھت ےک اوٹسر ںیم ےفیک ےچین ںیہک ںیم” ے۔۔ وک اگل رہ ذماق رک ریہ اریر“اہک مت ےن، ایک”

 “اھت۔ ےھجم الک ایک
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 “ڑھبک ااتھٹ  ے۔ یہ ےسیا ؟رہ۔ارہ....مت ےن اےس ھچک اہک اھت ایکرطح وچیکن یرب اریر“ےن؟ اکرل”

 ۔وچیکن نہایےس ز اریارمہح ر“او اےس؟ اجیتن مت”

ےن اہمترے اسھت  ےگ۔ںیم ںیابت رک مہ دعب ںیم اج ا اجات  ے اےس....اس ابرے ںیم اکیف ںیم ینوی”

۔مت رہ ںیکس ںیہن ںویک یھٹیب ارمہح ! مت راہں نس ٹنم یھب اوں ،نکیل ذعمرات ہایتہ ،اس ےک ےیل ذماق ایک

 او ، او اجیت ںوحاس ابہتخ ویک اینت

 ۔ردنےھ ےلگ ےک اسھت رہ الچیئ“اوں ڈنر ںیہن مت بس یسیج ہکن ںیم ویک

اوٹسر  ےسیک ۔ںیہمتاجںیت ںیہن ںنب ویک یاو و اب ڑب او یکچ یڑب او اجؤ....مت اینت او اجؤ....مہ یسیج و”

 “؟ایگ ایالک رک ن ںیم

دنب  ےن ےھجم نوھےک ےس اوٹسر ںیم ،اکرلاتیل ھکیےھجم راہں ن اھت ارر رہ بس ولگ.....ارگ وکیئ زکویم یت اانت”

 “۔ ایرک ن

...مت لمحت اک اظمرہہ  لقع ےک ںیہن یےن اہمترے اکونں ےک رپنے الہ ڈاےل اوں ےگ،اہمتر زکویم زیت”

 ۔ںیھت رک یتکس یھب

 ۔یھت رک یتکس ۔رہ لمحت اک اظمرہہ یھبیھت ہہک ریہ کیھٹ اریر

رپ  وج ڈیب اھکیےن اربر ااکچ رک اےس ن اری۔ر یھت الص ابت و اب اس ےن اب  ی“وک ڑپھت امرا۔ نےن اعایل ںیم”

 ۔یھت یھٹیب نیب ںیم احلف ےک ڈریھ
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**** 

 “ں؟اہیےاہک ےس آایگ ناعایل”

 ایک ہیاسھت  ےنرونں ےن لم رک ریم یھجمس ۔ںیمارر وفن اکرل ےن ااھُٹ ایل دمن ےک ےیل ےن اےس وفن ایک ںیم

 “ ے۔

نم ےس اہمترا  کیا ،رھپالک او ںیئگ ہک وٹسر ںیم وحاس ابہتخ او ںیئگ او مت ارمہح ....ےلہپ مت اینت زنیہ ینتک”

اصقنن  لقع ہشیمہ  ے۔ےبروقف  ی ،ایک ایک ہک سک ےن ایک ھجمس یل اہکین یاانت اکم رکےن اگل ہک مت ےن اسر ذنیہ

اج ا  ےیل ....ےھجم و آج اشگنپ ےکرک انیل یےس وسر ن ے....رہ ابر..... اب مت اعایل آیت ےک دعب رحتک ںیم

 “وھچڑ نرں؟ ینویے ے۔وہکں و ںیہمت رکین ںایرھچک ایت  ے،رھپ ےھجم اےنپ وٹر ےک ےیل

 ۔اس ےن اےنپ من اگل اصف ےیک“۔اجؤں یگ سب ےس یلچ ںیم”

 

رہ  یھب ۔ایھبآیئگ ینویارر  ہت امجیئ اپ  ی آوھکنں ےک رگن ےکلہ کیم رریئ ۔رریئاویئ ر۔ایترک ےک رہ ایھُٹ تمہ

اج ا ہن  رصف اےس گنت ایک ایذماق  کیاج ا رصف ا الک ایک ہک ارگ اےس اوٹسر ںیم یھت اجیت وسچ رک نلہ یس ہی

اس ےن اکرل وک اےنپ ناھت ےتلچاوےئ  یہ نالخ اویت ںیم ینویاھت ۔ ےھچیپ رہ صخش اس  ی ایاافتق اھت  ہیاوات و؟ 

 ۔ رطف ےنلچ یگل ارر زبسن وکسل  ی ارمہح ےن اےس لمکم رظن ادناز ایک!“ےڈگ امرگنن لگنج وکنیئ”۔ایاپ
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 “۔وک وفن رک نر یگ رھک اکس ۔ےھجم ڈر اھت مت وپسیل ںیہن  ک اوٹسر ںیم رین نہایز ںیہمت اوسفس  ے ہک ںیم ےھجم

 اھت۔ ہاےیہ وک اوسفس اوا اےس رک انیل ارمہح

اھت،ہکلب ااٹل  راہں  ک ےل رک ایگ ںیہمت ہک ںیم ںیھت رک یتکس اثتب ںیہن ہیےو مت یھبک ںیتیل مت رک یھب ےسیر”

 نم ....ںیہک کیا“۔ارر رہ الک او ںیئگ رغض ےس راہں ںیئگ  ی یازلام اثتب رک اتکس اھت ہک مت وچر ہیمت رپ  ںیم

 “ہہک راہاھت مت ےس؟ اکرل ایک”۔ کسھک ایگ ا۔اکرل رکسماات او ےن اےس ارپرچ ایک نےس لکن رک اعایل

 “اھجمس۔ ےن اننس انمبس ںیہن ںیم”

 وکیئ اوٹسڈٹن یھبک اک وکیئ ینوی ے۔ ناچنہ اتکس،ےبرکف راو....رہ وھتڑا رشاریت اصقنن ںیہن وکیئ ںیہمت رہ”

 “...۔اس اک ہلئسم ھجم ےس اھت ۔مت ےس ںیہناجےئایےس اکنال ن ینویرکات ہک اےس  رحتک ںیہن یسیا

تمہ رک ےک “۔ایک ٹہ ںیہن ےسیوک ا یسک ےن آج  ک یھبک ۔ںیمرکین ابت ںیہن اس ےک ابرے ںیم ےھجم”

 ۔ایےس ہہک ن یدلج

 “اوں۔ یہ رصف ںیم رہ وخش بیصن بلطم”

 “مت ےس رشدنمہ اوں۔ ںیم”

اھت۔اےس اتگل  اتھکیرطف ن ۔رہ بج بج ان آوھکنں  ی اھکیرطف ن املئ آوھکنں  ی ےن اس ےک رسیخ ناعایل

 اجےئ اگ۔ گیھب ےلکن اگ ارر بس گیھب ایےسآوسنؤں اک نر ان ںیم سب ایھب اھت ےسیج
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 “؟آر ںی رش دنمہ رظن و ںیہن مت”

 ۔یھت رک ریہ ریہ ارر ہصغ یھب یھت رہ امےنگن آیئ یھب اعمیف ینعی“اجات  ے رشدنمہ ؟ ایرظن آ ےسیک”

 “مت او۔ ےسیج و ںیہن ےسیا لیر”

 یمہف ،طلغابت ںیہن وکیئ”ہک  یھت ےننس آیئ ہیےو دبےل ںیم یھت امےنگن آیئ اوں۔رہ اعمیف اج ریہ  ے،ںیم کیھٹ

 “...رہ و ....نکیلہرریغ ہ ے رریغ اویت ااسنن ےس یہ  ے،یطلغ او اجیت

 “او ؟ اویت ں اراض ویک یدلج یدلج اینت مت

 اخومش ریہ رہ

۔اس ےن یگل ےنھکیرہ اےس ن“۔ر ے یگ ںیہن رضررت یہ ےنہک  ی یوسر ںیہمت ،وھکیرہٹر...انرھ ےھجم ن ااھچ”

 یڑھچ وک اجنر  ی ارر نی یرپ وھپکن امر ،نیوھکںیل ھچک ڑبڑباےن اگل۔ رھپ آںیھکن ںیم ،ہنمدنب رک ںیل آںیھکن

 ۔ ایرطح وگل وگل امھگن  ی

 “ ے ؟ ایک ہی”

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 

 ۔
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رات وک   ے۔اس ےن لک  ی ایےن رتق رپ الان اجنر الچ ن  ے۔ںیم او ایگ ...اب رھپ ےس اب ےلہپ اسیجاجنر”

۔مت بس آیئگ ارمہح وک یسنہ“ےر ے اگ۔ یہ  ے،بس کیھٹ  ے۔اب بس کیھٹ ایےس اکنل ن ںیم زدنیگ یامہر

 “او؟ ںویک بیر رغ اےنت بیجع

 اک رپ رےتھک اوےئ  وک اینپ ڑکپے اجنر ےک نی اس ےن اہھت ںیم“او ؟ ںدھجمسار ویک مت اینت ارر”

 ارتاٹہ یھت ایک“۔مہ بس ابنام اھکےت  ے  ا۔مہ بس ادھجمسار ،لقع دنم،ھجمس راےل ااسنن  ںی”وپاھچ۔

 ۔ارمہح  ی

 “۔ ںی بیر رغ اےنت بیجع ےیل ،اسارر وچ ے اھکےت  ںی بس یلب مہ”

 ڑکپا نی اکش ہک اس ےک اہھت ںیم  ی ےن وخاشیہ ن۔اعایلارمہح ٹھج وھبل یئگ“...وچ ے...آخ...یلب”

 ابںیئ ۔رھپ اس ےک  اک وک ڑکپ رک ناںیئاتیرک ن زی۔ارمہح وک رفررک اتیل یہیوک “آخ”راعق اجنر اک اوات ،رہ اس ےحمل 

 “رھپ ےس رک ا”اجنر اےس آاتکس۔ ہیرکات۔اکش 

 “ایک”

 “اھت۔ وچ ے ےک  ام ہپ ایک وج یلب ریہ”

 ۔ارمہح اجےن یگلےتہک “...مت بس اپلگ او۔اررف”

 ۔ایآرہ اھبگ رک اس ےک ےھچیپ“ے ے ؟ ایک وک جنلیچ یسک ےن یھبک مت”

 ۔رہ رک یئگ“ے۔ںیہن”
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  رتق وک ایرہ وگتفگ وک ابمل رک راہ اھت “رکرں؟ ںیہمت ںیم

 “ہا ےتاو ؟ ایک”اھکیرک اےس ن ڑیکس ےن آںیھکن ارمہح

“do or die” 

 “اپلگ نپ  ے۔ وکن اس  ای ہیےاب”

 “بس نرتس رکےت ے اسرا امرٹسچن رکات  ے۔ مہ”

 “؟او ایک کیرک بس”

ے وکیئ ںیہمت مت ہااو و ںیم ےسی؟رکیرک”

ئ

ب
ےآاسن اس اٹکس نے اتکس اوں...وسگنمئ،رگنن،اس
ی 

گ

ج

ھچک  کلي

 “رکےت او؟ ابںیت یسیا مت ہشیمہ ےسیر”۔ریہ یتھکیرطف ن ایکس ارمہح اخومیش“۔ارر رطشجن یھب یھب

 “او؟  ے  ا مت ڈر ریہ ےسی...رابںیت ی ے ہن ریم ایھچ”

 ۔یسنہ ارمہح ازہتساہیئ“ےبروقف او۔ مت”

 اسنہ۔ یہ ازہتساہیئ رہ یھب“وخف زانہ او مت”

 “الان العج رکراؤ۔ ےلہپ”

 “۔العج ںیہن اک وکیئ ڈر”

 “۔رکیت ںیہن ارٹ اٹپگن رحںیتک ںیم”
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 “۔ ںی ےتی ام نے ن ولگ وخف وکیہک ےسیا”

 ،بلطم اجؤ۔ رہ ےنلچ یگل“او۔ یکنس نہایتہب ز مت”

 ۔اس ےک اسھت ےنلچ اگل ،بلطم ںیہن رہ“؟ ںی ےتینررسرں وک ازلام ن رہ”

 “...زابن رمچ یسیج زیت ی!مت ولگ ....اہمتر ایدخا ارہ”

 “ہصغ آاجات  ے۔ یدلج اںیہن”

 “سب رکر۔ ےک ےیل دخا”

 “۔رپ آاجےت  ںی ےنیراےطس ن رہ”

 “ ے اہمترا؟ جنلیچ ایک”

 “؟ اکپ”

 “۔اجےت  ںی لیھپ یدلج رہ”

 اک ہہقہق دنلب ابگن اھت۔ ارمہح

 “رکات۔ ںیہن ںآرخ اکم ویک اک اجنر اک نی ناعایل”

ے ہی”

ئ

ب
ےوسگنمئ،اس
ی 

گ،رریغ

ج

 “ھچک ارروہک ،متآ یت ےھجم ںیہن ہکلي
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 اب رہ اےس ڑچا راہ اھت۔“آاسن اس؟ ینعی”

 “رک وکسں۔ ےھجم آات او ارر ںیم وج”

 “۔ ے  Dog Bowl یہ بیرق ںاہی”

 “ےکاسھت۔ ہرک ا ھچک ڈرزگ رریغ ںیہن ےھجم”

رک  سٹکیابر رپ ےس وبولتں وک رگا ا او اگ...مت نیت دنیگ  ے،وبلت  ے،ںیہمت دنیگ کی ے،ا ڈرزگ ںیہن راہں”

 “۔مت رشمق ےس او و ۔این وک ںیہن یسک اانت آاسن جنلیچ ےن الفئ ںیم ںیم ےسیاو،ر یتکس

 “۔اوں۔رشمق راےل بس رک ےتکس  ںی رایت  ے ںیم کیھٹ”۔وسےنچ یگل ارمہح

***** 

 “۔وک اسھت الؤ یگ اٹرگیئ رریس”

ل
یلک ب
 “رضرر 

 “ ے اس ےک الہار اوےن ےک؟ ایک ن ے۔زیس اویت رامیب اتبؤ رہ نک نونں ںیم ہیذرا.....ےلہپ رہٹر

 “ ے۔ ہاک ر وچدنب ریتہ ہشیمہ رہ”

 “۔اکم بک بک اوےت  ںی یرضرر اےس”

 “ ے۔ افرغ ریتہ رہ ہشیمہ ےیل ےریم”
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 “ ے۔ افٹئ بک بک اویت ٹیک نرونں ںیم مت”

 “ ے۔ ڑل ی ایھچ کی ے۔رہ ا آیگنہ ذینہ تہب ایھچ ںیم مہ”

 “۔نب اجےئ یگ یبک  ک رب رہ”

فف”
ف
 “....ار

 “....ااھچ....آاج ا نرونں۔ ااھچ”

 ہیاگل رک  رین یاس ےن ارمہح وک ڑب ےک آسف اج ا اھت۔نکیل رپیپ ز۔اےس وینآیکس اس ےک اسھت ںیہن اریر نکیل

 ےس انکنھپ  ے۔ کینکت ڑکپ ا  ے ارر ےسیک وک سک رطح ےس اہھت ںیم اھت ہک دنیگ ایاھجمس ن

Dog Bowl  

 الیھک ںیہن لیھک ہیے۔اس ےن یھبکرشرع  ی سٹکیرپ رش اھت۔ارمہح ےن اینپ اوٹسڈٹن اک اکیف ریٹوینویےںیم

ہک رہ  ہاےیہ اطتق اوین اینت ااسنن ںیم کی ے۔ا یتہک کیھٹ اری۔ریگل رزین نہایاےس رضررت ےس ز اھت۔دنیگ

 کیا اںیہن ںیم ،اپاتسکنیھت اج ریہ اھٹیئاُے ںیہن ےکس ارر اس ےس دنیگ اعم رزن ےک ااسنن وک ااھُٹ رک کنیھپ کیا

بس رکےتارر رھپ  ہیولگ لم رک  و نر،ےس نیت ڑپاجیت انرھ ےس اُنرھ رکین زیچ اعم یس وکیئ یہ یسیا ایوصہف 

 ےتگلےسیج ےسیا

ج
ج

 وک ےتٹسھگ ر ے اوں۔ اہیھت یسک اہن 

انکرے رپ  یہ ںیم نےک نرایم ارر وبولتں ےس نرر نیل رگا یکس وبلت ںیہن یھب کیا دنیگ ایکس وکشش ںیم یلہپ

ےیھب کیرھپ ےس ا ںیم یارر رسیت رگا ںیل ےس نر وبںیلت یباس ےناکایم وکشش ںیم ی۔نررساج رک رک یئگ
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ارر رہ ڑچ  یھت یل ھکین یسنہ وک اپھچ رک اہک۔ارمہح ےن اس  ی ےن یسنہ ناعایل“وکشش  ے۔ یآرخ یاہمتر ہی۔ںیہن

اہھت ےک تحت ولتار وک دنلب رکات  ایامت  یہپس اسالر ابز گنج ںیم اندیم ڑکپا ےسیج ےسیوک ا ۔اس ابر اس ےن دنیگیئگ

 ۔وک اکنیھپ وقت ےس دنیگ یوپر وقت ےس رار رکات  ے۔ارمہح ےن لمکم وہج ےس اینپ ی ے ارر وپر

***** 

 ،رہر ںی ےتھکیےگل۔ےلھب ےس ن ےنھکیرطف ن ہک آس اپس وموجن تہب اسرے ولگ اس  ی الچیئ ےسیرھپ رہ ا ارر

 ۔یھت یکچ ارمہح تیج ڑل ی ۔رشمیقیھت تچ او یکچ وبںیلت ی۔اسرریہ الچیت

 “؟ الیھک ںیہن ےلہپ یھبک لیھک ہیےن و اہک اھت مت ےن  مت”

 “ابر  ے۔ یلہپ ہیکش  ےب”

 “او  ا۔ ریہ ڑلڑھکایت ںیویوک ا دنیگ ےک ےیل انھکی...ےلہپ مت ےھجم نیکنیھپ رطح دنیگ  ی رپرلنشیف ےن یسک مت”

 “۔اویت امت ںیہن یابز اسھت او و وکیئ تمسق”

ے اہک ےسیج ےسیےن ا اس
ف
 او ۔ یل تیج رٹایف ررڈل پک  ی فاۂی ے

 ۔نت ںیئگ ںیونھب آوھکنں  ی یوھبر“او ۔ وھجٹ وبل ریہ مت”

 ۔گمگج رکےن ںیگل آںیھکن اکیل”بس وھجٹ ےنگل اتگل  ے رھپ”

 “ابر رھپ رکر۔ کیا و”
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 “۔اہرےن راےل اہبےن انبےت  ںی رھپ”

ے مت”
ح 
ےےن رضرر 
ي 

گ

ج

ي

ی

ی
 “ ے۔  ی 

 “۔رہ افؤل افؤل الچےت  ںی رھپ”

 “مت”

 “ںیم”

 “مت”

 “اجےن راال اہک اجات  ے۔ ررن اوں...ےھجم تیج ںیم”

انتک رمح نہ ااسنن اھت ۔رہ اےس “۔اتیزسا ن ںیہمت ںیم ،رھپاھت مت اہر اجؤ یگ نیقی۔ےھجم ایاصقنن رک ن اےن ریم مت”

 اھت۔ ےک رکچ ںیم ےنیزسا ن

 “زسا؟ یسیک”

 “ انسات ابںیت ںیہمت ںیم”

 “زسا  ے ؟ یسیک ہی....ابںیت”

بس اننس ڑپاتھ  ے۔رہ ررنم  ۔ںیہمتںیہن  ے وبےنل راےل ےکےیل اویت زسا ےننس راےل ےک ےیل ہی”

 زیپس ر ایےاوںیت توضفل الیصفت ....رڈنر اشگنپ  یاوکسل ےک نونں ےک زساںیئ ایااھکڑے ےک ےصق اوےت 
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ہا ے اگ رہ وبےل اگ...اسر نن  ....وبےنل راےل اک بج  ک یجرحںیتک بیر رغ بیجع  ی ںےنلم راےل وپیس ںیم

 تمسق رہمابن اویت رات....ےننس راےل وک اننس او اگ ....وبےنل راےل ہپ مک یہ رات...االگ نن....ایلگ ی...اسر

 “اواگ۔  ک وبےنل رےنہ راال اپلگ یہ رین اینت“”ےلم ؟ ےننس راال وکیئ اسی ے اتہک اےس ا

 اب ےھجم ںیہمت ینعیاس بس وک وھچڑر....”ڑبا اصقنن او اکچ اھت۔ راعق ںیم دیاس اش“او ا اھت  ا اپلگ۔ ےھجم”

 “زسا...  ے  ا۔  ے۔وکیئ انین جنلیچ

 “لب کھج اجؤں ونٹھگں  ی ںاہیےایھب رکر ےھجم ہہک نر ںیم اسیا اہں”

 “مت ےس....؟ ہیوہکں  ںویک زسا ںیم ومعمیل اینت”

ےن  یوجرہ سج  ی ایرطح رکُال رھتپ  ی رہ اس یتمیق“ہن وہک... ےسی.....ا ے.....رہ زگ ںیہن ںیہن ومعمیل ہی”

 لچ وسچ ںیم یاو۔ارمہح رہگ یاگل ن تہب مک تمیق

 “رکر ےگ۔ ںیہن الکزس اڈنیٹ ےتفہ  ک اینپ کیا مت”

 “رک ولں....؟ وخن یشک آج رات یہ او ںیم ہایتہ مت”

 “مت رم ا ہا ےت او....؟ و”

ےس ابرہ آےکچ ےھت  Dog Bowl رہ نرونں“ےوھچڑرں اگ....ھچک ارر وہک۔ الکزس ںیہن رم اجؤ اگ اینپ ںیم”

 ارر ڑسک ےک انکرے لچ ر ے ےھت۔
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**** 

 “نر ےگ؟ ںیہن ازمزگیرٹسمس ا مت”

 “رک ولں۔ وخن یشک او ہک ںیم ہایتہ یہیمت رہ وصرت  ینعی”

 “۔رک ا ہاےیہ یھب ۔ںیہمت وپرا ایک ےن اہمترا جنلیچ ںیم”

ررڈ رپ آےکچ ےھت ارر ڑسک  نرونں نیم“او اگ...؟ ....اس ےس ڑبھ رک ارر ایکو  ے رک ولں اگ وخنیشک اہک”

 وجہم اھت اوٹسڈسٹن اک یہ ریٹوینویےنہایرش اھت۔ز انکرے لچ ر ے ےھت۔ڑسک ہپ اکیف

 “ھچک ارر وہک ااھچ”

 لیوط وج اکیف یھت ارکاگنسربیاہجں رہ ڑھکے ےھت،اس ےس دنچ دقم آےگ ز اھکیرطف ن ےن ڑسک  ی ارمہح

 ااشرہ دنب اوےن اک ااظتنر رک ر ے ےھت۔ ۔رہ نرونں یھبیھت

اس رکاگنس وک اہوھتں ےک لب  اگلےن اک....و ںیہمت رطح الھچںیگن تہب وشق  ے ہن دنبر  ی ںیہمت”

 “اگل رک رکاس رک ا  ے۔ ںایالقابز

 ہہک وکن راہ اھت سج اک الان العج اوےن راال اھت۔“اےنپنامغ اک العج رکاؤ ارمہح.... رفتص ںیم یلہپ”
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 ۔ںیماھتایک یہ اسیابر ا کیا نرتس ےن یھب کیا یریم ٹہ ر ے او ،اپاتسکن ںیم ںویک مت ڈر رک ےھچیپ اب”

ےناےس سب اانت اہک ہک اےس رصف اپچن ٹنم  ںیم ۔دبےل ںیمیئگ تیج وگل ےپگ اھکےئ ارر ںیم کیےن نر س ا

 “ ے۔ اکر الچین  ی ڈی ک اےنپ ڈ

 “۔ایو تہب آاسن  ے....مت ےن اےس آاسن اٹکس ن ہیلکشم اھت.... ایک ںیم اس”

 “۔ یھت اجیتن اکر الچ ا ںیہن رہ”

 “؟اکر یھت ...راؤ سک امڈل  یآں”

 “........اکرکی...سب....ا اکر یھت کیاجےت او....رہ ا ھٹیب ںمت ڑلےک اکر ےک  ام رپ امڈل وپےنھچ ویک ہی”

 “رے رھپ...؟ ینی....اںیتین ںیہن ںویک نےکامڈزل ہپ نایھ ںویاگڑ ںمت ڑلایک ہی”

ارر اس رپ وپرے اچپس زہار  ریہ اکر رراشکپ ںیم ....اےلگ ہار ےنیہمرصف ہارٹنم اکر الچ یکس رہ”

 “ ےگل....ارر...سب

 او۔ سب ہہک ریہ ےسیا ہہک راہاو اےنت بس رپ یھب وپاھچےسیج ےسیےن ا ناعایل“....؟سب”

 “ناہلخ ان ےک رھگ دنب...سب ا....ارر...ارر...ریماہں”

ررک رک وپاھچ۔ارگ اےس  وک اووٹنں ےکےھچیپ اس ےن رگنن وک اکلہ اس مخ نے رکیسنہ“ناہلخ دنب ۔ اہمترا”

ےن ارمہح ےس الان  ،اسرےنھک ںیم وک اقوب ںیم یسنہ اھت اینپ ہاےیہ اےس لھک رک سنہ انیل ،ویھت آریہ ےباحتاش یسنہ



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 224 

 یاسر رطح ےس ہن ےسنہ ہک ارمہح ربا امن اجےئ۔نکیل یرب اھت ہک رہ اینت اب رہ اس وکشش ںیم ایل رخ ریھپ

رہ نرونں ڑھکے ےھت ارر وخن  سج ےک ےھچیپ اھکیےک ےلھک آامسن وک ن امرٹسچنای۔اس ےن رس ااھٹوکشش ےباکر یئگ

 ۔ای اقوب اواجےن نوک ےب

***** 

ےب اقوب او رک ےتسنہ رہ  ےسیا ...نکیلبس اگل رکےت  ںی وخ وصبرت ااسنن اھت،ےتسنہ اوےئ ااھچ اتگل اھت ےسیج کیا رہ

۔ارمہح ےن اہھت ابدنھ ےئل ارر اےس وھگرےن یگل گل راہ اھت....ارمہح ےن اہھت ابدنھ ےیل  ارلم ااسنن ںیہن کیا

ں ن ۂیےرےنھک راال ایھب آںیھکن یس ررھت  ی رکس زیہ ۔نکیلارر اےس وھگرےن یگل
 
ہ

ج

ب

نر  رایل ںویلتپ راہ اھت ہک اکیل ھکی

اھت۔ رہ  اوےئ رہ تہب نرر الچ ایگ ےتھکیےس ن بیرق ںیہنج آںیھکن ۔ ریہ ںی اےس افخ او رک وھگر ریہ آںیھکن

 راہ اھت۔ ںیہن نرصف اعایل

 آوھکنں وک اصف رکات ارر ارمہح ےس اتہک۔ ۔اینپدنچ دقم ےھچیپ ےتسنہ رہ دنچ دقم آےگ الچ اجات ارر یھبک ےتسنہ

 "ارر سب۔۔۔ اہمترا نہلخ دنب"

۔ یھت ابت ںیہن ےنسنہ  ی وکیئ اینت ۔اس یمیگل ےنھکیاو رک آس اپس ن ۔ ارمہح رشدنمہ یسابر ایک نر نیت اسیےن ا اس

ےس ابولں  ارر شیط ایک ےس ےھچیپ یناشیپ وٹلں وک اڑ ر ے ےھت۔ اس ےن ےصغ ےس ابولں  ی اس ےک ےلھک ابل اوا ںیم

رطح  اپولگں  ی رک راہ  ے ےسیک ےبزعیت اگل ےک رہ اس  ی ےسا یگل ےنھکیےس اےس ن .رہ اخومیشاہھت الچےن یگل ںیم

 .رک یل یرایت ابر رھپ ررےن  ی کیارمہح ےن ا رےنہ رایل رسنہ راہ  ے رہ رتق ررےن وک ایت
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 ارر ایس وخن رپ اقوب اپ اکس و اس ےن ارمہح ےک ےصغ, ررےن رپ آامنہ لکش رپ وغر ایک نلکشمب اعایل ںیم رین یہ ھچک

 ۔رتق ارمہح اےس ےس آےگ آےگ الچےن یگل

***** 

 اج ریہ الچیت زیت ۔ زیتاوا ےک وھگڑے رپ وسار یھت رہ و ےسیج اکپل نکیل اس ےک ےھچیپ نارمہح۔۔۔۔۔ " اعایل"

  ے۔ رک ریہ ںویک اسیہک رہ ا ۔ ارر رہ ھجمس ایگیھت

 "وبقل رکات اوں۔ اہمترا جنلیچ ںیم وھکیارمہح۔۔۔" انرھ ےھجم ن"

 کفی۔ ااشرہ دنب او اکچ اھت۔ رٹاھکیاس ےن ررک رک ذرا اس ٹلپ رک ن آراز آیئ الچےن  ی زیت وک اےنپ ےھچیپ ارمہح

 نزبسن اوکسل اک اوٹسڈٹن اعایل ۔ ڑسک وک اپر رکےن راےل ڑسک اپر رک ر ے ےھت ارر ان ںیمیھت رک یکچ

 یالق ابز یھب رک راہ اھت۔ ارمہح وک اگل ہک رہ ذماق رک راہ  ے ارر رہ یھبک یرایت ڑسک وک اہوھتں رپ اکٹےن  ی ٹیامررگ

رمچ اصمےحل ےس ےکپ اوےئ  رہ اےس زیت اہک اھت۔۔۔الص ںیم اس ےن ذماق ںیم ہکناھکے اگ۔ ویک ںیہن

ےکس اگ ۔۔۔ اےس  ںیہن اھک یہ نہایٹلپ ےس ز کیہک رہ ا یھت ۔ ارر رہ اجیتنیھت یتہالھک ا ہا دنچ ںیٹلپ وقرےم  ی

رکےت اوےئ ڑسک رپ ےس زگرےت  اسیاگل راہ اھت۔۔اےس ا یرہ و الق ابز ۔۔ نکیلڑپ اجےئ یگ اینزرابن وٹک اینپ

اےٹل ےٹلپ  ےسیا ریٹوینویےیڑب ہک اینت ںےھت۔۔ ویک ںیہن ان۔۔۔ رہ اےنت ریحاھکین اوٹسڈسٹن ےن یھب ریٹوینوی

 ۔۔یھت یڑپ یاوٹسڈسٹن ےس رھب

 ےس وھپاتٹ  ے۔۔۔ زنیم وج نل  ی وھپل
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 نرام اپات  ے۔۔ ےک اسےںیم تبحم

  ے۔۔ اتیوجن دبل ن اینپ نر احوتلں ںیم ااسنن

 ۔۔۔احتل ںیم تبحم  ی ی۔۔۔نررس احتل ںیم بتک  ی کیا

**** 

اکم  ہی۔۔ارر  یھت وجن دبل یکچ اھت۔۔اس  ی ںیہن و ابلکل یھب احتل ںیم بتک  ی نڑسک ےک اپر ڑھکا اعایل ارر

اھت۔۔امرٹسچن ےک ےلھک آامسن  ےن ایک ڑل ی اویئ یتھکیےس ن توک ریح ن ای اویئ ڑسک ےک اس اپر رشمق ےس آیئ

 او اتکس اھت۔۔ یھب نہایےلت۔۔ نرونں اس ارر اس اپر ڑھکے ےھت۔۔ افہلص اھت۔۔ ۔مک اھت۔۔ ز

"Keep calm and love fridays"  

ے رکےت  ںی روعمجں ےس اانت ایپ رنیوی( ارر ںیرپ وکسن ر ے ارر وعمجں ےس تبحم رک )

ک

ےہک 
ی 
ے
ف
 ے
ی
ز،

ج

اوزلٹ،  ر

 ڈایئ ای۔۔  ،زیرئ ول رفاڈیئ ے،رفاڈیئ سٹیاگڈ ا وہگجں ےک  ام ار امیئ ینررس اشسپ ارر تہب یس اکیف رسٹن،وٹسیر

 ۔۔۔یھبےےسیج ےولاز رفاڈیئ اریلن رےتھک۔۔ ارر امیئ ے،ےسیجافر رفاڈیئ

( اک وممس رشرع اھت۔ رہ وممس اب بس نن ہعمج ےک نن  ںی ایدخا ے) ار ریمزیآررفاڈیئ زیاگڈ  اؤ آل ڈ ارامیئ و

 اک ارر وتبحمں اک وممس ںاک، وخویش ناجات  ے۔ رہ وممس ےسج رکسماوٹہں اک، اانیمط اک اسرا اسل ااظتنر ایک

 _اک یھب ںاک_ارر ویٹنھگ تحاجات  ے احتفئ اک_ایس اہک
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دنب  ینویے ک ےک ےیل یونجر ہاوےن اگل_ابرہ نربمس ےس ریت رھب ےک رگن ربےگن رپدنرں ےس آابن امرٹسچن اخیل ن ای

 راہش اگ ںی اوٹسڈسٹن  ی ینررس اہراسرر آس اپس  یOUK(راہش اگہ رھت ررک اپرک)اوٹسڈٹن  ی یھت

ےرشرع رک ن ےنوممس ےن اےنپ رگن ڈگنھ ناھک Sterotypeےک ر رباطہینار اوےن ںیگل اخیل

ئ

 ی 

اجب  رہشرں ےس آےئ اوٹسڈسٹن اےنپ رھگرں وک ےلچ ےئگ_نررسے وکلمں ےس آےئ ھچک امرٹسچن ںیم نررسے

  ی تحایس رہج ےس رہ ےئگ،ھچک اےنپ نروتسں ےک اسھت ان ےک رھگرں وک ےلچ ےئگ ارر ھچک نررسے وکلمں  ی  ی

_ارمہح ےن  ڑپےن یگل تفم سب رسرس امدنن آےن رایل سپمیک ڑیٹوینویےس  ٹیرٹس رکےن ےگل_اکپریل یرایت

رکات اھت_ارمہح  ایےس رحتک رکات رظن آ یاہجں رہ حبص اوٹسڈسٹن اک وجہم زیت اھکیآوفسکرڈ ررڈ وک اسنسن اوےت ن

_بس وک اےنت زہاررں یھت اجیتن اعطق ںیہن _ارر ںیہنجیھت رہ اجیتن ںیہنج نم ےس بس وک سم رکےن یگل کیا

 ے ہک اس اموحل ےک دبل  راہتسب او یکچ ولعمم اھت ہک رہ اس اموحل ےس اینت وک_اےس ںیہن اوٹسڈسٹن ےک مج ریفغ

 زجابیت رکاےس اول ڑپےت__رہ اینت ھکین اخیل اخیل ےسی__ آوفسکرڈ ررڈ وک ااناس او اجےئ یگ ےسیاجےن ےس ا

 ڈریھ رںرطف اھبےگ__ڈریھ اوٹسڈسٹن ابزاررں  ی دنب اوےت یہ ینوی ے__اےس اب ولعمم او راہ اھت__

 __رکےت یاردیرخ

 __یھت لمکم او یکچ ابیرقت یرایت  ی رپس لیس اوٹسڑ ںیم اےکس

**** 

 __رہ اےنت نونں ںیمیھت یئگ یرباھ ن ہٹنھگ ارجت یھب یف ان  ی یھت رہ نن رات اکم رک یتکس وپرا ہنیہم کیا اب

اک  ہڈامئ رریغ __رشیلیھت وپڈنذ امک ا ہایتہ ہیوپڈنامک ےتکس ےھت ارر ارمہح  نہایز اکیف نونں ےک ےئیل نہایےس ز نہایز
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 اینت ہک رہ نررسے وکلمں ںیم یھت ت__اےس ریحیھب ناعایلاج راہ اھت__ارر  ےک ےئیل تحایس  ی رپویرگرپ 

اجےت  ںیہن نررسے رہشرں ںیم ےسیو ولگ ا ںیم ،اپاتسکناج ےتکس  ںی ےسیک ےس وھکےنم رھپےن ےک ےئیل آاسین

 __وپڈن عمج رک ا اھت کیا کیاھت__اےس ا ایاس ےن ااکنر رک ن ےنلچ وک اہک اھت،نکیل __نامئ ےن اےس یھب

ےگ،مہ ےن اخص  سب ےس اجںیئ ایےنیاو__مہ رٹ ےتگل ےنتج مت ھجمس ریہ ںیہن او اےنت ےسیپ طلغ ھجمس ریہ مت

ےئگ  ر ںی ںیہن اولٹ ںیم یژگل رخچ او ےگ__مہ یسک ےس امہرے تہب مک ےسیپ ،نج ںی ڈاکسرٹن اپس ےئیل

ز ںیم

ج

ز
سلل
 __ےن اےس انم ا ہااہ _رشیلراےل اوزلٹ ںیم تہب مک تمیق ایےگ  ر ںی ہکلب 

 __"وپڈن اچب ا  ے کیا کیا ،ےھجماج یتکس ںیہن رھپ یھب ںیم"

 __"وقعمل  ے  ے _اہمترا دصقم یھب کیھٹ"

ہن ہک  ا  ہک ےگل یہ ںیوک اانت آرام ن رںوج ریپ وجےت  ںی ےسیا ےئگ رھپ رفاسن__اہک وکیئ اجںیئ نیممہ ےلہپ وسدیئ"

 __"ےگ ےتلچ ر ںی نہپ رک آھٹ نس لیم ہک مہ اںیہن

 __ایاس ےک اوٹسر آ نےس ےلہپ رات وک اعایل اجےن

 "__اوں  ا اکم و رکیت ناکن ںیم __" "وجوں  یاوں وجےت ںیہن لب انبیت ںیم"

گل راہ  ے ہک مت ےن حبص ےس اب  ںویک اسیےک اپس اجرں__" "ےھجم ا نیم اوں__مت زلیس ںیہن نیم زلیس ںیم "

 اویت یہ یڑکر __" "اکیفاو ےتکس  ںی یھب نہای__ز ںی ےک ےیپ اکیف ی ک مک از مک ےس نس پک ڑکر
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اےنت ڑبے اوٹسر  ےسیج یھت یہاظرئ رک ر ےسیارر ا رصمرف یھت ےسیےک اسھت رہ ا رٹ ے__"ولکزئر رپ رےھک ویپمک

 "__ڑکرا رک نے رہ زابن وک یھب ،بجاویت یاس رتق ڑکر  ے__ "اکیف رکیت یہ اک اکم ایلیک

***** 

ےس ارر  ےنیپ اک اپین ںرس زونیم یرک ا وھچڑر انس  ے نررس ابںیت  ی مک یلقع یسیرک ےک راسپ آر و ا تحمت ایس دیاش"

__"اتگل  ے مت رپ اکم اک وبھج تہب ےھ  ںی او اجیت کیھٹ ںایرامیب نامیغ ےس تہب یس اسسن ےنیل اضف ںیم

 ۔"نکیل ایوھں۔"ارمہح ےن ےجہل وک وبضمط انب امکلےوبضمط ااصعب  ی ۔"ںیم ایارمہح۔اےنس ےجہل وک ارسفنہ انب

ھاۂر

م

ی

ب

  ھچک ارر ہہک ریہ ی

ئ
ی

 ۔ہکلب ارگ مت وہک و ںیم الچ اجات اوں رفاسن ںیہن نڈیوس ےھ ۔ارگ مت وہکو ںیم لکش ت

ک ۂ ااظتنر  ےنھکین ہیاو ۔""ےھجم  مت ےھجم تہب سم رکےن یگل اجےن ےس ےلہپ یہ ےےھ ریم لایخ ا۔ریم ںیہن اجات یہ

 ڑباھ نے۔" "ںیہمت ایےوھاؤں ےن مت۔رپ ےس اپلگ نپ ےک ارثات مک۔ےیک ارر رفاسن  ی نڈیاگ ہک وس رےھ

اوےئ الرپراہ اظرہ  ےتھکیرطف ن  ی کیدقم آےگ ڑبھ رک وجوں ےک ر ر ے اگ ۔" اس ےن دنچن ااظتنر ںیہن اریم

رہ اجےن ےک  "۔اس ےن اہک نکیلںاج راہ وھ ۔ "ول ںیم ریہ ےس الان اکم رکیت رکےت وھےئ وپاھچ ۔ارمہح اخومیش

ں نہپ رک  وجےت ہاںیئہ ےسیا ۔ "اںیہن وک وتمہج ایک نیمزلیس کی۔"رلم"اےنس ا ہگج ےس الہ ںیہن اینپ ےیل
 
ھی

ج

حیئ

 ہی

 ہی۔" یھت رہ رشارت ےس رکسما ریہ اھکیرطف ن ےن وچکن رک ارمہح  ی ن۔"اعایل ںیدمن رک ایکن زیلپ اڑ ںیکس

 اتلم۔"رلم رپ اکم اک اکیف ھچک اڑےن اڑاےن راال ںیہن ںاہی۔ ںیہن ملف اک ٹیس رچویف ۔وٹ یمناکن ےھ کیب وجوں  ی

  وبھج اتگل اھت

***** 
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ھاۂرے اس زلیس

م

ی

ب

 لچ ایگ نےھ ۔"ہنم وسبرات اعایل یپ نہای ے ارر نس پک ےس ز یل یپ اکیف یڑکر ےن یھب نیم۔

  ی وھ ۔رایسپ ۔مت ھجم ےس اناھر ےل یتکس  ںی عمج ےیک ےن ھچک ےسیپ ۔ اپچن ٹنم دعب ےس رھپ رہ اےکس اپس اھت۔"ںیم

اہھت رھک  ےسیےگ ۔" ارمہح ےن رس رپ ا رک ںیل و مہ اسحب کیھٹ اویگ یاشن ی ے ۔بج اہمتر ںیہن یدلج وکیئ

نررسے ولگ ےنتک کلم وھگم  ےسیارن۔ارر ا نیا،اریزغم  ا اھکؤ۔ر ااجؤ ریم وھ دخا ےک ےیل ہہک ریہ ےسیج ےیل

 لکن۔ڑھکےاس ےنہ ریھبت ےک ےیل تحایس ولگ اسرا اسل اکم رکےت ارر ان۔نونں ںیم ہیرھپ ےکچ ےھت ۔

 ےھت۔ارگ اباب  ی عمج ےیک اس ےن رامئ وک راسپ رکےن ےک ےیل ےسیپ ہیےنکیل یھتاےھٹک ےک  ے ۔اکم رک ےک ےسیپ

ےنانا وک  ا نے ن آگ ہن ےتگل ارر اس ےن ےسیپ ناکن ںیم

ئ

۔ ۔وھیتےک اسھت لکن یکچ اریر وھےت و رہ۔یھب ی 

 ےکےتحایس نررسے وکلمں  ی دنچوماعق نے نے یگ اےس زدنیگ دیاش ہکناس ےئل ویک من ںیھت آںیھکن ایکس

ارر  ریہ نل وک وبضمط رک ےک رہ۔ارررر اٹمئ رکیت ۔ریخبس نرتس عن نے ےکس یگ ہیےدیاےس رہ اش نکیل ےیل

 ےس بس ےلہپ اسیج یونجر ہہک ریت یھت ہی۔وخش آدنئ ابت رضرر اجیت یتلچ ل ک دیپ ریٹوینویاب  کیا ےتفہ ںیم

 ریٹوینویےگ ۔ ےک دعب آ ا رشرع او اجںیئ اریئ رشرع ےھتاس ےئل بس وین ازمزگیا ےتلھک یہ ینویوھےن راال اھت۔

وٹنھگں رس رھک رک  وگن ںیم ۔نانا  یرےنہ رایل ہک الاور  ی یھت او یتکس ربخ ںیہن ہیےےک زہاررں وٹسڈسٹن وک یھبک

ے رپ رگےن رایل ریٹوینوی ے__رہ  رک ریہ نایان بس وک انتک  ررےن رایل

ی

ب
 ےربف وک وھگر
ئ
 ے
ہ
 رکیت یعس ارر رکسماےن  ی 

 یتھکیوک ن کفیرٹ اجیت  ے ارر آیت او اجیت یآرک ےک اپس آ رک ڑھک ریٹوینویے ی ارڈل سپمیک رہ ے__

ربف  یلیھپ  ے__ارر نانا وک امرٹسچن ںیم او اجیت یس یلیگ یلیگ  ے ارر آںیھکن  ے__اس ےک ہنم ےس اھبپ یتلکن

 __ ے نل الھبیت  ے__ان ےس ابوں ںیم وکشش رکیت  ے__رکسماےن  ی ناھکیت
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 "آےئ اگ ےگ رتق ںیہن و آ اجںیئ اہمترے اپس ےھت__ ےسیپ __ےنتج ےسیپیچب یریم اجیت مت یلچ"

ےے__اےلگ اسل  ک و ںیماجر یگ اےلگ اسل  ک یلچ ںیم"

ب 

ں
 
ہ

 یلست اوں  ا__اس ےن نانا ےس اہک ارر وخن وک یھب 

 "__ین

__ان ےک رہ بس رتق ےک ااشرے ےس ےتلچ  ںی اھتم رےھک  ںی ابوہنں ںیم ےن ےنتج وھجےل اینپ زدنیگ"

 __ڑپات  ے رتق ےک ااشرے اک ااظتنر رک ا یہ وھجےل ےک ےئیل

***** 

 

 اہک اجات  ے ہک ارر

 ل ےرکسمس ڈنیک زیچ یرایپ ایک ہک

  ے ےس وخن وک اھچنرر رکیت رنیم وشرروغاغ.. نکیل رکیت ںیہن

  ے اجیت یلچ متخ اویت ہیےس __ رغیض ےب

اوےت  یہ ہک آپ رھگ ںیم  ے یتح و اتسیت یھب نایےو اہک اجات  ے ہک بج رکسمس آات  ے و رھگ  ی یھب ہیےارن

اوا  اتکنیھچ رکسمس ولف اک اکشر او اکچ اھت وکیئ رپوی__ ارر اسرے اک اسرا __" اسرا امرٹسچن__ارر اسرا رباطہین ںی

ارےچن وتسن رپ تہب ڑبے  ںیم رکسمس امرٹیک رٹنیس __ یٹاھترکسماات اوا رضرر رظن آات  آات اھت نکیل رظن ںیہن
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 ںیم ںاپؤڈنز رکسماٹہ بس رپ اھچنرر رکات اھت__ رکسمس ےک ڑبے ولیم اھت وج نیلم ایگ ایےس اساتنالکز وک اھٹب ن

 جس اکچ اھت ںیم رٹنیس نر وس ےس زادئ ااٹسزل ےک اسھت ااٹسل یٹ امشر اوےن راال ہلیم

 ۔

ہک  ںیھت رکیت یدگدگ ںیزیچ  ی لیس رھبےت ےھت۔اہجں ریھک ںایارر نن اقلقر ںیھت گمگج رکیت راںیت اہجں

 .... .مہ  ںی و ںیہن یگنہم نہایےل رک اجےت....ز ںیہن آرخ ےھجم ااھٹ رک اےنپ رنم رگم رھگرں ںیم

ےک  وک اکیف۔ربرگ ںیھت او اجیت وٹےنٹ یسیج ںاایلگن ےن اےس اکھت ڈاال اھت ۔لب انبےت انبےت اس  ی نیتایز  ی اکم

 ۔یھت ۔نانا ےس ابت  انکمم او یئگ ارر رھپ ےس اکم رپ آاجیت ۔رھگ اج رک دنچ ےٹنھگ وسیتیھت اسھت لکشمب ادنار رکیت

 و اناس او ےئگ۔ نونں دعب ابت اویئ نانا ےس اکیف“او مت؟ زمکرر او یئگ ینتک”

 او....ےنتج ےسیپ احتل....اتبؤ اےس مت ررز ےنتک ےٹنھگ اکم رکیت ہیےیاہمترے ابپ وک ناھکات اوں اہمتر رہھٹر”

 ے ۔نر اکم  ےتیاڑا ن ںیم ںوضفل رخویچ ولگ اینپ ہیےےسیپ نہایاو اس ےس ز تنحم ےس رک ےک امک ریہ مت راہں اینت

ےنتک اوےت  رھگ ےک اکم یہ کیانس۔ا ںیہن اچبؤ نکیل ےسیپ روخ افرغ رک کیامں ےس اہک ا یرھگ،اہمتر  ںی آیت ںراایل

ےرتیق بےبتک اکایم وھکیارر ن  ںی ر ےت یہ ےک ریغب ںو ولگ اکم راویل او راہں یھب ارمہح.....اہجں مت ریتہ  ںی

 “۔ ںی وقم آےگ یہ .....مہ ےس و تیثیحب ںی ہتفای

 .......یتہک ایک ریہ ےس نانا وک یتنس اخومیش رہ
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نرں اگ۔اب احتل ےلہپ ےس  جیھب ےسیپ رک ےک ںیہمت ےسیت ےسیج نر اجب....ںیم وھچڑ”نن اباب اک وفن آایگ اےلگ

 “۔رتہب  ںی

 “او اجےئ اگ۔ و بس کیھٹ یگ اوں،بج اعنت او اجیئ اجیت کھت ےاس ےیل اباب ےھجم اعنت ںیہن ںیہن”

***** 

 “رپاشن او ۔ ےسیاررےپ ےکےیل کیا کیاپانل ہک مت ا اخدنان ںیہن وکیئ ںیہمت”

  و اس ںیم او یکس اب  ک وبضمط ںیہن وخن وک اپانل  ے اباب....ےھجم وخن وک وبضمط رک ا  ے...ںیم ےھجم”

ھجم  ںڑلایک تہب یس یسیج ےہن اوں....ریم ناشیوصقر  ے،آپ اک  ے..امہرے اظنم اک  ے.....آپ رپ اریم

رطف وہج   ی ارر رہین ....آپ امح،یلعتہب آاسن  ںی و اجب یہ ی۔ریم ںی تخس اکم رک ریہ نہایےس ز

اپاپ “اوں۔ بارر اکایم ںی...تنحم رکآےگ ڑبںیھ ںیم زدنیگ رطح رہ یھب نل ہااتہ  ے نررسرں  ی ا۔ریمںین

ےنلم  ںیم ،زدنیگایاگل ںیہن اس ےن اہھت یھب ںیہنج ےیرٹارفسن رکران وھتڑے ےسیپ ےن اس ےک ااکؤٹن ںیم

زتمح  اھک ا اھکےنوک اتلم ر ے و وخن اھک ا اکپےن ی ڈیم یڈیاھت ۔ر ایانب ن اسیآرام ر آاسش ےن اےس ا راےل ایس

زے انبیئ ان نرونں  ی یھت یئگ Dramsonاسھت ےکےکریابر رہ ڈ کیرکات۔ا ںیہن یھب وکیئ

ی
ج

وک ےل رک  یڈوکم

 رٹیےن ر کریو ڈ ایارر لب آ ۔الماقت ےک دعب بج امندنئہ الچ ایگامندنئے ےس الماقت ےط یھت کیا ان  ی

سک ےک ”ےھت۔ ےیےن اسنئ رک ن کریڈ وجھبانے....لب ےک ےچین ےس اہک ہک رہ اس لب وک آسف ںیم

 “آسف؟
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**** 

 “اپاپ ےک آسف ےریم”ےنسنہ اگل۔ کریڈ

 “اوں ۔ یتیےپ رک ن ںیم  ںی نرر ان ےک آسف اجےئ اگ...وھتڑے ےس ےسیپ اینت لب”

 “۔ےصح نار  ںی ےےک رسیت Dramson  ے رہ روٹسرٹن ںیم ایس ںیہیاپاپ اک آسف  ےریم”

 “ ے؟ اتین ںلب ویک ںیہمت رٹیےصح نار  ے و رہ ر ےےک رسیت ںاہیاپاپ  اہمترے”

ےي ےفے ان”
ی

 بت آاتاوں بج اخیل ںاہیےرکرں.....ںیم ایہن آ ںاہیے ے ہک ںیم ایگ ےس عنم ایک ےھجم یتخس کت

ےںیم اوےت  ںی اپس ےسیپ ےاوں ارر بج ریم اتیلب رپ اسنئ رک ن ںیہن نہایاھبکر ز او اکچ اوات اوں۔یھبک بیج

 “ ے۔ ےھجم لم اجیت تیراع یس آرک ےپ رک اجات اوں ۔اینت ںاہی

 “بس؟ ہیاہمترے اسھت   ے رھپ یھب رٹنوٹسیاہمترے اپاپ اک ر ہیہہک ر ےاو  مت

 یرٹکیف کیا  ی ںویآےئ ےھت۔نس اسل  ک اوہنں ےن اگڑ اکم ےک ےیل ںاہیےس  ہکیافنر ارم ےریم”

ان اک انہک  ے ان نس اسولں  یھت وب آےن یگل  ی  ے ان ےک مسج ےس لقتسم لکیمیک اک اکم ایک افصیئ  ی ںونیشم ںیم

و  یلم ےفحت ںیم بج اںیہن ڈہیب  ی ٹیرگس کیوخاشہ وک نابےئ راھک ارر ا  ی ےنیپ ٹیاوہنں ےن اےنپ رگس ںیم

ےک رظن او  امکےئ ےئگ اسرے وپڈنز نوھںیئ و نا اسولں ںیم یل ہک ارگ اوہنں ےن رہ یپ ایاوہنں ےن اےس الج ن

 ںیم ینویےیڑب رکات ہک رہ امرٹسچن یسیج وسٹ ںیہن ہیرپ  راہ او اس ےک ےٹیب امیض اسیےگ۔سج ےک افنر اک ا اجںیئ

ےاکم ایک روٹسرٹن ںیم ےن ایس ،ںیم ںیم ںویٹھچ رکے،اوکسل  ی یھب شیع ےسیرپ ا یئامک ارر ابپ  ی ڑپےھ یھب
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اھت  ایگ ایرتق اجب ےس اکنل ن اھت ۔ےھجم ایس ایرررک وک ناکھ نے ن کیااٹسف ےک ا ےن ےصغ ںیم ابر ںیم کی ے ا

 “انب رک الان رخہا اتلکن اوں۔ زیڈاوکرٹم اب ںیم

 “۔امکےت ںی یہ ارالن ےک ےیل اینپ نیرادل آرخ”

**** 

ےگ و  وسےتچ ر ںی رصف ارالن اک یہ نیاسرے رادل ،ارگان  ی اوں ،سب تہب اھک یل اانت ڑبا او ایگ و ںیم اہں”

 “اک وکن وسےچ اگ۔ ااسنتین

 اس ابت وک نس رک ےننبےگل ےھت۔ ںیم ارر وسال ارمہح ےک ذنیہ کیزہار ا کیا“اک ؟ ااسنتین”

ےک ابرے  ےگ و لک ااسنتین وسےتچ ر ںی ارالن اک یہ امک امک رک رصف اینپ زدنیگ ی...ارگ نر ولگ اسراہں”

ے ےک نارئے اےنت دحمرن ںیہن زدنیگ اینپ وکن وسےچ اگ....ںیمہ ںیم

ئ

 
 

اک  زدنیگ یاسر یہک امہر رکےن ہاہ

 “....افدئہ نے احلص رصف دنچ ارفنوک یہ

 ۔رہ الوجاب او یکچرک یکس االگ وسال ںیہن ےیل ایس یھت رطح ھجمس یکچ ےک اس وجاب وک ایھچ کریڈ ارمہح

 اتبیئ رہم  ی یارر نرونں ےن ڈیل آیئ نن ےلہپ رہ اسنانھ ےک اسھت رکسمس امرٹیک کی۔رکسمس ےس ایھت

 اسل ےک ےلہپ ےتفہ ںیم احتفئ وگنماےئ ےھتےئن اوہنں ےن اےنپ بس وچبں ےک ےیل  ی یاردیرخ ڈریھ رںڈریھ

ارر آ رک  آیئگ ینویے۔۔اسنانھ وک رھگ وھچڑ رک رہ اینپ ی یھب یاردیرخ ھچک اس ےلسلس  ی یھت یھب یاشن ومرنگ  ی

 یھت اوا لچ ریہ دبےل ر ے ےھت زیت حبص ےس یہ ر۔وممس ےک ویتاو یئگ یڑھک ےک آرک ےک ےچین ارڈل سپمیک
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 ھکیندنھےل آامسن وک ن یےک اسھت کٹ رک ڑھک اروین رہ رحماب  ی یھت ینربخ   ی یےن ربف ابر زوین یس یب ارر یب

بس ااھچ  ہی۔اےسںیھت آ ریہ رظن ںیہن ںیزیچ ںیزیچ ارر ھچک نرر آےگ  ی یھت اج ریہ یہ ندنھ ڑبیتھ یھت ریہ

 ینویےرہ اینپ اجب ہپ اج ا اھت ہٹنھگ اھت رھپ اےس راسپ اینپ کیاک ااظتنراھت اس ےک اپس ا یگل راہ اھت اےس ربف ابر

  ی رایپ ےکاگےل امں  ی رریئ ندنھ ارر ڑبےنھ یگل او یئگ اوا اررزیت یھت ہایتہ انھکیوک اوےت ن یےک آےگ ربف ابر

 ارمہح ےن اےنپ رسخ نااتسونں راےل اہوھتں وک الیھپ او یئگ ۔اوا ارر زیترپ ربےنس یگل ےس زنیم رطح رنیم

وھپل ربف ےنب ارمہح   ے،دیفس اتیراولں وک اتسمہن اس رک ن ےنھکیابر ن البہبش رہ رظنم  ے وج یلہپ ی....ربف ابرایل

اھت  نآراہ  ے رہ اعایل وکیئ اھکیاس ےنن ،نرر ندنھ ںیم یھت او ریہ نریتس رکےن ےگل،نرونں ںیم ےس رشارںیت

ااترےت رہ اہجں  رپاےنپ رسخ ناتسونں  وک ےتٹیمس ںوشیر اھت۔ربےلیف ںیہن ن۔رہ اعایل رھپنرر اوات الچ ایگ ایآ بیرق

 “اھت؟ ایرظن آ ںآات ارر اجات ویک ناےس اعایل”۔ رہ یئگ یاہتں ڑھک  ی

*** 

آ راہ اھت،اوفسکرڈ ررڈ وک اھبگ  رھپ وکیئ ات۔ندنھ وک ریچیل یوکٹ ےک ادنار اس ےک روجن ےنمہس رک رھج رھج رگم

 یس یزیت ںیم یربف ابر یئگ ےک اسھت ٹمس یس اروین رطف ڑباتھ اوا ،ارمہح رحماب  ی  ی ینویرک اپر رکات اوا ،

 ںیھت کھت ریہ ںیہن آںیھکن اس  ی ےتھکین وکوھپار  ۔اس ےک رسخ نااتسےن من او ر ےےھت ربف  ییھت آیئگ

ےھت ان رپ ربف  نہایوھپل ےھت۔وھپل تہب ز دیفس ےلیپ ےلین رطف آراہ اھتاس ےک اہھت ںیم وکن اس  ی ہیارر 

 ایارر اربر ااکچ رک رکسما اھکیاھجڑ راہاھت ۔اس ےن رگنن وک مخ نے رک ارمہح وک ن ۔رہ ابرابر اںیہنیھت رگ رک مج ریہ

ربارب  ہن اوےن  ی کفی،رٹ اھکی۔ارمہح ےن مہس رک آس اپس ن وک اڑ رک ےل ایگ ارر اس ہیبش ایوھجاکن آ اکاوا  ۔زیت
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۔ اس اک نل وخف ےس مہس راہ اھت ایانلچ رشرع رک ن لدیپ زیت سب ارر ارم ہح ےن راہ ں ےس زیت ناک ولگ ےھٹیب ،ااکیھت

 وھچڑےت.....وخف اس ےک روجن ںیم وک اےنپ ےھچیپ ینویے۔اوفسکرڈ ررڈ رپارر رھپ اھبےنگ یگل ےنلچ یگل ۔رہ ارر زیت

رطف آ راہ اھت ۔رہ  رہ ہگج اھت۔رہ اسےنم ےس اس  ی آےگ ےھچیپ ابںیئ اس ےک ناںیئ نرک راہ اھت۔اعایل تیرسا

 ہاےیہ ںیہن ناعایل اھت۔اےس اےنپ اعتبق ںیم ںیہن بس کیھٹ ہیاھت  بس ایک ہیےساےس اکپر راہ اھت۔ ےھچیپ

 اک ےس نرن  یاھت۔ڈنھٹ ایوکن اھت سج ےن اےس رگا ن ناعایل ہی۔اھت۔ربف رپ اھبےتگ اھبےتگ رہ لسھپ رک رگیئگ

رطح اھجڑا ارر  ۔اھٹ رک اس ےن ڑپکے اھجڑے۔رگنن ےس ےٹپل رلفم وک وھکل رک اس ےن ایھچرہل وھپیٹ  ی

 او ریہ فیلکت۔ارر اےس یھت اےس ڈنھٹ ا رک ریہ ارتیت ۔ربف اس ےک روجن ںیماین رگنن ےک رگن ٹیپل

وج ےب رتق  امدنن یھت  ی اس یلک یلھک رہ زخاں ںیم وکٹ ارر رسخ رلفم ںیم رسیئم ےک اموحل ںیم ے۔دیفسیھت

 یھب ےک اگےل ایھب ۔رریئیھت اج ریہ وھچڑےت رہ آہتسہ آہتسہ یتلچ وک اےنپ ےھچیپ ینوی ے۔ او اجیت ہدیےنلھک رپ آدب

ربف  یسیک ہیاس ےن  نکیل یھت آیئ ےنھکین ی۔رہ ربف ابر ےھتاکٹ ر ے  رگ ر ے ےھت۔اس ےک ےلھک ابولں ںیم

 دباتل اج راہ اھت۔ ںیم ے۔سج ےن اس ےک ادنر ےک اہبررں وک متخ رک ڈاال اھت۔اسرا زبسا دیفسیھت یھکین یابر

** 

 “ ے۔ ہن او ،رہ اہبر وک لگن ےل و ومت اویت ںوخوصبرت ویک یھب زخاں ینتک ارر”

 ںویک اسیا نکیل یھت رپ لچ ریہ زنیم  ے۔رہ ربف ےس ایٹ ومت دلج  ازل اویت ہیےےک ےیل ںڑلویک رشمیق ارر

  ے۔ نسنھ ریہ ںیم گل راہ  ے ہک رہ زنیم
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ڈاھرات  ے و نل لج رک....ھجب  ریش ہی......ااسحاست اک ااھکڑا  ے ارر نامغ اس ااھکڑے اک ریش نل

 ......اجات  ے ایرگن رگن اپ ریش ہیےاجات  ے......رشمق ےک ااھکڑرں ںیم رک....ڈنھٹا او رک ھٹیب

 .......یھب ی ے ارر اسرم یھب یساینس رشمیق

 ....... ے ارر اپاتل یھب رپتب یھب ںیم رشمق

 .........گنس راہ یھباپرس یھب گنس

 ......یھب پی....وھجک نیھب وجت

 ....ارروجنگ یھب وجگ یھب ںاہی

  ازل ہن اوا رکے ںرپ ومت ویک ںےک ابویس نرھیت زرزیخ یسیا

*..........*.........* 

  ی“تبحم یادب”ےک نرران آپ رفوتشں ےس  انایئ  ے سج  ی ہضیدقمس رف اسیا کیا یاجات  ےہک اشن اہک

 یھب ہی۔ھچک ولگ رکےت  ںی وخش بیصن یاہک اجات  ےہک اشن یھب ہی۔ ارر ناعؤں ےک احتفئ روصل اپےت  ںی

 ے۔ ارر  اتیمہ یڑب اوےن  ی اجزئاک ہحمل نر نولں ےک دقمس نلم اک ہحمل اوات  ے۔ارر  وخیش یقیقح ہک اکانئت ںیم

 ااجزت  اےم اک دنلب رہبت  ے ....دنلب...تہب دنلب۔
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ارر دعب  رعش دخا رپ ااجنم اپیئ یاشن ارنیل اولخملق  ی ،ارشفہک اکانئت  ی  ںی اتبیت ںیتی،اکح اپک اتکںیب ارر

  ے۔ رہبت اپیت اک یہ یاشن رعش دخا رپ ااجنم اپیئ یرہ اشن از اوےن رایل

 .....تیررا ہدی....بس ےس اپک ارر دنسپاکنح

 ......تلیضف .....نر نولں  یاکنح

وپاشک  نیرتہب ،اینپیکشم ابر رپ کیرروپش ا اہپڑرں ںیم ہک تبت ےک ربےلیف  ںی یتہک یھب ہیےناتسںین ارر

ےک وخوبشنار وھپل (  )دیبدنبےنھراولں رپ کشم دیب اس کشم کشم دنبنھ ںیم اسمتف ےط رکیت لیوط ںیم

 رک ےک ےل اجیت دیق ںیم یھٹم اینپ رکسماںیٹہ  ے۔اجےت اجےت رہ ےفحت ےک وطر رپ ناہل ننہل  ی رباس رک اجیت

 ر ارتحام ارر تبحم ےس ایک زعت یھب ںیم “دیدہع دج” ے سج اک ررن  اک رہ دہع  اہم یھب میدہع دق ی ے۔ارر اشن

  ی ںایراھٹک ایت کیھٹ ےکےیل یاشن ۔امام رہم ےن اس  ی یھت رات وک آیکچ اجات  ے۔ومرنگ رکسمس  ی

اھت۔سج  وھچاٹ اس رھگ ایل کیوجش ےک اسھت لم رک ا ےک دعب رےنہ ےک ےیل یومرنگ ےن اشن ںیم ج۔ربمیکںیھت

 ۔نرونں ےن لکشم ےس وبقل ےیک ،وجےیومرنگ ارر وجش وک ن امام رہم ےن ےسیپ اجسرٹ ےک ےیل  ی

*** 

 ےک بس ااظتنامت امام رہم ےک دنسپ ےس ےیک ےک نن ارر آرٹف اپریٹ یرات،اشنویےک ابلس ،ز یےن اشن ومرنگ

ارر  یھت متخ او اجیت“ےںیم”ے۔امام رہم ےک اسےنم ان  ییھت یل دنسپ  ی امام رہم  ی یھب اوگنیھٹ  ی یہک اشن ےھت۔یتح

 امں ارر ارالن اک رہ رہتش اھت سج  ی ہی،ہا ےت  ںی ایک ےچبہک ان ےک  ںیھت ڑپھ یتیل آوھکنں ںیم ان  ی امام رہم یھب
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۔اپررل اجےن یھت نیپسچل ومرنگ وک امام رہم ےک اکم رکےن ںیم نہایےس ز یرایت  ی یاشن ۔اینپیھت یتلم اثمل ںیہن

 اج ا  ے۔وجش وفن رکات راتہ اھت ارر رہ اےس دنچ اپ ےک ےیل کیچ لکیہک امام وجڈیم رکف یھت ہیاےس  نہایےس ز

 ۔یھت رکیت ایابت رکےک ڈاٹن ن ڈنکیس

ارر  رکیت ایرہ امام وک انس زہاررں نااتسںین  ی جربمیک“اوں ۔ ڈرٹسب ہن رکر امام ےک اسھت ابت رک ریہ ےھجم”

و ں ےس لٹش اکک وکاجن رکات۔ومررنگ ےن اسنانھ ارر ارمہح وک نرونں  ی
ہ ق
ق

 Mates Brides ( ہش

 رشتک ںیہن ںویرہج ےس اشن ناتسونں  ی وحنتس  ی اینپ اہک ۔ارمہح سج ےن اپاتسکن ںیم (ےننب ےک ےیلںابایل

ےک  ں ابویلرہم ےن ہش یاو۔ڈیل یاشن اینپ اس  ی ےسیج رپوجش یھت اینت ےک ےیل یاشن ۔رہ ومرنگ  ییھت  ی

ہ لے ۔اشرٹل ارر ومرنگ  ییھت یئگ یونبان اسڑیھ یرہنس اھت۔اسنانھ  ی رگن وک دنسپ ایک یرہنس ےیل
س
 اۂںي ےدنچ 

ہصح  ی۔رفاک اک اررپرفاںیک ونخٹں  ک یبمل رطز  ی یزیرگنا ارر ارمہح ےک ےیل آدم وتمعق یھت نج  ی

رحتک ےس ان رہلرں  نار اوات الچ اجات اھت........ذرا یس انبےت ریھگ ںیآےت آےت رہل دقرے تسچ اھت وج ےچین

 ایگ اٹاکن اھت ارر رہلرں ںیم ایگ ایتشپ وک اجس ےس رفاک  ی ںاو اجات وج تہب الھب اتگل ۔رہنسے ومویت االتمط دیپ ںیم

ہگج   ی نرےٹپاھت ہک شبنج رپ رہ رہلرں ےک اسھت لملھج رکےت پگ پھچ اوےن ےتگل ےھت۔ارمہح ےک ےیل

ربرچ اگل رک  ینے رک رہنس ںیاشےن رپ آےگ رہل ےس ال رک ابںیئ ااکسرف امن ڑپکا اھت ےسج دنکوھں ےک ےھچیپ یرہنس

ززیڈ اک رفاک  ی ہیاھت۔ ایگ ایوھچڑ ن

ج

 

ئ

رہ  اناھت ہک ارمہح نرےٹپ ےک اس ادناز رپ ریح ایک امکلےاھت ارر ایک ےنایک ای

 وپڈن یھب کیارر ارمہح ےس ا یھت ۔رفاک البہبش تہب یگنہم او ایگ یھب ارر نشیف او یئگ یوپر یھب یمک ۔نرےٹپ  ییئگ

 جریماوہنں ےن ررٹسج  ںیھت  ی ںاینج وچبں ےن اشن ۔ابیقیھت یاشن  ی یٹیب الڈیل رہم  ی یاھت۔ڈیل ایگ ایل ںیہن
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اوات  ارگ ومرنگ ےک سب ںیم یھت رہم ےک وخاشہ رپ اےنت اامتہم ےس او ریہ یوج ڈیل یھت یاشن یلہپ ہی۔ںیھت  ی

امام رہم ےن  ننہل ےک رمکے ںیم ےک اہل ںیم ی۔بج اشن رپ رخچ ہن رکیت یاشن اینپ وپڈن یھب کیرہ ا دیو اش

....اےس ر ںی یھٹیب ےیل اک اہھت اےنپاہھت ںیم ومرنگ۔رہ ررےن ںیگل رو رہ ےب اایتخ اھکیومرنگ وک ننہل ےنب ن

امام رہم  ےئوپاشک وک اکرٹپ رپ الیھپ دیفس نارریھگ ۔ارر ومرنگ اینپر ںی رظن ااتریت ۔اس  یر ںی یتین ناعںیئ

  ےس اصف رکیت ان ےک آوسن اےنپ اہھت ںیم یھٹیب ےک دقومں ںیم

 
ی

دقمس  نہای.....اس ےس ز ریہ ڑکپے ٹ

 او اتکس اھت الھب....؟ رظنم ارر وکن اس

** 

آدنئہ  اھت ہک اینپ نیقی۔اےس یھت ریہ ھکی اس رظنم وک نارمہح یڑھک وھپولں اک نہتس ڑکپے وکےن ںیم الگیب

 ے۔ سج ےن  او یتکس میظع رہ وخن ان یسیج یہ ،ہنلم یتکس ںیہن یتسہ میظع نایرہ اس اخون رہم ےس ز ںیم زدنیگ

ہن او رک  رہ ان  ی اینال نیقیے....اںیہنایالان انب اپال.....اںیہن ....اںیہن ایک ررہ وقم ر لسن ےک وچبں ےس رااہلہن ایپ

 ۔ ںی ںیہن وصرت مک یھب امں ےس یسک یقیقح ،نکیل ںی امں ےب کش ںیہن یقیقح .....رہ ان  ی ںی  ی ان یہ یھب

ااسنن  میظع کیامں اوےن ےک ارر ا میظع کی....ابس رکےت اخون رہم ےن البہبش نر رےبتاپےئ  ںی ہی

 ....ان ےک ےیلےک یھب یب...اکایمےک امسن اےٹھک ےیک ںوخویش اوےنےک ....اوہنں ےن ان بس ےک ےیل

 ۔ریہ رک یتلم رضب او او ....اںیہنر ںی یتیعمج رک رک ےکن ...رہ اںیہنایک ںیہن قیرفت تبحم وک یھبک
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ٹلپ رک راسپ  ہی ے... یتلم نہایےس ارر ز ےنین ہی ے۔ اےنپ  ام ریتھک رصف تبحم یہ وصختیص ہیےںیم اکانئت

ےک  ام رپ  ۔ تبحم بج ولخص نل ےس ااسنتین ںی ریتہ افدئے ںیم رہ رک یھب  ے....اسخرے ںیم رضرر آیت

  ے ۔ انب ڈایتل اجےئ و رہ آپ وک میظع  ی

 ںیہن ارر ذجےب ںیم  ک ےل اجےن اک رفص تبحم ےک العرہ یسک ںویدنلب  ی تمظع

 

*** 

۔۔ارر   ںی ےتینے ن وخیش ینتک ںیمہ اورک یھبوسہا اھت ، ھچک ولگ امہرے اےنپ ہن  ہیارمہح ےن  ےحمل ںیم اس

وسچ  ارر اامں ےک ابرے ںیم ی۔ رہ نان آھٹ آھٹ آوسن رالےت  ںی ںیمہ رہ ےسیک ،ھچک وج امہرے اےنپ اوےت  ںی

 اوا رکیت ، بج رہ رکب ںیم یھت الم رکیت اس رتق راتح ' ںیہنج ' اےنپ اخدنان راولں ےک ابرے ںیم یھت ریہ

  ے ۔ اجیتکس ین فیلکت ےسیک رکات اھت ہک اےس ےسیک ایآاج نایےاںیہن یہ ےتھکیلکش ن ۔ اس  ی یھت

ہ ہ

 

س
۔۔ رہ  ںیھت یاےنپ اےنپ دلگےتس ڑکپے ڑھک ابںیئ ناںیئ ننہل ومرنگ ےک ےھچیپ اطقر ںیم  ی نیت نیت ںابایل 

 اسںیسن ارر رہ ابر ابر اینپ یھت ۔ ننہل ربھگاریہ ںیھت اویکچ یاہل ےک دق آنم نررازے ےک اپس آرک ڑھک

 ۔ یھت نرتس رکریہ

ٹنم  کیاہجں ا اعمرشے ںیم یاجراہ اھت ۔ رباطون ااظتنر ایک آدم ےک رظتنم ےھت۔ ننہل اک یہ بس اس  ی ںیم اہل

 وخن  ی یزیارگن ااجزت  ے ۔ نکیل  ی ننہل وک نس ٹنم اتریخ کیاجات ، رصف ا ایاوےن ن انرھ ےس انرھ ںیہن
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ڈمنٹل ڈرج آف  وہب ٹیک ' ی  اایڈ ی'ڈیل یزہشانےی ے ۔۔ رباطون انگہ یتھجمس یھب اتریخ نس ٹنم  ی احلم نںینہل

 ںیہن یھب اتریخ  ی ڈنکیس کیا نس ںیل ارر ابرایت نںینہل ۔۔ اپاتسکین یھت  ی ںیہن یھب اتریخ  ی ڈنکیس کیےن ا جربمیک

 ۔۔

 ے ۔۔ وج رتق وک دنہراتسن  اویت یدلج رتق رپ زنمل رپ ےنچنہپ  ی ںیہنج  ںی رکیت وقںیم ریہ یاپدنب رتق  ی ارر

الب  اجےئ ایکن ای ے  ا دصقم ۔۔رتق آےئ  زنمل اویت وکیئ نج  ی ۔۔ رہ ںیہن ںی یتھجمس یتمیق نہایےک وکہ ونر ےس ز

 اجےن رتق سک وکہ ونر اک  ام  ے ۔ ےس ۔۔ ارر رہ ایک

* 

ارر ہکلم ےس مک  یزہشان  ے ہک ننہل ےنب اےس یسک یئگ یھکل ںیمےرصف وعرت ہک بیصن یھب وخش یتمسق ہیےارر

 اھجمس اجات ۔ ںیہن

ارےچن اقمم ہپ  کیو بس روتشں ےس ا  ںی ہاےئہ ۔۔ رہ امں یتنب ےنیہک ررےن رر ا وھچڑ ن مک امیگیئ وک اینپ وعروں

 ںیہن یربارب ایکس ھجمس اجات  ے ہک'وعرت امں نب اجےئ و رھپ وکیئ مک لقع یھب کی۔ ا  ںی اجیت وصتر رکیل یڑھک

 رک اتکس۔۔

ےک رچچ امن اہل ےک  رطز ریمعت یرباطون میےس رھگے دق ںڑھکویک ر ابال تھچ ارر دق آنم وھپولں ےس یجس دنلب

 وھپولں  ی اینپ ںایچب زیرنب ابدنےھ نر ارگن ےنہپ ارر رس ہپ الگیب رفاںیک الیڈنسر رگن  ی ہپ دیفس رسخ اقنیل

 ۔ یھت ریہ آےگ ےتلچ اوےئ کنیھپ ےکاکنل اکنل رک ننہل ومرنگ  ںایتپ ےس وھپولں  ی ںیم ںویوٹرک



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 244 

رتق اہل  ایس ۔کیھٹ ںیرطف ڑم ایکس ےھچیپ رگنںین ےن اہل ےک ےلھک اھپکٹ ےس ادنر دقم راھک ۔بس  ی ننہل

 رگرپ ےن اےنپ اسز اھبنسےل ارر رنیم وسہل رینک ےس ذرا ٹہ رک ےھٹیب یےک ادنر اپنر

ج

ں

ل

ئ

ب

۔  اڑیھچ ےس اںیہن را

 مہ آگنہ اوےکس ۔ ناعرں ےک اسھت رکےن ےگل وج رفوتشں  ی یرایت رہ اس ننھ وک اجبےن ی

ابدنےتھ ننہل  اٹیئ رگن  ی ےس اھبےتگ اوےئ اکےل وسٹ رپ ےکلہ ےلین یزیت رتق وکیئ ایس رتق' نیع ایس کیھٹ

ہ ہ ابویل رکیت یرایت وصرت ےنلچ  ی انرھ انرھ اطقر  ی نیت ےک ےھچیپ

 

س
رطف  ۔ ارمہح ناںیئ ایآ ےک ےھچیپ ں

 ۔۔ یھت آرخ ںیم اشرٹل ےک ےھچیپ

 ارمہح ۔۔ کی۔ا ےس یلکن ںاپوین رہنسے

 ۔ ناعایل کیزہشانے ےک وھگڑے ےس ارتا ۔ ا رعیب

ے

ج

ں

ل

ئ

ب

 رھکبے۔ رتق ناہل ننہل ےس ےجس اہل ںیم رس ایس ےک نےمیھ را

 ۔۔ وخیش یسیا آدم  ی  ی ناعایل

*** 

 اھت ۔۔ ایاسھت ال ۔۔رہ رس تیگنس  ی ناعایل یھت یارٹن ایک

ےن  اسدیوکشش رکراہ اھت ' اش وک ابدنےنھ  ی اٹیئ اینپ یدلج ی۔ رہ دلج اھکیرپ ارمہح ےن رگنن ومڑ رک ن آٹہ

 ۔ یھت ینہپ ابر وسٹ ارر اٹیئ یلہپ ںیم زدنیگ
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 دنھپے وک ٹف رکراہ او ۔۔ ےلگ ںیم ابدنھ راہ اھت ےسیج ےسیوک رہ ا اٹیئ

ےک اسھت رصمرف اھت  اٹیئ ےتلچ رہ اینپ اھت ۔۔ارمہح ےک ےھچیپ آایگ ہتفہ ےلہپ ےسیک کیےتفہ دعب آ ا اھت ' ا کیو ا اےس

 ےس ےمج ےھت ۔۔ رطح وخوصبرت ناھک ا اھت ۔۔اس ےک ابل ےقیلس وخن وک رہ وصرت ناہل  ی اےس یھب دی۔ اش

 ہیگل ےتکس ۔ارر  وخوصبرت ںیہن نہایوعرت ناہل ننہل ےس ز رمن ارر وکیئ ےک نن وکیئ یاہک اجات  ے ہک اشن"

و ان ےک  وکشش رکےت  ںی وخوصبرت ےنگل  ی نہایناہل ننہل ےس ز ڑل ی ایڑلاک  انہک  ے ہک ارگ وکیئ اریم

 وخش اوات  ے ۔ اسیج یاشن ینپارر رہ ا اویت یھب ںیہن یاشن  ے ۔اس  ی ڑگڑب اویت دیدش اعمےلمںیم

اجےئ ہک ننہل وکن  ایڑگڑب اک اعمہلم اوات  ے البہبش" ےھجم اتب دیو سنہ راہ اوات  ے . دش اویت یھب ابت ںیہن  ی ےنسنہ

 ؟ ابلس رایل رصف دیفس  ے؟ ایک

وپاھچ ۔ارمہح  ںیم اورک رسوگیش بیذرا رق ےس دنگےھ ابولں ےس ذرا ےھچیپ ںےتلچ ومویت ےھچیپ ےک نیع ارمہح

تھچ ےس وھجےتل  ارر ےب دح اریچن یھت ریہ ھکیوھپولں ےس ےجس اہل وک ن ۔ رہ دیفسیابت ہپ وہج ہن ن ےن ایکس

 ےھت ۔ےمغن ےھت ۔۔  ررینش وچڑے ارر ےبمل افونس سج  ی رٹیم یئک

ج

ں

ل

ئ

ب

مہ ونر انب ڈاال اھت ۔را
یق ن

ےن اسرے اہل وک 

 ہاےئہ اھت ؟؟ وک ایک بیارر ارمہح ےھت ارر اس رقت ناعایل

وجش ےک  ارر ھچک نررسے نروتسں ےک اسھت وموجن ےھت ۔ ابیق ںویرہم ےک نس ےچب اےنپ اےنپ وچبں 'ویب یڈیل

 ولگ ےھت 'بس نر ارطاف وتسشنں ہپ رباامجن ےھت ۔ نہایز رھگراےل ارر نرتس ےھت ۔اکیف
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۔ اس ےن  ناہل ےک اپس ڑھکا اوایگ ےس اجرک یدلج نےس وھگم رک امام رہم ےک اہھت وچم رک اعایل ےک ےھچیپ ارمہح

ہ ہ ابےل ےک اسھت اجرک ڑھکا اوایگ ای۔ الان اعترف رکرا ایوجش ےس اہھت الم

 

س
 ۔۔ ارر وجش ےک 

رمس رشرع   ی یرھپ اشن ںیم بس ڑھکے اوےئگ ۔۔ میظعت اویئگ یارر ناہل ےک اسےنم آرک ڑھک یاپنر ننہل

 ۔۔

ئ

 اوگ

 اجےن اگل ۔ ای اہم ن ااجزت

** 

  اجےن اگل۔ ای اہم نرہا ااجزت

ہ ہ

 

س
۔ارمہح رادج  یھت ریہ ھکی۔ رہ بس ناہل ارر ننہل وک ن اوںیئگ یڑھک ٹہ رک اطقر ںیم ننہل ےس ےھچیپ ںابایل 

 پنیھج ۔ڈرے انب ۔اےس وکےن ںیم یھت کیرہ ررےئ انب رش سج ںیم یھت بیرقت یلہپ ہی۔ آج تہب وخش یھت

ہن رضررت ۔اس ےک ےئل رتق دبل اکچ اھت ۔۔ رہ وھپولں وک اھتےم ' رگنن ااھٹےئ  یھت یدلج  ی ےک ےنھٹیب

۔۔وخش و رہ البہبش  یھت ۔رہ وخوصبرت گل ریہ یھت ۔وخش اویتکس یھت 'رکسماٹہ اجسےئ وخوصبرت گل یتکس

 ۔۔ تہب یھت

 او ارر اس ےن ننہل  ی یس یرہ وھتڑ دی۔ اش یھت رباسریہ ارر کشم دیب یھت آیکچ یابر رپ کشم

ئ

 ارر رہمابن اوگ

 رپ رباسےئ اوں ۔۔ ھچک کشم دیب ارمہح رپ یھب رطح وخوصبرت ےنگل رایل
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۔ ارمہح  یھت اجریہ اویت یرہنس آںیھکن یوھبر رک راہ اھت ۔۔اس  ی ناکم اعایل ہیاھت و  ایک اکم ںیہن ہیاس ےن  ارگ

اس  ڑھکا  ے ۔ ہن یہ ںیہک ولعمم اھت ہک رہ ناہل ےک ےھچیپ وک ںیہن۔۔ ارمہح  یھت یاس ےس ذرا افےلص رپ افےلص ہپ ڑھک

 وموجن  ے ۔ اہل ںیم وکیئ اھت ہک اس ےک العرہ یھب ںیہن مولعم ہیوک  نےن ولعمم رک ا ہااہ ارر اعایل

******** 

 لایخ ںیہن ااواگ ۔۔ ریم اسی۔۔ ا وموجن  ںی اہل ںیم ہیےرایعق ننہل ۔۔۔ ااھچ ۔۔ارر نررسے ولگ ۔۔ایک ناہل،

 ۔۔۔

ےھچب رسخ  ےچین اہل ےک گمگج رکےت افونس ےک نیع وس دلگوتسں ےس ےجس رعیس ارر رپ وکشہ رچچ امن یئک میدق

وک اس ےک افنتس  "Gloxinia " رطف کھج راہ اھت ۔۔ اس ابر رہ ےک رس  ی ںرپ ڑھکا رگاٹن رپ ای اقنیل

رطف  ارر ننہل  ی وک اھتم ایل وھتںےک اہ ںاگل راہ اھت رھپ اس ےن رپ ای ڑجے ابولں ںیم ومیت یےس دنگےھ رہنس

 ۔۔ رطح وخوصبرت ارر اخص اویگ ننہل  ی اس ےلہپ نن  ی ےئل ہشیمہ ے۔۔ مت ریم اک ااشرہ ایک ےنھکین

 ےن انا ےس ےس اہک ۔۔ ںاس دہع  اےم وک بس ےک اسےنم نرہا ا اواگ " رپ ای ابر ںیہمت اس

 "اوں ۔ رےک اسھت اس دہع  اےم وک نرہاےن ےک ےئل ایت ناعایل ںیم

وک تبحم ےس  " Gloxinia" ےگل ےن ابولں ںیم ںاوں " رپ ای ررطح ااظتنر رکےن ےک ےئل ایت ارمہح  ی ںیم"

  ۔۔اس ےک اہھت رگاٹن ےن اھتم رےھک ےھت یھت ۔رہ رکسما یتکس رہ رکسمایئ وھچ رک اہک ۔۔اسھت یہ

 ۔
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وھپولں ےک  آوھکنں ےن رہنسے رگن وک اھتم راھک اھت ۔الگیب ۔۔رہ رکسمااتکس اھت ۔۔۔ اس  ی ایرکسما ناعایل

 ۔۔ یھت رکسماٹہ ان  ی دلگےتس ںیم

آراہ اھت  ںیہن ھجمس ںیم اس اک نل کل پھچ ،پگ پھچ اوراہ اھت ۔ اس  ی ںیم رہلرں ںیم یڑج ومیت رکیت لملھج

 وک اینپ ہک رہ ایک

ج

ں

ل

ئ

ب

۔۔ تھچ ےک اسھت ایےلت ےل رک نانھ ننھ رک ڈاےل  یوھٹڑ رکے اھبگ رک اجےئ ارر را

 ابوہنں ںیم ےک دلگوتسں وک اینپ ولںوھپ یئک ایوھجےتل افونس ےک اسھت وھجل اجےئ ارر االعن رکات رھپے ۔۔ 

 رکنے ۔۔ وپاشک ےک دقومں ےلت ڈریھ یرھب رک رہنس

 مک اھت ۔۔ بس یھب ہیمک اھت ۔ یھب ہیےارر

 اتگل  ے ۔۔ اوات  ے ۔۔بس مک یہ مک یہ بس

 ۔۔  ںی یتگل وہل امہش یہ ںاس رعرج اک ذجہب  ے ہک بس اناایگیئ تبحم

**** 

رصمرف  ےس ااحتم ات رشرع ےھت ۔ بس نن رات ڑپےنھ ںیم ی۔۔ رتسہ ونجر یھت رھپ ےس آابن اویکچ ریٹوینوی

ہک بس  ہفحت ےل رک آےئ ےھت ۔۔ رہ وخش یھت ہن وکیئ اوےکچ ےھت ۔۔اس ےک بس نرتس اس ےک ےئل وکیئ

اھت ۔۔ ان ےک اجےن ےک دعب اس  ایک نایہک اس ےن بس وک انتک   ا اتب یکس ہیےوک یھب رہ یسک راھک اھت نکیل نایےن اےس 

 احل اوا اھت ۔ اک ایک

 " راسپ آاکچ اوں ںیم"
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 ۔ الماقت یھت یلہپ ان  ی ہیےک دعب  یاشن ےھجم رظن آراہ  ے ۔" ومرنگ  ی"

 اھت ۔ ایوخوصبرت اورک آ نہایرک ےلہپ ےس ز یپ اک اپین نرھپ "۔ ؟ رہ وسڈیئ ےیلچ و

  اہکں "۔ ؟ "

  ( نوعت ےک ےئل  ی اوم گنمک ڈرکن ےک ےئل "۔ ) رھگ رایسپ "

 ۔ یھت رہ ےکچ ےھت ان ےس اوم گنمک ڈرکن یپ اجےکچ ےھت اوہنں ےن وج امرٹسچن ںیم وج

 اک ااھچ ادناز اھت ۔ ےنیپ اھکےن

 ۔ یھت ارن وک الپ یکچ نیا اریہکبج رہ ر "۔ رہ اصف رکم یئگ اجیت ڈرکن وک ںیہن یسیا ںیم"

 رنسل اتہک  ے اوں ' وٹین اتیاتب ن و ںیم اجیت ںیہن "

"This is Manchester we do  

things different here " 

 

***** 

 (  ےاک طبخ  تیارفنان امرٹسچن  ے  ے ' ںیمہ ہی)
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رک ا  ہیےاو ،ںیہمت ۔ مت امرٹسچن ںیم رکےت  ںی ٹیفلتخم ادناز ےس رٹ و اےس یھب بج مہ رھگ راسپ آےت  ںی و

 ڑپے اگ ۔

 راتھک اھت ۔ ۔۔ارر سب "۔ رہ اجن وھچڑےن اک ارانہ ںیہن اکک لیٹ نر وپڈن  ی رصف

 اکک لیٹ تہب ےس اوٹسڈسٹن نر وپڈن  ی اہجں ارر یھب ےل آیئ ےفیک یبیےک ےئل رق اکک لیٹ اےس نر وپڈن  ی رہ

 ر ے ےھت ۔۔ یپ

 مت ےن "؟ ۔ ےئک  ںی ندہع ر امیپ ایک ےئن اسل ےک ےئل ایک "

ے یتسس "

س

ے ا رک ا ارر رتق رپ ونسٹ انب ا ۔۔ نررسے 

 
ئ

رز

ی

سی
م

 رزٹل ال ا "۔ زعم ےس ہک رک رہ رکسماےن یگل 80%ےںیم 

 ۔۔

 اھت ۔۔ ایانس ںیہن ہفیطل ارمہح ےن وکیئ ےنسنہ اگل نکیل رہ

 " ۔۔۔؟؟ ںاب مت ےسنہویک "

ارر   ںی ےتیےتفہ وخن ےس ےئک دہع وک الھبن ولگ اسل ےک ےلہپ یہ نہایےس ز  ے ہک اسھٹ دصیف یتہک قیقحت ہکنویک"

 "۔ اکم ھچ امہ ےک ادنر رک زگرےت  ںی ہیارفان  نہایےس ز دصیف ےک ہاسیل ابیق

ے ںیم"
ھف

ی

ب

ےان اس
ی 
 ےس ۔۔" اس ےن زعم ےس اہک ۔ ۔۔۔ ںیم دصیف ہاسیل ےس اوں ہن یہ ںیم صد 
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راہ اھت ہک رہ متخ ہن او اجےئ  ڈرکن رہ آہتسہ آہتسہ یپ ۔۔ نر وپڈن  یایےھجم رخف  ے مت رپ ۔" اس ےن اےس ڑچا "

 “۔احلص رکرں یگ یباشدنار اکایم ،ںیمانیل ھکیمت ن”۔۔

 اھت۔ ایرطح راس آ یاےس رب اک اپین نڈیوس“ہااوں اگ.... انھکیرضرر ن ںیم”

 “نے ر ے او ۔ ےھجم جنلیچ مت”

 رپ اکم امر رک اس ےن اہک۔ لبیٹ“نے راہ اوں.... جنلیچ ںیہمت ںیم”

 ااھُٹ رک اہک۔ ارمہح ےن ایلگن“....؟یئگ تیج ںیم ارگ”

 “ ے ۔ لکشم”

 “وبول.....رھپ یئگ تیج ںیم ارگ”

 الہےئ نر اشےن ہن ںیم“ ے   انکمم”

 وموعقں رپ اہک اجات اھت اہمترے ہنم ںیم ےسیا اپاتسکن ںیم”۔ اھکیرطف ن ےن ےصغ ےس اس  ی ارمہح”

 ۔رہ ڑبڑبا رک رہ یئگ“اخک..

ارہ اانت “ہن او ۔ ںویک دنھپا ڈال رک تھچ ےس کٹل اج ا یہ رہ رکرں اگ....رہ ےلگ ںیم ںیم ،وج مت وہک یگ و”

 ..... االقئ اتھجمس اھت رہ ارمہح وک

 “۔رانہ دنھپا ڈاےنل ےک ےیل ررپ،ایت زیم ....ایساسل دعب ےتلم  ںی ھڑی ے رھپ ڈ کیھٹ”
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 “ اوں راسپ اتیل جنلیچ .....ںیمںیہن اسل  ک ھجم ےسولم یگ ھڑیمت ڈ بلطم”

 ےگ.....؟ ںیھکیاسل دعب ن ھڑی!بلطم اس اعمےلم وک مہ ڈ اف

 رکسماٹہ۔ رہ رکسماےن اگل ۔ڑچاےن رایل“ ے۔ کیھٹ”

 

***** 

 ےتکس ....بس رکےتکس  ںی ںیہن ۔مہ ھچک رک یہ رک ےتکس  ںی یہیے،بس.....ےتھجمس  ںی ںی وخن وک ےتھجمس ایک زیارگن ہی

 ےک ےلہپ ےتفہ یہ یہتفہ اھت ارر بس ونجر کیا وک اب....ااحتم ات ںیم زیاس ارگن ےل یگ ھکیارمہح ن مہ ....ریخ

ے نسحم روسیل اکےانریا ںیم یربف ابر  ی یراسپ آےکچ ےھت ارر ونجر ہا ےت  ٹف ابل انلیھک ارر رصم اک ومس 

 دیاش یربف ابر وڑیت رڈاکیوس اسہل ر بضغ  ی ایس نر ابر....نکیل ےگ ہکلب اسل ںیم ےھت۔ااحتمن و رھپ آاجںیئ

ےک اخص  زدنیگ اپےت اوں ےگ ارر اینپ وخن وک ٹف ابل ےتلیھک یھب وسےت ںیم ًانیقیےیارر رصم اینریرھپ ہن آےئ۔ا

 عمج رک یل ےن نر ںیمیٹ رک ےتکس اوں ےگ۔نسحم روسیل ےک البرے وک رن ںیہن ٹف ابل ےنلیھک رپ یھب“ےیاشن”ےنن

 ........راہ اس رپ ٹف ابل چیم ارراھت.....ربف اک ڈریھ رات وک چیم ربف ےس اےٹ رگاؤڈن ںیم ےک ےیل ،چیمںیھت

 ےن اہک۔ اریر“؟یگ اسھت ولیھک ےریم یھب مت”

 ۔ ےتسنہ ےتسنہ ےب احل او یئگ ارمہح

 رمک رپ۔ ےن وھگاسن امرااس  ی اریر“اجن رپ؟ ی ے اہمتر آیئگ تبیصم ایک”
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 ےکےک اسھت ےنلیھک ںوی۔مت ےھجم ربف رپ وخوخنار الھکڑیلیھک ںیہن ومابلئ رپ ٹف ابل میگ ےن یھبک ںیم”

 “ ے۔ ومت ربف رپ راعق اوین یریم ینعیاو ... ریہ ہہکےیل

 اویئ رایتارر وھگاسن امرےن ےک ےیل کیا اریر“ےاو مت؟ یتلیھک اس لیھک وکن”

 الب الچ یتیل رکراےئ آہتسہ ےس و ںیم ہچب دنیگ ارگوکیئ رکےس ،رہ یھب یھبک نانا ےک اسھت ....اہاہاہ،یھبک ڈلر”

 “ابل ےس اہرڈ ابل ےس ابلکل ںیہن اوں....سنیٹ

اہک و  ںیہمت اگلےن ےک ےیل ،نرڑالچںیت مت ںیہن ،اسلکیئ اواپاتسکن ںیم رکیت ایک افرغ رتق ںیم ںمت ڑلایک و”

 “....اھکےنےک العرہ ھچک رک ا آات  ے؟ ںیہمت آیت ںیہن یھب میگ اھت......وکیئ ایمت ےن ااکنر رک ن

 

*** 

 ۔اہک ارر ےنسنہ یگل ارمہح ےن ارنر ںیم“رک ا ارر ابت ابت رپ ڑل ا۔ ں ا....ایلغچ اہں”

الء  کیارر ا یھت اریر کیا ںیم ںرک ر ے ےھت۔ڑلویک یرایت  ی ےنلیھک ااحتمن ھچ نن دعب رشرع ےھت ارر رہ چیم و

ابمبر  ....سج رطح  ی ںیم میٹ  ی نسحم روسیل اریارر ر یھت ںیم میٹ اکرل  ی ہی....روٹکرہیروٹکر  ی رٹناپیڈ

س روسیل  ی ےن الچ  ی اریر ،نکیلںیھت رایتےاشلم رکےن ےک ےیل اےس نرونں ںیمیٹ ،یھت اریر یالھکڑ

ج
م

 اس ےن 

و وہشمر اھت۔اس ےک ااکم ات  یہ ٹف ابل ےک ےیل ںیم ریٹوینویےاینپ ....نسحم روسیل ی ومشتیل ںیم میٹ  ی

 بیےس .....وس نر وس ےک رق ...... نر نیتیئگ تیج میٹ  ی اوا ،نسحم روسیل ےک....ارر ریہ ررنش ےھت ےنتیج
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ےس اھبپ اُڑاےت.....رہ وگل رپ رگرڈن وک  ،ہنمےتیپ ،اکیف،ناتسےن ےنہپ،رلفم ےٹیپل ےنھکین اوٹسڈٹن آےئ ےھت چیم

ررہن ربف  آیئگ ایک ۔ ارر ااھچ یہیھت آیئگ ےک ےیل اریرہ ر ڑپانھ اھت نکیل راےل ......ارمہح وک یھب رس رپ ااھُٹ ےنیل

اھت الچ الچ رک....اس ےن  ایگ  ھٹیب۔ارمہح اک قلحیتھکین وک ےسیک اریر رکیت یرپ ٹف ابل ےک اسھت ابمبر ےک ڈریھ

 الؤجن ںیم ےسیج یھت اھبگ ریہ ےسیرپ ٹف ابل ےک اسھت ا ،رہ ربف ےک ڈریھ اھکیوک ن اریسک دقر رسحت ےس ر

اہر  نکیل وخن وک ننف رک ےل یگ اترثات ےھتہک رہ ربف ںیم ےسیاو ....اس ےک رہچے رپ ا اکرٹپ رپ اھبگ ریہ

....ارر رگنن نوبچ ےل یگ اس  ی اھت ےسیج اھکین ےسیےن اےس ا اریاھت ارر ر ےن الہپ وگل ایک رل....اکںیہن یگ

....رہ یھت رمک وھتڑ ڈایل  ی ےھت....اخمفل میٹ نر وگل ےیک ےرگیدعب ن ےکیےن  ،اسیھت اس ےن رگنن نوبچ یل

 وگل رک ےک اہر ےئگ۔ کیا دیآےئ ارر لکشمب زم ںیم رشیرپ

ے ڈویڈ اری۔ر اوٹسڈٹن ےن رگرڈن رس رپ ااھُٹ ایل “اری....راریر”

ی
ب

ے

ي 

م

ھ
ك

 ےیل ریمتس یپھچ  ی ارر یسیم یزےب  ای  ی 

....اکرل وک و یرک آھکن امر ھکیآھکن ےک انکرے وک رڑگ رک اکرل وک ن ناںیئ ...ارر اینپای،اہھت الہ اھکیاوٹسڈسٹن وک ن

 ہایتہ یہیےدیاش اریارر ر یھت آرک ڑھبک یکچ ےصغ ںیم ...میٹالقئ یھت ےنھکیلکش ن ....اس  ی گل یئگ آگ یہ

ربف  اری....راجیت یاُڑ ٹف ابل ےیل میٹ  ی ۔رہ ڑھبک ڑھبک رک ربف رپ رگےت اجےت ےھت۔نسحم روسیل یھت

زعت  ربف  ی ....ارر اس ےن ررس  یاویت ےب زعیت اس  ی ہیاےس ربف رپ رہا ا لکشم اھت.... یھت راردیپ  ی

 ےئگ۔ تیج ....ارر رہ ولگ چیم رھک یل

 

*** 
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 ا....رہ بس ولگ رگرڈن ےک رگن ریھگاکرل ےک اہرےن  ی ،ںیہن  ی ےک ےنتیج اری،ر اویئ وخیش یوک ڑب ارمہح

 یارر بس دلج آیئگ نایےمتخ اوا بس وک رھپ ےس ڑپاھیئ ر ے ےھت۔چیم ھکین ےک چیم ںانبےئ ڑھکے نرونں ومیٹ

وک اکدنوھں  اریہاہ راہ اھت ر ۔اس اک یج یھت ہنم وھکےل سنہ ریہ یےک اپس ڑھک ےنکسھک ےگل ۔اب ارمہح ٹین یدلج

ڑکپ رک ولٹ وپٹ اوےت  و ربف رپ ٹیپ نے....ارر ںیہن ااھُٹ رک کنیھپ ہپ ااھُٹ ےل....ررہن اکرل وک یہ

اک وحہلص ڑباھ ر ے  اریر ےھٹیب الچ رک الاور ںیم اریر اریر اھت ارر رہ یھب ایاھکین اس ےن نانا وک یھب ےسنہ....ھچک چیم

 ےھت۔

گل  ہدیجنس ۔،اکیفہپ ابدنھ رک اس ےک اسےنم آ رک ڑھکا او ایگ رہ نرونں اہھت ےنیس“ ے۔ آ ریہ یسنہ یڑب ںیہمت”

 ۔اہر ےک دعب ولگ اگل رکےت  ںی راہاھت۔ےسیج

 ....ربا ایک ایارر ہہقہق اگل کیارمہح ےن ا“ ے.... آ ریہ اہں”

 “ ے رھپ۔ ااھچ مت....مت کیھٹ”اہک رک اکرل ےن اےس اتڑا....ےسیج وک دنچایھ آوھکنں

 یگل رطف اجےن یہ  ی ارینم ےساٹلپ ۔ارمہح ر کیٹف ابل اھت ارر رھپ رہ ا دنچ دقم آےگ الچ ،اس ےک اہھت ںیم رہ

کک  وقت ےس اس ےک رس رپ ٹف ابل  ی یاھت،اکرل ےن ٹلپ رک وپر رطف ںیہن اکرل  ی ن۔اس اک نایھیھت

رسخ  ےس اس ےک رس رپ یمج یےن زیت ،اکرلےیرہ رگ یہ ....ےسیجارر رگ یئگ ....ارہح وازن اقمئ ہن رھک یکساگلیئ

 ..... اک  ک ....یجاین  اک  ک ٹیسھگ رک ایکس وک چنیھک وٹیپ ارین
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رھب ربف اس ےک الچےت ہنم  ارمہح ےن ۔اکرل ےن یھٹم ربا ایک یھب ہی....ارمہح الچیئ“ ے؟ یدبزیمت ایک ہی”

رلفم وک  ےس ارین ےس اےنپ ےلگ ںیم ی۔اکرل ےن زیت۔ارمہح ےن اہھت ےس ربف ہنم ےس اکنیل یوھٹسن ن ںیم

 یھت وکشش رک ریہ ....رہ وج اےنھُٹ  ییارر رگہ سک ن ڈایل رگہ انب رک اس ےک نرونں اہوھتں ںیم اکنل رک اس  ی

 ۔ارر ڑلکھ یئگ

 

*** 

  ی نیشم ......اہھت دنبےھ اوےئ.....چچ چچ ۔اب اکرل ےن یسک اک  ک .......ربف ہنم ںیم ؟وٹیپ ایک ہی

۔اس ےک ناتن ڈنھٹ ےس وٹٹ ....ارمہح لکشمب ربف ہنم ےس الگ یکسیرشرع رک ن رطح اس رپ ربف ااھچینل

 وھکل رک سنہ ننف رک راہ اھت....رہ ےلھک اعم ہنم ںیم ےھت ارر اکرل وحنمس اےس ربف ےک ڈریھ بیاجےن ےک رق

 __ ے گل یتکس یھب یرب یسنہ یسی__اب اظرہ  ے اہرے اوےئ ولوگں وک ایھت ریہ

 ،ارمہحیھت وصرت احل رپ وغر رک ریہ  ی ےک اسھت چیم زرا نرر نسحم روسیل اری__ر!"ارمہح لکشمب الچیئاریر"

اج راہ اھت ارر اس ےن ارمہح وک ربف  رطح اس رپ ربف ااھچاتل یہ  ی نیرک  __اکرل یسکتشپ یھت رطف ایکس  ی

 __اھت ارمہح ےن انھکین یھبنن  ہی__ارمہح ربف ںیم ےتھکین یہ ےتھکینانف راہ__ن ںیم ےک ڈریھ
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اےکس ہنم رپ  ڈریھ خیاہکں  ے__ربف اک ا اریآراہ اھت ہک ر ںیہن __اےس رظن یہیھت آوھکنں رپ وٹیپ !"ایکساریر"

ارن اکرل ےک اہھت وٹٹ اجےت اس ےک  وحنمس اویت اک اہک چس اوات،رہ رایعق یآ رک رگا ہک ول ارر الچؤ__اکش نان

 __بس رکےت ہیاسھت 

 اریہک ر اھکیارر ارمہح ےن ن ااھٹیئ __اس ےن ڑبھ رک ارمہح ےک رس رپ ےس وٹیپین ناھڑ انسیئ  ی اریاکرل!"ر"

 __ےک وفارے وک ررےنک  ی یسنہ اینپ ےب دح  ااکم وکشش  ی کیےن ا

 ،الل،یلیپارر ےصغ ےس رہ یلین __اوٹن ےلینیھت رسخ او یکچ ، اکیھت نسنھ یکچ رگنن  ک ربف ںیم رہ

 __یھت بس او ریہ

 __ےک وفارے ےلکن نرونں ےک ہنم ےس یسنہ اری__اکرل ارر رااھٹیئ ےن وٹیپ اریر یہ ےسیج

اےس ربف  اریوسہا بج ر " ارمہح ےن نل ںیم-اھت او ا ہاےیہ اریر ارمہح ںیہن ،ےھجمےتہک  ںی نانا! آپ کیھٹ"

 یھت ابے  ی "ایک-او اجےئ__مت ارر ںیم __ "چیمرطف ااشرہ ایک و اکرل ےن ارمہح  ی ےس اکنل رک ڑھکا رک یکچ

 __ارمہح ےس اکرل ےن__رہ یھب

ۂل ںیہن" ی

ی ج

 Theےھجم اس_____Ginger Baal__" "مت رپے راو-آات__ھجم ےس ابت رکر اےس ف

Lost Duckےس ابت رکےن نر" 

"The Lost Duck"اوےن ےک ابروجن رہ اےکس الخف  اانت الل الیپ ےصغ ںیم یگل ےنھکیلکش ن رہ پچ اکرل  ی

 ____چچ چچ__اوسفسھچک ہن رک یکس
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ۂل  ی کیٹف ےک افےلص ےس مہ ا سیچپ سیب" ی

ی ج

ےگ__رتق نس ٹنم وبول  کک اگلںیئ نررسے ےک رس رپ ف

 "-وگل او اگ کیولپوٹ رس رپ اگل ابل ا

 رک یتکس ںیہن یھب ہیرہ   ے،ںیہن رک یتکس ہیرہ  ارر  ام__"ولپوٹ اخومش ڑھکا ادنازہ اگل راہ اھت ہک ایک کیولپوٹ__ا"

 __اج اکچ اھت ای__ادنازہ اگلیھت

 __" ارمہح ےن ااکنر رک ےک اجن رھچایئ-ںیہن"

 __افہلص نس ٹنم__"رہ آج رہ وصرت اس ےک رس رپ کک اگل ا ہااتہ اھت"

یھاۂںیل اےس الان تحت شیپ انریاشہ ا اہک ےسیج ےسی" ارمہح ےن ا-ںیہن"

مئ

ج

سئ

و  رکےت اوں ہک آج ےس آپ اےس 

 "__ ا__سب ںیہن ایہہک ن __سب ںیہنیئھب او"ںیہن رہ یتہک

 رک یتکس ںیہن یھب ہیہک رہ  اھکیرطف ن __"اکرل ےن راحض ناتن رپ ناتن امجےئ ارر ےصغ وک اپھچ رک اس  یںیہن "

 اھت اس اک رس وھپڑےن اک اےس ربف  ی __اکرل وک سب ومعق ہاےیہےتکس  ںی رک ےک تیج وج اپچن اسل ےک ےچب یھب

 __امر امرےن اک

 

**** 
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ےن ارمہح Ginger Ball__رگنن  ک حبص  ک نےسنھ رانہ او اگ ولچ نس دقم__اہرےن راےل وک ربف ںیم"

اس  یھت اویئ ںیہن تیثیح اہھت ڈاےنل  ی ےک ہنم ںیم ریش رہ ایھب ایک ول__رپ اپلگ یھت ہک لیھک یوک آھکن امر

 __ایےن اہھت ااھٹ اریاوں__" ر یتلیھک ںیم __ " ارمہح ےک ےئیل ی

او  رس رپ ابل امرین ٹف اک افہلص رھک رک اوےئ اہھت ےس ںیمہ دبل اجےئ اگ__سیب لیھک اہمترے ےئیل"

 "____رتق نس ٹنمیگ

 -رشرع او ایگ __ااٹسپ راچ ارمہح وک نے رک ان اک لیھکےن وبقل ایک اریاک تحت ر انری ے!"اشہ ا کیھٹ"

ۂل وک نرایم سیب ی

ی ج

ۂل رپ ےلہپ اکرل اٹپھج 'ر ایگ ایرھک ن ںیم نٹف اک افہلص رھک رک ف ی

ی ج

اکرل ےن  نکیل اھبیگ اری۔ ف

اکرل لج  نکیل ۔۔اس ےن اکرل اک اشنہن ایل ےک اہھت آیئگ اری۔۔ابل ر یےس اس ےک رس ہپ ابل نے امر رھپیت

 یھب اھت ارر ابل وک اےنپ اقوب ںیم رپ ےنگل ےس اچب ا یھب وک ابل وکاےنپ رس اری'ر ۔۔ ابل اکرل ےک اہھت آیئگ نے ایگ

 ںیہار ۔نوس اریاپچن ہار اھت ۔۔۔ اکرل اپچن ۔ر ٹنم ںیم ںیرک ا اھت ۔ربف رپ ےتلسھپ 'رگےت ' ابل رپ ےتٹپھج اقمہلب ون

 ۔۔۔ یرطح ےس ربف ہپ رگ یرب اری۔۔ ر ایارر وگل رکن کیرپ ا ےک رس اریاکرل ےن ر ٹنم ںیم

 یہ کیا نہایےس ز نہایز اریر ٹنم ںیم ی۔آرخ یھت رک ریہ یرایت ۔رہ اھبےنگ  ی ٹنم !" ارمہح الچیئ یآرخ"

ر ے  ھکین ںایتسم ارر اکرل  ی اریوموجن ےھت وج ر اوٹسڈسٹن یہ کیدنچ ا  ا۔۔رگاؤڈن ںیم یھت وگل رکیتکس

 ۔۔ ر ے  ںی لیھک لیھک وکیئ اھت رہ زماق ںیم لےھت۔ان اک ایخ
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۔اکرل ان ےس  یھت اجیکچ بیےک رق اری' رہ اھبےتگ اھبتگ ر "۔۔ ارمہح رھپ ذرر ےس الچیئ زدنپرہ ڈنکیس یآرخ"

  ارینرر اھت ۔ ابل ر

 رہ ابل رپ اٹپھج ۔۔ رہ رھپیت۔۔ ارر  اکرل رھپ چب ایگ ۔نکیل ی۔ اس ےن اکرل ےک رس ہپ نے امر یھت اہھت ںیم ےک

 ۔ وھپےل اوےئ اسسن ےک اسھت الچیئ اریراہ اھت ہک ر ےس کھج رک ابل ااھٹ یہ

 ریہ و رک یہ یرایت ۔۔ ارمہح اھبےنگ  ی رطف اھبیگ  ی رطح ٹیگ  ی ےتیچ ربافین اھبگ ارمہح "ےتہک رہ وخن یھب"

 وھپل ےئگ ۔۔۔ اس ےک اہھت ریپ ےک ےتہک یہ اریرپ ر یھت

 

******* 

 رطح انہک ۔  ی رےدنیت یلگنج ۔۔اکرل ان ےک ےھچیپ رھپ الچیئ اریاھبگ ۔ارمہح " ر"

ےن کپل رک اس اک اہھت ڑکپا ارر  اری۔۔ ر ارر وپرا زرر اگل رک اھبیگ زدنہ  ی وخراںیک اھکیئ الاور ںیم ےن اینپ ارمہح

 ۔ راتفر ےک اسھت اھگبےن یگل اےس اینپ

 ۔ یھت یوھتڑ اتیچ اہکں ارمہح ۔۔ ارمہح ربافین اریاہکں ر نکیل

 یھت ںیہن و یھبک اھت  ا ۔۔ اھبیگ ایگ ایک ںیہن اوں ۔ان اک اامعتسل و یھبک اھکیئ تحص شخب ذغاںیئ رمیض ینتج

 ۔۔اھبگ ریہ الب ۔۔ وج ان ےک ےھچیپ ہن اکرل  ایم یھت ربف یلم ےسی۔۔۔ا یھت یڑپ ںیہن ۔۔۔رضررت یہ
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 ۔۔اکرل ومت اےس ےھچیپ ۔۔ارمہح رگاجیت ابر یچب ےک اسھت اھبےتگ ارمہح ہنم ےک لب رگےت رگےت یئک اریر

ہن اوات  اھت ررہن رہ ان ےس نس دقم ےھچیپ ربف رپ لسھپ رک رگایگ ےھچیپ ربا اوات ۔۔۔ اکرل ںیہک و تہب یہ ےس آیتیل

ہپ  اسلکیئ اےس یتلچ ےن یہ اری۔۔ر ہپ یھٹیب اسلکیئ ۔۔ارمہح یتلچ ایارر اےس الچ ہپ یٹپھج اسلکیئ اینپ اری۔۔ر

 ۔۔  ںی اکم آیت ابںیت وھچیٹ وھچیٹ یسیا ںیم یسنجرمیاھت ۔ اس اک امانن اھت ۔۔ ا ایاھکس انھٹیب

 ۔ یھت اکم آریہ ابت اکیف ہیے"اکرل " ںیم یسنجرمیا

اڑ   ے ۔۔رررل وکرٹس یھب  ے و اتگل  ے اڑ ریہ انب ڈاال وج یتلچ نیرٹ اجاپین نیرتزیت  ی رررل وکرٹس وک ن ای ےن اینپ اریر

  ۔۔ یھت ریہ

 ۔۔ای۔ وھپےل اسسن ےک اسھت رہ الچ آیئ آراز ان ےک ےھچیپ " اکرل  ی اریر"

 اج رہ اج ۔ ہیارر  الچیئ اری؟" ر اریوکن ر"

  ۔۔ سنہ سنہ ےک ان اک ربا احل اھت ۔ یئگ راتفر آہتسہ  ی و رررل وکرٹس  ی چنہپ ےس نرر اویئگ رہ اکرل  ی بج

اانت  یھبک ںیم زدنیگ اینپ یہ دیہک ےمقمق لج ھجب ر ے ےھت ۔ ارمہح اش یسنہ ان  ی ےس ڈےکھ ےپھچ امرٹسچن ںیم ربف

 اھت ۔ بیےنٹھپ ےک رق ۔ اس اک ٹیپ اویگ یسنہ

 Ball "۔ ویےاہر یئگ یہ ےئل ےتلیھک ےریم ینعی۔  یرھب یکٹچ رمک ںیم "؟ ارمہح ےن اس  ی ںیئگ مت اہر ےسیک"

Ginger" 
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***** 

 و اکرل ےن اھبگ اج ا اھت ۔۔ مہ اس نج وک ربف ںیم اجیت تیج ارگ ںیم ےسیو اجات  ے  ا۔ ر ااسنن اہر یھب یھبک

 ناسنھےتکس ےھت الھب؟ ۔۔۔۔

گل  ......آگرہج ےس اسرے اکم رخاب او اجےت  ںی یوحنمس اوں......ریم اک امانن  ےںیم ینان یریم”

 “بس او اجات  ے۔ اسی،ا ی،ربابن ے...ابتیہ اجیت

....ررس ےک ےل ںیتیل ںیہن ںرھگ ویک کیاو رھپ.....مت راٹئ اہؤس ےک اسےنما مت و ڑبے اکم  ی ااھچ”

 ںیتیرکرا ن ربارب ںیہن ںہک اسھت....مت رہ اسحب اتکب ویک ہکیارم  ںی وھتڑے اسحب اتکب ابیق

وکچ و ررس آ ا....اگرڈ  او .....امہرا اسحب اکچ او و چس مت امہرے تہب اکم  ی یسیامہرے.....؟ارگ مت راعق ر

 “.....اجےئ اگ ںیہمت ایآف آرن ن

 ۔وحنتس وک اگرڈ آف آرن....امکل او ایگ ۔ایکسارمہح ےتسنہ ےتسنہ ےب احل او یئگ!“آف آرن  اگرڈ”

 اسلکیئ یاوں،ربف  ے،امرٹسچن  ے، ارراہمتر ....مت او، ںیماریرتق  ے ر نیاک رتہب زدنیگ یریم ہی”

 “ ےک اپس اےنت زخاےن ےھت زدنیگ ےیل ے ے.....ریم

 یکلہ .....اںیہننرونں رٹس ک رپ رگںیئگ رگایھٹیب اسلکیئ اریےتسنہ ےتسنہ ر“ےس ڑبا زخاہن اکرل....اہاہاہاہ بس”

و رپرا ےسکیھت اس وچٹ  ی ،نکیلآیئ وچٹ یھب یس

ی

ی
رصمرف  ےکاپس ےنسنہ ںیم اسلکیئ یرٹسک ہپ رگ ،نرونں

 ۔ںیھت
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 “وحنمس و اکرل  ے مہ رگ ےئگ اف،الص ںیم یہ اک  ام ےتیل اس”

 وحنمس اوےن اک دبہل اکرل ےسےل ایل اےنپاکرل وک وحنمس اثتب رک ےک۔اس ےن ےسیج اویئ وخیش یوکڑب ارمہح

 رایت اثتب رکےن ےک ےیل“وحنمس ”رطح وپرا زرراگل رک اکرل وک   ی یےک ابروجن رہ نان یلررنش ایخ یارر اسر

بج ارمہح ےک  ریٹوینویےیر......اسیھت رایت یھب اپرٹ اٹمئ رکےن ےک ےیل ۔ہکلب اس اکم ےکےیلیھت

 اجیئ ڈنھٹک لیھپ و ارمہح ےک ادنار ڈنھٹک یہ رطح بج اےس وحنمس وحنمس اہک رکے یگ اخدنان  ی

آاجےئ....ہکلب آےن راال  نن دلج یہ ہیاو.....اکش  ںیم ارمہح ےک بیصن انھکین نن ہی....آہ......اکش یگ

 او۔

 “وحنمس امرا۔ ین اکرل”

 

 ۔

ارہ وگش اشم ےک اپچن جب  اھکیرطف ن نرونں  ی ارر ڑھک ی ی ے....ڑھگ الہپ رپیپ اڑہڑبا رک ااھُٹ۔آج و ریم ںیم

 ینعیاوا آرخ.... اوا......رھپ ایک و رات رھب ڑپاتھ راہ اھت....رھپ ایک اھت....ںیم و الہپ رپیپ ا....ریمایےئگ....دخا

رہ  اانت رتق وسات ےسیک اچب ےکس اگ۔ںیم اوےن ےس ںیہن ےھجم لیف یھب نیاک ڈ ریٹوینویاب  ینعی....ایگ رپیپ اریم

و  ںیم دی،اشاھت....ںیہن اکزنم ںیم و یلع ںیم رکات راہ۔اسرا نن وسات راہ....ںیہن رات اپریٹ یاسر ںیم ؟ایکایگ
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ےک  زیولفر راعق اشہ ر ےلچنےاہک اھت۔ںیم ےھجم اتبےئ اگ ںیم اہک اھت......آرخ وکیئ اھت....ارہ وگش ںیم ںیم یریالربئ

 ۔ایرطف اھباگ۔اس اک نررازہ نڑھ نڑھا رمکے  ی

 اتب....؟ یدلج یلک رات اہک اھت ڈب ! ںیم زیر اشہ”

 ....لیف ...رہ یھبااحتمن ایگ رطح اس اک یھب یوس راہ اھت.....ریم یھب زیاشر ارف

 ۔ایالچ ادنار ےس یہ زیاشر“اتپ،مت لک رات اہک ےھت....وسےن نر ےھجم۔ ایک ےھجم”

 ۔ایاس ےک رمکے ےکدنب ناررزے ےک اپر الچ ںیم“نے رک آےئ او ؟ ایےایگ رپیپ یھب اہمترا”

 “....رہ و حبص  ے.....اب ناعفن او اجؤ۔رپیپ”

 “۔اب و اشم ےک اپچن جب ر ے  ںی و زگار یئگ حبص”

 “۔ےک ںیہن ،اشماگلےت،حبص ےک اپچن ےجب  ںی ںیہن ںویک ںڈایکب ںیم ڈنھٹے اپین مت”

 ۔یھت لکن یئگ و اجن یہ ی......آہ وگش ریمااھچ.....چس ںیم ار”

اک زنرل او اکچ اھت  ویاس ن ںیم ینویامرٹسچن  ینعیےک ےب اج نابؤ اک اکشرےبہارہ اوٹسڈٹن..... ازمزگیاھت،ا لریک ہی

 اکیپ یسیا یہ لریک کیا نونں  ی  ی ازمزگیاجات....و ا ایک دنسپ ںیہن اج ا یھب ایک نایےک  ام ےس “ےازمزگیا”ےسج 

  ے۔ ںفلتخم اکایپ  ےارر یھب ںیہن

 وہشمر ڈنلا۔ ارر وبلماست ےک ےیل اےنپنشیف“ ے؟ اھکین ےن آپ وک ںیہک ںیم”
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 “۔او یگ آیئ یریےلہپ الربئ ہار اپچن ےنیہم مت”

 “ولعمم اوا؟ اھت....رپ آپ وک ےسیک ہاےیہ نیزگیم کی....او یھت آیئ اہں”

آپ وک ”ےتہک  ے  یہیآےن راےل ھجم ےس  یریالربئ رٹسمس وھچڑ رک رصف ااحتم ات ےک نونں ںیم اسرا”

کھت اجات اوں ،ابر ابر اس  ....ںیموہک یگ یہیمت  آرک یھب نررسے رٹسمس ےک ااحتم ات ںیم“ ے۔ اھکین ںیہک

اجات  ایارر اپ اھکین ںیم یریربئاوں ارر ال نیریالربئ ےس اتب راہ اوں،ںیم ایھب وسال اک وجاب نے رک،اس ےیل

 “اوں۔

  ے۔ اھکین یھبک اڑےت  ںی ےس وطےط ےسیک رک ابولں ںیم آھکن،اکن،زابن،نامغ،اخص

 ......ںیلم ےک اوٹسڈٹن ےس ااحتم ات ےک نونں ںیم ریٹوینوی....امرٹسچن ںیہن”

 ........اعم ننامیا....“میزویم ینویول  آیئ”

 ..........ااحتم ات ےکننامیا“ ے؟ میزویم ںیم ینوی....میزویم”

ےارہ”

 

س

ے.....

ي 

رزوک

ئ

شي ی
ک

 لکشمب ےنیل 40وج انھت %“اھت۔ ںیہن آنھ اکیف کی.....ااانت ھچک کےنھک  ی رضررت یھت ایک 

 .....ےس راولں ںیم

ے وکن”

 

س

ے

ي 

رز؟

ئ

شي ی
ک

ےڈ “

ئ
ج

 

 ےنھکیےک وخاب ن 40اجےنن راول ارر % امرٹسچن ےک رہ بلک ارر ابر ےک ابرے ںیم ی

 ....ےس راولں ںیم
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 ۔وج انھت ےصغ ںیم“اچچ..... ےریم

 “؟یگ لم اجںیئ ےتگل  ے ان ےک ڈراےم.....نر ںیٹکٹ ںیم .....؟سک رٹیھتاچچ ڈراےم ےتھکل  ںی اہمترے

 .....ارر کیا

 اھک ر ے او؟ارک اہؤس ٹیم ںڈہب ویک مت

 ......ےب دح القئ افقئ ،ابمل التپ اس اوٹسڈٹن رکس“و زپا اھک راہ اوں۔ ںیم”

 “اھک ر ے او؟ ںزپا ڈےب تمس ویک مت”

 ...ڈہب اہکں ےس آایگ ہیےںیم ٹیلپ ی..ارہ..ریموھکین ہیاھک راہ اوں... او رصف زیپ ںیم ںیہن

 ...ابرہ وک وگل ہمشچ وفلمف آںیھکن وگل

 ...ھچک ڈہب اک ہصح  ے یھب ہنم ںیم اہمترے

 ڑھک ی ڈنھٹ ںیم وک دنب رک ولگ اہؤس ےک رہ رادح اوٹسڈٹن اوےگ وج اینت رکس اس ڑھک ی ۓدخا ےک یل ارر

 ...وھکل رک ڑپھ راہ ے

وجےت  ے... ارر ریمۓاسرے ڑپکے اہکں گ ےوسچ راہ اھت ریم یھب  ے... ںیم ڑھک ی ہی...ارہ...و ڑھک ی

  ..یھب

ز ی
 

ئ

 ...ۓرطف اجےت او  ی یریالی
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 ...او یسیک انیج ۓاہ

 ..."اوٹسڈٹن اوں...ابویئ ہیامر اوٹسڈٹن.. "ںیم یرٹسمیک املکیئ

 ...ۓ. رس اجھکےت اوۓ ا...اہر ہن امےتن او ہیامر انیج

 ... ے آیت اکر ںیم تمیق شیب 1.13ےنیوک کم الر ..اہں اہں ریہۓ!! نرونں اووٹنں وک اگبڑےت اومڈیا ہیامر

  ...رک اےس اہھت اگل ےکس دیرخ نیکم الر وکیئ دیےساش لسن ںیم یرسیت یریم

  ے...ارر مت؟؟؟ سب ےس آےن رایل یرف تیثیح ی...ریمرک یکس ااحلل ںیہن رجأت یف یسیا ںیم

 ... ۓرس اجھکےت او ںیم

 ...اہکں اجراہ اوں مت ...بلطم... ںیم اہں

 ...اج راہ اوں اسرہ یریڑپےنھ الربئ ںیم

ھاۂرا ... بلطم مت وکن او... ایکہیامر

م

ی

ب

 ... ام  ے 

 ... ے ےل یل ےن اےنپ اہھت ںیم ہیاب امر یابر اجھکےن  ی رس

 ...... الچ اجات  ےنیاوراہ اوں وسز ٹیل ... ںیمۓااھچ اب ںیم

 ...ا ام  ے ریم وکن اوں.. ایک ںیم
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 ...ۓاو اجےت

 ...ےس ےھچیپ ہیاج ا اھت  ا امر یریو الربئ ںیہمت

 __ ے الچیت

 "__تمس اج ر ے او ےس ابرہ  ی یٹوینویمت "

او ا اانت آاسن ارر  لیف ہک ااحتم ات ںیم رضرر وسےتچ اپےئ اجےت  ںی ہیمک ےس مک نس ابر مہ  نرر ںیم و یمیلعت"

 "__؟لمتشم اوےت  ںی ں"ابب"وسال رپ ویک رچکیل کیا رپےچ ایس دصیف  ے؟ایس ںاپس او ا اانت لکشم ویک

 " ے؟ رہج ایک یڑب اوےن  ی لیف"

 " ے؟ لایخ __آپ اک ایکااحتم ات  ںی ہی ے  لایخ اریم"

"Night Before enams is like a 

Night Before Christmas, You Can't 

Sleep and yet hope for a miracle" 

رکےت  یھب ناعںیئ ارر ان ےک ررامن اوےن  ی رےتھک  ںی نیقیزجعمات رپ تہب  نرر ںیم اےنپ یمیلعت اوٹسڈسٹن

 ارر ےٹھچ ابب ںیم ںیہک وچےھت،اپوچن ناع رکےت وس اجےت  ںی ہیابب رپےنھ ےک دعب رہ  ا__نررسا ارر رسیت ںی

 ارگ ےٹھچ ابب ںیم او__ولچ رفض ایک ینبماوباب رپ  ےوسال ہن آےئ ارر اسرا رپہچ نررسے ارر رسیت ےس وکیئ
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 اوباب ےس وج آےئ اگ،رہ اپس رکرا نے اگ__ولچ اچپس دصیف ےنررسے ارر رسیت دصیف و ایس ایگ ےس ھچک آ یہ

 __واعقت __زجعمایئناعںیئ __سب تہب  ے زجعمایئیہس یہ 'ااھچ ولچ سیتیہس یہ

رھب  ن ای نہای بس ےس ز__ااحتم ات ےک دعباوٹسڈسٹن وخش مہف اوےت  ںی نہایےک نرران بس ےس ز ااحتم ات

 __اوٹسڈسٹن رکےت  ںی ناعںیئ ںیم

رھب  ن ای نہای__ااحتم ات ےک دعب بس ےس زاوٹسڈسٹن وخش مہف اوےت  ںی نہایےک نرران بس ےس ز ااحتم ات

 __اوٹسڈسٹن رکےت  ںی ناعںیئ ںیم

 ناھکیئ نہایومت رزٹل ےک نن بس ےس ذ یقیقح اھپدنیت  ےارر وکنیت الب وچیتس وخن ااحتمن  ایم نہایےس ز بس

 __ ے یتین

 __ہیاہں__چس  ے  یج

اتکب ھکل  یرہ اوٹسڈٹن اموفق ارطفلت اطتق اک امکل نب اجات  ے__رہ اسر اپچن ٹنم ںیم یاگہ ےک آرخ ااحتمن

 یھب نای ے ہک بس ھچک  ہیےنرن اک تقیقح یڑب کیاوات__....ارر ا ںیہن رتق یہ ڈاانل ہااتہ  ے__نکیل

 ...........آہیبمل کیآات  ے ااحتم ات ا وٹنمں ںیم یآرخ

 “ہن ڑپاھ؟ ںےس ویک ےن اسرا رٹسمس کیھٹ ںیم”

 اےس رم یہ ےسیومت آپ رم اجات  ے......ر اینپ احمہبس ارر اتھچپرا وج ااحتم ات متخ اوےت یہ کیوسال،ا کیا

 اجاتگ  ے۔ ںایالبلک رک ااسحِس ز ںیم ذنیہ ںیوی...اےک ےیل اج ا ہاےئہ ہشیمہ
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 ٹنم ےس ڑپھ راہ اوں.....آرخ دنین ،سیتےلھچپ سیچپ .....ںیموس اج ا ہاےیہ ےک ےیل رین یس یوھتڑ ےھجم”

اجات  ے۔و بس اوٹسڈسٹن اس وسال اک وجاب اجےنن  لمع ایک یوخاشہ سج رپ وفر کیا“قح  ے۔ یھب ارپ ریم

  ے....یٹ یتگل ینگل ںویکے ے....وھبک اینت اہکں ےس آاجیت دنین اینت ہک ااحتم ات ںیم ےس اقرص  ںی

 او اجیت ںاچہپن لکشم ویک ۔اتکوبں  یےنگل ےتگل  ںی ںےلہپ ےس نپسچل ویک رٹکب،ویٹ ب،سیفویٹوی،یر

رکسمس آےن ےس ےلہپ رکسمس ےک  ۔ےسیجںیھت یئگ اپرزٹ الپن رک یل ازمزگیااحتم ات ےس ےلہپوپٹس ا ےسی ے۔ر

اگنہہم رباپ رک ا او  ایک ،ایکاہکں او یگ اگ،اپریٹ ایوکن آ وکن۔ںیھت یئگ الپن  ی اپرزیٹ رایل اجین ارریل یدعب ن

 ....... ںیم وخیش ہکلب ااحتم ات ےس اجن وھچٹ اجےن ی ںیہن ںیم وخیش اگ....ااحتم ات متخ اوےن  ی

 

 ازمزگیااحتم ات ےس ےلہپوپٹس ا ےسیر

 رکسمس ۔ےسیجںیھت یئگ الپن رک یل اپرزٹ

 اجین ارریل یےس ےلہپ رکسمس ےک دعب ن آےن

 ۔وکن وکنںیھت یئگ الپن  ی اپرزیٹ رایل

 اگنہہم ایک ،ایکاہکں او یگ اگ،اپریٹ ایآ

 رک ا او اگ....ااحتم ات متخ اوےن رباپ

 ہکلب ااحتم ات ےس اجن ںیہن ںیم وخیش  ی
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 ....... ںیم وخیش اجےن ی وھچٹ

س،روٹسرسٹن اس ااظتنر ںیم آس
ی کلی

ےس ااحتم ات رشرع او رک متخ اوں  یےھتہک دلج اپس ےک بس ابرز،

 ...........ےب ہارےاوٹسڈسٹنںیزمے زشے رک ،ھچکاشریٹ ارر اوٹسڈسٹن ےب ہارے ھچک اپریٹ

 .....ےھت ھچک اس دقرڑپےنھ راےل اوٹسڈسٹن یھب ںیم ریٹوینویاس  و

 ۔وجیل  اک ڑکسیت“ےس مج؟ مت ںیم دی ے۔اش دبوب اہکں ےس آریہ ہی”

.....ناتن ربش رکےن اک و نوھ اکس....ڑپکے یھب ےس ہنم ںیہن کیھٹ نونں ےس ںیم .....یئکدیاش اہں”

ل رتق ںیہن
یلک ب

اہں  ہلمج.....یج یخیناتن اکنل رک رکسما رک اہک اجےن راال اتر ۔ےلیپ“ ا؟  ںی ازمزگیالم .....ا 

 .....یہ یخیاتر

 “ ے۔ یتلج لکش املش ےس یتلم یاہمتر

 “اوں۔ او ایگ اسیاوں.....ڑپھ ڑپھ رک ا امرلش یہ ںیم”

 اے روپرٹ یھب نیا یڈ رھگ ہن ےلچ اج ا....اینپ لکش(اس احتل ںیم دیدج ٹش اپ  ی ) Shurrup ارہ”

 “ےگ۔ ںین ےنسھگ ںیہن رھگ راےل رھگ ںیم و یھب یئاھکین

 “۔او ر ے  ںی ےس ٹیل ریٹوینویےتلچ....؟مہ  ںیہن ںویک زیت مت زیت آرخ”

 “ ! رپ تہب وبھج  ے رگامہ ھجم”
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 “ ے؟ اہمترے اہھت و اخیل رپ”

 “.....رسرپ ےریم”

 “....ینہپ ںیہن یھب ےن و آج وٹیپ مت”

 “۔ڑپھ ڈاںیل یھب اتکںیب یرضرر ےنھچک ریغ اک تہب وبھج  ے.....ںیم ....!ڑپاھیئرایرپ  ذنیہ ےریم”

 “.....ےس ںیہن ںیم 1000 ے % ےس امرسک ےنیل ںیم 100%ے ے  ا ںیہمت نایےںیہمت”

 “۔دی.....اشدیےن وسہا اش ںیم ....رھپ یھبرھپ یھب اہں”

ےطخ ےس قلعت  یھب ےک یسک .....ارر اظرہ  ے اوٹسڈسٹن ن ایااحتم ات ےک نونں  ی  ںی ںرصف ھچک ایکلھج ہی

رہ ےب ہارہ  ہکنااسحاست اک امکل اوات  ے ویک ےسیج کیاحتل ےس زگارات  ے....ا یس کیا راتھک او.....مک رشیب

 اوٹسڈٹن اوات  ے  ا......ےب ہارہ ۔

اھک رک اوٹسڈسٹن ےک   ے ےسیج یتیل ڈرذ یھب یاڈٹس Modafinil اخص دعتان کیا اوٹسڈسٹن  ی ںیم ریٹوینوی

 ےتیل ....تہب ےس اوٹسڈسٹن راٹنم ،وٹگن یھب  ںیےٹنھگ آرام ےس ڑپھ ےتکس وقبل رہ انب ےکھت ارر انب وسےئ یئک

ان ونسٹ ےس  ںیاروین ےک رمکے  ی سٹنڑپےنھ ےس قلعتم ارثک۔اوٹسڈ رپ ونسٹ اکپچےت  ںی اررںوی....ن ںی

رپ راھک رظن آےن اتگل  رہ اوٹسڈٹن ےک لبیٹ Unicorn۔امرسک آےت  ںی 40اج رک % رھپ ںیہک  ںی اویت یرھب

رک ڈرا اجات  ے...ارر  ھکیلکش ن یہ اینپ ںیم آےنیئ اجےت  ںی ےیاکپچ ن اررںویےس قلعتم اوقال ن ازمزگی ے ۔ا

 ،اسھتو البہبش اگھبےئ اگ یہ ںی۔و رہ رتق آاکچ اھت وج دنین ںی آرک ڈرایت اتکںیب یھب ںیم دنین یس ینم رات وک ینچ
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 یھبک نزیس ازمزگی ا بج ےنگل اتگل  ےہک ا نن اوےت  ںی ریہ ہیرکرا رک اجےئ اگ  نایےیھب ں،وھپایھپ، اینینان

 اہےنکن رایل .....ںیپگرایل ،حبص آرام ےس اےنھُٹ ےس وسےن رایل رمیض .....رات وک اینپےس اجےئ اگ یھب زدنیگ

 رکین ڑسوکں رپ لہچ دقیم ی۔آوفسکرڈ ررڈ ارر اس ےس کلسنم نررسرایل رکین ںانرھ اُنرھ وھگم رھپرک ایتسم

راےل،ارک  رپ اونسرک ےنلیھک رںزیم یڑب یڑب اےنت افرغ ر ے  ے مہ.....رپٹن ررک ںیم .....ارف یھبکرایل

بس اوات راہ  ہیےرےنہ راےل...اےنت افرغ....ایک ےھٹیب نآگ الج رک اس ےک رگ اہؤس ےک رگاؤڈن ںیم

  ے....چس؟

ااٹسف  یریےتہک اوں،اب ڑچےھ اگ الص ولف....الربئ ےسیج ےتیبل رکسما ن ریرک ز ھکیاوٹسڈٹن وک ن رپررسیف

اماگن اجےئ  او اگ رہ یھب یھب راےل ےھت....وج ںیہن نج وھبت نب اجےئ ہک الص ااحتمن واوٹسڈٹن ان اک ےنیل

 ....اگ

راہں اعم  رک ر ے ےھت ےسیج اامسں دیپ اسیہگج( رات نن ےلھک ےھت ارر ھچک ا ارر رلگنن اکزم )ڑپےنھ  ی یریالربئ

 ے، ارگ  ریتہ یہ  ے،سب ڑپیتھ  ے،ہن وسیت ولخمق او وجہن اھکیت ینیشم یےس ارت رےایس ااسنن ہن او ،یسک

 ..... اجےئ و وک ن نہل امن ایل ینویامرٹسچن  یاسر

“commanrs alan gilbert tearning” 

 ےس ینب ےشیش ےس یجس رلگنن اکزنم اس ننہل ےکامےھت اک وھجرم رقار اپےئ....ہار ارطاف ےشیش یلع ارعملرف

رطح ےب دح  رھگ  ی ذایت  ی ارب یتپ ر ےت۔یسک ےس ال قلعت ںیہن ن ای آپ ابرہ  ی ارر ڈلبگن ےک ادنار ےھٹیب

ڑبھ رک آرام نہ ارر  ےس یہک ےکاموحل،رھگ  نیتکم رطح یتکمچ اٹسر اولٹ  ی ارر اصف رھتسا...افویئ سیفن
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ےک اطمقب اکنم ررم اک ااختنب رک ےتکس  میلعت ےس اینپ رمیض اوٹسڈسٹن اینپ“اکرنم۔ رپوکسن....رنم رگم یلع

 ۔رگرپ ںیمرصمرف اوےت  ںی نررسے اوٹسڈسٹن ڑپےنھ ںیم ڑپاھ اج اتکس  ے اہجں یئک یھب ےھت۔اہل ںیم

وہستل وموجن  رہ رطح  ی ںاہی....یھب نر ہار ہار ےک رگرپ ںیم ر.....نیھب اگل ےس رگرپ ررزم ںیم یھب

 ۔ہرریغ ہوبرڈ رریغ ،راٹئرٹ،ارٹنٹین،ویپمکیڈےیس لی ے،ہارگنچ،ا

 یسک ےک ےیل حیآےئ ۔رفت  ے ہک امگن اوات  ے ڑپےنھ ںیہن یسیارر اجسرٹ ا اگننزیڈ رلگنن اکنم  ی وپرے

رضررت  ینررس یسک آاجےئ و اںیہن  ے.....اوٹسڈسٹن رلگنن اکزم ںیم ےفیک ۔اسھت یہآےئ  ںی اولٹ ںیم

  ے۔ ایگ ایرک ن ڑپات،راہں بس ھچک ایہم ابرہ اج ا ںیہن ےک ےیل

اکچ اھت۔رہ  اس ےک اسےنم ھٹیب گم ےیل نر دعن اکیف اہھت ںیم ناعایل“رضررت  ے؟ دمن  ی یریم ںیہمت”

 اجیت یلچ ےس دمن ےنیل الکس ولیف یسک و اینپ یھت ۔اےس رضررت ڑپیتیھت ڑپھ ریہ یھٹیب ایلیک اارنپ اہل ںیم

 ۔یھت

ےک نونں  ازمزگیا یج“رک ےتکساو ۔ دمن ےسیک ی....مت ریم ی رچیاشلگن رٹل زبسن ےک اوٹسڈسٹن ارر ںیم مت”

 ۔او اجےت  ںی اوٹسڈسٹن ڑچڑچے یھب ںیم

 ےسیج ناعایل“دمن رک اتکس ے۔ یاہمتر اوکسل اک ہچب یھب کیا ںیم اہمترے ٹکیجبس اوں.....نکیل اجاتن”

 اوٹسڈسٹن اک زماج اہتبل رعرج رپ اوات  ے۔

 “؟رک ےتیل ںیہن ںآرک امرٹسز ویک ںاہی۔ اج ر ے  ںی ںےچب اوکسل ویک ورہ”
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 .....اھت ارمہح ےن ایوجاب ن ےن ےہقہق وک دنلب اوےن رراک.....ایک ناعایل

 ۔ ےارمہح ےن اوٹن ڑیکس“ے ے؟ بس ابوں ےس اہمترا بلطم ایک ان”ٓ “

 “ ے۔ تہب آاسن ٹکیجبس ہیارر اصف بلطم  ے، اھدیس”

 ۔رضررت یھت  ی زماج ڑگبےناگل اھت ارمہح وک دنین“ذماق اُڑا ر ے او.....؟ اریم مت”

 ۔ایگ اھت،مج رک ھٹیب ایےلرکآ رھبوپر دنین ناعایل“اتب راہ اوں.... ںیہمت”

 “....زنط رک ر ے او مت”

اتکب وک اےنپ  اس ےن زرا آےگ او رک اس ےک اسےنم ریھک“زنط اہک اجات  ے؟ زابن ںیم یوک اہمتر تقیقح”

 ۔ ہااہ و ارمہح ےن وفراً اتکب وک ٹپھج ایل انیل اہھت ںیم

رک وصےف رپ  لیھپ دیزم  ےرھپ یھب اس ےن ربا امن ایل ےسیج زنط ایک ےسیاس ےن ا“۔یدبزیمت ....اینتارف”

 ۔ایگ ھٹیب

 ۔ ایل اس ےن اوٹن اک وک ا ناوتنں ںیم نابےن ےک ےیل یسنہ“۔او اجےئ یگ یول ۔ڈنھٹ یپ اکیف”

 ہہک ریہ ہیےرایل ےنیل ٹیاھبگ اھبگ رک وٹ اوٹسڈسٹن ےک ےھچیپ“الےن وک؟ اکیف ےیل ےےن اہک اھت،ریم سک”

ہک اس ےن اس ےک  یھت یگل یابت رب ہیاجات  ے۔ارمہح وک   ےآرخ اکر رہ ااسنن دبل یہ ....کیھٹیھت ریہ

ےرہ ااسنن وین ںیم اہک ۔ن ای اسیومضمن وک ےل رک ا

ی

سی

ے،نٹ،ا
ی 

ے

ج

ں

ف

لکشم  رنب اتکس،ذاہتن اک ایعم دبعاالسلم ںیہن ایے
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 ہک رہ دنک ذنیہ ںیہن ہیو اس اک بلطم  یتنب ںیہن یسیج یرامنام ویک ....ارگ رہ ڑل یںیہن ومضمن ڑپانھ یہ

 ....رفص  ے ای ے.....

 ۔ومعمیل ںی نب یتکس اے ارنر رک ےک ابون دقہیس می ے.....ا نب یتکس یڈیل ،آرئنرچیھت ٹیالء ڑپھ رک امررگ رہ

 ۔رک یتکس ںیہن رہ ایک وک ڑپھ رک یھب ےھجمس اجےن راےل اضمنیم

 رشرع او یکچ ی۔ابرہ ربف ابر این بل رکسما یہ ریادناز رپ ز رہ اس ےک نےب نےب ےلیصغ“ااہلم اوا اھت۔ ےھجم”

 ےھت۔ ےک اپس ےھٹیب ےک ڑھک ی ۔نرونں دق آنم ےشیشیھت

ابت رک ےک اس  ایلگ اس اک دصقم رصف اس اک ہصغ مک رک ا اھت۔نکیل“۔وھکی ے ارمہح ! ن او ریہ یابر ربف”

ےک اگولں ےس  ےس ابرہ آامسن ےس ارتےت رریئ ےن ڑھک ی ؟اساو یگ ریہ ھکیابر ن یلہپ دیمت و اش”۔ ی ےن یطلغ

 رطف ااشرہ رکےت اوےئ وپاھچ۔ ربف ےک وگولں  ی

 “؟اوں یگ ریہ ھکیابر ن یلہپ ںویک ںیم ںویک”نم ڑبھ ایگ کیاک ہصغ ا ارمہح

 ....ارزیارگن ویاو  یتہک اشےن رہلاےئ ےسیج ےسیاس ےن ا“بس  ے.....بس۔ اپاتسکن ںیم امہرے”

shutup ۔ 

 اینپ ۔رکسمس  اٹئ رپالرڈ رئیماکٹ ایل ےلت یہ یاجھکےن اگل رھپ اس ےناہھت وھٹڑ یوھٹڑ رہ“؟یھب یابر ربف”

 اوےئ،اےنپ ےہقہق اک الگ نابےت اوےئ۔ ےتھکیملف ن ہدیدنسپ
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 “.....ڈاٹ اکم ناںیتایے ی ریٹوینوی”

ل۔ اہں
یلک ب

 اشےن رھپ ااکچےئ۔“

وھچڑےت  یبمل یبمل ادناز ںیم یسیوک مک لقع ےتھجمس اوےئ ن ارمہح زمے ےس چس اک الگ نابےت اوےئ،الرڈ ریئم یدنسر

 ڈاٹ اکم۔ ںوھجٹ وس اہک ای کیاوےئ ا

 “ ے ارمہح.....ااھچ....بک بک ؟ اویت یربف ابر ںیم الاور”

 ۔یھت ہاےیہ اجین یرظن ااتر ارمہح ےک ادناز  ی“ ے۔ اویت ںاہیبج  بج”

 “.....؟اوات  ے الاور ںیم ایک .... ارر ایکااھچ”

  ے۔ ینھکیملف ن یہیرصف   ے،اںیہن این کنیھپ ٹومیےن ر ریئم الرڈ

اہں....وھپل،وپنے،اوکسل،اکجل   ے بس  ے راہں....یج ںیہن یھب ںاہی....بس...وج بس”

 یڑب یرے،ڑب ،ومرٹنیرھگ ،ڑبے ڑبے ابزار ،اشگنپ رٹنس ،اوزلٹ،رپس رنجل وٹسرز،رٹ ں،اجعبئرایٹوینوی

 “...؟ھجمس راھک  ے ںیمہ  ے امہرے اپس .....مت ےن ایک ،بسڑسںیک

....اس ےک دملل  ںی ےتھکین یریج ڈنیوھچےٹ ڑبے اٹم ا راہ اھت ےسیج ھکیےس اےس ن تیارر وحم نیپسچل اینت رہ

 ادناز۔

 جج اک اوات  ے۔ دعاتل ںیم اھت ےسیج اسیھچک ا ادناز“؟ھجمس راھک  ے ںیمہ ےن ایک مت”
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او  رایت ....وجاب نر....رہھٹر.....زسا ےک ےیلایک ں.....ویکایک ںوجزف مت ےن لتق ویک اتبؤ”

 “اہمترا دقمر  ے....اہں اہمترا دقمر۔ ریچ کاجؤ......ارٹکیل

 یربس ےس ایپ رکسماوٹہں ںیم“ ے۔  ے ارمہح !بس ھچک و امرٹسچن ںیم بس ھچک ںیہن ںیم الاور”

 ےن اہک۔ نرکسماٹہ اجس رک اعایل

 رطح ہنم انب رک اہک۔ یےس رب ارمہح ےن ربرں ںیم یدنسر“وہک ےگ۔ یہیمت و  اہں”

 ںاہی ے....مت و  او اکچ  ے.....اس ےک اپس بس ںیہن وہک اگ.....الاور اخیل ہیو  یہ ....اہں ںیمںیم”

 “او اتکس  ے....اس اک بس و امرٹسچن آاکچ  ے۔ او ....اس ےک اپس بس ےسیک یھٹیب

رہے او  ےلیپ ےس ےلین ....رہ دیفساجبںیئ ںابت رپ اتایل یرایپ ےک ابرہ رگےت ربف ےک اگولں ےن اینت ڑھک ی

 ۔یگل وکشش رکین ارر اتکب ڑپےنھ  ی ےئگ....ارر ارمہح اخومش او یئگ

وموجن  خیآھٹ اسہل اتر اہجں الاور ےک وممس  ی ارمہح ےک آےگ ایک اس ےن الان ومابلیئ“۔وھکین ہیےےسیر”

 ۔یھت

 وکیئ رےنھک  ی ۔اس ابر اس ےن آراز نیمیھایہہک رک اس ےن دنلب ہہقہق اگل“۔اویت ںیہن یربف ابر ںیم الاور”

نل  ےسیوکن ا یھب ہک اےنت نابؤ ںیم اھکیرطف ن اوٹسڈسٹن ےن اس  ی ۔انرھ اُنرھ ےھٹیبیھت  ی وکشش ںیہن

 .........ارر وکنناے سنہ راہ  ے اعایل

 ۔ابت ہپ اقمئ ریہ رہ اینپ“ ے۔ اویت”
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ارر  خیاتر .....الاور  یںیڈرر ہن متخ اوےن رایل ارر وپگں  ی ںیگنتپ ارمہح....چچ چچ....الاور  ی یدنسر”

 ولوگں ےس ااستکب۔ رےلیگن

 ۔اھکیےس اےس ن تےن سک دقر ریح ناعایل

 اھت۔ وج الاور ےک وممس ےک ابرے ںیم رطف ااشرہ ایک بس،اس ےن ومابلئ رپ رظن اےن راےل اکمل  ی ہیےارر

اسھت ااکچےئ ارر  کیاس ابر ارمہح ےن اشےن ارررگنن ا“وھجےٹ ااسنن ےن  اھک  ے طلغ  ے...یسک ہی”

  ےطلغ  ے۔رصف مت یچس وھجیٹ ن ای یہااہ ےہک نےہک اہں اسر اک یج نےس اہک ہک اعایل یگارر دیجنس نیقیاےنت 

رکسماٹہ  دیزم رک رہ اینپ رھکےلت اہھت  یرطح وھٹڑ رہم  ی ی ے۔ڈیل نیقیابت رپ  یاو....ےھجم رصف اہمتر

ارر  اجںیئ وھجٹ وبیتل یہ ےسیارمہح ا ی۔دنسرریہ اخومیش ریھچک ن نراہ ۔نرونں ےک نرایم اتھکینابےئ اےس ن

 .....ےک اپس ....ڑھک یرگن ےک ارنپ اہل ںیم اموحل اھت....یلع اسی.....راہں ھچک اےتنس اجںیئ یہ ےسیا الرڈ ریئم

اےلگ  ۔ارگ ںیماویئ ںیہن ہک اس اسل یہ ہن او و مت ےھجم وہکں یگ یالاور اج رک راوں ارر ربف ابر ںیم ارگ”

آس اپس   ے.....ارر ارگ ںیم آیکچ یلیرطخ اک دح  ک دبت ہک وممس ںیم رک اجؤ و مت وہک یگ اسل  ک ےکےیل

 ی۔ اہمتروھجٹ وبل ر ے  ںی بسہک  وپانھچ رشرع رک نرں و مت وہک یگ ےک ےیل قیےک ولوگں ےس دصت

 ۔ایہہک اپ لکشمب اانت یہ یررک رک ر وک ادنر یہ یسنہ تمہ عمتجم رک ےک اینپ یاسر اینپ“۔رکرا ا ہا ےت ںی ےبزعیت

 “ ے؟ رک ا ہا ےت اوہک بس ھچک اہمترے اپس یہ مت اثتب ایک و”
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بک اہک امہرے اپس بس ھچک  ہیےن  احدس او ارمہح .....ںیم یھب اجزئے ںیم یمت نر رہشرں ےک رسرس”اسنہ  رہ

 “۔او .....سب مت ربا امن ںیئگ ریہ ھکین یابر ربف ابر مت یلہپ ےن رصف اانت اہک ہک ایک  ے.....ںیم

 ۔یھت ںیہن ارمہح ابز آےن رایل“اوں.....سب... یکچ ھکیتہب ابر ن ںیم”

 “ ے رپ اہکں....؟ کیھٹ”

 ےس اہک۔ اس ررین“۔ںیم زنیرپ.....زگیم یر ....یٹںیم وملفں”

افےلص  نہایوموجن ذرا ز ہک اہل ںیم ایزرر ےس ہہقہق اگل ارر اینت اھکیتھچ وک ن رلگنن  ی ۔یلعایےن رس وک ااھُٹ ناعایل

وک اُےنھگن راےل اوٹسڈسٹن ڈر  ریےک وتسشنں رپ ذرا ن بیےگل ارر رق ےنھکیرس ااھُٹ رک اےس ن رپ وموجن اوٹسڈسٹن یھب

 ےگل۔ ےنھکیرھب رک وچکن رک آس اپس ن یرک ،رھجرھج

 ےن اےس وھگرا۔ نگیم ڈر رک اھٹ اجےنرایل!“ےناعایل”

اقوب  یسنہ اینپ ہک رہ الچ اجےئ نکیل ےس اتکب ڑپےنھ یگل ...ارمہح اخومیشےن اےنپ ہنم ہپ اہھت رھک ایل ناعایل

ہحفص ااتٹل ارر  کیاگل.....رہ اتکب اک ا ےنھکین یاےس رسرس اررایگ اتکب ےل رک ھٹیب کیا رکےن ےک دعب رہ اس  ی

 .....رپ اس ےک زماج وک اگبڑ اکچ اھت یاران ۔رہ ریغاتینےس ہحفص اٹل  یارر دلج اتھکی....رھپ اےس ناتھکیاےس ن

 “.....آںیھکن یاہمتر”

 “۔ی....رہگاکیل”آوھکنں وک اشنہن انبےئ اگ اھت اب رہ اس  ی نیقیارمہح وک “....؟ ایک آںیھکن یریم”



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 281 

آوھکنں ےک  ےن مت ےس اینپ ںیم”۔ایےس اےس وٹک ن یاس ےن دلج“۔دنسپ ںیہن آںیھکن یوھبر ےھجم”

 “وپاھچ۔ و ںیہن ابرے ںیم

 ...ارمہح ےن....راہ یھت الانیئ تمکح یلمع ایک“۔ایہہک ن ےن ےلہپ یہ آوھکنں وک ربا ےتہک ںیم یریم مت”

 “ربا بک اہک ؟ ےن ںیہمت ںیم”

 ..... ا یھت ریہ ....ابنام اھکیتےسیارمہح ر یھت ذنیہ اکیف“ےتکس ےھت.....ااکم ات ےھت... ہہک”

 “و.....؟ ںیہن اہک یہ بج”

 “و....؟ ےتین ہہک”

و ےھجم  اھکیابر ررےت اوےئ ن یلہپ ۔بج ںیہمت ںی یتہب رہگ آںیھکن یو سب اانت ےنہک اگل اھت ہک اہمتر ںیم”

 “۔ ںی ریہ رریت ،تہب ںی تہب آوسن اہب یکچ ہیولعمم اوا ہک 

اہک راہ اھت۔اےس اس ےس وخف وسحمس اوا ۔رہ اس ےک  ےتھکل ےتھکل ارمہح ےک اہھت رک ےئگ ۔رہ کیھٹ ونسٹ

ہک الاور  اس اک یھب ....ایکوحنتس اک یھب ادنازہ اگل اکچ اھت....؟اس  ی کیھٹ ارر سک سک ابت اک کیھٹ ابرے ںیم

 زنط ےیک ےسیک ۔اس رپ ےسیکیئگ یھجمس ہصح ںیہن یھب ے....رھگ اک اخدنان اک ہصح او رک  امہ ریہ رہ سک دقر ریغ ںیم

 بیاجات راہ  ے۔رہ ارمہح وج رات ےک اس رتق ابرہ ےجب ےک رق ایزماق اُڑا ےسیک ۔اس اک ےسیکاجےت ر ے ںی

ہک رھگ  یھت رکیت ایوخف ےس پھچ اج  ے،نانا ےک رمکے ںیم ڑپھ ریہ یھٹیب رگن اکنم ںیم لمکم اامتعن ےس یلع

 ہگج التش رکیت یسیا و وکیئ اجیت یہ یلچ ںیم بیرقت .....ارگ رہ یسکہن ںیل ھکیاےس ن نآےن راےل امہم ںیم
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 اینپ نکیل یتھکیرکےت ،ےہقہق اگلےت،الھچ وکن رکےت ن ہن ےکس ۔رہ اےنپ مہ رمعرں وک ابںیت ھکیاےس ن اہجں وکیئ

 ....تمہ ہن رک اپیت ...ان ےک اپس اجےن  یہگج ےس ہن یتلہ

 “او مت؟ ریہ رریت ںویک”

 ںیہن ےن....رہ اس وسال اک وجاب یھبک ناھت اعایل سک دقر وخانفک وسال وپھچ ایل“۔رریئ ںیہن یھبک ںیم”

 ۔نے یگ

 ےس اہک۔ یگاس ےن دیجنس“وھجٹ  ے۔ ہی”

 “....اہک  ا۔رریئ ںیہن یھبک ںیم”

 “؟ او ایک اوات....مت ااسنن ںیہن ررات،رہ ااسنن ںیہن ںیہن یھبک وج”

۔رہ آراز اناس او یئگ ےک وبلھج رےفق ےک دعب رہ وبال ۔اس  ی اخومیش“اوں ۔ ایاوں ،تہب رر ای!رر اہں”

  ایابر اانت اناس رظن آ یلہپ

 اھت۔ رہ ایگ اک اھٹیب رس اکھج رک ےھٹیب ےس رہ ےسیج ااسحس اوا ۔اخومیش یاک وفر یطلغ ارمہح وک اینپ “ںویک”

 “....رکات اتب ا دنسپ ںیہن رہج وکیئ ربا اگل  اں...اےنپ ررےن  ی اھکین”

راہ اھت.....حبص  ان ےک رساہےن اھٹیب ےین امام ےک اہھت ںیم ھچ اسل اک اھت بج رات رھب اےنپ اہھت وک اینپ ںیم”

 وکشش  ی اہھت وک ان ےک اہھت ےس ےنلکن  ی ے....ارر بج ولوگں ےن ریم ان اک اہھت رسن او اکچ اھت ارر تخس یھب
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بس  اب  ک ےک ررےن  ی ےریم ہیرک ےک ررات راہ .... نایاس رظنم وک  یھب ررےن اگل ....ارر دعب ںیم بت ںیم

 “رہج  ے۔ یےس ڑب

 “۔یوسر میا آیئ”۔اویئ رپ رشدنمیگ وک اےنپ ررےیئ ارمہح

وکشش رکراہ  ے......ارمہح  ےس اکنےنل  ی ہک رہ وخن وک سک تیفیک یھت لچ اتب ریہ ....اس  یااھُٹ ارر الچ ایگ رہ

ل کیھٹ ۔اس اک اےنپ ابرے ںیماھکیےن اےس اجےت اوےئ ن
یلک ب
 اج ریہ وخنرغض اویت اھت۔رہ اکیف ادنازہ 

ہن  .....یھبکن ررےت  ںی ے....ارر بس ااسن ںیہن رہ و ااسنن یہ اھتہک وج ررات ںیہن ہہک ایگ ۔اغًابل کیھٹیھت

 ..... رہج وک ےل رک ہن یسک .....یسک یھبک

 ہیے۔رہ یھبکیھت نوج ان بس ےک نرایم ںیھت رصف اس تبحم اک ذرک رکیت رہم اےنپ وچبں ےک ابرے ںیم یڈیل

 ے....رہ  ایک ناچنہ....اس اک امیض  ک ےسیک  ے.....رہ اس ڈکز رٹنیس ارر ےسیک ں،ویک ہک وکن، ایک ںیھت اتبیت ںیہن

احل رُپ زعم  ےارر لبقتسم اشدنار۔رہ ان ےک ےچب  راہ او ،ان اک کنایھب انتک یہ ےک وچبں اک امیض ان”اہکرکںیت

 .....یھبکںیھت الیئ ثحب ںیہن ریارر ےک اسھت ز وک ان ےک وسایسک ںوفیلکت ےھت ارررہ ان  ی

 ایاےنپ اس ےچب   وٹنھگں رمکا دنب ےیکآات و وصرت ےیل ناشیارر ان ےک اپس رپ وکیئ ایےسنیومرنگ،اشرٹل،ڈ

 وبضمط ارر اہبنر ےننب  ی ہک آپ ےنتک یھب یھت ۔ارمہح ھجمس یتکسرںیتہ رکیت ںیتاب اجےن وکن وکن یس وک ےیل یچب

 ے....آپ اےنپ وحاس  اتیاس رضرر رک ن اہنویرپ ن یہس یہےکےیل رین یاسےنم آرک وھتڑ ،امیضںیوکشش رک

 ارگ ارمہح ےن ھچک اجانن ہااہ و اوہنں ےن رصف اانت اہک ۔ ےک ابرے ںیم ن....اعایلوھکےن ےتگل  ںی

 “تبحم رکات  ے۔ ےس اثمیل ٹیامں امررگ  ے ارر اینپ تہب اہبنر اٹیب اریم رہ”
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 ولعمم اھت سک ےک ابرے ںیم ۔اںیہنھجمس نار اخون ںیھت کیاہک۔رہ ا اس ےس آےگ اوہنں ےن ھچک ںیہن سب

 ۔ھجمس نارںیھت رہ تہب یہ و ے ارر اےنپ وچبں ےک ےیل ابت رکین ینتک

 یتایز نہای۔اس ےس زںیہن وک ےلم یہ نھک یسک نہایاس ےس ز یھت ارر یتھجمس یھت اےنپررےن وک ےل رک یھٹیب ارمہح

اک  وخیش ....یسکہپ وڑ ڈاےل  ںی ....دقرت ےن بس مغ ےکاہپڑ ایس ںیہن یہ ےک اسھت  ی ےن یسک زدنیگ

۔ رےتھک  ںی نیقیوسچ رپ  وسےتچ ارر ایس یہی...مہ بس  ایک ارمہح یہ کی....اایگ ںیہن یہ ایدقحار اےس رہھٹا

 .و  ے یہ ارر وکشاہ رسایئ ی ے ،رہ  ارکش ایملع وج وخنوک اھکس نہایااسنن ےن بس ےس ز

                        *..........*.........* 

وک  رںڈریھ ےسیابر ربف ےکا ،یلہپیھت رظن آیت ۔رہ رطف ربف ڑپیتیھت ربف ےس اٹ یکچ ینویامرٹسچن  رسزبس

....ارر ںینررسے وک امر کیےک وگےل انب انب رک ا ،انرپ ںیلسھپ رںہااتہ اھتہک رہ ان ڈریھ راولں اک یج ےنھکین

اھت ارر رگم وطخں راےل اس اک راج  یرپ دیفس ےھت۔امرٹسچن رپ ےتیل رک یھب اسیتہب ےس اوٹسڈسٹن اٹمئ اکنل رک ا

۔رہ اہبر وممس ےس تہب ڑچےت  ںی ےسیرپ دفا اوےئ اج ر ے ےھت ہکبج ڈنھٹے وطخں ےک ابدنشے ا یرپ دیفس

اسرے رگم  ۔اےنت ڈریھاخص اگلؤ ںیہن ہنم ےس اھبپ اکنےتل اس وممس ےس وکیئ ،اںیہنےک ندلانہ اوےت  ںی

 ںوی.....ارر رہ رسنںیم ںوی ے رسن اجن اویت و ریخ  ی ں ے....اپاتسکوین وکتف اویت ڑپکے ےننہپ ےس اںیہن

ڑچاھےئ،اکونں ےک  وک.....ناتسےن ،وٹیپ ںویٹھچ رکسمس  ی رغمیب انمےت  ے ےسیج ےسیوک ا ےک رصتخم نرراہین

....ندنھ وک اےنپ ادنر ااترےت  ندنھ وک ....رسخ  اک ےیل ےیاہھت ن ںیم ں،رگم وکٹ ےک وبیج رگن رلفم ےٹیپل
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رپ  زنیم امعروں ےس اویت  ی ریٹوینوی......ندنھ او اجیت وہبمت یس آےت یہ ںیم ریٹوینویےتلچ ارمہح  ےتریچ

 ۔رہ اجیت یڑھک  ی یوک ڑھک رین ی....رہ وھتڑاویت ارت ریہ

 “ ے؟ وخاب یہ ایوخاب اک رظنم  ے.... یسک ہیےایک”

راےل،ہنم ےس  ںوکوٹں راےل،وٹویپ ،اکےل،دیفس،رسیئم،ےلیپےسآاجر ےاوےت.....ےلین یزیت اوٹسڈسٹن

....ربف رظنم ےھت....ڈنھٹ یھت رےےنتک ایپ ےین ںیم ںوبیج ایاھبپ اکنےتل....اہوھتں وک رڑگےت 

 ۔اھتنھک ہن  .....نرتس ےھت ....الہ الگ اھت.....ارر وکیئیھت ی....ارر آزان....ندنھ یھتیھت

ررم  یرگن اکنم ےک رگرپ اڈٹس ،یلعےک اپس اجےن ےک ےیل ناعایل نن دعب ارمہح وھتڑا اس رتق اکنل یکس نر

وبرڈ  ےھت ارر رہ راٹیئ ارر اوٹسڈٹن ارر ےھٹیب رہ۔مک ےس مک ایگےک نررازے ےک اپر رہ اےس رظن آایگ ےک ےشیش

 ،ابیھت یل اکیف وسال لح رک راہ اھت۔ارمہح ےن اس ےک ےیل ےس رہ وکیئ اس نے راہ اھت۔نی ےک اپس ڑھکا رچکیل

 یھت رطف ڑبھ ریہ  ی ںویھ۔رہ ڑیسٹلپ آیئ ےیل ،اسیھت نے یتکس گم و ںیہن کیرہ ا اوٹسڈسٹن ںیماےنت 

 ....ایاھباتگ اوا آ اس ےک ےھچیپ ًابیرقت نبج اعایل

 اس ےن گم ڑکپ رک وھگٹن رھبا۔“او۔ الیئ ےیل ےریم ہی”

 ۔یراہ اھت۔ارر وپھچ راہاھت  ارمہح ےن اےس نان ن یپ ےل اکچ اھت ۔اکیف رہ گم اہھت ںیم!ے“ےاہں”

 رطف ڑبےنھ اگل۔ ارتےن اگل اس ےک اہل  ی ںایھرہ ڑیس!“ےتفم”

 “.... ے ںیہن ٹیوٹ ہی ے تفم.... اظرہ”
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....ارر  ںی ....ہار و اکرل  ی ںی رس رپ نس، ابرہ وٹسیٹ ےریم یہ ےسی ے....ر ںیہن ٹیوٹ ہیرکش ہک  ارہ”

 “اوا  ے۔ ایاجن وک آ یرہ ریم

 “اوں؟ آیئ ہتپ الچ ہک ںیم ےسیک ںیہمت”

 ےتلچ ےتلچ اس ےن رگنن ومڑ رک اہک۔“نن ےس ااظتنر رک راہ اھت اہمترا۔ نر”

 “؟آؤں یگ ےن بک اہک اھت ۔ںیم ںیم رپ”

 “.....اھت ہاےیہ آ ا”

 ..... ا اج ا اھت ،اےس و ںیہن ارمہح وک ےچین“ےاہک اج ر ے او ؟ مت”

 “....اہمترے اسھت ںیم”

 “نے ر ے ےھت۔ رچکیل مت وک یئ دیآر ے او ....مت ڑپوھ ہکلب اش ںاسھت ویک ےریم”

 “راہ اھت۔ وسچ یہ ےک ابرے ںیم ےنیل کیرب ںیم”

 “مت ےس ۔ یھت و رصف ذعمرت رکےن آیئ ںیم”

 ولفر رپ آ رک رک ےکچ ےھت۔ ڈنیکس نرونں

 ۔یگل ےنھکیارمہح اس اک ہنم ن“ ے رکر۔ کیھٹ”

 ےل رک اس ےن اہک۔ یکسچ  ی اکیف“نس راہ اوں ۔ ....ںیمیئھب رکر”
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 “۔.....ارر ایکبلطم ذعمرت رک یل ایہہک ن ہی....بج یھت رکےن آیئ ذعمرت”

 “........ااھچ....اب آےگآں”

 ارمہح وک رھپ ےس ہصغ آےن اگل۔“؟ ایک آےگ”

ارمہح ےس  ینعیےایرکسما ناعایل“او ؟ او اجیت ںرگم ویک یدلج رہ رک اینت رسن امرٹسچن ںیم  رےاےنت ایپ مت”

 اھت۔ اتیامدنن وھچ رک اُڑا ن  ی یتپ اھت۔اس ےک ےصغ وک رہ وھپل  ی ںیہن  اراض او ا رہ اجاتن یہ

رخاب او  رڈاکیر یمیلعت ارک ولں اگ.....ررہن ریم ںیم ......لکشم  ے نکیلےک دعب ےتلم  ںی زمزگیولچ،ا ااھچ”

 “.....اجےئ اگ

 “....آںیت ںیہن ھجمس ںیم ابںیت یاہمتر ےھجم”

 “........ااھچ مت اجؤآںیت ںیہن ھجمس ںیم ابںیت یریم وخن یھب ےھجم”

ارر  ےس آیئ ےھچیپ ،نکیلبیآراز ان ےک رق اکرل  ی“ہہک ر ے او۔ ااسنن او مت،ےسک اجےن ےک ےیل ےسیک”

 ۔رگنن نوبچ یل  ی ناس ےن ڑبھ رک اعایل

 ہایتہ ںیہن ومل انیل ڑلایئ اس ےس وکیئ رہ ااحتم ات ےک نونں ںیم و وفراً راہں ےس اغبئ او یئگ ارمہح

ارر  یھت ڑپےتھ ڑپےتھ ڑلکھ رک وس یکچ ا.....ھچک افےلص رپ زیلایرات وک رہ وخن ارمہح ےک اپس آ ایلگ ....نکیلیھت

 یسنہ رک ارمہح اینپ ھکین ھکی۔ےلہپ و اےس نیھت گل ریہ ہکحضم زیخ اکیف وھجیتل نوصےف ارر اکرٹپ ےک نرایم

وس اجےئ....اسےنم  ےس اکرٹپ رپ یہ اتہک رہ کیھٹ رک اکرٹپ رپ ایک اےس نلیکھ رھپ اس ےک اپس آیئ ریہ رریتک
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 اغبئ رکےن ےک رااعقت او اجےت ےھت....ارمہح ےن اس  ی ںیزیچ یسیاٹپ الھک راھک اھت۔ارثک ا اس اک پیل

اھت ہک اےس وسحمس  پل اٹپ رپ اس ےن اہھت راھک یہ راھک....ایھب وک اس ےک رسےک ےھچیپ ارر گیب ںیٹیمس ںیزیچ

 و اکرل ڑھکا اھت۔ ی ے....اس ےن رگنن ومڑ یئگ یچنیھک ریوصت اوا ہک اس  ی

رچاےت اوےئ  ںیزیچ وسےئ اوےئ اوٹسڈسٹن  ی رلگنن اکنم ںیم یلع  The lost duck ارمہح”

 The  ںیم رین رگام رگم ربخ ھچک یہ ہی”رہ رکسما راہ اھت۔ ےیل وفن اہھت ںیم“راہعق.... اںاک ہاوسیل ونتیع ....اینپ

tab manchester  (ںیماسٹیئ بیاوٹسڈسٹن ر ) او یکچ یڈنھٹ  ی ازیل ہکہااہ  ارمہح اک یج“۔آاجےئ یگ 

 ہیارر اکرل وک  یھت نابےئ اےس وھگر ریہ ںایاگنچر آوھکنں  ی ....رہ اینپنے ،رپ رہ ابز ریہ لیاس رپ اڈن اکیف

 ںیریوصت اس  ی یوس نر وس اپاپ راز ےسیج ڑھکا او ایگ ےسیرظن آراہ اھت ہک اےس وھگرا اج راہ  ے.....رہ اہھت ابدنھ رک ا

 ......ر ے اوں چنیھک

 .....ایرہ رکسما“و ہصغ آراہ  ے۔ ہصغ آراہ  ے؟.....اہں ںیہمت ںیہمت”

 اوات و یھب ےسی ے،ر ابپ ںیہن اریم ناعایل”۔رہ اسنہگل یئگ ارمہح وک آگ یہ“اوں۔ ےس یتہک ناعایل ںیم”

اامں ےس اہمترے ااب ےس  یاہمتر ہک ںیم یھت ںیہن ےنلچ رایل نیکمھ ہیےہک راہ اھت رہ کیھٹ“ھچک ہن رک اتکس اھت۔

 لقع اکھٹےن اگل نے اگ۔ یاہمتر ،رہآیئ ےلرکوک  اےنپ اھبیئ ایھب ذرا روک ںیم ایےرک نرں یگ تیاکش یاہمتر

اک اطمہبل رکے  رںدشہ زیچ یمت ےس اےنپ وچر وکیئ ،رھپرہوہشمر او اجؤ یگ ںیم ینویےیمت وپر ںیم رین یہ ھچک”

بلطم  ایک ااو،ریم .....مت وسچ یتکساو یگ اویئ ںیہن یوچر یھب نی کیا یھبک نج  ی اگ.....رہ یھب

 ..... دنگا ہچب۔ایارف رہ رھپ رکسما“ ے۔
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وک  اری۔ریھت رک ریہ یےک اسھت رگرپ اڈٹس الکس ولیف ۔رہ اینپ ےکاپس آیئ اریوھچڑرک ر اکرل وک ریہ ارمہح

 ۔ےنسنہ یگل اری.....رابت اتبیئ یاسر

اوں  اوں....ابت رک یتیل وک اجیتن رٹیڈیےک ا  The tab ںیم ےسیڈرا راہ ے....ر رکف ہن رکر۔رہ ںیہمت مت”

 “اس ےس مت رکف ہن رکر۔

 “۔اوں یگ وچر وہشمر او یکچ ررہن لک  ک ںیم ےس رکانیل نای”

 “۔وسحمس رکےت  ںی ولعمم او اگ وچر اسیک ....ںیہمت ںی ےتھکیرک ےک ن اسیا ےسیر”ایےن ہہقہق اگل اریر”

رہ ےئگ  ے ولعمم  وچر ےک ااسحاست یہ کیدح  ے....ا ینعیرکےن، ااسحاست ولعمم ںیہن ےسیا ےھجم”

 او۔ارگ اےلگ منج  ام  ی یتگل یرایپ یمت ڑب رکیت ابںیت یسیا”ےسولٹ وپٹ اوےن یگل یسنہ اریر“۔رکےن ےکےیل

 “آف اپاتسکن۔ یڈیل گنیو ےھجم ارمہح اننب اھت۔ اویت زیچ وکیئ

 “()ررسآف رایش ی....وخوخنار ڈیلاریےھجم ر ارر”

 ےن اےس اجیھب رٹیڈیوج ا سیا میا میا کیےن ا اریدعب ر رین ،ھچکےس ابت  ی رٹیڈیےن راہں ڑھکے ڑھکے ا اریر

 ۔یھت ریوصت ....رہ ارمہح  یایاھکیاھت۔ارمہح وک ن

 اینپ (The lost duck) ارمہح رشیرف رایل ےنیاپھچن ںیزیچ ےس انپہاٹزئ رک ےک اوٹسڈسٹن  ی اجنر”

 “ ے۔ اجیت زگارش  ی  ی تےس اقیقحت ااظتنہیم ریٹوینویراہعق، اںاک ہاوسیل ونتیع
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النئ گل   ک اہمترے اپس اوٹسڈسٹن  ی ،لکںیتھکیاجنررگ اثتب رک راہ  ے....مت ن وچر ںیہن ںیہمت رہ”

امگن  ے  یڑب ںاہی۔ےنسنہ یگل ....ارمہح یھبےب احل او یئگ اریےتسنہ ےتسنہ ر....“ےک ےیل مانپہاٹزیئ اجیت

اہک  وک انپہاٹزئ  رکےن ےک ےیل زررسیف...آج لک و رپ.....مت و زمے ےس زہاررں وپڈنز امک ںیتیل ی مانپہاٹزیئ

 “۔ااحتم ات ےک نونں ںیم اجات....اہاہاہ....ہنم امگن وپڈنز ےتلم ںیہمت

 اےس گنت ںیہن او ہک وکیئ ہن وسیتچ ہیےیہک رہ ےبہار رکف یھت ارمہح  ی نہایےس ز یرایت اکرل وک اینپ ًانیقیےنکیل

رات  ولسک رکےن ایلگ رہ اس ےک اسھت اونپں اسیج ں؟وراال ولسک ویک رںریغ ہیرک راہ ۔آرخ اس ےک اسھت 

  ےہک وج وپرا رٹسمس آپ وک رظن ںیہن ہیافدئہ  اڑب کیڑپےنھ اک ا رلگنن ںیم وموجن اھت....یلع رلگنن ںیم یلع

اہؤس لف ”ےاکنم ںیم رلگنن ںیم یلع ۔وپرا ہنیہمآےت رہ رظن آےت آےت آپ ےک نرتس نب اجےت  ںی

....رات رات ارےتگن ارر رپےتھ  اپےئ اج ےتکس  ںی ںاہیرہ  رتسبرں رپ وسےت  ںی اوےت...وجراوں وک اےنپ“وش

ےٹنھگ ےلھک ر ےت ےھت....و اکرل اس  وچسیب ،ےفیکیریاکنم ،الربئ ۔یلع ںی لم اجیت وکےنھکین ںیلکش رھب ان  ی

 ،نکیلوکشش  ی ارر لمکم وہج ےس ڑپےنھ  ی .....ارمہح ےن اس ےک اےنھٹ اک ااظتنر ایکایگ ےک اسےنم آرک ھٹیب

 .....رگ ایگ اٹپ یھب ارر رھپ پیل نی ونسٹ اس ےک اہھت ےس رگ اجےت یھبک ےباکر....یھبک

رپ  بس ںیہگج ہکنڑپے اگویک انھٹیب ہگج اجےئ....اب و ولفر رپ یہ یرک نررس اب رہ اانت اسامن ٹیمس اف

اجےئ اگ....اکرل  ھٹیب یہ ےسیاس ےک اسےنم آرک ا ،اکرلاجےئ یگ اھت،رہ اہجں یھب نیقی...ارر اےس ںیھت

ھچک لچ راہ  ے ارروج لچ راہ ے  ںیمہک اس ےک نامغ  ںیھت اتب ریہ آںیھکن راہ اھت۔اس  ی ھکیےس اےس ن اخومیش

ےاویت ڈاؤن ںیہن وج یھبک یھت سکیف یرٹیب یسیا کیا  ے....اکرل ےک نامغ ںیم ھچک ااھچ رہزگ ںیہن اسیرہ ا
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رہ رہ اسل  اطلغں اھت....رھپیھب رحوتکں ںیم یھدیس ۔بس ااحتم ات ےک امرےاوےئ ےھت ارر رہ ایٹلیھت

 ینب اجےئ۔اسر  نیاک ڈ ینویرہ   ًانیقیہن رکے  ارر رصف ڑپےھ و  رحںیتک یسیاھت...ارگرہ ا ااکسرل پش  ےل اتیل

ہگج  ارر یئن رک رہ لکشمب ایھُٹ وطر رپ ٹیمس اعریض ابوہنں ںیم وک اینپ ہرریغ اٹپ ،نی ،اکذغ،پیل ،ونسٹاتکںیب

 ںیہن ....آامسینیلجب ...یجیرگ ہک اس ےک اہھت رپ یلجب او یگ یلچ ۔رہ دنچ دقم یہالتش رکےن یگل

ےس  نم ےھچیپ کیاھتا ایوک اس ےک اہھت رپ اگل ڑکپےنی ....اکرل ےن اےنپاہھت ںیم....زینیم

رک ےک رگا اھت۔ “اھٹہ  ”اٹپ یھب ...پیلںیھت وبس او یکچ زنیم ںیبس زیچ یڑکپ آرک....ارراےکساہوھتں ںیم

 ...ںیہن ےتسس نومں ےکب اگ یھب ایاجاتن اھت ہک رہ ےلچ اگ  اب اہلل یہ

 ۔ارمہح الچیئ“۔ہی ے  یدبزیمت ایک”

 ....وصعمتیم اف اکرل  ی“ےاو ؟ ایک”

 “اہھت رپ ؟ ے ے ریم ایاگل ےن ایک مت”

ڑپھ ڑپھ رک کھت اکچ اھت، وسہا مت  ....ںیماہھت ںیم ے ے ریم نی کیا ....رصف ںی اہھت و اخیل ےریم”

 “....رک ول اشںیت ےس ابںیت

 رکٹن اھت۔ اس ںیم یھت ارمہح مسق اھک یتکس“ھچک اھت....رضرر ھچک اھت ۔ ںیم نی اس”

 ے....اس ےس  اھک  نی کیرصف ا ہیےوھکی۔نایرہلا اس ےن نی“رپ کش  ے ؟ اس نی ےریم ںیہمت”

 “۔ےتھکل  ںی ےسی....اےسیاو  ا....ا اجات  ے...انھکل یتھجمس
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ابر رھپ ارمہح ےک اہھت رپ  کیاگلارر ا ےنٹیمس ںیزیچ رک اس  ی ھٹیب ےچین رہ یھب یگل ےنٹیمس ںیزیچ رک ینپ ھٹیب ےچین ارمہح

رکات   ے ....ںیہن  ے کیھٹ کیھٹ...”ے،اکرل ےن نرونں اہھت ااھُٹ ےیل یامر ن رکٹن اک اکٹھج اگل....ارمہح ےن خیچ

رہ  یےس ابت رکات اوں آرخ ااظتنہیم ریٹوینویےاو ....ںیم الچ ریہ حرط  ی ں....مت و ویلگنجدمن ںیم یاہمتر

  ے  ا....اس رطح و مت ولگ ںیمہ ابت ںیہن و ایھچ ہی.... ںی ےتین ںولخمق وک ناےلخ ویک الخیئ ںیم ریٹوینوی

 ںیہن ےسےںاہیارگ مت ...”اٹپ ااھُٹ ایل ارمہح ےن پیل“۔اپلگ او اہمترے ےیل ںاپلگ رک نر ےگ،آرخ مہ ویک

 “۔اہمترا رس وھپڑ نرں یگ ےئگ و ںیم

 نہایرس ےس ز ے ک ریم  ے ایھب لایخ اوٹٹ اجےئ اگ ....اہجں  ک ریم پٹ یھب رطح اہمترا پیل اس”

 “او اگ۔ زیاٹپ زع پیل ،ںیہمت

ڑجا ...ارر اس  رمک ںیم زرر نار وھگاسن اس  ی کیےن آرک ا ناعایل“؟ ےتیوھچڑ ن ںیہن ںاجن ویک اس  ی مت”

ےھجم  رراک  ہک  ےس زگار راہ اھت ارمہح ےن یہ ںاہیو  ںیم”ےایہہقہق اگل کی....اکرل ےن اٹپھج ایل ےکاہھت ےس نی

اکرل اک  ارر اس ےک اہھت ںیم ںیٹیمس ںیزیچ بسےےن ارمہح  ی ناعایل....“اشںیت ۔ابںیترکےت  ںی آؤ ابںیت

 ۔این نی

ےس اےس رکٹن  نی اہمترےاپس آےئ و ایس ہیابر بج  نرں اگ ۔ایلگ اھکیس ںیہمت اک اامعتسل ںیم نی اس”

۔اکرل اک ہہقہق اےس  یئگ رپ یلچ لبیٹ  ی الکس ولیف ....ارر اینپ وبقل ایک رطح نی ارمہح ےن ربتک  ی“۔انین

اۂ راہ ۔اکرل ااسنین ےکےھچیپ

ی

یي
ج

ج

ب

 .......البہبش قولخم ااسنین ریغ کیا ںیم لح ے وگ
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 ےک بین ارر نی رپ اکم رکیت ےنیرطف رحتک ن وک ابںیئ ےک پیک نی ،وجسکف یھت یرٹیب یویہ کیا ںیم نی

 اعم کےنھک راال نی رہ نی زرر نار اتگل....اعم اامعتسل ںیم اکیف ےس اکلہ اس رکٹن اتلکن....وج ومعمل ےک اراقت ںیم

امرک  ڈیاکرل اک رٹ یھبک نی ہیاس اک اامعتسل اجاتن اھت....ارر اس اک امکل اکرل اھت.... اھت....رصف اس اک امکل یہ

اس ےن  یہ اھت....ارمہح ےک ےیل یہ رہباحل  ای ارمہح ےک ےیل رپا ا او اکچ اھت۔نکیل اھت....اب و اکرل ےک ےیل

 ررز،النڈیےسرھبے وکر ،اوٹسڈسٹنںیم ینویاک اامعتسل ، اکنال اھت۔رہ اس نی

ز،رگاؤڈن،الربئ

ج

ر
ز
س

ےک نرران  یاردیرکات،رخ ہگج ایک ،رہ،سب،اولٹ،ابرز،بلک،ےفیکزیر ،بسیری،الک

ےھت...سج نن اس  ےیےکٹھج ن ہیےوک یھب زرپررسیف ابر الکس ںیم ...یہکہگج رپ یھب ک رپ ےتلچ رش رایل ،رٹسیھب

 ھجمس ںیم اظرہ رکات ہک اےس الفں الفں وپاٹیئ ہیےک نرران  اجات ارر الب رہج رچکیل ھٹیب رر ںیم ومڈاوات رہ یلہپ ہیاک 

اےس  رہلاات ےسیج ےسیآاجےت....اکرل نرونں اہوھتں وک ڑھکا او رک ا بیےتلچ اس ےک رق آر ے ....رپررسیف ںیہن

اہھت الچےت   ے...ریخ اعنت اویت ہیاعنات  ے ....تہب ےس ولوگں وک  ران اہھت الچےن  یابت رکےن ےک نر

 وکیئ اجات  ے اس ںیم او یہ اسی اک ےس رکٹا اجات ۔ا ول ارر یھبک  ی ،رگنن،اکنیےک وھٹڑ رپررسیف الچےت نی

الچ اےتھُٹ ....ڈر رک وحاس ابہتخ ےس  الکس ںیم ی....رھب...و ارر ےب ہارے رپررسیف....ریخابت ںیہن  ی اینریح

اےنپ  وموعقں رپ الکس ےک ےیل ےسیاصبح....ا نم ےس الھچ ڑپےت...ےب ہارے رپررسیف کیاو اجےت ا

 .....رھبات رمک رپ یکٹچ اوات و  اس  ی یہ بیرق ںیہک نناب ا لکشم او اجات....اعایل وہقہقں اک الگ

 “اس وھچےٹ ومےٹ رکٹن ےک وگےل ےس۔ ےریت اجن اجےئ یگ  ی یسک”
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ےک رکٹن وک  اےھچ اخےصررجیٹل اعم ااسنن ےک مسج ںیم کی ے ہک ا اسسنئ یتہک یھب ےسی ا...ر و ںیہن یئگ”

 “....  ے اطتق اویت ےنہس  ی

 “اکرل اتہک  ے ؟ ای ے  یتہک اسسنئ”

 آھکن امر رک“...؟ اسسنئ ےس مک  ے ایک یسک اکرل

 ....ولخمق ااسنین ریغ ںیم لح ے  ے اکرل ....ااسنین ہیےو

 

 ۔

ولخمق  ااسنین ریغ ںیم لح ے آھکن امر رک ۔۔۔ وہب  ے اکرل۔۔۔۔ ااسنین ؟؟؟اسسنئ ےس مک  ے ایک یسک اکرل

و  ںیم رشیاک ااظتنر رکات اھت رف کیر مکلی۔۔۔رہ و اسرا اسل رایرھبہت انب اک اکیف رشیرپ اےنس رف کیر مکلی ے۔۔۔ر

رکےت اوےئ  وک اگڈیئ رشیرف زرکات اھت۔۔ارثک رئنیس ایل لاکن ررہ اےنپ اسرے رپاےن ایھتہ یھت اجن اوا رکیت ایکس

  ""ارر اکرل ےس چب رک ےتیھکل ن یھب ہیاکذغ رپ 

Have a safe welcome week... 

 ۔۔نن اچہپن ہن ںیکس نن تن ےئن ادناز الانات اتہک ےلہپ نن ےنلم راےل اےس نررسے 5ےک  کیر مکلیر اکرل
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نررسے نن  ارر ابل ڑباھ اتیل ۔۔ رہ ناڑیھاول نب ںیکس نن یھب ےنن ےنلم راےل اےکس اہوھتں رسیت نررسے

۔۔۔ ںابایل ارر ونھبؤں ںیم یرگ؛وچےھت نن اجنگ اسھت اکن  اک وھٹڑ نن رہے رگن  ی ےرسیت وٹکا اتیل

 Ask Me نن ےبمل ابل۔۔۔اکرل ںیاپوچن

 جیھب امعرت ںیم ینررس یھب ےس ابرہ یسک ینویےن اوٹسڈٹن اکرڈ ونباےن اج ا  ے اےس رہ ڑبے آرام ےس  سج

 اےکس اپس ارزار ےھت۔۔۔ یج ای۔۔۔ ھچک وک اےنس ابھت ررم دنب رک ناتین

 رانہ اھت۔۔۔ ںیم ینویےےس رکات۔۔اےس یھب طاکم رہ تہب اایتح ےسیا ارر

رپ ااکس رکٹاؤ اکرل ےس  کیر مکلیہک ر یھت تمسق ایھچ اھت۔۔۔ ارمہح  ی ایدنب رک ن ںیم وک اےنس بیل ںڑلویک دنچ

 ۔۔۔ومت راعق اواجیت یہ ںیم اسسنئ بیل  اوا اھت۔۔ررہن و ایکس ںیہن

زز  آدم ےک وچےھت نن؛ اتوبت ںیم اینپ ۔۔۔ ارر امرٹسچن ںیمرمنہ یتلکن رشیرف کیرپ ا کیر رشیارر رف 
ہ غک

دنب 

ڑپے ر ےت  ےک ےھچیپ یچب یو بس اس ےبہار ہن ولعمم رکےتکس ہک اپاتسکن ںیم ہی۔۔ارر نانا اپاتسکن راسپ اجیت

ے ررر ر رشیاھت۔۔۔رہ رف ڑپ ایگ وکن ےکس ےھچیپ ےھت' امرٹسچن ںیم   

ئ

 رگ' ےجنگ رس' ےبمل ابولں راےل یرپ رہ رک اکست

Ask me اک ہصق انس راہ اوات۔۔۔ 

ولگ اےس  ےک دصر ارر ابیق نینوی۔۔۔ اوٹسڈٹن اویت اکرل۔۔۔ اکرل اوریہ ںیم ینویےےک آےت یہ رشیرف

 ۔۔۔ایکہہک ر ے  ںی آپ ولگ ایک ےس اتہک۔۔۔ اتپ ںیہن وصعمتیم یےس اتحمط رےنہ ےک ےئل  و رہ ڑب یگدیجنس

  ا اجےئ اگ۔وھچاٹ وماٹ رجم ام وکیئ یہرہ اجن ےل اگ و  ینعیرلک اوں۔۔۔  ںیم ای ے۔۔۔  اجن ےل یل  ی ےن یسک ںیم



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 296 

•••••••••••••••••••••• 

وخش ولگ رپدنہ اس  کیہک ا رہج ںیہن رس زبس اشخ ےس اےنپ نل وک اجسؤں و وکیئ کیا ۔۔۔ ارگ ںیمےتہک  ںی ینیچ 

 ۔رپ آرک ہن ےھٹیب

التبم او اج ا  وبڑےھ اک قشع ںیم کیہک ا یھب ہی۔۔۔ ارر تبحم_رکےن_ےس_ےلہپ_ارتحام_رک ا_ںیھکیس#

 رجات رکات  ے۔۔۔ ینیچ ےنلھک  ی تبحم اک وھپل یہ وھپل ےنلھک ےک رتمانف  ے۔۔۔ارر زخاں ںیم زخاں ںیم

۔۔ ےئن ڑپکے اےنپ اسل ےک آاغز ےس ےلہپ وپرے وجش ر رخرش ےس اےنپ رھگرں وک اصف رکےک اجسےت  ںی

ومظنں ےس رھگ ےک  یتیررا ۔۔رسخ اکذغرں ارر رسخ اپرہچ اجت رپ یھکلاخص وطر ہپ رسخ ابلس ونباےت  ںی

۔۔۔ ےئن اسل اک آاغز اوراہ  ے۔۔۔ رپا ا رتق وہگجں وک اجسےت  ںی ینررس یہ یسیارر ا اررںوینررازرں'ن

 اکچ  ے۔۔۔ تیب

  ے ڑبے وبڑےھ وچبں وک رسخ افلوفں ںیم ررتق وک اولناع اہک اجےئ اگ۔۔۔ ےئن رتق ےک ےئل نشج ایت رپاےن

العتم  ہک رسخ رگن آگ  ی  ںی یتہک تایررا ۔۔۔ ینیچ ںی ےتیےک ےکس( ن ) وخش یتمسق _ینموفلمف #یکل

ےبمل ابوسنں وک الج ا اجات اھت  ںیم ںروتق می ے۔۔۔دق وک نرر رکیت یارر دب  ےک وقبل دب یتمسق ونں ے ' وج اےکن ایس

دنپرہ وک رسخ  اجات اھت۔۔۔ ےلہپ ہادن  ی ' رش ول آگ ےس ناعفن ایکرک اھبگ اجںیئ ھکیآگ وک ن ارر البںیئ یاتہک دب

ےل رک اشم وک ہادن  اجات  ے ارر اہوھتں ںیم ایاجات  ے۔۔۔ابعنت اگاوں وک اجس ایاک وہتار انم ںاسہتخ الونیٹل ینیچ

۔۔۔ وک ےیل ںاسل۔۔ اہبر اک آاغز۔۔۔ ناعؤں ےک اسھت۔۔۔ وخویش اجات  ے ینیچ امرچ ایک ڈیرپ ںیم ینشرر  ی

وک زدنہ رےتھک۔۔۔ رسخ رسخ۔۔۔ ررنش ررنش۔۔۔ مظنم ارر رپ وجش۔۔۔  تایوک نرر رکےت۔۔۔ررا یدب
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 ےتی ناھک ا( ےس اجسےت اوےئ۔۔۔ ناعںیئ ینیچ یتیررا) Dumpling وک رںزیم اسل ےک آاغز رپ اینپ

  ی رہ اج ا دب یتمسق ہارل ےک اجر اک اخیل اوےئ۔۔۔ہارولں ےک اجررں وک رھبےت اوےئ ہک ےئن اسل رپ ینیچ

رعرج رپ  ںایرایت ( ےک ےیئلڈیرپ ) ےئن اسل  یڈیرپ نگیڈر اس اسل  ی ۔۔۔ امرٹسچن ںیم ںی العتم ےتھجمس

 ۔۔ےئن اسل ےک ےلہپ نن یھت ینربمس۔۔۔ ونجر اسیتک ڈی۔۔۔ رپںیھت

 ۔۔۔۔ےئن اسل ےک ےلہپ نن یھت ینربمس۔۔۔ ونجر اسیتک ڈی۔۔۔ رپ

وک  زنس ےن بس الکس ولیف یج الکس ولیف ینیچ اسل وھگڑے اک اسل اھت الھچپ اسل اسپن اک اسل اھت.. ارمہح  ی ہی

اوات  نس ایک ہیہک  ںیہن یھب و اجیتن ... ںیمیھت آیئ اہک اھت...رہ ارمہح ےک اپس یھب ۓرکراےن ےک یل نشیررٹسج

 ...رشتک رک ا اہکں اس ںیم اویگ تفاینر یتہب ڑب یہ انیل ھکیو ڑھکے او رک ن  ۓیل ے ے ریم

 ... و بس اجن اجؤیگ اجؤ یگ ںیم ڈیرپ

.. اس اسل و ےگ رشتک رکےن ےک ںیہن وماعق لم اجںیئ ےک و یئک ےنھکین ڈیڑھکے اورک رپ ںیم زدنیگ ںیہمت

رہ  ںیہن ایک.. وج ایک ںیہن بس یھبک ہیےن  ںیم !! ںیہن ےگ...رہ ےنسنہ یگل ںیولگ رشتک رک نہایونے زہار ےس ز

ولگ  ینیچ ہہک اتکس  ے...ریغ وک  اں ےسیک ,ینیچ یناپاتسک کیےتہک ا وک  اں ںیہن اپاتسکین ... ینیچںیہن یھب رکریگ

اوقام  اوات  ے ہک ےئن اسل اک آاغز مہ  ےن بس  ی نیقیےااھچ اتگل  ے...ںیمہ و ںیمہ رشتک رکےت  ںی ںیم ڈیرپ

 اطقر ںیم یھب ۓارر اسمہ  ںی ےطخ ےک نر امہ نرتس یھب یئایشی ے...مہ نرونں و ا ناعؤں ارر تبحم ےس ایک  ی

  ... ںی ےتین رکےن وک رتحیج bow ےک آےگ ڑھکے اوں و مہ ےلہپ اپاتسکین یکلم ریغ نیت
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ڑپے اگ...  رفق ںیہن اگل ا ...وکیئ رانہ ہکلب الھچںیگن اتلم اھت... و یتسنہ یھب ... ارمہح وک ایھب یگ ۓآ یسنہ ےھجم

... ہااو    ااظتنم رک نریگن ... ںیممت سک اجونر اک ابلس اننہپ دنسپ رکریگ ےسیاکم... ر ررےت وسبرےت ولوگں اک راہں ایک

رانہ ڑپے اگ  لسلسم رحتک ںیم ںیہمت ۓاےکس یل او نکیل ڑکپ یتکس اک ابسن یھب نگیامکس ہن اننہپ... مت ڈر و وکیئ

اپ  کیم ااھکنپ اواگ  ریم ڑبا اس ینیچ اہھت ںیم ےارر ریم ابلس ومکون ونہپں یگ ینیچ یتیررا .. ںیم... مت کھت اجؤیگ

رپ لمتشم اسز نرونں  ںوٹیلپ اھیتوگل ن یمت ) نر ڑب ایاو... نب یتکس ہیاسھت  ےتہب رہگا اواگ... ہااو و مت ریم

 ... ںیہناویگ ںیہن سٹکیرپ ڈرم اجبےن  ی ںیہمت ڈرم.. نکیل ایاو..  اجات  ے ( اجب یتکس ایرکٹا وک آسپ ںیم ںوٹیلپ

ال ابلس نہپ ول.. اےس  نگیاو و مت ڈر ... ارگ مت رشام ریہ اپ و رہ زگ ںیہن ... رہگا کیم نہپ یتکس ومکون ںیہن ںیم

اقمئ ر ے  کجھج یھب . وصخمص رشمیقیڑلاک... اہمتر ایےاواگ ہک مت وکن او ڑل ی ولعمم ںیہن ہیےنہپ رک اعطق

 ..کیھٹرانہ.. ارمہح نل وھکل رک یسنہ ... ےہقہق اگلیت رانہ... یسنہ , ربھگایت ےس امکس ےک ادنر رشامیت ...ےلھبیگ

ہحمل اواگ... مت رپ تمسق رہمابن  ناگرایاک  زدنیگےیاہمتر ہیاوں  ردعہ رکیت اوں... ںیم نب اجیت نگیڈر  ے... ںیم

رات بس لم رک  اسل  ی ینیچ ۓاک ااظتنر ر ے اگ... ن رہمابین ... تمسق  یرکسماےن یگل نہای.. ارمہح ارر زاویگ

رطز اک ڑبا اھپکٹ  ینیچ نی,زبس روگنں ےس زمدحرن ےک آاغز رپ رسخ , ےلیپ __, ہاہنئ اٹؤن  یۓہاہنئ اٹؤن گ

ےھت__,بس ےس ڑبا ہمسجم وھگڑے  ۓگ ۓیاھت, ےکنج نرونں ارطاف اجونررں ےک ڑبے ڑبے ےمسجم رھک ن

 رطح  ی اھت_,ارر یھب ایگ ایرپ اٹگن ن دمن ےس اراچنیئ وک ابوسنں  ی نگیتہب ڑبے ڈر کیاک اھت,ا

ئ

اجسرٹ  ک

 رسخ وگل ینیچ یہ ےلہپو  اشںیخ ےک ااٹسزل ےگل ےھت__, امرٹسچن ےک نروتخں  ی رںزیچ یتیررا ...اجاجب ینیچیھت

 ںیھت یےس اجس ن ںاسہتخ الونیٹل

ئ

  __گ
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 برپ نایتس اھکےن اھکےت ر ے__ امتم ااٹسزل رپ اھکےن تہب مک تمیق ارر رہ زمے ےس تفم ینیچ اری,رنیا

 یھت باکایم احلص رکےن ںیم ہفحت یھب ینیچ کیاجر ے ےھت___ ارمہح ا ےیک تفم میسقت ایےھت

ئ

___ او گ

ےک  ریٹوینویارر امرٹسچن  اھترک راہ رپ احتفئ میسقت ولسر وجیلب  ی یاشن دشہ وجڑا اینپ یاشن دعن ینیچ کیا

ےفحت رپ زگارےن راےل  کیرصف اس ا اوٹسڈسٹن اک راہں اانت رش اھت ہک اتگل اھت بس اوٹسڈسٹن آدنئہ زدنیگ

 ےک دب بیصن وصرت احلص ہن رکےنکس رپ رہ ن ای یھب ااکن لک زخاہن  ے...ارر اس ااثہث وک آج یسک یہی...ے ںی

 ...ااسنن رقار اپےن راےل  ںی نیرت

ےننہپ  ےلگ ںیم کی... ارر ایھت مظن یھکل ناعہیئ زابن ںیم اپرہچ اھت سج رپ ینیچ یتیدعن رسخ ررا کیا ںیم ہفحت

... بج آیئ ھجمس ںیہن ارر نر رسخ رنب ےھت... ارمہح وک. نر دعن رسخ رونبں  ی امال یھت رطز  ی ینیچ ۓلیک

 کی...او ارمہح اےسن وپےنھچ یگل ۓاوگ میسقتارر اےکن بس احتفئ  ےک ااٹسل ہپ رش مک اوایگ یویب ںان ایم

 اخون ےن اےنپ وشرہ  ی ... بج ےھجم اوہنں ےن .... ینیچۓاہمترے وشرہ ےک یل کیارر ا ۓاہمترے یل

اوکسل  کیو اوہنں ےن ا یھت ںیہن اوگنیھٹ ےھت ہک اےکن اپس وکیئ بیاےنت رغ ہیو  ...رپوپز ایک رطف ااشرہ ایک

راال ہن ےل اڑے___  اوگنیھٹ ہک ےھجم وکیئ ایابدنھ ن ںیم ایلگن یرنب وھکل رک ریم ےس ےک ابولں نیم یچب  ی

ہ قہ اگل رک ےنسنہ ےگل یویب ںنرونں ایم
 یزگار زدنیگ نرونں ےن سک تبحم ےس اینپ یھت یتکس ھکیارمہح ن -ق

 کی...اےس ایگل ےنھکین ..آوھکنں ےک اپس الرک رہ اںیھنۓسب گ آوھکنں ںیم ...رسخ رنب ارمہح  یاویگ

 بیج  ی اےنپ رکاس گیب .. اےنس اںیھنوھک ہن اجںیئ رنب ںیہک ہینم ےس ڈر ےنگل اگل ہک 

 

جفظ
م

راھک...رھپ اہھت وک  ںیم 

  ے رظن اےکس ان نر دعن رنب رپ یہ اےس اگل اسرے وچررں  ی ےس امج ایل رپ وبضمیط بیج  ی رکاس گیب

ئ

  ..آگ
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 ںیزیچ ہی...ارمہح ےن ارن ےن نہپ یل نی... ارر امال ا رس رپ ابدنھ ایلےن اےنپ ابل وھکل رک اریابرہچ ر ہیمظن رسخ

اھت  ایاتب وک ںیہن اریمت ابدنھ ول... ارمہح ےن ر کیرپ ابدنھ نر...ا الکیئ یریم ____ الؤ رہ رنب یھبںیھت یےس ن

ے  اجن یہےسیج کلسنم  ے ارمہح  ی اہکین ہک اےکس اسھت ایک

ئ

 ...لکن گ

 "اوں اج ا ہایتہ #اپاتسکن رکیل رہ ںیم"

 __اویئ انریح اریرنب" ر"

 __ایےن رس الہ ارمہح

  ..ےھجم رہ اےھچ ےگل  ںی _اس رپ وج اتسرے ےگل  ںیراسپ رک نریگن نہپ رک ںیہمت ںیم

 ,__ایاوں... ارمہح ےن تمہ رک ےک ہہک ن ان وھچا رانھک ہایتہ  اںیھن ابدناھ... ںیم رنب ںیہن ےن ایھب ںیم

 ...اوں بیجع یہ یوپر  ی یوپر او ارمہح___ ےھجم اتگل  ے ںیم مت تہب بیجع اعمالمت ںیم ضعب

 

 

 

اس دقر  ارر رہ رنب ےک اعمےلم ںیم اویئ ںیہن رشدنمیگ اوےن رپ اس رات وکیئ ۔" ارمہح وک اےنپ بیجعاوں

 ںاےکس ےئل اےنت امہ ویک مدکیےہک رسخ ےتیف ہن اتب یکس ۔۔۔رہ وخن وک یھبہن یکس اوےن رپ وخن وک اجچن یھب بیجع
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 ہی۔۔۔ ارر ۔۔۔ وخن وک اپلگ انبےت  ںیاپھچ رک تہب ھچک رکےت  ںی اوات  ے مہ وخن ےس یھب اسیاوےئگ ےھت۔ ارثک ا

 ۔۔۔ بت بج آوکپ ربخ او اجیتآپ تہب ررےن راےل اوےت  ںی ںیم بیرتق اوات  ے بج لبقتسم رق ایس

ے یرطف ےس ڑب ۔۔۔ااسنن اینپایکاپھچ رک ایک  ے ہک آپ ےن وخن ےس ایک
ی
 

 انبات  ے  ا۔۔۔ رتک

ھجمس رک  ایک " ںیمہ  ںی وسال رکیت یہ کی۔۔۔رہ رصف ا ںی اےس ڈس یتیل نن بس رتںیبیک کیا رھپ

 راھک۔۔۔ ںیم ےادنریھ

ےک  ں۔۔۔رسخ الونیٹلںیھت ےس فطل ادنرز او ریہ ےجس ےلیم اٹؤن ںیم ہاانئےیاہھت ن اہوھتں ںیم ںونیت رہ

 دیاقِلب ن نہایاس ےس ز ۔۔۔ رکسماںیٹہیھت دی۔۔۔ اجسرٹ اقِلب نںیھت ونبا ریہ ںیریاسےنم ڑھکے او رک وصت

 ۔۔۔ںیھت

 اک وجہم اس ےس ڑبھ رک۔۔۔ اوٹسڈسٹن

 رطف اڑان رھبات  ے۔۔۔  ی تیرھت  ے سج اک وسار ادب ےس یجس پیتبحم رنت ن"

 ارمت ناھرا۔۔۔ تبحم

 وبحمب"  ے وج یھبک ےس
ِ
  "اتگل۔۔۔۔ ےس ںیہن ےدنیپ ابلبل رھبا "اجم

 ۔۔۔ ںی یئگ یھکل تبحم  ی اتکںیب نہایےس ز بس

 ۔۔۔تبحم ےک اگےئ ےئگ  ںی تیگ نہایےس ز بس



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 302 

 ںیزیچ رپ نر یہ رہ امکل  ے وج رعش وک رفش رکات  ے ارر رفش وک رعش  ک ےل اجات  ے۔۔۔ارر زنیم تبحم

  ے۔۔۔۔ اج یتکس ینج ےک ےئل اجن ن  ںی یسیا

 ارر رھپ تبحم۔۔۔ تبحم

  ے۔۔۔ انب یتکس ہدیوک ن ہدی ے وج  ان اتیلہ ہیاک رظن اِنب رعیب تبحم

وک قشع۔۔۔ قشع۔۔۔قشع۔۔۔ البہبش رہ طخِ قح وج وخن رپ  رکات  ے۔۔۔ یقیقح وک یقیقح یامسِ امظع وج اجمز اسیا

 رحام راتھک  ے۔ یرکنم

 ے۔۔۔  ریتہ  ے؛ رس وجسبن یہ رس وجسبن اویت تدیقع ںیم ےشیر ےشیاہف ےک نف اک رہ رعرج سج ےک ر اقنیل

 رشِط راف  ے۔۔۔ یہی

ونر  ےک رحمایب ںویناشیپ ےس اجس نم۔۔۔ "تبحم" رحمایب نت۔۔۔ ارر قشع یقیقح ےس اخیل تیاک امن دنلقر

ے۔نراجت یس ےک ارنیل دنمراجت۔۔۔ وبقتیل ی۔۔۔ وہب ےک آرخیس

مغل 

 رتحمم یتسہ الہ ڈاےنل رایل ئ۔۔ رعِش 

 ۔۔۔۔۔۔ ارر رتمح یسرمح یس ےک۔۔۔ ارر تبحم دخا وکلپن یس رپ یلہپ "۔۔۔ رجنب رجنب نرھیتناع یس "امں  ی

 امےتگن ر ے اوےگن۔۔۔ ناعںیئ رھب ینیچ رات

  ی رکےت۔۔۔تحص ر دنتریتس نای۔۔۔اہھت وجڑے۔۔۔ دخا وک ےک رگن اخدنان ااھٹک ےیک رںزیم  ی اھکےن

رات نشج او و  رھب رکسماےت ر ے اوےگن۔۔۔ ایلگ رکےت۔۔۔ ینیچ رکےت۔۔۔ تبحم ر دمح رسایئ ناعںیئ

 وس اپےئ اوےگن۔۔۔ ںیہن ۔۔۔ رہ یھبرکیت ایآ ںیہن رات دنین یلھچپ
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ےجب اواکچ  4اک آاغز اربلٹ اوکسارئ ےس اشم  ڈیرپ نگیڈر امشر اوےن رایل ںیم تابیرقت یاےلگ نن ڑب رہش  ی امرٹسچن

 ناھیت ینر وگل ڑب  Percussions ڈرومں ارر رسخ ارر ےلیپ یتیررا اک آاغز ڑبے ڑبے ینیچ ڈیاھت۔۔ رپ

ے

ب ل

ے

ي 

س

ی

ی

مہ۔۔   ںی رایت ےک ےیئل ۔۔۔ وخش یتخبدیوک رپ زرر ادناز ےس اچب رک ارر دنلب آراز ےس رعنہ اہبر وک وخش آدم 

 ۔ایگ ےس ایک

البہبش  ںیآراز اجراہ اھت ارر یکنج ایوک لسلسم اجب Percussions ڈرومں ارر ارر آرخ ںیم نےک آےگ نرایم ڈیرپ

ےک رفس رپ رراں نراں  زدنیگ وصرت یئن بس ولجس  ی گل راہ اھت ےسیج ےسی۔۔۔اںیھت امسع ابدنھ ریہ الیرس

 اوں۔

ےبمل  وس رٹیم آےگ یئک ںیم ڈیاشلم زہاررں ولوگں ےن زہاررں رطح ےک وساگن رہا رےھک ےھت۔ رپ ںیم ڈیرپ

وس  ھڑیاانت ڑبا اھت ہک اےس مک ےس مک ڈ نگیارر ااھچال اج راہ اھت۔ڈر ای،اچنایوک ابوسنں رپ ااھُٹ رک امھگ نگیومےٹ ،ڈر

 ںویرےھک اوےئ ےھت۔ رحتک ںیم اےس دقریت لسلسم بسارفان ےن اےنپ دق ےس اراچن رک ےک ااھُٹ راھک اھت۔رہ 

وچبں اک  وس ینیچ یئک ںیم نارر نرایم ےک ےھچیپ نگیان ےک رسرں رپ اُڑ راہ  ے۔ڈر نگیڈر امگن اوات اھت ایلص

ےس لچ ر ے ےھت۔وچبں ےک ابلس  یرنمھ ےس اجبےت آہتسہ رر ڈرم اکٹلےئ اںیہن رگرپ اھت وج رگنن ںیم

دعتان  وچبں  ی ایہن ًابیرتاھچ رک ےک ابدنھ راھک اھت۔رقت رسخ ررامولں وک رگنن ںیم ےنےھت نج رپ اوہنں  دیفس

تہب ڑبے اسزئ  ارر اہھت ںیم ابلس ومکون ےنہپ اوےئ ںیھت  یتیررا اک اھت وج ینیچ ںارر رگرپ ان ڑلویک کیانتج ا

آوھکنں ےس تہب  ریتدق اپ تہب رہگا اھت۔آںیھکن اک کیم ںےھکنپ ڑکپ رےھک ےھت۔ان ڑلویک یتیرر ےک ینیچ

 رصق شیپ یتیررا یہ ،اسھتںیھت اگ ا اگ ریہ یتیررا ینیچ آراز ںیم زابن  نیمیھ کیبس  ہی۔ںیھت یئگ انبیئ یڑب
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 رک راہ اھت۔تہب  وسں ےک اہوھتں ںیم اکعیس امرلش آرٹ  ی ینیچ رگرپ رسخ ابلس ںیم کی۔اںیھت رک ریہ

اھت ارر  وھچڑا  ایگ اضف ںیم ارر ںیہنج ںیھت ااکشل رپ ینبم  ی ونررںفلتخم اج ،وجںیھت ںیگنتپ یڑب یاسہتخ ڑب ینیچ

ےک  ےھت،رہ نیچ یھب  اپ ںیم ابدنھ راھک اھت۔تہب ےس ولگ اگل اگل ٹیگ ںیم ںالکویئ ڈرررں وک اینپ ان  ی

اپ ارر ابلس امکل ےک ےھت۔نر  اک وساگن رہاےئ اوےئ ےھت۔ان ےک کیم تےس کلسنم  فلتخم ایصخش خیاتر

رس اھت ارر نررسا  کیا ابلس ںیم یہ کیا ینعیڑبا اجونر ےنب اوےئ ےھت۔ کیا نر ےک وجڑے ےنب تہب ےس  وکیئ

 رصمرف ےھت۔زہاررں ارفان  ی ےنب لسلسم اھبےتگ،وھگےتم ارر  اےنچ ںیم اتیچ ایےنگینر ولگ ڈر ہینڑھ....ارر 

دنبر ےک ابلس  انب نرڑ راہ اھت،وکیئ وھگڑاےرخوگش انب الھچ راہ اھت،وکیئ زہاررں وساگن ےھت۔وکیئ ںیم ڈیرپ نگیڈر

اعمرشت ےک اکعس  ان  ی خی،اتر تایررا انب ڈرا راہ  ے۔بس وساگن ینیچ اتیچ امتےش ناھک راہ اھت ارر وکیئ ںیم

ےصح  یھب ےک یسک  ے ،رہ ن ای اشنین یہیےوقومں  ی لچ رھپ نرڑ راہ اھت،یقیقح رغمب ںیم ااُگ نیچ ےھت۔رشمق ںیم

 ے۔ دنچ  اویت ایُگ ںیم نرھیت ڑج ان  ی سج نرتخ  ی ،ےنت ارر ےتپ ےتگل  ںی اشںیخ  ی رتخن اوں ایس ںیم

 ںیھت ڑکپ ریھک ںیٹیلپ  ناھیت یڑب یڑب رگرسپ ےھت وہنجں ےن رسخ  ابلس ےنہپ ےھت ارر اہوھتں ںیم ےسیا کیا

 ےعی ابوہنں ےک ذرڑبے ڑبے اجونررں ےک ےمسجم ےھتںیہنج ںیم ڈیاجبےت ےلچ آر ے ےھت۔رپ  ارر رہ  اںیہن

ےک  ڈیڑبا ارر اراچن وھگڑا رپ کیےھت۔ا نہایوھگڑے ےک ےمسجم ز اسل وھگڑے اک اسل اھت ،اس ےیل ہی۔اھتایگ ایااھٹ

 خیاھت....اتر لچ راہ اھت۔رغض رہ رطف وساگن ےھت....رگن ےھت....ولگ ےھت....نیچ آےگ ارر ےھچیپ

 ۔یھت اھتپ امکل  ی اوا اھت۔ڈرومں  ی ایاھچرگن  اسل اھت۔رسخ ارر الیپ ... ای....اہبر یھتیھت
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 ےکےیل ےنھکین ڈیولگ اخص رپ ....آس اپس ےک رہشرں ےس یھب ےکےیل ےنھکین ڈیاھت رپ ایامرٹسچن اڈم آ اسرا

اشدنار   اوےن رایل ںیم خیاتر اھت۔رہ امرٹسچن  ی یندیآےئ ےھت۔ڑسک ےک نرونں ارطاف ڑھکے ارفان اک وشق ن

اسھت  ارن یھب نیارر  ا اریرےیھت ےک ابلس ںیم نگیر ے ےھت۔ارمہح ڈر ھکیوک ن کیےس ا ںیم  رںڈیرپ

 اھت ارر رہ وھگڑرں،رموغں،رخوگوشں،اسوپنں،دنبررں ارر ابیق ایاک وساگن رہا نگی۔ان بس ےن ڈرںیھت

 ۔ںیھت اجونررں ےک اسھت لچ ریہ

.....رھپ اس ےن  ایےک اسھت ےنلچ ےس ااکنر رک ن ڈیارر اس ےن رپ او یئگ یو ےتسنہ ےتسنہ نرہ ینب نگیارمہح ڈر بج

 ہا ے سنہ یتکس امکس ےک ادنر انتج یج نگیرہ اےنپ ڑبے ارر وچڑے ڈر یھت ہہک ریہ نس کیھٹ ہک یج وسحمس ایک

 کی....ابرہ بس وک ایھت ےکومےٹ ابلس ںیم نگی ے ....رہ رساتاپڈر یتکس  ے ...پنیھج  ے....رشام یتکس

 .....رظن آات اھت ارمہح ںیہن نگیڈر

ےوک ن اریہک اےنس ر اسیج

ب 

س

ھ
ك

 ںیہن رک یھب ھکیوک ن نگیاےکس ڈر ًانیقی ے۔۔۔  اریاوا ہک رہ ر و اوکس ابلکل ادنازہ ںیہن 

 وباھج اجاتکس اھت ہک اےکس ادنر ارمہح  ے۔

ے یےس تسس رر ڑسوکں
ک
ےےس زگرےت ہاانئ اٹؤن 
ی 

ززف
ظ
 رب اسیئ ںایڈنھج اجےت فلتخم وہگجں رپ ان رپ رگن ربیگن 

 ںویلتت ےسیج اواجیت رگن ربیگن ےسیا یدنلب رٹیم رےفق رےفق ےس وھچڑا اجراہ اھت ارر اضف یئک اضف ںیم اںیہن ،ںیئگ

 او۔ یدلج  ی ا س ےس السم ناع ےنیل ےک اقےلف ان رپ وٹٹ ڑپے اوں۔۔۔ ارر اںیہن

 رطف وتمہج رک ریہ اہھت الہالہ رک وچبں وک اینپ ینب نگیاھت۔ رہ ڈر ایےن اب لھک رک رکسما ا رشرع رک ن ارمہح

 رباسیئ ںایڈنھج ۔۔۔اےس زما آراہ اھت۔۔۔اےس بس تہب ااھچ گل راہ اھت۔۔ اہجں اہجں ان رپ رگن ربیگنیھت
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 ےک ےیئل اجراہ  ے۔۔۔ اس اسرے نشج اک اامتہم رصف ایس ایک بس اےکس ےیئل ہیارمہح وک اگل اھت  ،راہںںیھت یئگ

  ے۔ ایگ ایک

ے وحنمس امن ےیل کیارمہح، ا پھچ پھچ رک ررےن رایل ںیم الاور  ۔۔۔ااسنن ےک ےیئل گ 

ےئن ونشجں  ں،وخویش آپ ےئن ولوگں، یئن ںیم ۔۔۔ زدنیگیھت ریہ رریت ںہک رہ ویک یھت اوسفس رک ریہ ارمہح

 رکےن وک یج ےب روقیف ۔۔۔ اینپارر وھچےٹ ےتگل  ںی ےک نھک ےب ینعم و امیض ےس ررانشس اوےت  ںی

ی

ہااتہ  رپ تم

 ۔۔۔رکےت ر ے  ںی  اناین  ےہک ایک

 اجےئ۔۔۔ ایل اجےئ ارر ھکس یپ ای۔۔۔ نھک ےنہب ننھک ارر ھکس نرونں ےتہب  ںی ناھرا ںیم  ی زدنیگ

ےس۔۔۔ھچک  رمیض اےھچ، ھچک ربے۔۔۔ ھچک آیکپ اابسق رضرر ڑپاھات ےپ۔۔۔ ھچک اموحل آوکپ  ای  ای ارر

ے ۔۔۔ اابسق ےس ربھگا ا ںیہنزربنیتس

ئ

ی
 
ہ
 ہا
ی
۔۔۔الب اوےت  ںی تمکح ےیئل امقلن  ی خلت اوں میکح ےنتک یھب ہیےے،

 ۔۔۔اعمرہض تمکح نے رک اجےت  ںی

 اب رگن ےھت۔۔۔ نشج اھت۔۔۔ ارر ےہقہق ےھت۔ و

العتم ہک اہجں  اسل اک الہپ نن۔۔۔اس ابت  ی ےک ےیئل ںنن اھت ارر وینیچ یاک آرخ یمن من اھت۔۔۔ونجر وممس

 ےس ھچک ارر رشرع اوراہ اوات  ے۔۔۔ رںیئہ ھچک متخ او راہ اوات  ے کیھٹ

 دقرت اس منج رمگ۔۔۔رمگ منج اک  ام  ے۔ اظنم

 اسل و آراہ  ے۔ اج راہ  ے۔۔۔ ارے ںیہن اسل
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رہ  ،یھت رک یل نکھت ےن آج ان ےس نریتس ےٹنھگ ےس لچ ر ے ےھت نکیل ھڑی۔۔۔ رہ ڈیھت اویکچ یرہگ اشم

ےک  ڈیچنہپ ر ے ےھت۔۔۔ نرر ےس رپ بی۔ رہ ہاہنئ اٹؤن ےک رقیھت اہھت الہ ریہ نرر ےس یہ یوھپولں ےس دل

 ۔۔۔ںیھتےآریہ ںیآراز اجبےئ اجےن راےل ڈرومں ارر نررسے اسزرں  ی اابقتسل ےک ےیئل

  وگاجن۔ ےیئل رس تیگنس ےھٹیم بی ام اےکس رق ہیےوگجن ںیم  ی ںوٹیلپ رر اھتپ ارر ناھیترپ ز ارمہح" ڈرومں  ی"

 ڑھکا اھت۔۔۔ نگیارر ڈر کیا یہ بیرق اےکس

اھت۔۔۔ رہ اےکس اپس  ن۔۔۔ رہ اعایلایےن امکس ااترا۔۔۔ ارر رہ رکسما ن نگیاس ےس اراچن اھت۔۔۔ ڈر دق ںیم رہ

 ڑھکا اھت۔۔۔ اےکس وج۔۔۔

  ے ارمہح۔۔۔ ڑل ی کیا

 ررنش۔۔۔ رہشِ

 ملق اکر۔۔۔ رہشِ

 ےب اثمل الاور ےس۔۔۔ رہشِ

 ۔۔۔ اےس وج۔۔۔اھکیےن اےس ن ارمہح

 ۔۔۔نڑلاک  ے اعایل کیا

 ااکفر۔۔۔ رہشِ
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 الزرال امرٹسچن ےس۔۔۔ رہشِ

 اسل ےک ےلہپ نن۔۔۔ ےئن

 ۔۔۔اسھت اسھت ڑھکے  ںی ےک ےلہپ نن۔۔۔ رہشِ ےب اثمل۔۔۔ رہشِ الزرال ےک ابیس اہبر

 تبحم  ے۔۔۔ کیا ارر

 

 __ےب اثمل اہجں

 __الزرال اہجن

 __اجنراں__ اجنراں__ اجنراں ےس اہجن

ل ولعمم ںیہن ارمہح
یلک ب
و  یھب رہ ہایتہ __اےنت زہاررں ولوگں ںیماشلم  ںی ںیم ڈیاس رپ اھت ہک رہ یھب وک 

رہ  رک گل راہ اھت ہک ےسیج ھکیوک ن نولعمم اھت__اعایل اک یہ ز__اےس رصف اےنپ الکس ولیفیھت رک یتکس ولعمم ںیہن

ں اکایم نگیرطح ےس ڈر یسک رتق ںیم یآرخ
 
مہ

اشلم  ںیم ڈیرپ ںیم یاوا اھت ارر ارفارفت بابلس احلص رکےن 

 __اوا ارر اےس التش رکات راہ  ے

 "__ےس اچہپن ایل اےنت اسرے اجونررں ارر اموکسں ںیم ےن ںیہمت نان نر ےھجم__ںیم"
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 ھاۂےئ اوےئ ےھت  ےس وج اینپ __"اےنت اسرے زہاررں ولوگں ںیماوں ںیہمت یتینان ن"

ح ئ

لکش ارر رعض عطق 

 __ےھت یہ نگیڈر و رصف ارمہح ےسیج بیوس ےک رق وک ڈوھڈن اکنانل اقلب نان اھت__نر ڈاھیئ کیا یسک

 ھت ںیماک رس ااتر رک اس ےن اہ نگیارمہح__"رہ اس ےک اسھت اسھت ےنلچ اگل__ڈر ہی ے  ا  ڈیزربنتس رپ ینتک"

 __وخش اگل نہایاج ےکس__ارمہح وک رہ ومعمل ےس ز ےس ینس آراز آاسین ڑکپ راھک اھت ات ہک ایکس

وہتار،بج بس وخش اوں،اگ ر ے او،رکسما ر ے اوں،تہب اےھچ ےتگل  ےسینشج،ا ےسیارمہح ےھجم ا"

وھچےٹ ےس  کیا ےتھکیےس ن روخیش ،وشق،وجشوک نیپسچل ڈی__" اس ےن ڑسک ےک انکرے ڑھکے رپ ںی

ےچب ےک اسھت ڑھکے نررسے ےچب ےک  رھبےت اوےئ اہک__ رھپ اس ےن ایس ےس یکٹچ ےچب ےک اگل رپ رنیم

رپوجش ارر وخش  ومعمیل __ اس ےک ادناز اتب ر ے ےھت ہک رہ ریغاتہب تبحم ارر اگلرٹ ےس اہھت ریھپ ںیم ولںاب

 __ ے

 __ رک اہکبس؟"اس ےن اس ےک رس ےک اپس رس اکھج ہیدنسپ  ے  یھب ںیہمت"

اکھج  بیےن اکن وک اےکس امکس ےک رق ن"ارمہح وک الچ رک اتب ا ڑپا__اعایل؟ںیتگل ںیہن ےسک ایھچ اہں رکسماںیٹہ"

 __ےس ایک وخیش اسی__اس ےن ااین

اکھجےئ  یہ ےسیےس رس وک ا رہ وخیش دیو اش انسیت یلیل-افل اےس زہاررں راوں رپ طیحم رہشزان ینب ارمہح

 __راتھک__رس ہن ااھٹات
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"اس ےن آس اپس ےک اسرے --ںیتگل ںیہن ایھچ رکسماںیٹہ و ان بس ےک اسھت یھب یھبک یھبک اہں!نکیل"

 __رطف ااشرہ رک ےک اہک اموحل  ی

 "__و ھچک او اجےن ےس بس ااھچ ااھچ اتگل  ے ہی"

رھب رک  ےس یکٹچ اجب راہ اھت ہک اس ےن اگل رپ رنیم ںہچب وج اےنپ ابپ ےک دنکوھں رپ وسار اھت ارر اتایل کیا

ھلۂ ااھٹ ارر اےنپ ابپ ےک ابولں وک رشارت ےس ویھٹم

کلك

 __ڑکج ایل ںیم ںاہک__ہچب 

 __یھت اج ریہ ینس آراز ںیہن  ی نےس اعایل __اس ےس کیھٹایےن امکس ااتر ن ارمہح

ے اوےن ےس ااھچ اتگل  ے؟"ارمہح اس  ی ایک"  

ی

رہج ےس اےس  __وجہم ےک وشر  ییھت یکس ےس نس ںیہن ابت ت

 __الچ رک وپانھچ ڑپا

 __رک راہ اھت رہ ہلصیف دی__اشایگ ای__ررک ن__رک ایگاھکیرطف ن ےن ذرا رک رک اس  ی ناعایل

رضررت  الچےن  ی یھت الچ رک اہک ہکبج ارمہح الان امکس ااتر یکچ تبحم ےک او اجےن ےس__"اس ےن البرہج یہ"

 انس ا ہاہ راہ اھت__ ڑسک ےک ارطاف ںیم ااسنن وک یھب کیا کیاشلم ا ںیم ڈیرپ نگیرہ ڈر انیقی__ےیھت ںیہن

وک اس ےک اووٹنں  ن ای ی__اسروک__اسرے امرٹسچن ڑھکے 'رمنرں'وعروں'ڑبے وبڑوھں ارر وچبں وک یھب

اےنپ اسھت رےھک ڑبے ڑبے ڈرومں وک  ہاسیل رحماب ےک اپس سیت ہاانئ اٹرن  ی انیقیوگجن  ےس ےلکن اافلظ  ی

 __او یگ یئگ  ک یھب ںرس رپ ابدنےھ وینیچ ںایٹپ یلیپ رسخ ابلوسں ںیم
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ر ارتحام  توگجن وک اپ رک__اےس اےنپ ادنر ااتر رک رھبوپر وجش ےس__دیقع ےن ظفل "تبحم"  ی اوہنں

س وک رس ےس اررپ ااھٹ رک رسخ ڈرومں  ی یڑکپ ےس__نرونں اہوھتں ںیم

ک

ی

سي

 __رپ نے امرا زنیم یلیپ ڈرم ا

 __وگجن وگیجن یلہپ ےک اسز  ی تبحم

 

 ۔ایاجس ن آرک ہلیم ےن رغمب ںیم رشمق

آدم آدم  ۔اہبر  یمہ ےباتب  ںی ....اہبر وک ےلگ اگلےن ےک ےیلدیاک آاغز اوا....وخش آدم اابقتسل

 ۔ ے....زخاں وک رتصخ او اج ا ہاےیہ

اقہلف رصق  انکں   لیوط کی....روجم )اہشب اثبق(اک اںیااہتن رک ....آؤ اس  یںیظفل تبحم ےس ادتبا رک آؤ

ارر ارمہح  ےک اسےنم ےس زگرا.....رہ  ن(ےس اوات اوا اعایلیناھر ہایس رک ارب )ارب  ی اشم ںیم او یکچ یرہگ

 ۔یھت یاہتں  ڑھک رہ اہجں  ی یھت اابک )وہبمت( اابلیب

 وخش نک کمچ نار روگنں  ی یئک آوھکنں ںیم یوھبر اس  ی“او ۔ یہ یسیا یاشن ینل ہااتہ ریم اریم”

 ۔التمط تاچمےن ںیگل ںایناھر

  ی ےنھکیرطف ن  ی ناعایل  ی ںیہن ارمہح ےن نرابرہ یطلغ“رطح....؟  ی اجونررں”

 رہ اسنہ۔“...؟ںیہن”
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 “ولوگں ارر اسزرں ےک اسھت۔ وصرت ....اےنت یہ  ی ڈیرپ ےسیا”

  ی ڈیاو....رپ یسیج یاشن اشیہ یھب یاشن ہن راتھک ہک اس  ی ںوخاشہ ویک ہیاھت ہن....و  یاک رہش رباطہین رہ

ننہل وک راسپ الےئ.....ارر آس اپس ڑھکا وجہم ان رپ  اھٹبےئ ارر اینپ ںیم وصرت ابرات اجےئ ....یھگب

 ننہل اہھت الہ الہ رک بس  ی  ی اسابرش رک نے۔رہ ارر  رکسماوٹہں ارر ناعؤں ارر ےک اسھت وھپولں  ی

ابر  کیمک ےس مک ا ںیم زدنیگ راےلےنھکین ںایاشن اخدنان  ی اشیہ رھب ںیم اوں۔ن ای ےتیرکسماوٹہں اک وجاب ن

 یاک رہش رطح او....رہ و رھپ رباطہین  ی رپسن ہارسل،رپسن رمیل یھب یاشن ہک ان  ی  ںی ےتھکیوخاب رضرر ن ہی

 او اگ۔ اھکیمک وس ابر و رضرر ن ےسوخاب مک  ہیاھت۔اس ےن 

 “....ہاےیہ انیل ھکی....نااھچوخاب”

 “۔رک انیل یرسحت وپر ہیےےئن اسل رپ مت اینپ اسل ینیچ اےلگ”

ارر اقہلف اس ابر  کیاھت ےب کش.....روجم اک ا ااھچ وشمرہ یہ ہیاھت......اہں  ایےن اےس ااھچ وشمرہ ن ارمہح

ے  کی.....رہ ارہھٹ ایگ یہ آوھکنں ںیم یآوھکنں ےک آےگ ےس زگرا ارر اس ابر رہ ان وھبر  ی نرصف اعایل

 

جظ
ل

 ۔اھتم ںیل اےنپ اہوھتں ںیم ںیگاب رھپ اوہنں ےن ٹھج اقہلف روجم  ی وسچ اک اکشر اوںیئ ےک ےیل

 او اکچ اھت۔ ہلصیف

 اک انکرا  ے۔ رویزرےںیم انریراہ اھت۔ا ھکیاےنپ ادنار ومسےئ ن ںرراینش یارمہح وک اسر رہ

 اس اک رابب  ے۔ کی ے....ا رسخر امکیل کیا
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 .....وصرت  ے  ی رابیع رسخر  ی اس ےکاووٹنں رپ اریم ارر

ے آدمتن ارگ ربخ یم از

ی
ج

 نان

 (ربخ ےھجم ےلم آےن  ی ےارگ ریت)

م دقتم وکہچ رالگ یم شیپ

ی

ئ

ج

کی

 

 (وھپل اھچبؤں ںیم دقومں ےس ےلہپ یلگ ےریت ںیم)

م لگ الگب یم یم لگ

 

کس

م 

ی

ئ

ج

کی

 

 (وھپل اھچبؤں،الگب ےک وھپل اھچبؤں)

ے یدقتم دپ اخک

ی
ج

 نم رار نان

 (اخک رپ الان آپ رار نرں دقومں  ی ےریت)

 رمای.....رمای.....رمای

 (وبحمب ے.... ریمرایےےنرتس.، ریم ےریم)

ے  ،رہارر اس ےک رابب رپ دفا  ںی رسخرں امکیل ،رہ ںی رصق رکےن یگل ںیرہل  ی لیھج

ی

کلی

ج

ن
اس ےک اووٹنں ےس 

رپ  ....رہ اس تیگےک رس رپ وگل وگل وگےتم اجےت  ںی ....رپدنے رسخر امکیل ںی رپ اثنر او او اجیت تیگ
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اجات  ے اہجں ےس  اتھکیرطف ن  ی رےررامل ابدنےھاس انک رپ الگیب یناشیپ ۔رسخر امکیلرقابن او او اجےت  ںی

 وک آ ا  ے۔ یزرہہ آدنف

 اک رابب ناع وگ  ے، ،اسیگ آیئ ،رضرریگ آیئ رہ

 رسوجسبن  ے اک تیگ اس

 دبہ ہندبہ....امیپ ہنامیپ

 (اجم نے....اجم نے)

 دبہ ہک امخرا متس ہنامیپ

 (اجم نے ہک ےھجم امخر آاجےئ اسیا)

 متس راایاعقش مشچ تسم  نم

 (تسم آوھکنں اک اعقش اوں  ی رایےںیم)

 ...دبہدبہ

 (نے...نے)

 ....دبہدبہ

 (نے....نے)
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 ....رکسماٹہ اجسیئ یرھب تیےن اےنپ وبلں رپرپ رتق

 ےک رسرں وک وچام۔ انکں رہلرں ےن رسخر امکیل رصق

 ۔ےکےیل یزرہہ آدنف ...اس  یےک ےیل اج ا....رسخرں امکیل یےن رک اج ا رضرر اوا

م لگ الگب یم یم لگ

 

کس

م 

 

کس

 

 رمای....رمای

 ۔یراولں ےنوکک ن رپ

 .....امدنن اگمگج ایل وبدنرں وک اتررں  ی  ی ےن اپین لیھج رویزر

 ۔ےس دنلب ...دنلب ےس ارر دنلب ایک  ےن آراز وک رنیم ۔ارر رسخرں امکیلایک اوسزنرر دیپ ےن انماجت ںیم رابب

 ۔ایررامل وھجم وھجم رہلا الگیب  ایاک ن یزرہہ آدنف کلم  ک اج ہپ ںیچنہپ دصاںیئ “رمای...رمای....ےرمای”

امکس ارمہح  نگیڑکپا ڈر اہھت ںیم“ےگ۔ رک ںیل ینن اشن  ے ےھجم وظنمر  ے....مہ اےلگ اسل ایس کیھٹ”

 رہ ےلہپ ےس یہ ....اےس ااھُٹےن ےکےیلیکھج رہ ًاعطق ںیہن ااھُٹےن ےک ےیل ،ےسجےک اہھت ےس لسھپ رک رگ ایگ

 کھج اکچ اھت۔

 ریہ یرہ ےب رگن ڑھک رھپ یھب نکیل رک الیپ ،اخصےیےن اسرے رگن اس رپ ااھچل ن زیرگن ر......“مہ”

 اجات ۔ ایےسج نم دنسپ روگنں ےس رگن ن یھت ںیہن نرھیت ....رہ دیفس
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 ۔ ی او رک رسوگیش بیاجبےت اوےئ رفزام ےک رق ںیٹیلپ اقف ےن ناھیت یلک  ی ریمشک.....“ےن اہک مہ  اس”

 رفزام ےن ڈرم اجبےت اوےئ اہک۔“ےن انس ......اس ےن اہک مہ۔ ںیم اہں”

 ۔اقف رشارت ےس رکسمایئ“۔ایگ رہ اس ےک آےگ امکس ااھُٹےن  ےک اہبےن کھج یھب ارر”

 ۔یئگ یوھچڑ وباھچڑ اضف ںیم  ی ںویڈنھج ربیگن رگن

 اک وشر دنلب اوا۔ یدیآدم وخش

ے ناھیت

ب ل

ے

ي 

س

ی

ی

 ۔وگںیجن وس اہوھتں ںیم اسھت یہک کیا 

 وخن وک اضف ںیم راصقؤں ےن رسخ ابلوسں ںیم ۔ینیچیرپ اسزدنرں ےن وگل وگل وھگم رک اتن تاچم ن ڈرومں

 ۔ادتبا  ی رصق  ی ااھچال ارر ینیچ

 ۔ول اب و ادتبا او یئگ“مہ ”ےن اہک  اس

 اھت....اضف ابکشمر او یکچ ایانب ن ناگرایےن رپوجش رعنے اگلےئ...اہبر ےک آدم ےک نشج وک اوہنں ےن  وجہم

ےک  نارر اقف ےک البرے رپ....ارمہح ارر اعایل.....رفزام یھت آیکچ ںاہیےیےس ابکشمر رپ ،تبتیھت

....رہ یھت آےگ اج ریہ ڈیرپرگے امکس وک ااھٹ رک رہ اےس راسپ نے راہ اھت.... ںیم رں....اس ےک ریپےیل

 ہگج ڑھکے ےھت۔ یہ کینرونں ا
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 ....رہیھت رکسماٹہ و یتنب کیا ابت رپ اس ےک ےیل یرایپ اینت“اہک؟ ےن ایک ےن انس ارمہح !ںیم مت”

 .....یھت یئگ ین رکسماٹہ اےس ںیہن

رکرں اگ ....مت  یاشن و مت ےس یہ ڑپات ...ںیم اس ےس رفق ںیہن ارمہح.....؟نکیل رکر یگ یےس اشن ھجم”

اسرا امرٹسچن ااٹھک رک ڈاولں  ڑپے اگ....ںیم رفق ںیہن اس ےس یھب او نکیل رتق ےل یتکس وسےنچ ےک ےیل

اک وبرڈ ااھٹ رک بس وک “اہں ”ےںیہمت و یگ وھکیےک ابرہ بج مت اسرے امرٹسچن وک ڑھکا ن ڑھک ی اگ۔اےنپ رمکے  ی

رہ  ہکنےک لب وبرڈ رپ اس اک قح اھتویک“اہں ”اھت نوبل راہ اھت...رہ اعایل رر ںیم ڑپے اگ....؟رہ اینپ ناھک ا یہ

 راتھک اھت۔ حال تی اسرے امرٹسچن وک ااھٹک رک الےن  ی

 یاشن یاج راہ  ے....ریم اک ااظتنر ایک رایسپ یریم  ے...اپاتسکن ںیم او یکچ ینگنم ی....ریمںیم”

 ۔ےک اہوھتں ےس ڑھچ راںیل ناعایل ابںیگ بس اقولفں ےن اینپ  ی ،روجمہہک یکس اکٹ اکٹ رک رہ اانت یہ“۔اوین

 “۔انماجت مہس ںیئگ ....اس  یاتن وٹیٹ ےک رابب  ی امکیل رسخرں”

 “....رطف یکپل ہنم ےک لب اپاتل  ی رھت اڑان رھبیت ےس یجس پین رنت”

اخون ےک وگن ےک ےچب ےن الچ  یتھکین ڈیڑسک ےک انکرے رپ....“آگ ڑھب ی اپرہچ ںیم ابف ےک یقیقح اقنیل

 یئگ وعرت مہس یس اک امانن  ے ہک اسل ےک ےلہپ نن وچبں اک رر ا سجن اوات  ے۔ینیچ ں۔وینیچ ایرک رر ا رشرع رک ن

اج راہ  ارر....ارر ررےن اگل....رہ ررات یہ ہچبے....نکیل ایارر اس ےن دشردم ےس ےچب وک پھچ رکرا ا رشرع رک ن

۔اھبتن اھبتن ےک اویگ اجبیئ یھب امر راہ اھت ....اس ےن اتیل ںایو اقلقر ....ایھب ےسیک ہی....ےایک ہیاھت...
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امں   اانچ ہااتہ او اگ....اس ےناینپ رطح رہ یھب راصقؤں  ی وفحمظ اوا او اگ ....ینیچ رک رہ ےسیک ھکیاجونررں وک ن

 ۔او یگ  ی رفامش یھب اجبےن  ی ےسڈرم

 ررےناگل؟ ں....اب رہ ررےن اگل...رہ ویکبس رکےک یھب ہی....رھپ

 ....اھت تیگ کیا ارر

 ....اک امکیل رسخر

 ....اک ٹیامررگ ناعایل

 .....ظفل رتاہن....ظفل ظفل رمہیث ظفل

 ...اسز رابب اھت کیا ارر

 ....انکرے اتجب اوا لیھج ویزر

اۂ اوا ںیم ڈیرپ نگیڈر

ی

یي
ج

ج

ب

 ....وگ

 ....وگاگن ڑپا اوا ںیم ےےک دنیپ لیھج رھپ

 نوھہک نے ریہ رہ اےس وکیئ ےسیج اھکین ےسی۔اس ےن ارمہح وک اڑپےنھ ںیگل ہایس آںیھکن یوھبر!“ےارمہح”

 ..اج راہ  ے این ںاو ارر رہ اجچن راہ او ہک اےس نوھاک ویک
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نے رک نم دنسپ وجاب اپ  ہک وسال وک نک  اافلظ ےس رتبیت آیئ اےس ھجمس ںیہن“؟ بس ایک ہی...مت”

 ؟ اوات  ے یھبک یھب اسیےکس۔الھب ا

 ...مہ و نرتس  ںیایل ےسیک وسچ یھب ےسیتہب وخش اوں ...مت ےن ا اوات  ے ۔ںیم یہ اسیا امہرےاہں”

ےک اسھت آےگ  ڈیارر رپ ےس ہہک رک اس ےن امکس نہپ ایل یدلج“ھچک ہن انہک۔ اسیمت نرابرہ  ا زیلپ  ا....نکیل

روجن ڑھکا  کی....رصف ا اکانئتےی....اسرن ای ی....اسرآےگ ڑبےنھ یگل ڈیرپ ی....ارر رھپ اسرڑبےنھیگل

 ...اھت...استک اھت...رھتپ اک او اکچ اھت

 ہن اھت۔ ےک العرہ وکیئ ٹیامررگ ناعایل رہ

اب وخن وکڈوھڈن    ک ےل اجےن راےل اھت رہ اسرے امرٹسچن ںیم ڑھک ی  وک ااٹھک رک ےک اس  یاسرے امرٹسچن وج

 ڈوھڈن ااٹھک رکات رھپے اگ۔

 ۔

....رہ یھت زن ںیم  ی ںویلکش رہگے اس ....اس  ییھت  ااکم او یکچ امں ررےت ےچب وک پچ رکراےن ںیم ینیچ

ارر رہ  یھت متخ او یکچ نیپسچل یاسر اس  ی ںیم ڈیرپ ےیل ....ارر ایسیھت یتگل رےنھک رایل نیقیرپ ہتخپ  رںاےنپ دیقع

او  ںیہن ہچب پچ یہ .....نکیلاس ےس نرر ر ںی ںیئوحنتس ارر الب ہک ےئن اسل ںیم یھت رک ریہ بل ناعںیئ ریز

 راہ اھت۔

 ۔یھت رحماب ےک ادنار نالخ او ریہ ہاانئ  اٹؤن  ی ڈیرپ
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 ۔یھت اھتپ اب اکن ےک رپنے اھپڑ ریہ  ی ڈرومں

 __یھت

 __امکس نہپ ایل نگیاس ےن ڈر اک نم ٹھگ راہ اھت رھپ یھب ناعایل

ارر  ااسنن اھت رہ نر دقم رپ رحماب یھت ناھک رک اھبےنگ اگل،بیجع وک ھٹیپ ڈیےس رپ یےس رھپ زیت یےلہپ آہتسہ رر ارر

رک  ھکیوک ن ےنگل اگل اھت،اس دب تبیہ امکس تہب دب تبیہ نگیرطف اھبےنگ اگل اس اک ڈر رہ راہں  ک ہن اج اکس،ارر ایٹل

 __اتگل اھت ایآ ںیم گل راہ اھت__سب نل یھٹم ڈر اعطق ںیہن

 یتہب ےب نرن __وکیئاھکیارر رھپ اس ےن تمہ رک ےک رگنن ومڑ رک ن اسہتخ رحماب ےک اپر او یئگ ینیچ ارمہح

 __اس ےک ادنر آگ یگل ےسیج او__ںیہن اس ےک آس اپس آگ ڑھبیتک  اھت،ےسیجاھبگ راہ اتوک ریچ ڈیےس رپ

 وخن وک مگ رکےت__اےنپ امکس ےک ادنر یہ __ارر ولوگں ےک وجہم ںیمےس اگل ایک ڈیےن وخن وک رپ نگیڈر اس

 __ایوخن وک کلب کلب رک ررےن ن

 __یھت رک یتکس ںیہن یطلغ امکس ااترےن  ی __رہ ایھبایمگ رک ن ںیم ڑیھب ےن وخن وک ولوگں  ی ارمہح

ارر لم  یھب __اگل او اجےن  ییھب ےس ےنلکن  ی وکشش رکےت ر ے__ڑیھب مگ رکےن  ی ںیم ولگ وخن وک ڑیھب رہ

 __وخاںیشہ اینت رتق ںیم کی__ایھب اجےن  ی

 __رک یئگ روصرت اایتخ ولجس  ی امیمت ڈیرپ نگیڈر __زہاررں ولوگں ےس ایٹاشکنہ ڑسوکں رپ یلیھپ  ی امرٹسچن
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 ااکم  وکشش اےس پچ رکراےن ںیم یاسر ہچب قلح اھپڑ رک رر راہ اھت ارر امں  ی وگن ںیم امں  ی کیا ہکنہکن،ویکویک

اب اسرا اسل اےس رر ا ڑپے  __ایکیھت الیئ وگشن ںیہن کین __ےئن اسل ےک آدم اس ےک ےئیلیھت او یکچ

 اگ__؟

قح ہن  رپ اس اک وکیئ وخش یتمسق ارر رش اس رپ ہلمح آرر او ےگ__ایک __البںیئاس ےس نرر ر ے یگ ارر الھبیئ ریخ

 __او اگ

 ____اس اک نل وخن ےک اوسن ررےئ اگ__ارر ایکایک ارر

د  اھت ہک اس  ی ایل ھکی__اس ےن ناکنیھپ ںیم رویےن رابب وک زر امکیل رسخر

ج

قي

ی

ن
ڑھکا  ریش کیہگج ا  ی یرطف زرہہ 

 __اھت

 __اک رظن آ ا سحن  ے__سحن  ے اجاتن اھت اس ریش رہ

 __رہ اکشر رک اکچ اھت ہکنالان ہنم اصف رک راہ اھت__ویک ریش کیا ےک اس ارر اس انکرے یھب ڈیرپ ینیچ

 __ ے اجےن راال ریش ایااھکڑرں اک رگن رگن اپ رشمیق رہ

 

 "__"تبحم رمگ ےس ےلہپ منج اک  ام  ے ںی یتہک دقہیس ابون

 "__ ام  ے اتگل  ے "تبحم منج ےس ےلہپ رمگ اک یھب اسیےھجم ا ارر
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آےئ و__و  ںیم  ے__یج ےلہپ ااگنرہ یتنب ہی ے__  یتیآےئ و منج نے ن ںیم  ے رھپ یج ےلہپ آپ وک امر ڈایتل ہی

 __زلگار

 __تبحم__ ے__امیہامیہ "م" اک رپہار رکیت ہی

 __تبحم__رمگ__رمگ__ ےیتیل "م" ےس ٹنیھب ہی

 __احمل ہی

 __(رایل ےنیرحمق)الج ن ہی

 __رشحم  ے ہیےارر

 __ارم ےس ےلہپ "رمن"  ے ہی"م" ےس__ تبحم

 (یئگ  ی ولعمق)ریق تبحم

 __رطضم تبحم

 __ ے تبحم رشمک یھب ہیےارر

 کیھٹ بس اس ےک ےئیل اوات__اکش اپاتسکن ںیم ایربا رتق ہن آ اسیارر اس رپ ا اویت رہ یکچ اپاتسکن یہ رہ

 ،انمت ہن اویت اوات__اےس اےنپ اموحل ےس لکن اھبےنگ  ی
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 وج اس ےک آےگ ےھچیپہاہ ہن اویت آےن  ی ںاہیاےس __

ج
ج  

ابرہ رہ رطف اھت__وج رہ  ،ادنرابںیئ ،ناںیئ__رہ ش

 اےس اسر رطف ےس اےس اینپ

ج
ج  

 __ہن الم اوات زدنیگ یرطف رظن آات اھت__رہ ش

ےس اتک رک وھچڑات  رمیض اینپ ارر رہ اںیہن اوےت  ںی ےک ریتےرمیض اینپ اس  ی امکن ںیم رتق  ی نکیل

وھچڑا__ارر  ہی ے__اےنپ نم دنسپ رتق__ __اشنہن ابدنےھ اتھٹیب__اسسن مک ےئیلآھکن ےچیم کی ے__رہ ا

 __اکشر تچ

لمکم  __میلعتاھت ہک رہ اخومش ر ے ارر بس ےس نرر یھب ہارہ ںیہن اس ےک اپس اس ےک العرہ وکیئ اب

 __دنچ نن زگر ےئگ وک ےئیل ارر اخومیش بس او ا اھت__انایس یہیرکے__ارر رھگ اجےئ__ارر 

 "__رہ اغبئ اوےن اک نف اجاتن اھت "رکسماتہ تیمس وقبل ابون دقہیس ارر

__رہ ہااہ اھت__رھپ یھب اھت__اس ےن اےس ڈوھڈن ا ںیہن ایرظن ہن آ ںیہک نف اکر اےس ان دنچ نونں ںیم ناعایل

 __اکچ اھت اغبئ اوےن اک نف ھکیس

ےک اسےنم  سب__رہ ڑھک ی یھت رایل رکےن یہ یرایت رہ وسےن  ی یھت وپھچ ریہ اریاو؟"ر مت تہب اناس ریتہ"

 __یھت ریہ ںیہن اھٹ یہ __وسےن ےک ےئیلیھت یھٹیب

 "__اوں کیھٹ !ںیمںیہن"

اھت اہمترے اپس__اشدئ اس ےن ھچک اہک اھت مت  ایآ ناعایل ،ںیم ڈیاو__رپ ںیہن ےن بک اہک مت کیھٹ ںیم"

 __او یئگ یآ رک ڑھک بیاس ےک رق اریےس__"ر
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 __وکشش  ی وک ڑپےنھ  ی یھت ےٹنھگ ےس ریھک ارر ےلھچپ یئک یھت ےہک اگ رہ؟"ارمہح ےن اتکب وج اسےنم ریھک ایک"

 "__اھکیےن اےس تہب اناس او رک اجےت ن ،ںیمہہک اتکس  ے رہ تہب وخش گل راہ اھت__دعب ںیم ھچک یھب"

 __بس ونٹ رک ایل ہیاس ےن  یھب اےنت رش ںیم یھت ٹنجیا ہیفخ وماسن  ی رایعق اریر

 __یگل ےنھکیوک ن اریر ارمہح

 "او ارمہح__؟ ںمت اخومش ویک"

 "__رک ا ہااتہ  ے یاس ےن اہک رہ ھجم ےس اشن"

 __رکسمایئ اریاہک؟"ر __ارر مت ےن ایکارر

 __ارقار ایےن؟"وسال اھت  ںیم 

اننب  اےس ھچک ارر یہ ابت  ے ےھجم اگل،رہ اہمترا ااھچ نرتس اننب ہااتہ  ے نکیل  ی و وخیش ہیاہں اظرہ  ے مت ےن__"

 __او یئگ یاھت  ا__"رکسماتہ رہگ

 "__او اجےئ یگ یاشن یریم اجےت یہ ے ے__ریم او یکچ اپاتسکن ںیم ینگنم یریم"

 " ے او یکچ ینگنم ی__اہمترینگنم یاہمتر"

 __ےس اہک __"ارمہح ےن انایسںیہن"

 "ارمہح؟ ایک ںویک اسیےس__مت ےن ا نو مت ےن وھجٹ وبال اعایل"
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 ____سبایےن ہہک ن وج ےھجم انمبس اگل ںیم"

 __یگل ےنھکیےس اےس ن تریح اریسب؟"ر"

 "__؟یھت ابت رک ریہ ےسیا ےک ےئیل نمت اعایل"

 "اوں؟ ابت رک ریہ ےسیک"

رکےن ےک  رہ اہمترے اپس آات  ے ابںیت ںیم ریٹوینویےیڑب ارمہح__اینت وھکیالان ادناز ن"

 __ناو وکن  ے اعایل __اجیتنوھکی__الان ادناز نن__اعایلےئیل

ےک اپس ڑھکا او رک اہمترا ااظتنر  سپمیک ریٹوینویآھکن اک اترا  ے__سج رطح حبص رہ   ی ینویےک دعب  زرپررسیف

 " ے__؟ اھکین رکات  ے یھبک

 __اہک ااظتنر رکےن ےک ےئیل ںیہن ےن اےس یھبک ںیم"

 "__رہ مہ ےس نس دنپرہ ٹنم ےلہپ راہں ڑھکا اوات  ے حبص،حبص اہےئ ےنہک ےک ےئیل کیا"

 "__یتہک ںیہن رکےن ےک ےئیل اسیاےس ا ںیم"

 "__مت مک لقع او"

 "__مک لقع اوں ںیم"

 "__مت ہن ھجمس او تہب"
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 "__تہب اوں ہن ھجمس ںیم"

 وبال؛ ںاک وھجٹ ویک ینگنم تش اپ__مت ےن اینپ"

 "__رمیض یریم"

 رپوپز رک راہ  ے ارمہح ارر مت ےن انمبس اظفل ںیم صخش ںیہمت کی__"ااھکیرطف ن اس  ی رین یےن وھٹڑ اریر

 __یسنہ ہیزنط اری__"رایاےس اٹل ن

ز نے امرا یسک ےک ےسیج ارمہح

ی

 ر
ھی

ی

ب

 __ےن اگل رپ 

 رکےن  ی اہبےن ےس اس  ی ےسیاےس __ا ںیتیمت اصف ااکنر رک ن"

ی

سلت

ج

ن
 اریر __"اس رریسرضررت یھت ایک ا

 __وک اھجمس ا تہب لکشم اھت

 "__ایمت ےن وھجٹ وبل رک ااکنر رک ن ااسنن وک ےسیک __اےنت ذنیہنہایاو مت__تہب ز تہب بیجع"

 __یھت نیف ذاہتن  ی  ی نو اعایل اریر

 __اجبیئ ابر ارر اتیل کیےن ا اریر

 "____اوہہنیڈیل ٹیڑگ یآف اپاتسکن__ن یڈیل گنی"

 __وک او یئگ ےنیرہ رر ن اک ہنم رسخ او ایگ ارمہح
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امں اک  ام  ے و  اس  ی ٹی__امررگینوہیےای،املسمن،یئوکن  ے رہ__اسیع ااکنر__اتپ ںیہن ںیم ہن رکیت ےسیک"

  "__اواگ او اگ__آزئک__ناؤن__ایک ابپ اک ایک

 __یھت یچنہپ ےک ادناز ےس فیلکت اریاےس ر الچ ایھٹ آراز ںیم زیت ارمہح

 __ریہ یتھکیاخومش او رک اےس ن اریر

 "؟رہج ےک ےئیل یس ومعمیل اینت"

 ے__رہ  اات اتپ ںیہن __اس ےک ابپ اک،اخدنان اک وکیئبس ومعمیل ہی ے  __ںیہناریر ہی ے  رہج ںیہن ومعمیل

 "__اجاتن او اگ ںیہن وکن  ے__رہ وخن یھب

 __او یئگ آراز زیت  ی اریبلطم  ے اہمترا اس ابت ےس؟"ر ایک"

 ہیے ںی ںیہن ابںیت __ومعمیلاراردیپ االخیق __ریغزمیبہ __ریغنین ےک آزان اعمرشے  ی رپوی"

 "__بس ہیےاوں یگ ابںیت امطےچن یسیج اخدنان ےک ےئیل ےبس__ریم

 "__او رک ریہ ےب زعیت  ی ناعایل ےھ"اخدنان راؤ مت و دیسیسنہ ازہتساہیئ اریامطہچن!"ر"

 __اھکیوک ن اریےس ر او__"ارمہح ےن ےب یسب ےس مت زماق اڑا ریہ آاسین  ے ینتج بس اانت آاسن ںیہن ہی"

 __یھت او یکچ ہےب دح دیجنس اری ے ارمہح؟"ر اجیت اہمترے راہں تبحم اسحب اتکب اگل رک  ی"

 __یتکس ہک ڈملل ادناز ےس اس وسال اک دقمہم ڑل رک تیج یھت ریہ ںیہن یھبک ذنیہ اینت ،رہاخومش ریہ ارمہح
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 رہ یھب ایارر اےس ااکنر رک ن ایاوےن اک اسحب اتکب اگل زمیبہ ،ریغمت ےن اس ےک اخدنان،اس ےک زمیبہ ےسیک"

ہک مت اس ےک اسھت اصقنن  اھکی__مت ےن ناھکیاو مت__اےنپ احلص عمج اک افدئہ ن وھجٹ وبل رک__تہب ذنیہ

ھچک ارر ہن  اہمترا نرتس و ر ے  نکیل رہوھجٹ وبال ہک  ےسی__ارر اایاو و مت ےن ٹھج وھجٹ وبل ن رہ ریہ ںیم

اوں مت ااسنن مک  یتہک ںیہمت اوں،آج ںیم یتگل نہایز ااسنن مک نیشم ابر مت ےن ےھجم اہک اھت ہک ںیم کیےنب__ا

ے

ک

ے
ي 

و رٹیل
لک
__سب اس اک بس یھب ہیانتک ااھچ ااسنن  ے  __ رہاھبڑ ںیم یئگ اقتیلب ذاہتن،اس  ی او__اس  ی نہایز 

نررسے ےس رفنت رکےن  کیا بس  ے __و بس ایک یہیےںیم رپوی__ اس اک اخدنان،ابپ او ا ہاےیہ

 او  ا__ ںیہمت رکیت ابںیت ولوگں ےس رفنت اھکسات  ے__مت تہب ذمبہ ذمبہ  ی ےسی__اہمترا ذمبہ اںیگل

 وھجٹ وبانل__ےب ےسیوھچاٹ رظف رانھک،وھچاٹ نل رانھک دنسپ  ے__ا __ںیہمتوھچےٹ ڑپکے اننہپ دنسپ ںیہن

 ____اخومشیھت ریہ ھکیوک ن اریرک ا__؟"ارمہح اخومش ر زعیت

 "__ہک رہ اہمترا مہ ذمبہ  ے__رھپ امن ایل"

 __زمکرر آراز یلکن  ے__"ارمہح  ی رہ__املسمن یہ"

 __ ے__؟"ارمہح رھپ ےس اخومش او یئگ ڈگ__رھپ ہلئسم ایک"

__ارر__راؤ__اس ےک 'رہ  ااجزئ او اتکس  ے اس ےئیل ے__اس ےک ابپ اک اتپ ںیہن ارر__ااھچ رہ االیک"

  ااجزئ اوےن ےس ہلئسم  ے۔ ارگ رہ  ااجزئ ہن اواارمہح۔۔۔و۔۔۔؟؟؟

 "۔ایےن ااکنر رکن ۔۔۔ںیمےھجم دنسپ ںیہن ،رہ۔۔۔ںیہنںیہن یھب و
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 انمبس اگل۔ نہایوجاب بس ےس ز ہیوک  ارمہح

 مت اےس دنسپ رکےن وگل۔۔۔؟؟؟ دیاش

 مت او۔ ااھچ نرتس  ے۔ ےسیج ا۔۔۔ رہ ریمرکیتکس اےس دنسپ ںیہن ںیم

او،  رکیت مت اےس دنسپ یھب دیاش ای۔یھت ابت نررہا ریہ ےس اینپ ارر یتخس یگدیجنس اریمت اےس دنسپ رکےن وگل۔ ر دیاش

 ۔۔۔ےک ےیل تایررا ۔۔۔ اےنپ اعمرشے، اینپاےنپ اخدنان ےک ےیل نکیل

 ںیم ینوی۔ ارگرہ اقلب  ے و  ے اس ںیم وخیب ۔۔۔ وکن یسرکرں یگ ں۔۔۔ ویکدنسپ رکریگن ںاےس ویک ںیم

اجاتکس۔ مت ےھجم نئمطم رکر ارمہح۔۔۔ ےھجم  ایک وبجمر ںیہن ۔۔۔ ےھجم اےس اہں ےنہک ےک ےیل ںی زہاررں ارر یھب

و مت انتج ااھچ   ے ہک ارگ رہ املسمن  ے یھب لاہمترا ایخ دی۔ اشاو یئگ یمج رک ڑھک اریر ،آریہ ھجمس ںیہن اس یکبس

رکات  رطح الحل وفڈ اک اامعتسل ںیہن یرکات اواگ۔۔۔اہمتر رطح ابعنت ںیہن ی ے۔۔ رہ اہمتر ااسنن ںیہن

ولعمم اواگ۔ ارر ارگ رہ اہمترے اخدنان ےک اپس  ںیہن ےک ابرے ںیم تامیلعت ذمیبہ یناواگ۔۔۔ اےس اینب

 اج اتکس  ے۔۔۔  ے  ا ارمہح۔۔۔؟؟ رہج ےس رن ایک امےنگن و اےس ان بس ابوں  ی  ے اہمترا اہھت اجات یہ

 ۔۔۔اخومش ریہ ارمہح

 نر ارمہح۔۔۔ وجاب
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 ہیبس۔۔ تہب لکشم  ے  ہی ے  او۔۔۔ اانت آاسن ںیہن ہہک ریہ ۔۔۔ مت کیھٹ! ارمہح الچ ایھٹاہں

اتگل  اوں۔۔۔ ںیہمت اجیتن بس وسےتچ او ںیم یہیےرےنہ راولں ےک ابرے ںیم ںیم رپویبس۔۔۔مت ولگ 

 ۔۔۔ ںی یہ وکلمں ںیم  ے ادتقار رصف اہمترے رشمیق

 ۔۔۔ایکہی ے  چس ںیہن ۔ارر ایکیھت رک ریہ اب اباقدعہ اےس ذلیل اری۔۔ ریھب یاپدسار ارر ذمبہ  ی تایررا

  ے۔۔۔؟؟؟ ںویک ٹیامررگ ےک افنر اک۔۔۔ ااکس رس مین ن ام  ے اعایل

 اس ےس وپھچ ول۔۔۔ مت

 یتیامح یڑب اینت  ی نولعمم اھت ہک مت اعایل ۔۔ارر مت اجؤ۔۔۔ےھجم ںیہنیھجمس رضررت ںیہن ےن اس  ی ںیم

 ۔او۔۔۔ ارمہح ڑھبک ایھٹ

 مت ولگ تہب  ا ھجمس اوےت او۔۔۔ اوں۔۔ نکیل رک ریہ تیامح مت نرونں  ی مت وغر رکر و ںیم ارگ

 ۔ڑچھ یئگ یرویت وکن؟ ارمہح  ی مہ

 ارمہح۔۔۔ رک ریہ کلم رپ زنط ںیہن اہمترے

 اعمرشے ےک ربملعنار۔۔۔ ت،ایولگ۔۔۔ ررا مک لقع ولگ،یحطس مت ےسیج ینعیولگ  مت

 ۔ےن وج رک ا اھت رک ایل اب اجؤ۔۔۔ ںیم تہب او یئگ سب

 ۔۔۔یئگ ۔۔۔ ارر یلچرک رہ یئگ ھکیاےس ن اریر
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اب  یھت ےس اس ےن اجن ڑھچا یل اریر ،ریہ یتھکیوک ن رںرات ےک رہگے ادنریھ یرہ ادنریھ یڑھک ںیم ڑھک ی

ہگج  اےنپ آپ ےس پھچ رک رےنہ  ی کیاج اتکس  ے۔۔۔ا رھب ےس پھچ رکاھٹیب ۔ن ایڑھچاےئ یگ وخن ےس ےسیک

 ظفل ںیہن وکیئ یہ ےک ےیئل اےنپ آپ ےس ےنہک کیاجات، ا ایہہک ن ھچک ںیہن رھب ےس ایک ۔۔۔ ن اییتلم ںیہن

 ��اتلم۔۔۔

 ۔۔۔؟؟؟تبحم منج ےس ےلہپ رمگ ںیہن ایک و

••••••••••••••••••••••• 

 

 

 رات  ے۔۔۔  ی ےتفہ

اخص  کیےک اسھت رجتابت رک ے ےس ےلہپ ا زکےج اےنپ ویم یاک ڈاسن ولفر  ے۔ ڈ اہرٹ راک ےفیک ہیےارر

رھبامر  اوٹسڈسٹن  ی ریٹوینویےںیم  ے۔ ےفیک یاکرل ےن ن رڈکس اےس ابر ڈنیٹ ہیڈکس وک ےلپ رک ا ہاہ راہ  ے۔ 

 ۔ اکرل اکک لیٹاجات یہ یہ اوا۔۔ڈاسن ولفر رپ ڈاسن رشرع  ے۔۔۔ اخص رک زبسن اوکسل ےک اوٹسڈسٹن  ی

 انب راہ

 ای ے__اےس اکرل ےن نچک ےس الب ےس آ رک اھٹیب نیل رپ مین رکیس اریچن اس ےک اسےنم ریھک ایھب ایھب ناعایل

 __ ے یےج ےن ڈکس ےلپ رک ن ی ے ڈ
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 "؟ہےےچکیےہوےینگنم ریاہمت"

 "__ںیہن"

 "ےس__؟ ناعایل بوالےوٹےن ھج تم"

امں اک  ام  اس  ی ٹیوکن  ے__رہ،امررگ ںیہن ،اتپہن ااکنر رکیت __ےسیکایدےکہہےن  اگلںیم مناسبےھجم  جو"

 "__او اگ__آزئک__ناؤن  ے و ابپ اک ایک

 "__؟رہج ےک ےئیل یس ومعمیل اینت"

__ےھجم اےس اہں ےنہک  ے__اس ںیم وخیب __وکن یسرکیت اےس دنسپ ںیہن __ںیمہی ے  رہج ںیہن ومعمیل"

 "__اج اتکس ایک وبجمر ںیہن ےک ےئیل

 "_ ے و مت انتج ااھچ املسمن ںیہن  ے ےک رہ املسمن  ے یھب لاہمترا ایخ دیاش"

  ے__؟ ںویک ٹیامررگ ےک افنر اک__اس اک رس مین ن ام  ے اعایل او__ایک ہہک ریہ اہں!مت کیھٹ"

 "؟یھب رہ  ااجزئ__او اتکس  ے اس ےئیل"

 "__اہں!اہں"

 "__؟یھب رکات او اگ اس ےئیل رطح،الحل وفڈ اک اامعتسل ںیہن یاہمتر

 "__!اہں"
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آھکن  کیراہ اھت__اکرل ےن ا ھکیرطف رگنن ومڑے ن  ی ٹیامررگ ناوٹسڈٹن اعایل کیا کیوموجن ا راہں

 راہ اھت ہن یہ ھکیےک اوٹسڈسٹن وک ن ریٹوینویہن راہں وموجن  ناعایل ،نکیلآراز اکنیل  ی ارر ہنم انب رک ڑھبےیئ نابیئ

 __اکرل وک

آپ  ےھٹیب رپ ےھٹیب رکیس نم ےس ےسیک کیونک وک وھگر راہ اھت،__اےس آج ولعمم اوا اھت__ا اےنپ وجوں  ی رہ

 __ونک ےلت آ اجےت  ںی وجےت  ی

 رزرں  ی ےن ڑپھت ںیہن یسک ےک ہنم رپ یھبک اس
ھی

ی

ب

 __یھت یئگ یوباھچڑ رک ن امرا اھت اس ےک رسخ اوےت ہنم رپ آج 

وعق ےک ربالخف اھت__اس ےن اھٹ رک  اک رنلمع اس  ی نانبےت اکرل ےک اہھت رک ےئگ__اعایل لیٹ اکک

 __راہ اھت ھکیونک وک ن امرا اھت__رہ لسلسم اےنپ وجون  ی اےس وھگاسن ںیہن

 رہ نرتس ےھت؟ ےسیےک رہ ےکپ ننمش ےھت__ر لیھک اس

 __ی__!"اکرل ےن اےس آراز نناعایل"

 __اھکیااھٹ رک اےس ن ںیونک ےس رظن ےن وجےت  ی ناعایل

 __اگل وھبولں اگ_"رہ ااھٹ ارر دقم ےنٹیسھگ ااسحن ات رمع ںیہن ہیاہمترا  اکرل__ںیم ہیرکش"

 "__یھب رہ  ااجزئ او اتکس  ے اس ےئیل"

 "!اہں"



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 334 

 "__ےک افنر اک ن ام  ے اعایل دنسپ__ ایک ےھجم ںیہن ،رہںیہن"

 ے،بج  رتق و وبیتل زابن ایس اوا__تبحم  ی رہ رہبا ںیہن رھپ یھب __نکیلےن اکونں رپ اہھت رھک ےئیل اس

بج ان ےک رہبے او  رتق و ےتنس ےتگل  ںی  ے__ارر تبحم ےک اکن ایس اجیت ناع  ی اس ےک وگاگن او اجےن  ی

 __ ے اجیت ناع  ی اجےن  ی

 __رحمق  ے__تبحم ہیےارر

 __ ے؟افنر__افنر ںویک ٹیامررگ  ام  ے__افنر__ اس اک رس مین ےک افنر اک__؟ایک ن ام  ے اعایل ایک

 

ں
 
ی

ی

شي
ج

ی

ب

 وسزم ازناےغ ہک رارم ےپالہل حبص اہبرم،ایپ 

 

 (حبص اہبر اک الہپ الےل اک وھپل اوں وج قشع ےک ناغ ےس لسلسم ڑتپ راہ اوں ںیم)

 ںیتدنچایھ ںیہن __آںیھکنآاسن ںیہن رک ےک آوھکنں ےک اسےنم رھک انیل ںیم اگج وجت  ے ےسج یھٹم تبحم

 __ ے رہمابن اویت ںایک یدلج  ے__رہ اینت اجیت تمسق دنچایھ

 __ ے اتھکیوخاب تبحم ےک ن نہایبس ےس ز ااسنن

 __ڑپےت  ںی یوخاب تبحم ےک اھبر نہایرپ بس ےس ز ااسنن
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اباقدئہ اہھت  ھجمس وبھج رضرر راتھک  ے ہک ناع ےک ےئیل اینت لسن ےس قلعت راتھک او،تبحم  ی ایزماج  یھب یسک ااسنن

 وھجیل تبحم اس  ی یاسر اپھچ رک ریھک آرزر رضرر رکات  ے ہک اکانئت ںیم ادنر اینت ااھٹےئ ہن ااھٹےئ ادنر یہ

 __الےئ رک ےک رچا یہ اجےئ__ےہک ہن ےہک رپ اانت رضرر وساتچ  ے ہک تبحم وک رہ ھچک یھب یڈال ن ںیم

زگرا  یوخاب اس رپ تہب اھبر ہیاھت_ارر  اھکین ےن یھب ٹیامررگ ناک وخاب اعایل تبحم رچا ےنیل یاسر

ننہ وھکل   ے ارر رھپ یھب رک تسم تسم  اچ وچنایت اولیھپ و  ے وج وھجیل تبحم رہ رجش ونممع یھب ہکناھت__ویک

 __رکرایت رک نروہشار ےک نرنش ںیہن

ے ےک راقص اےنپ ریپ رایرصق  ےئالیھپ وھجیل

ی
ب

ےالج 

ي ی 

ے

ی

ھی

ی

ئ

 ____سب ںیہنںیہن بت یھب  ںی 

راہ  ے__سج ربف ےن امرٹسچن وک  __"رہ وخن وک ٹیسھگ__"ںیہنبت یھب رک ڈاےتل  ںی الان نت نم مسھب یھب رہ

رگا اس  اھت ہک ےتلچ ےتلچ ےسیک انھکیاےس ن __نکیلیھت ہایتہ ںیہن انھکیےل راھک اھت رہ اےس رگات ن ںیم ںویلیھتہ اینپ

 __اجات  ے

 ے  __رگ رک لھگپ رک متخ او اجیتتاچمیت و وشر ںیہن رگیت ہی ے__ تہب امکل  ی اختیص یدنلقر کیا ںیم ربف

لقتنم رک  اختیص ہیے  ے اس ےک دقومں ںیمرپ ڑپےت رگ رگ اجےت __ربف اےنپ ےنیسرکیت ںیہن الیرار و یھب

 __یھت ہایتہ انین
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  اک ےب دح رسخ او یکچ اک نم ٹھگ راہ اھت__اس  ی ناب اعایل ںیم یرسن اھبیل یھکیاےنت اسولں ن  ی امرٹسچن

 رھب آیئ آںیھکن کمچ ےئیل وچبں یس یوھبر دصےم ےس__اس  ی ےس ںیہن یرسن یھب __ارر آںیھکنیھت

 __ ا__رروتحں اننب اھت__ااسنن اھت یھت

اھت__وخاب ےک وٹٹ اجےن رپ وٹانٹ و اتنب اھت__آامسن ےک اسرے اتسرے وٹٹ  ایل ھکیاک رہنسا وخاب وج ن تبحم

 __تبحم رپ__اکانئت اک وٹٹ وھپٹ اج ا و اتنب  ے اشرہااوں رپ رھکب ر ے ےھت__اکانئیت وٹٹ رک امرٹسچن  ی

  ےڑبا وکڑا نان راھک اھت__رہ ادنریھ کی__سج ےک ادنر اک ایگےک انکرے ر دنب یلگ کیرپ ےتلچ رہ ا ڑسک

 __یھت آ ریہ نایتبحم  یلہپ __اےس اینپےس کٹ رک ڑھکا او ایگ ارویاج رک ن وکڑے نان ےک ےھچیپ ںیم

 رکیت اھکیآوھکنں ےس وٹنھگں ن یلین آوھکنں وک اینپ یوھبر امں وج اس  ی وجزف__اس  ی ٹیامررگ"

 __نکیلیگ ےل ڈرںیب ےسیےھجم ا آںیھکن ہیولعمم اھت  "ےھجم ایکاجیت زابن ےس یتہک  ی اخومیش __ارر ےسیجیھت

 اینپ ان ںیم __ںیمںیئگ  ی اطع آںیھکن ہیرکش زگار اوں ہک ےھجم  __ںیمےھجم ےل ڈرںیب ہیوخش اوں ہک  ںیم

 __رکش زگار ہن اوں ےسیک اوں__ںیم یتکس ھکیومرت ن

 رایل ےنیاجن ڈال ن ےک رمنہ اوےت روجن ںیم ٹی__رہ امررگںیھت ابپ یسیج اس ےک انبلین آںیھکن  ی اس

 __رکیت اھکیہن ن ںوٹنھگں ویک __رہ اںیہنںیھت آںیھکن

اۂ دنگے ےس ٹیلف کیامں ےک اسھت ا رہ اینپ"

ی

یي
سی

ج

ن
نچک اھت  وکےن ںیم کیراتہ اھت__،سج ےک ا ںیم رمکے ےک 

سج ےک  یھت ڑھک ی کیاسےنم اھت__ا رمکے ےک نررازے ےک نیع راش ررم__ڈیب ارر نررسے وکےن ںیم
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 اھکیراہ ن امں  ی ینپےس رس اکٹ رک ا ڑھک ی نرپ ڑھکے او رک اعایل __اس رکیسیھت ریتہ ینرھ رکیس کیآےگ ا

 __اھت ایآوھکنں وک تہب اکھت اس ےن اینپ ےک ااظتنر ںیم ٹیرکات اھت__امررگ

آ  ٹیااتھٹ بج امررگ اس رتق کیم ٹیلف ہیےنکیل یھت ریتہ وب ہمہ رتق ریچ نچک ارر راش ررم  ی ںیم رمکے

رطح  اس ےک مسج ےس یئک رپ امومر یھت افصیئ اتپسہل ںیم کیوج ا ٹی__امررگرھب یتیل ابوہنں ںیم رک اےس اینپ

 __ےس ڑبھ رک یھت وبشؤںوخ نیرتہب  ی ن ای ےک ےئیل نوب اعایل ہی__رگم وب آیت  ی ےک لکیمیک

وک زدنہ  __اس ےن زدنیگانااکرہ یھت یرب کیرہ ا نکیل یھت رکیت وکشش ایک وجزف رکسماےن  ی ٹیامررگ

 ارر رکسماےن  ی رہ ررز نرہایت ےس زگارےن ےک ھچک اوقال رٹ رےھک ےھت__رہ اںیہن یرمن ،تمہ،وجاننیل

 __یانااکر __ررز  یوھکیتل____رکسما رک رھگ اک نررازہ دنب رکیتاجیت اےنپ اکم رپ یلچ رکیت یانااکر یدھب

  ے وخش اطعل اج یتکس رضرر  ی باوقال رپ اکایم زدنیگ

 ۔۔۔ںیہن

 ے نکنھ  و او یتکس نکنھ یلج ہیراگن اجاتکس۔  ںیہن تس ریگن اج اتکس  ے نکیل ایےس و اچب یہوک ایس زدنیگ یسیا

  ے۔  ے وج نل ےک اکونں ےک رپنے اھپڑے ڈایتل رک یتیل روصرت اایتخ اس ززمے  ی ہی۔۔۔ںیہن ڈیلھ

ولڑھتا وج نل  ہینرھا ولڑھتا تچ او اجات  ے۔۔۔  روجن ںیم ہکن۔۔۔ ویکاویت و ںیہن ۔۔۔ زدنیگزدنیگ یسیا

رپ اےس ومت  یرکات  ے۔۔۔ارر اس دغار یدغار ہی۔۔۔العج ںیہن  ے۔۔۔ارر سج نوھےک ابز زبنل اک وکیئ

 ہنم نے رک رریت ارر احلف ںیم ریہ وکشش رکیت زگارےن  ی اوقال رپ زدنیگ ٹی ے۔۔و امررگ زسا یتلم  ی
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 اسیا کی۔ایھت املسمن ےس۔تبحم رکیل کی۔اس ےن ایھت رک ڈایل افش یطلغ کیا  ی ۔۔۔ اس ےن زدنیگریہ

اک  تی۔۔۔رہ اس رراںیہن ۔۔۔تبحم ےک ےیئلاھت۔وپڈنذ ےک ےیل ایآ املسمن وج راہں اکم ےک ےیل ل انبلین

۔۔۔ رفس ہاےیہ انیل رپ رک اجےن وک نل رپ ںیہن ںاونشیٹس ےک ےئن ارر اونےھک یاپدسار اھت ہک رفس ےک نرران اگڑ

  اجےئ۔۔۔ این رفس وک ررک یہ ۔۔۔و ایکر ےت  ںی و آےت، یہ انشیٹس ںیم

 رراک۔ دھجمسار اھت۔ اس ےن رفس وک ںیہن رہ

 تیامےتن ان ررا و مہ ںیہن  ے۔۔۔ارگ  ے یھب تیررا اہکں  ی ابتہ رک انیل ااسنن ےک ےئل زدنیگ کیا

 ۔۔، ںی ںوک۔۔۔بس ےصق اہک ای

آاوں  یسیرہ وس راہ  ے۔۔۔رپ ا یھت ۔۔۔رہ یتھجمسیےتنس زگر ںایکسس نیب نیب امں  ی اینپ ھچ اسہل زدنیگ ایکس

 احتل ںیم یسی۔۔ ا۔۔۔ رات رھب رریتےک اسےئ ےلت وس اج ا انگہ ےک رتمانف اوات۔۔۔رہ نن رھب اکم اکم رکیت

۔۔۔ سج اک ولڑھتا نل وک و دلج رم اج ا ہاےیہ نااسن ےسی۔۔ازدنہ ریتہ رکن۔۔  ویکریتہ  ک زدنہ ےسیک رین نہایرہ ز

نہ  فیلکت ۔۔ سج یلہپرم اج ا ہاےیہ ولڑھتے ےک امکل وک دلج یہ ےسیوخن انبےن ےک اجبےئ وخن اےنلگ ےگل، ا

 ےک آےگ ریھک دح ڑھک یرا ہک رمکے  ی یھت ںویزدنہ راتھک اھت۔ رہ ھچک  وک اےنپ نامغ ںیم ٹیامررگ نوک اعایل نای

اےس رظن آ  اس ڑسک رپ یتلچ یکھت یکھت ٹیامں وک التش راہ اھت۔ امررگ اھجکن رک اینپ رہ ےچین ڑھکارپ  رکیس

انااکراہن رکسماٹہ ےک اسھت  ارر اینپ ۔۔۔رھپ اےکس اپس آیئیگل ےنھکیرک اےس ن رپ ھٹیب ارر ڈیب ۔۔۔رہ ادنر آیئیئگ

 ایھچ کیےن ا ٹی۔ مت اہبنر او  ا۔۔۔؟؟ امررگیئگےےک اپس ونٹھگں ےک لب ھٹیب ارر وخن رہ رکیس ااکس اہھت ڑکپ ایل

  اسولں  ک وخن وک ڑہڑبا رک اےتھٹ ارر ےتہک انس۔ وھتڑا ڑبا اوا و اس ےن یئک نرکسماٹہ اجس رک وپاھچ۔بج اعایل
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 اوں۔۔۔ اہبنر ںیہن ! ںیمںیہن

ہک۔۔۔ اب  رہ انہک ہاہ ر ے اوےت  ںی و ًاتقیقح رجات رکےت  ںی وپےنھچ  ی ہینررسے ےس  کیاہنت ولگ بج ا نر

 ںیم زدنیگ ریلیس یاہمتر ،۔۔۔ خلت ںیتقیقحڑپے یگ ناھکین یاہبنر ۔۔۔ ںیہمتںیہن ایاواجؤ۔۔۔ مت اہبنر او  رایت

  او۔۔۔؟؟ رایت مت یھب ۔۔۔ ایک ںی رایت ےنلھگ ےک ےئیل

 اگل۔ ےنھکیوک ن ٹیآوھکنں ےس رہ امررگ یوھبر اینپ

  ا اں۔  ی اہں

 ۔۔۔ ںی اپاپ ےک اپس اج ریہ امام

انااکرہ  یرب کی۔۔  رہ ااھکی۔۔۔ ناو یئگ یاجرک ڑھک ںیم ارر ڑھک ی ایک رےن اس ےک اگل رپ ایپ ٹیامررگ

اس  ںیم وھچےٹ ےس گیب کیارر ا ےک دعب رہ راہں ےس یٹہ ری۔۔۔ رھپ تہب ن ک رکسما ہن یکس رین نہای۔زیھت

 ۔ نرونں گیبرشسٹ رںیھک نرارر  زنیج کیا اس ےن اینپ ںیم گیب ینررسے رفس کی۔ اےک ڑپکے رےنھک یگل

 یلچ ٹی۔ امررگیئگ ارر اےکس اگل وچم رک یلچ نرتس ےک اپس ےل آیئ ااھٹ رک ارر ااکس اہھت اھتم رہ اےس اینپ

امں  ہک اس  ی ےن اجن ایل ندعب ہک اعایل ںویدص __اینتدعب رآسپ آیئ ںویدص __ارر ےنتک یہیئگ

 یھت ںانااکرہ ویک یرب رہ اینت ارر رکسماےن ںیم یھت ریتہ ںویک ،یتوسےت،اجےتگ،اکم رکےت،اخومش ےھٹیب

 الکن رکیت رکنارر ویک ےسیک ارر اس ےک روجن ےس آ ںی یھت اکٹھب رکیت ںیم اونںرینک ر ںیرظن ہک اس  ی یھب ہیارر 

راہ اھت__ان  ھکیوچبں وک ن ےتلیھک رطف اھٹیب کیا ےک رھگ ےک وھچپارے ںیم و رہ وسنس آیٹن __بج رہ آیئںیھت
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اھت__رہ  یربا الھکڑ کیاھت__رہ ا ایگ امں رپ یہ رہ اینپ __نکیلیھت وکشش  ی ابر اےس الھکےن  ی ےن یئک وچبں

 ے__رہ رھگ  بیاس ےک رق امں ںیہک ہک اس  ی او یئگ اےس ربخ یس ےسیج ےھٹیب اتکس اھت__ےھٹیب ںیہن وک لیھک لیھک

وک ابالےئ اتق  یانااکر ی__رہ اسرنس ایل وکےںویکچہ وجزف  ی ٹیاس ےن امررگ __نرر ےس یہایےک ادنر آ

 __یھت رھک رک رر ریہ

__اس ےک ریہ رطح ڈوھڈنیت اےس اپولگں  ی ےتفہ ںیم اھت__نیت اھت__رہ ےھجم لم ایگ اہں!رہ ےھجم رظن آ ایگ"

__ارر اس ےلم اگ__ارر رہ لم ایگ روکں__رہ ر ںی ر ںی رانک ڑپے و ںیم اھت__ےھجم دنچ امں یھبنرتس ےن اہک 

رک  اھکیڑسک رپ لچ راہ اھت،ےھجم آن ن ےنہپڑپکے  __ رہ یتمیقاھکین ںیہن رک یھب ھکیےھجم ن ےن__اس ےن ےسیج

 اجنےن رہ اہکں مگ اوایگ یدلج اینت __نکیلاھبیگ اس ےک ےھچیپ __ںیمےس راہں ےس اغبئ او ایگ یےک رہ زیت

 دی__ہک اشوخن وک رگا ایل __ار وسنس!رھپ اھبےتگ اھبےتگ ںیمیھت الچ ریہ اھت__ ڑسک رپ انرھ انرھ اھبےتگ ںیم

 نکیل ریہ یہ ارر رریت ریہ یہ یرگ اجےئ__ںیم رہ ھجم رپ رتس اھک رک یہ ےتھکیوخن وک اپھچ رک ےھجم ن وکےن ںیم یسک

ےھجم ڈامنرک  انتک آاسن اھت،اس ےک ےئیل وھکی__ نایاولٹ آ ےرہ__اےلگ نن رہ ریم ایآ __ںیہنایآ رہ ںیہن

اوں  ا  رتہب  ااکرہ، تہب اکیب __ںیمہن ڈوھڈن یکس رھب ںیم اےس ن ای اےنت اسولں ںیم __ارر ںیمڈوھڈن انیل ںیم

اس  ےسیک ےن ےسیک ںیم اتبےن ےک دعب ہک ےلھچپ ہار اسولں ںیم ہینر ےٹنھگ ررےن ےک دعب ارر  ےاو ریم وسنس!اجیتن

__دخا ےک آےگ ےسیک __سک سک صخش ےک اپس اس اک وپےنھچ ےک ےئیلوکسش  ی ےس راہطب رکےن  ی

ئ

 ےسیک گ

 __اکذغ اکنال ارر اہک کیےس ا __اس ےن بیجایک اس ےن ایک ریہ ویت ےسیک رک ےک ےسیک نایارر اےس  ڑگڑگایت
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 دصت ےن اےنپ ذمیبہ __ںیمالطق ےک اکذغ  ںی یاہمتر ہی"

ئ

 اس  ی  ے__ںیہمت رکرایل قیااکسرل ےس اس ک

 __ارر اہک آےگ ایک ےافلہف ریم کیےھجم  ے__مت نطختس رکر__"رھپ اس ےن ا ،نکیلاو یگ رضررت ںیہن

ۂ ارر راسپ اجؤ__ںیم ول ےسیپ ہی"  

ی

 نایوعرت !"ےس ےب رطح ےک  ،اکرفہااتہ یتنعل ںیہن انھکین لکش یھب یرت

 __رکےن رپ رہ ےھجم الطق نے راہ اھت

ہہک راہ اھت__اس ےن اہک ہک اس رپ آہلل اک  نس رک رہ ےھجم یتنعل ہی__ڑگڑگایئ ےسیک دخا ےک آےگ ےسیک ےک ےئیل اس

__وسنس قلعت تنعل اھت__ںیم کی__رہ ارک یل یاکرف وعرت ےس اشن کیبصغ  ازل اوا اھت__وج اس ےن ا

اہلل  اااصنف   ے__ایک ایانب یھب ےس ے ارر ا ایانب __اہلل ےن ےھجم یھبتنعل اوں__ںیم کیا اہک ںیم اس ےن

اکرف وعرت اوں__رہ اکرف  کیا __اس ےن اہک ںیموک ھجم اسیج کیااسنن انبات  ے ارر ا وک اس اسیج کی ے ہک ا

راےل  ےنیااسنن وک وھچڑ ن کیراےل وک__ارر ا ےنیےسک اتہک اھت__دخا وک  اامےنن راےل وک__دخا وک وھچڑ ن

 ںےن اس ےس وپاھچ__ اس ےن ےھجم اگایل اتہک  ے رہ__ںیم وک ایک ااسنن وک  اامےنن راےل کیوک__ا

رسااپ رحام  اوں__ںیم اراردیپ رحام  ی __ہک نیمایرپ ازلام اگل نیرمے اوےئ رادل ے__ریمںین

ارر  ر ے  ںی آابؤ ادجان رشاب ےتیپ ےارر ریم  ااجزئ ارر دنگا وخن  ے__ںیم روگں ںیم یاوں__ریم

 ارار،ےنتکدیپ اعمرشے  ی رغمیب دنگے ظیلغ کیا __ ںیماو یگ رضررت ریہ ایک  ی یوک اشن نیرادل ےریم

راہ اھت ہک ےھجم وھچڑ  اوں__رہ ےھجم اتج ایک ایک راہ ارر ےھجم اتبات راہ ہک ںیم اتین ںاگایل ،رہاوں یگ ےنتک لگ الھک یکچ

  اریم ،رہںیھت الص روجاہت ایک آےن  ی
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....رہ ےھجم اتبےن اگل ںیرشرع رک ن ینین ںدخا وک اگایل ےاو ااھت....رھپاس ےنریم ذمبہاھت....ریغ اکرفاو ا

ڈامنرک ےک وکحتم وک اےنپارر اس  ہک ںیم ہک نرالص سک اک ذمبہ اچس  ے...وخن وک اچس اثتب رکےن ےک ےیل

رہ سک دقر اچس  ابت ںیم اگل ہک اینپ ےنوک،رہ ھجم رپ اثتب رک رباطہین ایہن الؤں  نےک قلعت وک ےل رک نرایم

اچس  ے ،ااھچ  ے   ےن اس ےساہک ہک ارگ اس اک ذمبہ اانت یہ ےچس ذمبہ وک امےنن راال  ے....ںیم کی ے....رہ ا

و آپ وک وخن وک  اسھت ربا رک راہ  ے وس نس ذمبہ سک اک اچس  ے اےکس ےیل ےےک تحت ریم رہ سک میلعت و اس  ی

بس رکےن  ہیاچس او ا ڑپات  ے  ا....ےلہپ و وخن وک لمکم رک ا ڑپاتھ  ے .....ررہن ذمبہ....وکن اس ذمبہ  ے وج 

 ۔ وسال رکےن یگلوسنس ےک اہھت ڑکپ رک اس ےس“اسھت رک راہ راھت۔ ےاھت وج رہ ریم اتین میلعت  ی

اک اامعتسل  وخوصبریت ےن اینپ اھت.....ںیم آایگ اجل ںیم ےاھت....رہ ریم ےن اہک رہ کٹھب ایگ اس”

وخوصبرت  ینتک .....ںیم تبحم ےک اجل ںیم اس  ی یھت یئگ ۔سنھپ و ںیمیھت یئگ .....کٹھب و ںیمایک

امشر رکات  ےھجم یھب ںیم اکہررںاھت....رہ و اہک رکات اھت اہلل اےنپ اش ایاوں۔اس اک ااسحس و اس ےن ےھجم نال

.....ےھجم  ی ررامنیئ اس اشاکہر  ی ںیم راولں ےک بیصن اس ےن زنیم رہمابین اواگ....ارر رہ اہک رکات اھت اہلل  ی

 ....وکیئہایتہ رانہ  ںیہنزدنہ   انب ڈاال....وسنس !ںیم ںاھت....رپ اس ےن ےھجم تنعل ویک ایاشاکہر و اس ےن انب

 .....او ایگ ایےک رےبت رپ افزئ رک ن“اشاکہر ”زدنہ رہ اتکس  ے ہکبج اےس ےلہپ  اسھت ےسیک تنعل ےک وطق ےک

اسےنم ڑھکا  ےوخوصبرت ریم نہایز ےلہپ ےس ںیہک ابلس ںیم ....رہ و یتمیقایگ  ا....اس اک ایک و بس الچ ایگ اریم

ر ےت  ے رہ  ....الھب اتبؤ وسنس ! وج عفن ںیمیھت ریہ اس ےک آےگ....ڑگڑگا و ںیم یھت و ںیم اویئ اھت.....یکھج
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اکٹ  اہھت ریپ ےوکن راہ وسنس....رہ ریم ....اسخرے ںیموخار اوےت  ںی ےسی....ارطح ڑگڑگاےت  ںی یریم

 .اوات....رہ اانت اظمل او اگ اکش ! ےھجم ولعمم ررح اکٹ ڈایل ینل ریم اڈااتل....اس ےن ریم

 

تبحم  یسیاس ےس ا ںیم----رہ اانت اظمل اواگ اکش ےھجم ولعمم اوات ---- ررح اکٹ ڈایل ینل ریم اےن ریم اس

 ....اک ش ےھجم ولعمم اوات رکےن وگلں یگ

رک  اس ےک ااظتنر ںیم آںیھکن یریم ---ریتہ رمع اےسڈوھڈنیت یاسر ںیم ---راتہ یہ ایاکش ےک رہ وھک ارر

 ۔۔۔ہن اوںیت ذلیل ےسیا نکیل رمنہ او اج ںیت

  ہن اکپٹ اوات اکن ںیم ےزابن ےس الکن زرہ ریم  ی اس

اووٹنں ےس وھتاتک  ے و  تشپ وک اووٹنں ےس اگلےن راال بج ان یہ اھجمسؤں ہک اہھت  ی ےسیک ںیہمت نس ںیم وس

 "اوں اویئ نیسنھ اتبؤں ہک سک ندلل ںیم ےسیک ،ںیہمت  ے ںیم اتلیھپ الرا روجن ںیم رکب اک اسیک

اج  ایاکپٹ اباس رپ وبدن وبدن زیت ےسیج یھت ڑتپ ریہ ےسیہااہ ،رہ ا انٹیپل ےن اےنپ روجن وک اےنپ اہوھتں ںیم ٹیامررگ

 _____راہتس ہن او راہ او" اس ےک اپس لکن اھبےنگ اک وکیئ

 یاس رھب "ںیم ۔۔۔ےتسھگ وسحمس ایک وب وک اےنپ  اک ںیم  ی ابڑھکے اس ےچب ےن اس زیت ارٹ ںیم  ی اروین

ہن  اےس یھبک اکش !ںیم---- ی ےسیک رپنہ اشکیئ اشاکہر  ی   ایم ٹیاج رک ےسک اتبؤں ہک اس ےن امررگ ںیم ن ای

بس انہک اھت و  ہیارگ اےس -- ایک انگہ یہ ےنےںیم----ایک ںےن اےَس ڈوھڈن اکنےنل اک انگہ ویک ںیم--- ڈوھڈنیت
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 نے رک الچ اجات نکیل ںیہیاھت ےھجم  ایرکراال قیہہک اجات ....رہ اکذغ وج رہ اےنپ آاکشر ےس دصت یہ ںیم رہ رباطہین

اکرف وعرت ےک رس رپ ڈنمال ا  .....اےس ھجم یسیجہن یگل ںےلہپ تنعل ویک اس وک ےھجم وخار رک ا اھت ......اےس ںیم

۔۔۔ القع اےس اینت ۔۔۔ کلم دبےتل یہایہن ن ںویک رہق ےلہپ ناھکیئ دخایئ

ئ

 یےک اسھت اشن ہویب اریم کی آ گ

ے نایاراقت  یرکےن ےک دعب اےس ریم

ئ

 آ گ

اک  ےن یسک رپ ںیم ،ےتھکین ںیہن رطف یھب  ی کیا و یسک رک ںیل ںاینس اشن رعیب ہیبس اہک رکےت ےھت ہک  ےھجم

اکرڈ ےک  نیرگ ،اپؤڈنز ےک ےیل۔۔۔ اس ےن و ےھجم ایسج ےن ےھجم ناکتھرن ےن اس اک اابتعر ایک ںیم ایک اابتعر ںیہن

رکےن راال  یاشن ںیم اھت ....رباطہین ےک ےئل بس ایک ےناس ےن ےھجم زدنہ نروگر رک یھت  ی ںیہن یاشن ےئل یھب

الغتظ ےک ابرے  ذمبہ  ی ےریم ، ی نیرادل ےریم ،یےھجم الطق نے راہ اھت۔۔۔  ےھجم ریم ڈامنرک ںیم

ہن  رپراہ یھب ہی۔۔۔ اےس اھکیآوھکنں ےس رگےت آوسنؤں وک ہن ن یریم ابر یھب کیاتب راہ اھت۔۔۔اس ےن ا ںیم

۔۔۔اجن رک التبم ریہ رکب ںیم اس ےک ریغب ےسیک وھں۔۔۔ ںیم رگ رگ اجیت اس ےک دقومں ںیم ہک ںیم یھت

 رن یھب
 
و اس ےن اس ابت  ایےک ابرے اتب ےن اےس اس ےک ےٹیب ںیم اھکیرطف ہن ن یریم ےس یھب یاس ےن ہ

 !انس وسنس ےسیوک ......اس ابت وک ا

 ےک ابرے ںیم اوں۔۔۔ اےنپ ےٹیب اتب ریہ ےک ےچب ےک ابرے ںیم ڈنیوباے رف اےس...اےس اےنپ یسک ںیم ےسیج

 ایروجن وک آولنہ رک ن ہانگہ آولن اہوھتں ےس اس ےک اپزیک ےسیج رفنت ےنکپٹ یگل یسیآوھکنں ےس ا نس رک اس  ی

 او۔۔۔

 !وسنس انگہ اھت اس ےک ےیل اٹیب اریم
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 ...." ںیہن یہ انگہ اھت اس ےک ےئل وس نس!رصف ںیم اٹیب اریم

 ارر اتز یھت یٹلپ  الطق اک نھک ےل رک  ںیہن کیا رہ

ئ

امرے ےگ ےھت ۔۔۔ اےس  ےنای.اےس اس الطق ےک اسھت ک

اھت  ایگ رپ "وھت" ایک اھت۔ اس ےس کلسنم رہ زیچ ایگ ننف رک ےک اجیھب ںیم ڈریھ اثتب رک ےک ،ایس الغتظ اک ڈریھ

ارر تبحم ےک  وجنب رکالیئ نیع یامکر زنہ اینک راکٹھپ ۔۔۔۔ تبحم  یامتم اویئ وھبس اوا۔۔۔ ایسپت تبحم اک زنیم

 قحتسم اپیئ رشاب  ی

 یھت دبوصرت وھ یئگ ۔۔۔ ینتکےن آوسن وپھچن ےیل ٹی۔۔۔ امررگایگ امں ےک اپس اج رک ھٹیب ےس اینپ اخومیش رہ

 اسبدن ایتھٹ یسی۔۔۔۔ اس ےک ڑپکے دنگے ارر دبوب نار ےھت۔۔۔اس ےک روجن ےس ارہ اےنت ےس نونں ںیم

 ےک اسھت ےگل اس اک نم ےنٹھگ اگل۔۔۔ ےک ٹیپ ٹیآچن رپ لج راہ او ۔۔۔ امررگ اچک وگتش نیمیھ ےسیج یھت

 ۔۔۔ناھرا زرہ آب یھت  ی ارملج

 ____ اھت ایوھکل ن ہمشچ(ےن الان ننہ اس ےک روجن ںیم الی راال زرہرےنہ ی)ہمہ رتق اجر زرہزاہب

 ۔۔۔ہن آیت ںےس اسبدن ویک ںیم اس

 اھت۔۔ ایرھپ اس نن ےک دعب ےس اس اےس انہک وھچڑن ارر

 ےگ۔ مہ زلہ اجںیئ ںیم ںان ویٹھچ  ی رکسمس

 ....؟چس
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 " .اہمترے اپاپ آاجںیئ اہں،سب

 ".ےگ رہ بک آںیئ"

 ".ںیھ ےیک وفن یھب طخ ےھکل ںیھ ےن اںیہن ۔۔۔۔آج رات۔۔۔ررہن لک حبص۔۔۔ ںیم ایھب دیاش

 "آےت ۔۔۔۔ .۔۔۔رہ ںیہنرہ دنگے ںیھ"

 ".ےگ ۔۔۔ رہ آ اجںیئ اےھچ ںیھ رہ

  ۔ہاہ ہن  ی  ی ےنھکین ارالن وک یھب اھت۔ اس ےن اینپ ایآ ںیہن ابر یھب کیاانت ااھچ اھت ہک ا رہ

 ۔ ںی اس یسیج آںیھکن  ی اھت ہک اس ےک ےٹیب ںیہن وک اتپ یہ اس

 کلھج۔۔۔ رتگن  ی مہبم دنگیم رتگن ںیم ۔۔۔دیفسںیکلپ ،ینھگںیونھب وقنش۔۔۔ینھگ ھچک اس ےسیج ھچک

 رعب اتلھگ اوا ۔۔۔ ںیم رغمب

 ےس رغمب اتلکن اوا۔۔۔ رغمب

 اھت۔ اپھچ ایل ںیم اس ےک ابپ ےن وخن وک ن ای آےن ےس ےلہپ یہ ںیم اھت ۔۔۔۔ سج ےک ن ای اسیرہ ا ارر

اجات ےھ.....وج وخن وک اپھچ  ،ڈوھڈنا اںیہن ہک وج مگ اواجےت ںیھ اجن ہن یکس ہیآرخ  ک  ٹیامررگ ارر

  .انگوھں ےس وخن وک اچب ا ہاےیہ ےسی...ا ....ہکلب انگہ میظع ے....ذتلیل ڈوھڈن اکنانل ذتلیل ....اںیہنںیل
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 .انگہ  ا امتم اوںیئ اگن ںی ...نررازے رپ یکٹ ںیھت اب سب اویئ ںےصق، اہک ای  ی رایسپ پھچ ےکچ رمن  ی ےسیا و

... 

 یہ دب تیئہ ۔۔۔رھپ یھب اپھچیت ہت ںیم اپ  ی وک کیم رسیخ آوھکنں  ی اینپ وعرت حبص ایتھٹ  ایم ٹیرہ امررگ اب

دموفن انااکراہن  وہتں ںیم وب  ی .۔۔۔ےتلج ےچک وگتش  یامدنن قلح ےس ااھتریت  ی ںویکچہ ۔۔رہ وھگٹن اکیفیتگل

اتوبت  الان یہ ےسیج یتلچ ےسیاک اہھت ڑکپ رک ڑسک رپ ا اسرک ےک  رایت  ارر اےس اوکسل ےک ےیل رکسماٹہ وک اکنیتل

 او۔۔۔ رطف اج ریہ ربق  ی اینپ ۓااھٹ

اج راہ او۔۔۔ وخن وک اتوبت  ےک ےیل ربق اشکیئ  ی ربق ںیم یہ اینپ الچ رکات ےسیج یہ ےسیا رہ یھب ہیاس ریامں ےک ز اینپ

رطف  ربق  ی اینپ رپ لچ رک اینپ رںریپ ےس۔۔ رہ ااسنن اےنپ یہ ےس ۔۔۔ ےط دشیگ اٹلےن۔۔۔ اخومیش ںیم

 ۔رکےت  ںی ایاج ےسیک

 رک اج ا اج اتکس اھت۔ ھکیوک ن ارر اس ےک ےٹیب ٹیامررگ

  ۔۔۔ارر رات وک آیت ،رھگ وک الک رک ےک اجیت یتیانب رک ن رچڈنیس کیاےس ا اےس اوکسل ےس رھگ الیت رھپ

 ڑھکا ااظتنر رکات راتہ۔۔۔ ںیم رتق  ک رہ ڑھک ی اس

 راھک اوات۔۔۔ یہ اسیاک ر ےسیر رچڈنیس

 اجاتن اھت اس ےیل رہ ناع رک ا ںیہن رم اجیت یہ ےتھکیوک ن ٹیوھبک امررگ اجات  ے ارر اس  ی ایوھبک ےنگل رپ اھک اھک ا

 ___ رکے ایدبوب ہن آ یدنگ یسیامں ےس ا وسہا رکات ہک اکش اس  ی
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 !!!۔۔۔۔اکش

 رک ےک۔۔۔ یھب اس وب ےس اکٹھچرا اپےل۔۔۔ےسیک رہ

اس ےن دنب  انھکیوک ن رںریوصت رپاین امتم اوےئ نکیل ،ابیھت رکیت ایےک ےصق وج رہ اس انس رایسپ ےک ابپ  ی اس

 اھت۔ ایک ںیہن

 اھت ارر رگنن ومڑے رکسما راہ اھت ارر گمگج رکیت ڈوبےئ اھٹیب ریپ ںیم ےک اپین رہ لیھج وک سج ںیم ریوصت کیا رہ

 ۔رکیت اھکی ک ن ریارر ن رکیت اھکیرعب اک زہشانہ گل راہ اھت اس ےک رہچے ےک اسھت اگل رک ن آوھکنں وک ےیل

 

 ۔یھت رہ سک سک ابت رپ وخش او یتکس رھگ اجیت ںیم ںویارر رہگے اس او."رہ وخش او یت ےسیج ےریم اہں،مت

 ۔بس رک ےک اہک رکیت یہیرعہص ےلہپ رہ  ھچک

 و ۔۔۔ وھکین"

ل اےنپ اپاپ ےسیج مت
یلک ب
رک تہب وخش اوں  ھکین ۔                         "اہمترے اپاپ ںیہمتاصف رک یتیل من آںیھکن او۔"رھپ رہ اینپ و 

اےس  ےسیج رکیت او۔" اک لمع رہ رہ رات ایک ےسیج ےوخش اوں اس رپ۔"           "اہں ،مت ریم او،ںیم ےگ ،مت ان ےسیج

 ۔۔۔یہ او راہ۔۔۔ اس صخش اسیج و ںیہن اسیج ری رہ اس وصتڈر او ہک ںیہک ہیرہ نن 

 اھت اب۔۔۔ ہاےیہ ںیہن ےک ےلہپ رمن اسیج زدنیگ رمن اینپ یاک آرخ زدنیگ اینپ اےس
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 "اجر ےگ  ا۔ ںیہنمت ےھجم وھچڑ و "

.............          اھت ہک وھچڑ اج ا ےسک ےتہک  ںی ںیہن ۔ اےس ولعمم یھبیھت سب ڑبڑبایت یھت ںیہن اس ےس وپیتھچ رہ

ڑبڑباٹہ   ی ،اسریتہ ان نونں رات رات رھب ڑبڑبایت یھت رخاب رےنہ یگل نہایذ تعیبط نج نونں اس  ی

 اوے او اہجں زلمم یھب ڑھکا ےیک دعاتل ںیم یسیوک ا نوخ ای...ںاو ....دمنف ایکچہ یتیل ںایکچہ ےسیج اویت بیجع

او و  سب ںیم ےاو ......       "ارگ ریم اجےن رایل انسیئ اےس یہ اس اک او ارر زسا یھب یھب ،رجماو ارر رجمم یھب ریہ

 اپھچ ےل ولں.....ارر اےس ںیہک ںیم یھٹم امکن ےک انکرے رپ ےنب اس لت وک اینپ آھکن  ی ناںیئ یاہمتر ںیم

 ارر اس لت ےک رصق رپ دفا ہن او اپے ....ںیم .....اتہک بج مت وسنہ و وکیئنرں.....اہں ولچ اےنپ نل ںیم

رفش اصف رکےت لسھپ  .""لک ںیمردیل رم اجؤں یگ اوں....ںیم یتکس ھکین ارر وک مت رپ دفا اوےت ےسیک یسک

۔۔۔۔ ریم

ئ

وخن اصف رکےت  اےس ریم آنیتس ینپاوےت و ا ،متررےن یگل ۔ ںیم اک ےس وخن ےنہب اگل۔۔ یگ

 ی۔۔۔ ارر اہمتر  ے یھبک نریتس رپسررنم۔۔۔ رپسررنم یھب یڈ ٹیرھب رک ےتہک"امررگ ارر ےھجم ابوہنں ںیم

ےتگلمت  وج ےھجم اےھچ ںیہن ٹیاو امررگ رکیت ں"آوسن"مت رہ اکم ویک یتگل ںیہن یلجب زیچ یہ کیا آوھکنں ںیم یلین

 رریت رکر ....رھپ اینپ اپھچ ایل رہج ےس رر ا اوا رکے و مت وخن وک ںیہک یسک رہ ۔۔ ارگ ںیہمت رکیت ں"آہ"ویک

ے رکر۔۔۔ ےھجم ولعمم ںیہن اپ ےس اکمچ ایل وصرت وک کیم

ئ

ی
 
ہ
 او ا ہا
ی
 ".او ریہ ہک مت رریت ے

 تبحم  ی یےن وھتک رک ہاٹ ن۔۔۔ اس ریتہ رقفہ ڑبڑبایت یہیحبص  ک  ٹیاوں." امررگ ریہ رریت ںیم"

ئ

 گ

 سج ےک زمخ یہ ڑبایھ ذجایم یسیا کی۔۔ رہ ایھت رک یل یدناکروخن ےس ویپ وپاشک ںیم

ئ

نرا  اس  ی نب گ

  ۔۔۔احتج ہن یھت ےک اپس اجےن  ی ردیل ےھت۔۔۔ اےس یسک
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رمنان وخر وک وکئ رمح راال  ےسی ے..... ا  ایتچ وبیٹ وبیٹ رکے وج دگج ینب اپتبحم وک وطق ذنہ ،زریجن یسیا وکیئ

 .......رمنار رکے...وکئ رمح رکے

،رہ اےنپ اکےتپن اہھت ےس او ےل ےس  ےننس  ی تکس ہن ریتہ دیزم ارر اس ےک اکونں ںیم بج رہ ڑبڑباےن یتگل بج

 ںیم۔۔۔ ارر اہھت ڑباھ رک اےس اےنپ روجن یتیےل رک ڑبڑبا ا دنب رکن یےک مسج وک وھچات ارر رہ رھجرھج ٹیامررگ

 ںیہن زہشانے وک ۔۔۔ سج تبحم وک امر رک یھب ۔۔۔ رعب ےک مغ او ےکچوک ںیہن اےنپ ےٹیب ۔۔۔ ںیہنیتیل ٹیمس

 وکشے ےک ریغب رطف یسک ارر ومت  ی یھت الیئ ےک انکرے رپ ٹیسھگ ۔۔۔ارر وج وخن وک زدنیگیھت رہ امر اپ ریہ

 ۔۔۔یھت اہھت ڑباھ ریہ

 رپ بش وخن امرےن  ی رک زدنیگ ٹیاتہک  ے ہک ومت اپسہ بش وخن  ے ....ومت ےن ًاعطق امررگ ںویک ارر

شپت  ۔۔۔  ذرا یسیھت رک یکچ رہ وخن ےس اتش ابیھتن یھت رک ریہ ٹیاکم و وخن امررگ ہی۔۔۔یھت  ی وکشش ںیہن

ےیبن .....ارر رہ وکیئ زجعمہ یہ اس وکن اچب اتکس اھت...وکیئ احتل ںیم یسی.۔۔ اہن او اجیت رہ لج رک رھبم ےسیک ےتلم یہ

  اوےت۔ ولوگں رپ اےنت رہمابن ںیہن ےسیارر زجعمے ا یھت ہدیرہ و منص زگ و ہن یھت ربمغیپ ای

۔ سج رات اس ےن اینپ رات رہ ڑبڑباےت یہ کیا

ئ

 ےس اہوھتں ںیم رمن اک اہھت وبضمیط یےک آرخ زدنیگ رم گ

 .آوھکنں ےس اگلیت اھتم راھک اھت ۔ رہ اس ےک اہھت وک ابر ابر اےنپ اووٹنں،اےنپ اگولں، اینپ

رطح آہ ر اکب رکےت رراں ےھت۔ ااسنن ڑبا  ولجس  ی آوھکنں ےس آوسن امیمت رمن  ی یےک اس آرخ زدنیگ  ی اس

 اسی ے و ا ومن اپیت زدنیگ ۔۔۔ ون  ےنیہمآٹہ رپ اس رک اکن ڑھکے او اجےت  ںی اسحس راعق اوا  ے۔ ومت  ی
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 ںیہن الیآدم رپ اامتہم اک رار  ے،اینپ ومن اپیت  ے.. ومت و اسولں ..... اسولں ارر اسولں ےس یہ آیت تاچمیت الیرار

 ہپ اےکس اکن ڑھکے اوےئگ ےھت۔ ےلی۔۔۔رہ رر راہ اھت۔۔۔ راراو یگ تاچمیت

 ۔ اےس انس ریہیھت رک ریہ ابںیت اےنپ امں ابپ،اےنپ رھگ، اےنپ ےنپچب،اےنپ وکسل  ی ٹیرطف ےس امر رگ اینپ

ے وج ایکس یھت ابت ےک دعب اس ےلہپ صخش ےک ےصق انسےن گل اجیت ینرالص رہ اےس رہ نررس نکیل یھت

ی
ج ئ

 اپب

وخاشہ  وک وکیئ ٹی۔۔۔ امررگںیم زےانج آےن راال اھت ہن یہ رتق ںیم یوموجن ہن اھت رساہےن۔۔۔ وج اےکس آرخ

۔۔۔ رہ اہلل ےس یھت رکےن رایل یہیے۔۔۔ رہ راہں یھباس صخش وک دخا ےک وضحر ومرِنازلام رہھٹاےن  ی ہن یھت

 ۔۔۔یھت اےس امےنگن رایل

 ۔یھت اہلل ےس رمح امےنگن رایل وج اےکس ےیل ،رہردمحل اخون یھت رہ

اعنت تہب دنسپ  ہیے۔۔۔ےھجم ایکساعنت یھت ایکس ہیرکات اھت۔۔۔ ایپک وک اردناھ رکن ےک دعب رہ ہشیمہ ےنیپ وہقہ

 ۔۔۔ یھت

 ۔اعنت دنسپ یھت ہیےوک ایکس ٹیامررگ رایعق اہں

وھٹرک ےس  اردنےھ پک اپؤں  ی اردناھ اواجات۔ ڑبے اوےت اوےئ اس ےن یئک اوےت یہ اک گم اخیل اکیف ایکس

الج ڈاےل ، وج  ںیم وک اس یٹھب رہ اس ن ای رک رہ اپلگ اس اواجات۔ ااکس سب ہن اتلچ ےسیک ھکیوڑ ڈاےل۔ اردنےھ پک ن

 ۔یھت ریہ امں ےک ادنر ڑھبیتک ایکس
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ےن بس ےس ےلہپ اس لت وک  ںیم آےت یہ ںیم لت او۔ اہمترے ن ای امکن ےک انکرے یھب آھکن  ی یاہمتر"

ابت وج رکےک رہ اخومش او  ی۔ ارر آرخںیھت  ی ناعںیئ لت ےک ےیل کیاس ا ےن ون ےنیہم ڈوھڈنا۔۔۔۔ ںیم

،رہ سب اینت

ئ

 ۔یھت یس گ

 اہھت وک اےنپ اووٹنں ےس اگل ول۔ ےاب مت ریم سب

 ۔اھت، ااکس وبحمب ںیہن رہ ااکس اٹیب ۔۔۔ارر اگلےئ راھک۔ نکیلےن اس اہھت وک اووٹنں ےس اگل ایل اس

وک اس ےن  ٹیامررگ رتگن رایل الگیب  ی آوھکنں ارر یھبک ۔ یلیناویکچ وجان وبڑیھ اسل  ی سیبھچ رصف

 ۔۔۔ایرطح رر  ی اونںوی۔۔۔ ارر اتوبت ےک انکرے رہ ناھکیومدنے وسےت ن آںیھکن اتوبت ںیم

 رفنت رکین نہایاھت ہک اےس سک ےس بس ےس ز رک ایل رتق ہلصیف ۔۔۔ اس ےن ایسٹیامررگ ناعایل 

  ے۔۔۔اےنپ ابپ ےس۔۔

 ھکین انارہ اھت ارر ےب اہسرا وچبں  ی ٹرپاویئ کیاھت، وج ا اینالخ رکران ںیم وسنس ےن اےس اررر ڈکز رٹینس آیٹن

 ے ارر رہ ان ےک رھگ  اخون ےن اےس وگن ےل ایل کیہک ا ایگ ایاھت۔ ھچک رعےص دعب اےس اتب ہتفایےارڈویا اھبل ںیم

 ۔ایگ ایرات اس اخون ےک رھگ وھچڑ ن کیان ےس ےنلم اج اتکس  ے۔ اےس ا

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

   ارر وک اووٹنں ےس اگلایل ںنرونں ویلیھتہ ایکس یہ ےتھکی۔ اوھنں ےن اےس ناخون امام رہم ںیھت رہ

 _____۔آوھکنں رپ رھک ایل اینپ
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 ۔ ی اوہنں ےن اوےل ےس رسوگیش ٹیامررگ

 ۔الماقت یھت یلہپ ان نرونں  ی ہی۔۔۔ وسایگ راہ ارر ر ںی رات رھب اھٹیب وگن ںیم ایکن رہ

 اویئ ایشےس دیپ کیوعرت ےس۔۔۔ ا کیتبحم رک راہ اھت۔۔۔ ارر رھپ ےس ا ینررس ںیم زدنیگ اب  ک  ی رہ

ے ےفیحص ےس آامسین ۔۔۔ یسکےس زجعمایت ی۔۔۔ نررسیھت
ک
ے
ی 
ززح
ظ
اجات  سب آوھکنں ےس اگل ایل سج ےک ارتےت یہ 

 رپشتس رکےن رپ نل املئ راتہ  ے۔ امام رہم ےس دجایئ ااتر اجات  ے۔۔۔ دقمس تبحم۔۔۔ یکسج ںیم اھت۔ ےنیس

وعرت ےس لم راہ اھت  یئن کیرکات اھت۔۔۔ رہ ا ایرر ۔۔۔ رہ اےکن اسھت رانہ ہااتہ اھت ارر اےکن ےیلاےس اشق زگریت

اخون  ہیہن ااظتنر۔۔۔ ارر  آس یھت ۔۔۔ نج ںیمںیھت ریتہ ںیہن ڈریب ںیم ںرہگے اپوین آںیھکن سج  ی

 آوھکنں وک وٹنھگں اکت رکیت وک ااھٹ رک ایکس یوھٹڑ ایکس ہن یہ ںیھت رکیت ایر۔۔۔ رںیھت رکیت ںیہن یھب ایڑبڑبا

 اخون ںیھت ۔۔۔ یسیکیھت رکیت ایآ ںیہن وب یھب وگتش ےک ےنلج  ی ےس ےگل اےس ااسنین ۔۔۔ ارر اےکن ےنیسںیھت

رات اجگ رک  یےس گل رک وسات، اسر ۔۔۔ سج رات رہ ان ےک ےنیسںیھت ںیہن یسیج ٹیرہ، رہ ابلکل امررگ

 ہن اوات۔۔۔ یھبک اسیا ۔۔۔ نکیلیگ ںیوک اکپر ۔۔۔ یسکیگ ںیرھب یکسس ااظتنر رکات ہک رہ وکیئ

 نج ںیم رکںیت ایانس ںاےس اہک ای ای۔۔۔ رکںیت اک ذرک ایک نیرہ تہب تبحم ےس اےنپ وشرہ۔۔۔ اےنپ رادل اہں

ااتتخم ہن اوات۔۔۔ ہن نھک ہن آہ۔۔۔ ہن  وکیئ ۔۔۔ نکیلاوںیت امتےش، رشارںیت ۔۔۔ اےکن لیھکاوںیت ںایرپ

ال ا۔۔۔
ُ
 رر ا، ہن ر
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  ۔رہ "تبحم وگ" ںیھت ہکن۔۔۔ ویکںیھت ہصق وگ ںیہن رہ

 ۔رصمرف رںیتہ رہ ااسنن "ےننب" ںیم ہکنویک ہن نُب ںیتکس اہکین رہ

 "و اتےبن وک وس ا انب ا اھت۔۔۔ "وس ا۔۔۔ ۔۔۔ اںیہنرگ ںیھت ایمیک رہ

 رفامش ن ےننس  ی اس ےس اہکین رہ

 رک اپات۔۔۔ نرطس ایب یارر آرخ یلہپ  ی دعب رہ اہکین ری۔۔۔تہب نرکںیت

 "۔۔۔یھت یرپ کی۔۔ اکیا"

۔۔۔ ریہ اویت ریااتتخم ذپ یہ ےسیاسولں  ک ا یئک رہ اخومش اواجات۔۔۔ نرونں اخومش اواجےت۔۔۔ اہکین رھپ

۔۔۔ ارر رہ آےگ رضرر ڑبےھ یگ ااظتنر اھت۔۔۔ اہکین ولعمم اھت۔۔۔ اںیہن ۔۔ اںیہنیاہر امام رہم ےن تمہ ںیہن

 ۔اوایگاسیا اسل ےگل نکیل ۔۔۔ یئکیئگنن آےگ ڑبھ  کیا وج ااتتخم رپ اصرب اواجےئ۔۔۔اہکین ایک تبحم یہ

 کیےس ا یارر دلج رک ڈریئگ ھکیدنبر وک ن کیارر نر نرومں راےل ا یلکن وھپل ےنیل ۔۔ رہ لگنج ںیمیھت یرپ کیا

الھچگن اگل نے۔۔۔ررہن دنبر اس ےک  ںیم ۔۔ نرتخ ےن اس ےس اہک رہ اپینپھچ یئگ نرتخ ےک ےھچیپ

ے۔۔۔ نکیلیالھچگن اگل ن ںیم یناسرے ابل اھک اجےئ اگ۔۔۔  دنبر اےکس ابل ہن اھک اجےئ، اس ڈر ےس اس ےن اپ

و۔۔۔ بس نرتخ۔۔۔اسرے  ابل اھک ےئل۔۔۔ رہ ابرہ یلکن ی۔ے اےکس رہنسںامام۔۔۔ ویلھچم ایک ہی

 ہنم وھکل رک اہاہاہ۔۔۔ اہاہاہیہ ےسیدنبر۔۔۔ اہاہاہ رکےن ےگل۔۔۔ ا وھپل۔۔۔اسرے دنبر۔۔۔ اسرے یہ

 "رکےت ر ے۔۔۔
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رگ  ہیےن  ناعایل رہ وصرت۔۔۔ ےٹیب متخ او ا ہاےیہ رشرع او، اےس اہاہاہ رپ یہ ےس یھب ںیہک رطح اہکین رہم  ی امام

 ںیم ن ک ولٹ وپٹ ولےت ر ے۔۔۔ و اعایل رین تسشن اگہ ںیم ۔۔۔ اس رات امں اٹیباھت ایل یہ آرخ اکر ھکیس

 ے۔۔۔ زرال وک   ے۔۔۔ رہ رمن ے وک زدنہ رک ڈایتل لامک تبحم اک یہ ہی۔۔۔ارر یھت آرخ اکر ومن اپےن یگل زدنیگ

 امکل۔۔ امکل وک ابامکل۔۔۔

 رانہ۔۔۔ان یہ نہ اوات ان ےس نرر، ان ےک ریغب تہب فیلکت ارر اےکس ےیل یھت اجن آیکچ اس  ی رہم ںیم امام

مہ ےس  ہاےئہ اوات  ے، ریہ  ے۔۔۔ وج ںیمہ رضرر اویت  ے راہں فیلکت نونں اس ےن اج ا ہک اہجں تبحم اویت

_وک_نل_ہا ے_اےکس_ےئل _رک_ےنیل_ںیمنرر رضرر اوات  ے۔۔۔ #ےسج_یھٹم

 _رضرر_آاجات_ ے۔۔۔_ںیم_نل_یھٹم

•••••••••••• 

ےک  وسنس ےن رٹنیس ۔۔۔ ےسج آیٹنںیھت امں  ی وج اس  ی ںیئگ ین ںیاسل اک او اجےن ےک دعب اےس رہ زیچ دنپرہ

'بس ےس ےلہپ ںیھت رکیت اھکیےسج رہ اس ےک اگل ےک اسھت اگل رک وٹنھگں ن ریاھت۔۔۔ اس ےن رہ وصت وحاےل ایک

ےک  ٹیاھپڑ ڈااتل' ارگ رہ امررگ یھب 'اںیہن رہج ےس راسپ آ ےکچ ےھت ۔۔۔۔رہ طخ وج طلغ وتپں  یین اھپڑرک کنیھپ

 اینپ ینعیومت ےک دعب راسپ آےئ ےھت'  ی ٹیےھت' وج امررگ اہوھتں ہن ےھکل ےگ اوےت۔۔۔ ھچک رہ وطخط یھب

۔۔۔ یھت  ی وکشش ںیہن ان وطخط وک ڑپےنھ  ی ۔۔۔ اس ےن یھبکیھت ریہ رہ اےس طخ یتھکل ومت ےس ےلہپ یھب

 ابر ےک۔ کیوساےئ ا
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 ںیہمت ہار اسل ےلہپ بج مت اےنپ رھگ راولں ےس ےنلم اک ہہک رک امرٹسچن ےس اج ر ے ےھت و ےھجم اتگل اھت ںیمآج ےس "

۔۔۔ ڈارٹک الان اہھت الج یھٹیب اکم رکےت ںیم رمہ ےھ ہک نچک ںیم اسیا ہیاوں۔۔۔  ریہ ھکیابر ن یآرخ امرٹسچن ںیم

تہب لکشم ےس التش رک  وک ڈارٹک ےک وکڑا نان ںیم گن۔۔۔ اس ررگن وھبل یھٹیب ین یاہمتر ےک اپس ںیم

 "اھت۔۔۔ ایاےلگ نن اس رگن ےک ےنلم ےن ےھجم اپلگ اس رک ن ۔۔۔ وکڑےنان ںیماپیئ

امکن ےک انکرے لت اھت' اےس ڈوھڈنےن  آھکن  ی ۔۔۔طخ راسپ آےت ر ے۔۔۔ سج  یایہن آ وفن یھبک رہ

 ۔۔۔ ارر ومت ےن اےس اینپیگیل اسسن ےنیل یآرخ  ی  ک ہک زدنیگ ںاہیےریہ اگ ے اگب ے یتلکن ٹیامررگ

۔۔۔ ہ' اےنپ اسرے رومہں ےک اسھت رہ وپدیشںیاطع رک ن اسںیسن

ئ

  او گ

اس ےک  ام ےک آےگ  اھت۔۔اوکسل ںیم رسراکر ںیہن  ا اجزئ. اےس اس ےس وکیئ ایاھت  اس صخش اک اجزئ اٹیب رہ

 وکیئ ںیم اجاتن اھت۔۔۔ ارگ ن ای وک ںیہن ارشبرہ ردیل۔۔۔ اتگل اھت وج ڑبا اوےن رپ اس ےن دبل ایل ارشبردیل

اھپڑ ڈاال ارر اےس تنعل رقار  امں وک ڑیچ سج ےن اس  ی اھت ایڑیھب کیاھت۔۔۔  ا اھت و رہ اس اک ابپ ںیہن ارشبردیل

رمن ےس ابت ہن  یسک ےک  ام رپ یھب 'سج ےن اس ےک دعب نریتس ای۔۔۔ اس وعرت وک اس ےن تنعل رقار ناین

۔۔۔ رہ ان و وھپل نار ڑپکے ےنہپ' 'وخن وک اجسےئ انبےئ اب  ک زدنہ اویت اویت تنعل یہ کی۔۔۔۔ ارگ رہ ا ی

ےس رسخ ہن  ں۔۔۔ اس ےک الخف اس ےک ہنم ےس ےنلکن راےل وخن ےک وٹنیھچاشن ےس زدنہ اویت ی ک ڑب

ہن رکےن  نایاوقال  زگارےن ےک ےیل ۔۔۔ اےس زدنیگکسس رک ہن زگرںیت راںیت اوےت۔۔۔ اس  ی ۓاو

 ےک اسےنم ہن ڑھکا رک ا ڑپات ۔۔۔ ڑپےت ۔۔۔ ارر رہ ررز اےس وخن وک اہبنر انب رک زدنیگ

  ۔۔۔ہن رھپیت اےس ڈوھڈنیت ۔۔۔۔ اپلگ اویئاےس ےبمل ےبمل طخ ہن یتھکل رہ
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 اینت ۔۔۔ارر ایک ںی رم اجیت یدلج اینت وعرںیت یسیا الھب۔۔۔ ارر ایک  ںی اےنت ر ابل اپیتل وعرںیت راف ارر یتنعل ےب

  ۔ ںی یتہک دیےس رہ ومت وک وجش آدم آاسین

اس  لکشم اھت۔۔ نکیل ۔۔۔ رشرع رشرع ںیماتیرہ اےنپ نل رنامغ وک اخومش رکرا ن آےت یہ لاک "ایخ ارشبردیل

ارر رہم  ٹیامررگ ںیم زدنیگ ۔۔۔ایکسیھت رضرت ںیہن اےس ر ابل الپےن  ی یھت یتہک ۔۔۔ ام ا رہم کیھٹےن رک ایل

 ۔یھت لمکم رکین ےک اہسرے زدنیگ ۔۔۔ ارر اےس ان یہوموجن ںیھت

ےس اپھچ رک ڑھکا اھت۔                    ےک انکرے رہ وخن وک ن ای دنب یلگ کیا امرٹسچن  ی ڈنھٹ ںیم رہ اخرس رتق اھت۔ ربیلیف

۔۔۔ اس  ے ومعمیل ۔۔۔ ںیہنہی ے  رہج ںیہنےاو اگ۔۔۔۔ ومعمیل امں اک  ام اواگ و ابپ اک ایک اس  ی ٹی"امررگ

ےک آزان  رپویاجاتن او اگ۔۔۔۔  ںیہن  ے ۔۔۔۔ رہ وکن  ے رہ وخن یھب ااتاتپ ںیہن ےک ابپ اک'اخدنان اک وکیئ

 امطےچن ےسیج اخدنان ےک ےیل ےرپران۔۔۔ ریم ادقام  ی االخیق ۔۔۔ ریغذمیبہ ۔۔۔۔ ریغنین اعمرشے  ی

 "بس۔۔۔ ہیےاویگ ابںیت

 یھت ےک اہسرے رہ ڑھکا اھت رہ یلیگ اروی۔۔۔سج نیھت ۔۔۔ اےس تہب ڈنھٹ گل ریہیل یےن رھجرھج ناعایل

وگتش ےک ےنلج  ۔۔۔ااسنینیھت رہ طلغ اھت۔۔۔ رہ وب و اےکس ادنر ےس آریہ ۔۔۔ ںیہنیھت ےس وب آیت ارر اس ںیم

 ۔۔۔ ی

ے اھت ہک اس  ی ولعمم او ایگ کیھٹ ! اب اےس کیھٹاہں  

ج

اھت۔  وسحمس ایک امں ےن ایک آوھکنں رایل اویئ نیسنھ ن

 "اھت۔۔۔ ایاےس تنعل رقار ن یھت رطح تبحم رکیت  ی اونںویبج اس صخش ےن سج ےس رہ ن
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 ہااتہ اواگ۔۔۔؟؟؟ ہپ وھتہڑے امرےن وک یج ااکٹ اواگ ہک ےنیس قلح ںیم ےسیا اس اک اسسن یھب و ایک ااھچ

 ناسھن )ندلل(  ے۔۔۔ زنیم

  ے۔۔۔ اکاک ویس رادنایھ آاکش

 ےس اےٹ ٹپ را اوےئ۔۔۔ ،ابغریکی۔۔۔ نڑھ۔۔۔  الوھکں، رکرڑرں اترنڑھ

 ۔ہارک اویئ  ی رادنایھ زدنیگ

۔۔۔ اس ےن یھت اویئ ںیہن ۔۔ اس صخش ےک نوکل یلست۔۔۔ اب سب لگ اوںیئلگ اوںیئ ںول رراینش ارر

ذات وک ےل رک اس رپ وسال اےھٹ   ی اھپڑ ڈاال اھت۔۔۔ ایس ریچ اھت۔۔۔ اےس یھب ےس دبہل ایل ےک ےٹیب ٹیامررگ

ےک اسھت اگلےن رپ  م۔۔۔ سج صخش ےک  ام اےنپ  ایھت انشتخ اویئ انشتخ ےس ایکس ےھت۔۔۔ اس صخش  ی

 تبحم ںیہن اچہپن۔۔۔ وکیئ ہاےئہ۔ اھت۔۔۔ اےس وکیئ اھت و اےس نھک ںیہن یہ اسیاجےئ اگ۔۔ ارگ ا ایک اےس میلست

ے ہاےئہ۔۔۔ اےس اب ارمہح رادج ںیہن

ئ

ی
 
ہ
 ہا
ی
  ۔۔۔ااھٹےن رایل ایلگن ادقام  ی االخیق امں رپ ریغ ۔ ایکسے

 رادج۔۔۔ ارمہح

 ۔دنسپ ایک ںوک ویک ۔۔۔ آرخ اس ےن اس ڑل ییھت رہل اےکس ادنر ایھٹ  ی نرن

 اھت۔۔۔ اس وضفل ےس ذماق ںیم انارہ ںیہن ۔۔۔ ااکس وکیئےل یئگ ںیم اےس اوٹسڈٹن اپریٹ دبیتمسق ایکس

و  اجےن راےل ذماق ںیم اجےت ےھت۔ اخص رک ارمہح ےک اسھت ےیک ےک اسھت ےیک زرشیرکےن اک وج رف کیرش

 اگبڑا اھت اےنس۔۔۔ یہااکس زماج  ،یھت اےس یلم بج بج رہ ڑل ی ہکن۔ ویکیھت ںیہن اےس ابلکل نیپسچل
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 اگل۔۔۔ ارر بج رل رر رر رک ارنر ںیم ےنھکیارر اسرا امتاش ن ایگ ھٹیب ےیل اکک لیٹ ںیم ےرطف ادنریھ کیا رہ

 و۔۔۔و۔ رس نے رک اباقدعہ ررےن یگل و اےس ربا اگل۔۔۔۔ ارر بج ونٹھگں ںیم الچےن یگل

ےس  راہ اھت ارر ڑھک ی ھکیےس ابرہ ن ۔ رہ ڑھک ییھت وکشش رک ریہ ھچک اکپےن  ی اےکس ےیل نچک ںیم ٹیامررگ

و  اوایگ نس راہ اھت۔۔۔ بج ان آرازرں وک ےتنس ےتنس رہ وخن ررےن اسیج ںیآراز رطف ےس آیت ادنر۔۔۔ نچک  ی

 ۔۔۔ایرطف آ نچک  ی

۔۔۔ رطف یٹلپ رک ایکس کنیھپ یدعب رہ رھچ ری۔۔۔ ھچک نرجات  ی وک البےن  ی ٹیامررگ اویئ ! اےنس رریتامام

 ےس وخن لکن راہ اھت۔ ایلگن ایکس

  ے۔۔۔ ےھجم تہب نرن او راہ  ے۔۔۔ اہھت ےس ایگ اریم

 ۔۔۔و اسرے رباڈرے وک ےل ڈریب اکم رکیت رہ رباڈرے ںیم ارگ

 ۔یھت رہج اتب ریہ اکٹ رک ررےن  ی ایلگن ،رہ  ااکم یھت ےس ےچب وک اول انبےن ںیم اےنت

رہ اخومش ۔۔۔ ےھجم تہب نرن اوراہ ے۔۔۔ تہب نرن۔۔۔ ارر ریہ ۔۔۔ ارر رریتایےس وخن ےنہب ن ایلگن اےنس

اےکس نل رپ  ،راہ اھت نج ےس وخن الب راہ اھت ارر رہ وخن رفش رپ ںیہن ھکیان آوھکنں وک ن وک ںیہن ڑھکا راہ۔۔۔ایلگن

 رگ راہ اھت۔۔۔
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  ی ٹیاھجاکن و اےس ولعمم اوا ہک امررگ آوھکنں ںیم رشمیق ہ۔ ارر بج اےنس ایسیھت رادج کسس ریہ ارمہح

۔۔ رہ رکب ےک تہب ےس اہپڑ وٹےٹ  ںی ۔۔۔ان رپ یھب، ںی ریہ تہب رریت ہنم نے رک رہ یھب رطح احلف ںیم

 ۔۔۔ڑکجا ایگ ان آوھکنں ںیم

 ۔۔۔ایےن ررالن وک رھپ ےس یسک ٹیامررگ

نرھے ےھت رہ  اقف رپ نر نین ۔۔۔ رشمیقیاوےن نےاگ۔۔۔ رہ رات اس ےن اجگ رک زگار ںیہن ہیرہ  اب

 ڈرب ڈرب اجات۔۔۔ ان ںیم

  ےھجب ڑپے ےھت'رہ لج اےنھٹ ےھت۔۔۔ پیوج ن آوھکنں ںیم یاھبر

  اھت۔۔۔ ای۔۔۔ اس ےن اےکس ادنز رچااغں رک ناویگ اشرگن ریہ  ی اتن نیس رہ

 .یھت یکچ رہ ھکیس رک انیل ۔۔۔ سب ںیماسرحہ یھت ۔۔۔ رہ رشمیقیھت ۔۔۔ رہ اےس زدنہ رک ریہاک ناہہن  یھت تایح رہ

ے ارر

 

س
ف

ج

یی
ب

ےرہ 
 
ی

ے

ج

سج ےس  یھت نیپسچل اینت ںیم ں۔۔۔۔ اےس ڑلویکیھت رکےن آیئ'رہ اس ےک زمخ دنملم یھت ں

 یسیا کیبس اتلچ راتہ اھت۔ رھپ اس ےن ا ہیےل اڑات۔ اکرل ےک اسھت  ڈنیرہ رگل رف اکرل وک ڑچ اوےکس'رہ اکرل  ی

 ڈامنرک ںیم اافلظ اےکس ہنم رپ نے امرے ےھت وج یھبک اقحرت ےس ریہ 'سج ےن اینتیل ںویک نیپسچل ںیم ڑل ی

اھت۔۔۔ انتج اب ارمہح رادج ےک  ریقح اانت یہ یھب امں ےک ہنم رپ امرے ےگ ےھت.رہ وخن اےنپ ابپ ےک ےیل ایکس

  ۔۔۔ےیل
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۔۔۔ ۔۔۔ نرونں وک تبحم اویئاس بیصن کیلسن ےک نر ااسنونں اک ا یہ کیسنہ رک وسہا۔۔ "ا ےن ازہتساہیئ اس

 ".ایگ اینے ن۔۔۔ نرونں وک تنعل رقار ناکتھر یلم نرونں وک دبےل ںیم

 اھت۔ اس اک وٹٹ رک رر ا اتنب اھت۔ تہب دببیصن اممتلث۔۔۔ رہ رایعق اینت ںیم ااسنونں ےک بیصن نر

اھت۔۔۔  این وک اس ےن اھپڑرک کنیھپ ریوصت ظیلغ 'سج  یرکف یھت اس ےک ابپ  ی نہایامں ےس ذ رادج وک ایکس ارمہح

ے اھت۔۔۔ ارر اےس ایک ٹیامررگ نہک رہ وکن اھت۔۔۔ رہ اعایل یھت ااھٹ ریہ رہ ایلگن

ئ

ی
 
ہ
 او ا ہا
ی
 ام  ناھت۔۔۔ ارگ اعایل ے

  ۔اتیل لدب یھب ہیاوات و رہ  ایامں ےن ہن ن اےس اس  ی

۔۔۔ رہ اس ےک ااپرٹن  ک اجات۔۔۔ رہ اےنپ ےبمل ایاپ ےتھکیےک دعب اس ےن وخن وک اےس ن اپریٹ اوٹسڈٹن

 او۔۔۔ رہ اےنپ آپ ںیم آیکچ ےئن اہجں ںیم یسک ےسیج یتھکین ےسیوک ا ارویےک نررن ریٹوینویےنرےٹپ وک اھبنسیتل

ااٹسلئ راال اوٹسڈٹن  رئیہ ای ابلس بیر رغ بیجع ےس وکیئ بی۔۔۔ اخص رک بت بج اس ےک رقریتہ رکسمایت

ذعمرت نس  اک ہنم الھپے رہ اس  ی 'زربنیتس ۓوک ناب ہک یسنہ اھکیےک دعب اس ےن ن زگرات۔۔۔ اوٹسڈٹن اپریٹ

' رک ریہ ںیہن اسیاثمل  ے ہک رہ ا  ی ااسنن نریتس اس  ی ہیےاھت نکیل انیان وک اس ےن "وس" رک ن  ے۔۔ ےسیج ریہ

 نیب یٹیب اولکیت وخوخنار ابناشہ  ی ڑھکا اھتارر رہ ااصعب اتےن یسک زسا ےک ااظتنر ںیم ےھاہھت ابدن ےسیج کریڈ

  او۔ ہہک ریہ ےسیج یھت اظرہ رک ریہ ےسیا

 "ےک آےگ رضرر ڈاال اجے اگ۔۔۔ رںوھبےک ریش ںیہمتسب۔۔۔ اب "
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ہلئسم اھت۔  اےس اےنت ڑبے ڑبے  کیا اجات۔۔۔ ااکس نرہٹپ اس ےک ےیل ارثک آوفسکرڈ ررڈ رپ اس ےک ےھچیپ رہ

ہک رصف رہ  یھت اتب ا ہایتہ ہیرہ اسرے امرٹسچن وک  دیآات اھت۔۔۔ اش ںیہن اھت ارر اھبنسانل یھب اک وشق یھب نرےٹپ ےنیل

 ۔۔۔اہں ۔۔۔ رہ ایلیک اچہپن"یج  ے"رشمق  ی ایلیک

 ۔ ےھچیپاھجل ایگ راےل ےک اپؤں ںیم و ااکس نرہٹپ اےکس ےھچیپ ایآ ےھچیپ نن بج رہ آوفسکرڈ ررڈ رپ اس ےک ےھچیپ کیا

 ےلت نابےن راےل وک ۔۔۔ ارر رہ نرےٹپ  ےک انکرے ارر اس انکرے وک ریپراال ذعمرت رک ےک آےگ ڑبھ ایگ

'ہنم رپ یھت اےس وھگر ریہ یڑھک ۔۔۔ ارر رہ وج ےھچیپایگ ۔۔۔ ھچک نرر اج رک اافتًاق رہ ےبہارہ اھجل رک رگریہ وھگریت

  ےس انلچ۔ نابر نایھ زما۔ ایلگ ایاو۔۔۔ "اب آ ہہک ریہ اھت ےسیج اسی۔ اس اک ادناز ھچک ااہھت رھک رک یسنہ

 "۔۔۔ٹیڈیا وی

 وبس اوےت اےکس نرےٹپ وک ےھچیپ ڑلےک ےن زںیم دنہراتسین کیاھت ہک ا ںوینرےٹپ وک ےل رک االگ رظنم ھچک  ایس ارر

مھت  یسنہ نم ےس اس  ی کیہلمج اہک ارر ےنسنہ اگل۔۔۔ ارر رھپ ا ہیزنط ایےازہتساہیئ ارر اسھت وکیئ ایےس ااھٹ رک اےس ن

۔۔۔ ارمہح رادج اہھت رہلا رہلا رک اےس ھچک

ئ

 ۔۔۔یھت ہہک ریہ گ

 "وھچاٹ اس رظنم۔۔۔ کیاک ا  اہایق یخیاتر دنہراتسن'اپاتسکن  ی"

 یھت  ک اج یچنہپ "االسم ارر نیلہ اشدہ نرےٹپ ےس اویت ابت

ارر رہ  وپنے ےک اسھت ااکس نراٹپ اکٹ ایگ-----کیےگل ا ےک ابغ ںیم ینویاھت ہک  ےسیاےس االگ رظنم ھچک ا ارر

'نرےٹپ ےک اچنھکؤ ےس اےس ےھچیپ ذرا آےگ یلچ

ئ

ےےسرکٹا  ڑل ی آےن رایل رکےت رہ اےنپ ےھچیپ اسیانٹلپ ڑپا ارر ا گ
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ے

ئ

 وج ا رگےت یہ کنیع  ی یررکٹ ےس اس اچیب ----گ

ئ

اظرہ  ے رہ  - او یگ رس رپ اکٹیئ ےک ےیل ریھچک ن ےنسوٹٹ گ

 ' ارگ ارمہح رادج اویت ربص ےک وھگٹن یپ یراچیب

ئ

 ۂیل اوٹسڈسٹن  ی ------امر امر رک رریت ںیو ناھڑ رک رہ گ

ج

 خ

ماۂ  اھت اتکوبں ےس ذ رطح ےتٹھپ  ںی اہءڑرنج مب  ی اصقن ات یسک ےسیرپ ا ںوبیج

 

ح س

امہ ر  نہایارر رہ و رھپ اےکس رظن اک 

 کیا -اتگل اھت ازیگن ترانہ نپسچل ارر ریح ےھچیپ اےکس ےھچیپ نہایوک اےس ابت رکےن  ےس ز ناعایل ------یرضرر

وپاھچ  ےسیا یہ what ڈرل ۔۔۔ رپررسیفاین ڈرل ےک آسف جیھب ےن اےس رپررسیف الکس ولیف نن اےس ایکس

ڈرل  ۔۔۔رپررسیفاو۔۔۔ ایک وبےتل ںیہن اب۔۔۔ اہں ایک--ایک ینعی۔۔۔ ہہک ر ے اوں ایک رکےت ےھت ےسیج

اےنت  رضررت یھت وساتچ ہک"آرخ ایک یہیاوات' ایاکم ےس آ یرضرر وک نس رک اسےنم راال ےنتج یھب وک ایک رصف ایک

  ک اجےن  ی خیرپ رےتھک ارر رم ۔ رہ نرونں اہوھتں وک زیموک گنت رکےن  ی رپررسیفےس اکم ےک ےیل ومعمیل

سلہ  ے۔۔۔   ک آےئ الؤ ناھکؤ'ایک ںاہیرجاُت مت  ہیےیےتہک اوں۔۔۔  اہمتر ےسیج ےتھکین ےسیا ےیل یگدیجنس
م

'" ارر رہ رھپ اس --ارر آاجےت  ںی  ابوں ےس رفتص ںیہن ---ےننب ،نٹوین -----ڑبےڑپےنھ آےئ  ںی

وک ردنھے ےلگ  ےک اسھت زعمرت ےک  یر'اچیبےےس رہ رہ وسال رکےت ہک اس  اچیب ،نٹاوےن راےل وین شیپ

ردنھے ےلگ ےک اسھت ارر  االقئ اک بقل -اننس ڑپیت یھب تشپ رپ رسوگیش "" االقئ"" اینپ -اانھٹ ڑپات اسھت

ولٹ  یہ ںیم ررڈیوکر زراےل اس ےک الکس ولیف و اےس ےنجیھب ڈرل ےک آسف ےس ابرہ آیئ رہ رپررسیف ےل رک بج

 ں ےن اجنےن وکن وکن ےس وھجٹ چس ڑھگ رک اےس اجیھب----وپٹ اوےن ےگل

ج

 

ج

ابت اےس آسف  ہیاو اگ ارر  ای

 یھت

ئ

اس ابر  -ےنسنہ یگل وخن یھب رھپ---ریہ اےکن ےہقہق یتنس یرہ اخومش ڑھک----ےس ابرہ آےن رپ ولعمم او گ

رز ےک رگن ںیم-یھت  ی ںیہن یطلغ نے امرےن  ی افلئ اںیہن یرکپ اےنس اہھت ںیم

ی

چ ی
س

ج

ن

---یھت رگن ریہ رہ ام

رصف  ینعیاو۔۔۔  آایگ ںیم رڈنر ڈنیل وک ےنگل اگل اھت ہک رہ یسک ناعایل-یھت تبسن رہ وخش رظن آریہ ےلہپ  ی-
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رز رڈنر ڈنیل ڑل ی کیا

ی

چ ی
س

ج

ن

رک ےک وسات راہ اھت ارر  نایامں وک  رہ اب  ک اینپ--دبل اکچ اھت ںیم ےک آاجےن ےس اسرا ام

 رکرںیٹ

ئ

ارر  ---اجات ارر وس یھب----رکسماات ---اب رہ اےس وساتچ---یھت آیت دبےنل ےک دعب اےس دنین ک

--یھت یرپ یہیااھچ و رہ  ----ارر ےہقہق اگلات ---اجات وسےت ےس اھٹ رک احلف وک کٹھج رک اھٹ رک ھٹیب یبھک یھبک

وچ ے  ریہ--- ے یھکیرہ آپ ےن ملف  ن-اوات  ے رشرع او ااتتخم اہاہاہاہ رپ یہ ےس یھب ںیہک اہکین سج  ی --

 ؟----رایل

 ؟----وکیسن  اں

اتگل  ے  اں  ٹ"اہں رہ انتک ویک-یگ ںوھکیرضرر ن رتق ےتلم یہ ---ٹیوچاہ اھک ا اکپات  ے""ااھچ وسوس ںیم سج

 ول اٹ---رہ اھک ا اکپےت

Rotatouileےس وپےنھچ اگل۔ زولیف  

what 

 اک ہن ----رطح آخ ہن رکات ایکس یھب وکیئ  ےسیاب ا ؟ایک ---- ںی ------ہک ایک ینعیے----ایک 

 زیارگن کیےسج رہ وھکل راہ اھت۔۔۔ ااکن ا-اھت دیھب ایاھت ہک رہ رشمق ےس آ کیھٹ---اھت اہں کیھٹ----ڑچاھات

 رکات۔۔۔ رطح اتفس ےس اہک  ی ںابت رپ ارثک رس الہ رک وبڑےھ رجولین اونیھک نرتس یسک

  ے۔۔۔ ی ے۔ اہمتر ایل یپ اھگٹ اک اپین مت ےن رشمیق"

ئ

ھ ےس ابالرت او گ
مک
س

  "ھجمس اب 
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بس  ۔۔۔ ایک ںی بس راہں اس ےسیج ہااتہ اھت ہک ایک انھکیےس ےنلم ےک دعب اب اےس الاور اج ا اھت۔ رہ ن ارمہح

ابوں رپ  وھچیٹ ارر وھچیٹ  ںی ابت رپ ابک ڑچاھ رک "آخ" رکیت ی۔۔۔ رب ںی ایتھجل نروٹپں ںیم یہ ےسیا ںڑلایک

 ۔۔۔ ںی من رک یتیل آںیھکن

 راتہ۔۔۔ رہ اانت الاور ںیم رہ الاور ںیم اےنپ افرغ اراقت اکر ںیم ینعیرہ افرغ اوات رہ الاور  اہم ڑپاتھ راتہ۔  بج

  رکرا ا ڑپات ہک رہ نایاےس وخن وک  رےنہ اگل ہک حبص آھکن ےتلھک یہ

St... Anselm Hall 

اوراہ  ے،۔۔۔ الاور  ایک ایک رضرر ڑپاتھ ہک الاور ںیم اابخر یھب ۔۔۔رہ ررز اپاتسکینںیہن امل ںیم ایے ے ٹنیک ںیم

 ۔۔۔ایل اانت ڑپاھ ہک اس ےن ارمہح ےس وپھچ یہ ےک ابرے ںیم گن۔۔۔ اس ےن ولڈڈیشایگ ھچک دبل و ںیہن ںیم

ز ےس زگر راہ  ے۔۔۔۔ وک رکیل اپاتسکن یلجب رایعق ایک"

ج

ر
ز
ش

ئ

ن

 "اےنت ڑبے رکا

  وپھچ ر ے او۔۔۔؟؟؟ ں۔۔۔ رپ مت ویک۔۔۔" ںیہنااکس رگن قف اس اوایگ"

 ڑپاتھ اھت۔۔۔ ںیربخ وک رکیل رپ نگن اھت۔ رہ ررز رہ یلجب رہ اےکس ںیہن �� !۔۔۔ںیہن

 ۔ایاھت۔۔" اس ےن اہب ا انب ایاتبر اہلٹس ولیف ا۔۔۔ رہ ریمیہ ےسیا"

  "۔۔۔دنہراتسین ای ے  اپاتسکین وکیئ اتب راہ اھت۔۔۔ ایک ایک

 ۔ےن لکشمب الان ہصغ طبض ایک اس
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 "اک ہلئسم۔۔۔ ہک راہں یلجب یہینک رظنم اھت۔۔۔ انریح ہیےےک ےئیل ناعایل

 اواگ راہں وکیئ ں ے۔۔۔ ویک بس کیھٹ ںاہیے ے۔۔۔ ےسیج اک۔۔۔ بس کیھٹ  ے یلجب ہلئسم ںیہن وکیئ راہں

 راہ اھت۔ اےنپ کلم  ی ھکیلکش ن نگن ایکس نرپ ہصغ آ راہ اھت۔ اعایل اس اولٹس ولیف ًانیقیہلئسم۔۔۔؟؟؟" اےس 

 رک ا ہایتہ ںیہن ابت یہ ےلئسم وک رکیل ادنررین یھب ےک اسےنم یسک یکلم ریغ کیہک ا اسحس یھت رہ اینت زعت وک رکیل

 "نرر ر ے اس ےس۔۔۔ یکلم اےکن رھگ اک اعمہلم اھتَ' ریغ ہیےینعی'ےیھت

 ۔۔۔ ںی ےھکیرپ۔۔۔ااجتحج ن یس یب یب  ںی ینس ںیےن ربخ ںیم

۔۔۔ ارمہح یہ ےسی۔۔۔ سب ا ںی اک وھچاٹ ہلئسم اواجات  ے و سب وھتڑے ےس ولگ ااجتحج رکےتیل اھبکر یلجب یھبک

اھبکر اک ہلئسم  وک رہ وھچاٹ ڑبا یھبک گنولڈ ڈیش وخن ےک آوسن رالےنرایل است اسولں  ی ،یھت ابامکل اپاتسکین کیا

 ۔۔۔یھت ہہک ریہ

 ۔۔۔یھت یاسف وک آگ اگل ن ۔۔۔ اوہنں ےن وکحیتمااجتحج رکےت  ںی ےسیاھبکر ےک ہلئسم رپ ولگ ا یھبک

کلم  ے  را۔۔۔ تہب ایپاگلےئ اگ الھب وکیئ ںاواگ۔۔۔ آگ ویک ںیہن اسی ے۔۔۔ ا یل ھکیطلغ ربخ ن ےن وکیئ مت

رےنہ  کلم اواگ۔۔۔ سج کلم  ی راتہب ایپ ًانیقی ے۔۔۔ اہں  لکشم ںیہن ہلئسم،وکیئ راہں وکیئ امہرا۔۔۔ ںیمہ

اواگ۔۔۔  راکلم انتک ایپ ،رہاننس ہایتہ ۔ںیہنتاب کیےکسج الخف رہ ا ،الریہ ںیہن ثحبریوک ز اخیم یسک ایکس رایل

 اواگ  ا۔۔۔ راایپ نہایرہ ارمہح ےس ز
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 یسک نج ںیم ںیدنب رکن ڑپینھ یہ ںیہک اس ےن اپاتسکن وک ےل رک رہ ربخ یگل ایھچ اینت اسحتیس ہیےوک ایکس ناعایل

  ے۔ بس کیھٹ امرٹسچن ںیم  ے۔۔۔ ےسیج بس کیھٹ ۔۔۔ الاور ںیماویت اشندنیہ ےلئسم  ی

 ۔۔۔افےلص مک او اجےت  ںی یہ ےسیاک امرٹسچن ارمہح اک اواکچ اھت۔ ا ناعایل اھت۔۔۔ ےسیج ارمہح اک الاور ااکس اوایگ و

 ۔اوںیئ یآج ےس اہمتر ہیہک ول   ںی ےتیرک ن رپ رھک رک شیپ یلیھتہ ںیزیچ یتمیق یاسر مہ اینپ ںیم یہ تبحم

رہ ابلکل  رکات ےسیج اظرہ ایک ےسیمہم وک رس رکےن ےک ربارب اھت۔ اظبرہ اکرل ا ےس ارمہح وک اپھچےئ رانھک یسک اکرل

 تقیقح اضعئ رکات رھپے۔۔۔ نکیل ںیم رگناین  ی نہک اعایل ںیہن ااجنن  ے ارر اےکس اپس و اانت رتق  ے یہ

 ۔۔۔ ںی انب ےتیل ننےےٹنھگ وک وچسیب ےس اھت وج وچسیب رہ ان ولوگں ںیم ںیم

اکچ اھت و اس ےن وھپےل اسسن ےک  رات بج نرونں ڑسک رپ رشط اگل رک نرڑ ر ے ےھت ارر اکرل تیج کیا

 . اسھت اہک

 ".مت آج لک لسلسم ھجم ےس اہر ر ے او"

 ".ہہک ےتکس رہا رک مت ےھجم ولرگ ںیہن نرڑںیم کیا"

 ".ابر  ے یرسیت ہیے. ..اس ےتفہ ںیمن....مک آن اعایلنرڑ ںیم کیاسنہ"ا رہ

  ے...ںیم یریم"

ئ

 ".اوں ٹف ںیہن تحص ھچک رخاب او گ
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 ے...ریمےتین ںیہن ر ے او...ھجم ےس اہر وک مت اتیمہ ارر تیج ارر اسنہ"مت اہر ر ے او....بلطم مت ںیہک رہ

الک رک ا  ے و مت ےن اہک ہک رہ ےبہارہ ڈر  ےن مت ےس اہک ہک امر،نٹ وک اوٹسر ررم ںیم  ے..ںیم ہیہحمل رکف ہیےےیل

 .یھت اویئ ںیہن رارپ ےک ڈرےن  ی یسک یھبک .. اس ےس ےلہپ و ںیہمتاجےئ اگ

 ".....؟اتیرک ن تیاکش یےس امہر ارگ رہ ااظتنہیم"

ارر اےس و مہ ےن وکڑےنان  رک ےکچ  ںی ہیےک اسھت  ڈویراہ."اس ےس ےلہپ مہ ڈ اتھکیہنم وھکےل اےس ن اکرل

نرں  دبےنل ںیہن االیک ںیہمت اھت ...مت اب دبل ر ے او. ..ںیم اھت ....ارر ےبہارہ ےب اوش او ایگ ایک ںیم

 .اگ."وھگ اسن ناھک رک اہک

 ".اب ڑبا او راہ اوں ںیم"

ننمش  نیالان رتہب  ے....ہکلب وخف  ے ہک ںیم شی.....ےھجم وشتہیے ںی ںیہن ںاشن ای ...ڑبے اوےن  ی ںیہن"

 یریم ںیم ریٹوینویےیہک نرتس او ہن او ننمش رضرر او ارر مت اجےتن او 'وپر !رتس اکرل ےتہک  ںیونویوھک نرں اگ.

 ااھٹ رک اہک رکٹ ک رصف مت او."اکرل ےن ایلگن

ے ںیم زرشیمت ااظتنر رک ول رف"

یھ
ب

 تہب ےس 

ي

ے
ش

ج

ی

 امر انیل اںیہن ںویہا ے ڑکٹ رکٹ ےک آ ےکچ اوں ےگ...ینتج یاہمتر 

......" 

 .ای ے رہ لب آ اکچ  ے."رس اکرل ےن رپ وسچ رس الہ لایخ اریم"

 "...اسنہ...."ارمہح....لب....اہاہاہاہ بلریز ناعایل
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رکے اگ... .رہ ابر  ایرکسما ںیہن ےسیک ...رہ اس ےک اسھت رپ ےسیکرکاتاھتایرکسما ن ےسیرہ ا ےک  ام رپ یہ ارمہح

  ..ئن رکسماٹہ. ..اک ئن انا کیا

 ....ارمہح ہگج رھپ ےس رپاین ئن ارمہح ....ئن ارمہح  ی کیہگج ا ارمہح  ی رپاین

•••••••••••••••••••• 

 .یسک آےن ےک ےیل اکرل وموجن اھت'اےس رمکے ںیم .رمکے ںیمایآ رہپ رہ اےنپ رمکے ںیم یےک آرخ رات

 نشکی'ا .سج اسحب ےس رہ اجوسیسیھت ڑپا رکیت رضررت ںیہن  ی ہایب اجےن ےک ےیل رمکے ںیم ےک یھب

ے اتھکین ںیملف

حی

ےارر  ارل ڑپاتھ اھت 'اب  ک 
 
ئ

ز

ج

ز
م
 .یھت رسک سیفن اس  ی ہینب اکس و  ابڈن ںیہن 

 .رمکے ےس اجر اکرل!"اس ےن الان وبرہا وکٹ ااتر رک اکنیھپ ےریم"

 "مت اہکں ےھت؟"

 ".....اجر مت اےنپ رمکے ںیم"

 "اوا  ے؟ ایک ںیہمت"

 "انا رک اکچ اوں ....اب مت اجر ںیم ہیاہمترا رکش"

 "....ابت متخرکیت دنسپ ںیہن ںیہمت  ے'ذرا اتبؤ...رہ ڑل ی ظفل ےلہپ بک مہ نرونں ےن اامعتسل ایک ہی....ہیرکش"

 "اہں ابت متخ....ان اجر"
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 .ڑکپ ایل نابیرشسٹ رگ ےس ابت متخ رکر."اکرل ےن اس  ی . ..مت کیھٹںیہن"

 .ایآذان رکرا نابیےن الان رگ ."اسارر اس ےس یھب ابت متخ رک اکچ اوں اکرل......مت ےس یھب ںیم"

 "مت؟ ...نکیل  ی ےبزعیت یاس ےس رک ا اتنب  ے ... اس ےن اہمتر"

 ایبس متخ رک راہ اوں."رہ الچ ںیم"

 کی....دنچ اایک ںیہن ٹکیا یر ےسیا ےن یھبک اپ رکراےئ. ..ںیم کیرب ےےک اسھت مت ےن ریم ںڑلویک ینتک"

 اھت ....مت تہب ربے ہدیجنس ےک اسھت ںیم

 ".ےتنب اج ر ے او یالھکڑ

."مت ...."ےنس اکرل وک اکلہ اس ناکھ نے رک وخن ےس نرر ایکااسنن اوں ںیم نیاوں....دبرت یاہں تہب ربا الھکڑ"

 "...اجر اب

."مہ نرونں ےن تہب رتق اسھت  زگارا ایدبل ےتکس.."اکرل الچ وخن وک ںیہن ےسیرک ےتکس....ا بس ںیہن ہیمت "

 ".قح  ے مت رپ ا ے ....ریم

 

 ۔

 .وکشش  ی ےن اےنپ ہنم وک اس ےس اپھچےن  ی ناعایل
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 "...وھچڑ نر ےھجم االیک اجر اکرل.....دخا ےک ےیل"

ے

ئ

ے اےس ن ک

 

جظ
ل

 ••••••••••••••••• راہ رھپ الچ ایگ اتھکی

 .اگل ےنھکیوک ن ےےس ربف رپ رگےت ادنریھ ڑھک ی ےک رمکے  یSt-Anselm Hall ناعایل

اخدنان....اکرل ارر رہ ےکپچ ےکپچ اس ےک  کیرھگ ....ا کیاوا اھت.....ا ںیہن بیصن رھگ وج اےس یھبک کیا

نررسے ےس  کیاننب  ے...ارر ا نزبسن اٹوکیئ اتجےت ہک اںیہن یہینررسے وک رہ  کیر ے ےھت.ا ےتھکیوخاب ن

ہک رہ اجن اکچ اھت   اھت 'رصف اس ےیلدبل اکچ ںڑلایک ر ےت....اکرل وج اینت ےتھکیےک راسےل ن روکیاپھچ رک اوم ڈ

وک  نرہ وخن اعایل ےس اس اک اکٹھچرہ احلص رک ا  انکمم اواجات و ےسیج ںارر بج ان ڑلویک انب ںیتکس ہک رہ رھگ ںیہن

 .اپ رکا نر کیرب اریم ہک دخا ےک ےیل اتینوعت ن

ھجمس اتکس  ے وج ان ےس رحمرم راہ  ریہ اتیمہ او اج ا....اس  ی کیاخدنان...لم رک ا کیرھگ ....ا کیا

اھبنسال  ںیم ڈکز رٹنیس امں ےک اسھت  زگارے ےھت'اکرل ےن و اوش یہ دنچ اسل اینپ ےن و رھپ یھب ناو'اعایل

ےک وحاےل  ےن اےس اس ڈکز رٹنیس ین ا ا ارر  ا رم ےکچ ےھت.وسےلیت ےک احنےث ںیم نیرت نیاھت.اےکس رادل

 .اھتایک

 .ابر اس ےن ارمہح ےس وپاھچ اھت کیا

 ".ےتنب  ںی اہمترے راہں رھگ ےسیک"

 "اتبلطم ریمعت"
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 "او؟  ے ہک رھگ وک ےل رک ہک رہ اسیک اجیت وخاشہ ریھک ...بلطم ےک ایکںیہن"

 ر اڈیم ںیم اپم یٹ ایےالطل ےک لحم اسیج یاو و وعسن اک رچاغ وپھچ راہ  ے ہک رھگ اسیک نیاہل ن .. ارگ وکیئہیااھچ "

 "....ےک رھگ اسیج

 "...اعم اعم ااسنن وپھچ راہ  ے ....ھجم اسیج کیا ںیہن نیاسنہ.."اہل ن رہ

لحم وکن انب رک نے اگ  .اب اےس زہشانے الطل اسیجاک وخاب انکچ وچر او ایگ نی.اہل نااھچ!"ااکس ہنم کٹل ایگ"

 .اسنہ بلریز ن....اعایل

 ارگ ںیم  ے نکیل اک رک ا ایک ےن اےنپ ےشیپ لحم انب نرں اگ ...ارر ںیم کیو اےس ا نب ایگ نزبسن اٹوکیئ ارگ ںیم"

  ا نب اکس و.......؟ نیاہل ن اس ےک ےیل

 وس وھپل ےلھک اوں.... اس ابغ ںیم ڑبا اس ابغ سج ںیم کیا"

ئ

 اوں....ےھچیپ یتلھک ںڑھکایک یڑب یڑب رھگ  ی ک

 وس وھپولں راال ا یھب

ئ

اوں رھگ  یتلھک ںڑھکایک یڑب یڑب آاشبر ےک اسھت ارر اس ںیم یس وھچیٹ کیابغ او ا کیک

ہک ھچ ٹف ابمل افونس  اینت ینعی....ہاےیھ اوین اریچنتھچ تہب  . ..رھگ  ییریاو ارر الربئ ررمامرٹس ڈیب ہی... ی

 ".رپ رہ نرر ......تہب نرر ےگل ےنھکیاگل او و رس ااھٹ رک ن

 !"اےس وٹ انک ڑپا ے  ا ارمہح اک رھگ یہ اعم آنیم کیا ہی"

... رک رک وسےنچ یگل رہ

ئ

...بلطم ا ینعیارر اخومش او گ

ئ

اس وجاب اس ےس احلص رک ا  اھدیس کیافخ او گ

 .یھت ہک وفرا وجاب ڑھگ یتیل یھت ذنیہ رہ اینت لکشم اھت.ںیہک
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 . اک....سک ےن اہک  ے سیگ ںیہن وشیوکئ ا ںیہن"

ااھٹےت ڈرےت او  ا ہک  و مت ولگ ایلگن ںاہیاابخرات  ا....  رغمیب ہیوھجٹ.... اجےت  ںی ےیل نیھچ ومابلئ

 ".آیت ںیہن وپسیل ...ڑپھت ارر وکیئ  ںی ےتیڑپھت امر ن اھدیس اھوک ہن ولبا ےل.مہ ولگ راہں دیس وپسیل

اوات ہک رہ  ںیہن ااسحس یھب ارر اںیہن ارےگن وبےگن  ولگ اوا رکےت  ںی ےسیج یھت یسیرہ ا ھچک اعمالمت ںیم ارر

وک تہب ااھچ اتگل  ے اانت ہک اےنپ ھچ،  وباگن نپ یسک ہیاوات ہک ااکن  ںیہن ااسحس یھب ہیارر اہں  سک دقر وبےگن  ںی

رطز رپ   اینایہانررں وک   ی رکےت۔۔۔ اےنپ ڈیب دقیم اہےتکن، ڑسک رپ لہچ ےک اسھت ںیپگ است اولٹس سٹیم

دنبر  رگیےکمھٹ اگلےت ارر اےنپ ن ںیم ررڈیرپ وکر زکویم زیت یہ  اینویرےھک۔۔۔  ںایدنکاھ رع کیمسج رپ ابدنےھ ا

 اتسنہ  ے۔۔۔ بلریز ےک ےیل وسےتچ، ایس اےس یہ وگنلر ےک رکبت رکےت وکیئ

 Do or dieے،اپاجہم اپریٹ بج وکیئ ۔۔۔ اسھت ےک رمکرں ںیمرہرہ اچیب ۔۔۔ اہکں ایگن۔۔۔ اہں اعایلناعایل

  اوات۔۔۔لچ راہ  opera اوٹسڈسٹن اک ای

 وکشش رکات۔۔۔ رک ےل اجےن  ی اےس ٹیسھگ اکرل

اجےن   ی افرغ اراقت ںیم ونب ارر ذرا ناھڑ رک ناھکؤ۔۔۔ ریہ ےتنب اجر ے او۔۔۔ ولچ ریش یلب ؤںایم ؤںمت ایم  

اب اس  نکیل ،ارر رشارںیت رحںیتک یسیج زیومر زماہیح اہرر ارر یھبک یھبک ،یرٹسم یھبک ،نشکیا یھبک ایکن رایل

۔۔۔ اثتب رکےن ےک ےیل نسب وخن وک رپا ا راال اعایل نکیل اھت اتگل اھت۔۔۔ رہ رک و اتیل ااکس اخص نل ںیہن بس ںیم

 ہن اپ اجےئ۔۔۔ اےکس نل اک دیھب اےس ڈر اتگل اھت ہک وکیئ
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 اھت۔۔۔ ایک آوھکنں ےس دیشک آوھکنں ےن اکیل یوج وھبر دیھب

 وفلمف نل رپ۔۔۔ وفلمف نل رپ اتلھک  ے۔۔۔ رصف تبحم ںیم وج تبحم ںیم دیھب

 ابت رپ اےس ہصغ ںیہن یسک ۔ ایکسیتگل ںیہن یابت اےس رب وکیئ ہک ایکس یگل اینت ڑل ی رایل ےنیوچاکن ن ہیےاےس

وج نر نومں راےل دنبر ےس وخزفنہ  یھت یاھت۔۔۔ رہ اےکس ےئل رہ رپ ابت رپ رہ ڑھباتک ںیہن یسک آات اھت۔۔۔ ایکس

 ل۔۔۔ ااکس ایخاو اورک ڈر ڈر اجیت اننر نومں راال دنبر اھت۔۔ رہ ریح اس ےک ےیل  ے۔۔۔ اسرا امرٹسچن یہ اواجیت

 ھچک امہ اوات  ے۔۔۔ ایک اھت ہک ارر ایک ای ے۔۔۔ ارمہح ےن اےس اھجمس ن بس ےس امہ تبحم اویت ںیم اھت ن ای

 وسےتچ ل ابر ارمہح ےک ابرے ںیم ا اھت ارر آج یلہپڑھک ںیم ڑھک ی ناعایل

و رہ سک رتق  اھت۔۔۔ ہک ارگ رات زگر یئگ راہ اھت۔۔۔اےس رات زگرےن اک مغ ںیہن رکسما ںیہن بلریز رہ

 ارمہح وک وسےچ اگ۔۔۔

 وصرت ربس راہ اھت۔۔۔۔ ربف  ی یرفرر ابرہ

 ےآج اس رسخ۔۔۔ رپ دیفس یرفرر ہیےن رسخ۔۔۔ رسخ۔۔۔رسخ رگن ڈاال  ے   ن ای دیےسج دج یرفرر

 وصرت رگے ااکس الگ ناب راہ اھت۔  ی

رہ اکرل  ،ایو وج الہپ صخش اےکس اپس آ آیئ ریٹوینویوک  ریپ ••••••••••••••••••••••

 ارر رلفم ےک رہ تہب ےصغ ےس اےس وھگر راہ اھت۔ نرونں اہھت ڈاےل، انب وٹیپ ںیم ٹکیج اھت۔۔ ڑمچے  ی

 ولکناؤں۔۔۔؟؟؟ ںیہمت ںیم ایےےس وخن اجؤیگ ریٹوینویےمت
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 پیےک ارٹس ہک اےکس رکاس گیب یھت یہ آےگ ڑبیھ ریغب ےیاھت۔ رہ وجاب ن ہابت ےتہک اوےئ رہ ااہتن اک دیجنس ہی

 ۔اچنیھک رطح ےھچیپ یوک اڑس رک اےس رب اےنس نی ںیم

 ۔۔۔؟؟؟ہی ے  یدبزیمت ایک

 ےس اےس وھگر راہ اھت۔ اخومیش یھب ایھب رہ

 ےس ابرہ اوےگن۔۔۔ ریٹوینویے۔۔۔ نرنن ںیمرکنریگن تیاکش یاہمتر ںیم

 و۔۔۔ ایراسپ ہن آ ن۔۔۔ ارگ اعایلےس ابرہ اوےن ںیم ےگ ن ای ںیگل ںیہن یھب نر ڈنکیس ںیہمت

 بلطم۔۔؟؟؟ ۔ ایکاھکیےن وچکن رک اکرل وک وغر ےس ن ارمہح

 ےس اےس ناکمھ راہ اھت۔ و۔۔۔ یتخس ایراسپ ہن آ نےن اہک ارگ اعایل ںیم

 اہکں  ے۔۔۔۔؟؟؟ ناعایل

 ۔وپاھچ ہک ارمہح ڈر یئگ اہکں  ے۔۔۔؟؟ ااٹل اس ےن وپاھچ، اس ادناز ںیم ناتبؤ اعایل مت

اہپڑ رس رکےن  انیل یڈرگ کیوجا ڑل ی ۔۔۔مت یسیجمت او ایک ےک اقمےلب ںیم ناو۔۔۔ اعایل ایک وخن وک یتھجمس مت

 نایےںیہمت ںیم ایاو  ا۔۔۔  او مت، اجیتن ےس آیئ  ے۔۔۔ سک ن ای ایک  ے، رہ آرخ وخن وک یتھجمس ےک ربارب یتھجمس

  ے۔۔۔ ایک تقیقح ینالؤں ہک اہمتر

 ۔رطح ےس ڈر یئگ یہاہ ر ے او۔۔۔؟ ارمہح رب انہک ایک مت
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 ااھچ املسمن ںیہن ی ااجزئ ہچب  ے ارر رہ اہمتر کی ے، رہ ا اخدنان ںیہن اک وکیئ ناتب ا۔۔۔ اعایل ںیہن اتہک

 ارر ابپ،۔۔۔ اوہہن۔۔۔ وعرت یھت یرب کیامں ا ملسم نن۔۔۔ اس  ی رایل او ایھچ مت یہ کی ے۔۔۔۔ ا

 ۔۔۔رطح رھت رھتاےن یگل ول  ی  ی رحماب ومم یتب  ی ریٹوینوی۔۔۔ وھبل یئگ اسسن انیل مدکیےارمہح

 ۔آیئگ ںیم اجن یھٹم ارمہح  ی۔۔۔؟ ایسک ےن اتب بس ںیہمت ہی

ے ۔۔۔ اوہہن۔۔۔ ںیمایاتب
ف

ج

ن
ےي ےےن وخن انس  ے۔۔۔ ا

ی

وسچ  یےن انس  ے۔  رہ بس وج اہمتر ریٹوینویےآنیھ کت

  مت ولگ تہب ڑپےھ ےھکل ےتنب او ےسیمت او۔۔۔ ر ںیم  ے۔۔۔ وج  تقیقح

 وسچ رےتھک او، اجلہ ولگ۔۔۔اوہہن۔۔۔ ایٹھگ یٹپ یسھگ ۔۔ ارر ادنر ےس ریہ

۔ رظن ۔ رہ رگ اجےئ یگرحماب رگےن وک یھت ابت رک ر ے او۔۔۔؟؟؟ رھترھتایت اتبؤ اکرل مت سک ےننس  ی ےھجم

 ۔آراہ اھت۔۔۔رہ رگ اجےئ یگ

 ۔۔۔اپس ونس یگ ے ے ریم رڈگناکیےس اہک۔۔۔ رہ بس ر اریر ےک ےیل نمت ےن اعایل وج

۔۔۔ ارمہح یھت یارمہح ڑھک یہ ےچین ۔۔۔ اوسفس۔۔۔ اس رحماب ےک نیعوبس اویئ نڑھم ےس زنیم رحماب

نے راہ اھت۔۔۔  ںیہن ےس ناھکیئ ۔۔۔ اےس اکرل کیھٹرظن ندنھال یئگ ۔۔۔ایکسوک رپ وشر ڑکھج ےن آایل

ادناھ اوےن   ےےیتگل رین یس نے راہ اھت۔۔۔سب اینت ںیہن ناھکیئ ھچک یھب ںیم ۔۔۔ اےس و ن ایںیہن

 ۔ ںی لگ او اجیت ںرراینش ںیم رین یس ۔۔۔اینتںیم

 ۔رہ لکشمب وپھچ یکس ؟بس ایک رہ
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۔۔۔ررہن وک ڈوھڈن رک مت الؤیگ ن۔۔۔ اب اعایل یڈنیم یبس۔۔۔ ارمہح۔۔۔ ن یےس مت ےن اہک اھت ر اریوج ر وج

 ۔۔۔رھک ےکس یگ ںیہن ںیم رباطہین ںیہمت ہکلم ازلھتب یھب الان اسامن ابدنھ رک رانھک،۔۔۔رٹٹس یم

۔۔۔ رہ یھت نس ریہ ۔۔۔ رہ اےس ںیہنرک الچ ایگ دشت ےس چنیھک یوک وپر پیےک ارٹس ےس اےکس رکاس گیب نی

 ۔۔۔رہ و۔۔۔یھت نس یتکس اےس ےسیک

 یزساےئ ومت ےک دیق لیر انجن  ی زگن آولن رزین آراز۔۔۔ کھچ کھچ۔۔۔ ےسیج  ی یٹیس زیت کیےس ا رھپ

اک رس نت ےس دجا رکےن  ی ے، الجن وک دیق یدلج او۔۔۔ ینتک اجیت یلچ اےنپ ادنر الجن اھٹبےئ اھبیگ رکیت اک اھچیپ

ےجنکش  وڑ ول ے ےک رزین یےئگ ڈہ ےئاگل وخوخنار نردنے ےک ےیل یسک سج ںیم ،آ یئگ ۔۔۔رہ اس احتل ںیم ی

 آ اجات  ے۔ ریپ ااسنین ںیم

رہ زبسن  ،۔۔۔ اس رپ "آہ" رفض ہن یھتیھت اابلیب کای۔۔۔آہ۔۔ رہ ایھب ارر فیلکت ۔۔۔ ومت یھباف

 الم۔۔۔ اےکس دنچ نروتسں ےس وپاھچ۔۔۔ اںیہن وک ڈوھڈن ا ہااہ۔۔۔ رہ ںیہن ن۔۔۔اعایلرطف اھبیگ اوکسل  ی

 اھت۔۔۔ااکس وفن دنب اھت۔ ولعمم ںیہن

اس ےن وخن وک امر ڈاال  وھچڑے اگ۔۔۔ رماجےئ اگ رپ۔۔  و ایک و اہک رکات اھت، رہ وخن وک امر ڈاےل اگ ، الکس ںیہن رہ

 اھت۔۔؟
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رھب ےن  رماکچ اھت۔۔  دنچ نن ےلہپ وچبں ےکاگولں رپ یکٹچ ٹیامررگ ن۔۔۔ اعایلرایعق رہ رم اکچ اھت۔۔۔ ایک ایک و

آوھکنں راال  یاگلےن راال۔۔۔ارر۔۔۔ وھبر ںایرکاگنس رپ القابز ےلہپ اےکس ےیل راال،۔۔۔ اس ےس یھب

 �😢😢�۔۔۔یدلج ۔۔ رم اکچ اھت۔۔  اینتالرڈریئم

 

 اک اہسرا انیل اروین یبیرق ارر اےس رگےن ےس ےنچب ےک ےیل اجیگ ارمہح ےک روجن ںیم رپنرن تیفیک کیا  ی رلزے

 رپ ااکس نم ےنٹھگ اگل۔ اس وخنرغیض ،ایل اوا ےن الان رخ اس ےس ریھپ ڑپا۔۔۔اےکس ہار ارطاف  ی

او اکچ اھت۔۔۔  و ااکس الان روجن یھب اجراہ اھت۔ رزین ںیہن ایاواکچ اھت۔ ااکس رزن ارمہح ےس ااھٹ تہب رزین گیب رکاس

 ہن ےگل۔ رہ اجےئ ارر وچٹ یھب اےس اقمئ رانھک احمل او راہ اھت ہک زعت یھب ارمہح ےک ےیل

  ے۔۔۔ الکس ینیل ہن راہ اےس اینپ یہ نایےاےس

  ے۔۔۔ وخن ریہ ڑل ی ہن آات ہک ارمہح  ایم نایےیھب ہیاےس اس رتق اکپرات و اےس  وکیئ ارگ

 پچ۔۔۔ اخونش۔ ،یئگ ھٹیب وکےن ںیم کیےتہک، رہ ابغ ےک ا ےسج انلچ و رہزگ ںیہن یتلچ ےسیا

  ے۔۔۔؟؟؟ ںاانت انساٹ ویک ںیم ن ای

نے  ںیہن ۔۔۔ ھچک انسیئاہکں ےس وھپاٹ ڑپات  ے۔۔۔؟ اکن ٹھپ ر ے  ںی ہیوشر۔۔۔ اانت وشر۔۔۔  ہی!ےںیہن

  ۔راہ۔۔۔اکن رہبے او ےکچ  ںی
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اوں ارر  اجیت  ی ںایرایت وصرت اےکس رگن االؤ ڑھباکےن  ی نارئے  ی  ے،ےسیج اہھت رےھک یھٹیب رہ وگن ںیم اب

 او۔ رہ اس رپ رایض

 ۔ریہ  االقئ یہ اوا۔۔۔ رہ  االقئ  ی اسحب اتکب ااٹل یہ ںیبس دتریب  ے بلطم۔۔۔ ایکس اویکچ اوین

 اسی ے ارر ا ےل ریہ ںیم ٹیپل  ے۔۔۔ندنھ رہ ےش وک اینپ اوا لچ ریہ ۔۔۔ ربیلیفآ اج ر ے  ںی اوٹسڈسٹن

  ے۔ رکےت تہب وخانفک گل ریہ

ززڈ
شف
ک

ًاعطق  یاگڑ لیر رپاےن انجن  ی اھگنچڑیت یتخیچ راہں ےس وشر تاچمیت ایھب ایھب رراں نراں  ے ےسیج ےسیررڈ ا آ

 ۔۔۔یزگر ںیہن

 رہ یئگ  ے۔۔۔ ارر اب رہ۔۔۔ اب رہ ایلیک ابتہ او یکچ ن ای یاسر  ے۔۔۔ےسیج یھٹیب وکےن رہ ایلیک کیا ابغ

 ۔۔۔اہبر ےس نرر ایلیک تسویپ اھگس زخاں ںیم یھچب ابغ ںیم ۔۔۔ ےسیج ے۔۔۔ ابلکل ایلیک

 ںیم ن ای یڑب ۔۔۔ اینتںیم ینویےیڑب اہھت رےھک رہ اینت آوسنؤں ےس رھب رھب ےئگ۔۔۔ وگن ںیم ےلایپ یولبر ہایس

 ے۔۔۔ ارر تبحم اک  وک وھک یکچ نرہ اعایل یہس آےت یہ  ے۔۔۔ اوسفس۔۔۔ رباےئ  ام ےصح ںیم یھٹیب اویئ ایلیک

 تایاتال اتگل  ے۔ررا یہ کیاس رجنپے رپ ا او اےناروصقر  ے۔۔ ن ای یہ کی" اس اک ارجنپہ  ے "ن ای یہ کیا

 ۔۔۔ وساہیلرہ۔۔۔ سب بس ہیاک۔۔۔ اس وسال اک، اُس وسال اک۔۔۔ اس وخف اک۔۔۔ اس ااجنم اک۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔ اغبرت اک مکح ںیہنااجزت ںیہن  ی رس یشک 
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 یرھب یوخنرغض اعمرشے ےک وھکےلھک رھبرھبے اوصولں ےس رہ ،ںیناینب السوخں  ی رجنپے  ی اس

 ۔ ںی ےس وھپیتٹ ےک ےنیس نرھیت

 ۔ ںی رغرر ر ربکت ےس نت اجیت اضف ںیم اوصل روضاطب  ی ارر

ہن رکے۔۔۔ رہ اسرے وساولں ےک وجاب اکنل ےل اگ و  ںاسحب اتکب ویک یرجنپہ۔۔۔ اس رجنپے اک دیق ہی

 اتال وھکےل اگ  ا۔۔۔ یہ

  بس وساولں ےک وجاب وکن افحت  ے وج اکنل اپات  ے۔۔۔ ارر

 ۔ےب روقف ہک اےس اپ ہن یکس یہ ارر اینت ،یھت وک اچہپن یئگ نہک اعایل دنملقع یھت اینت ارمہح

  ے۔۔۔۔ یتیااجزت ن یریرحت "تبحم" رکےن  ی یسی ے وج ا رہ ملق نرات اہکں یتلم رشمق ںیم ذرا اتبےیئ ارر

ارر رھگ آ   ے۔۔۔ رہ ایھٹ اویت یزگر یئگ ےک ےچک وٹےٹ اوےئ ڑھگے ےس یھب یٹم اتیمہ تبحم سج  ی یسیا

۔۔۔

ئ

 گ

 رہم ےس وپاھچ۔۔۔ یڈیل اس ےن آےت یہ ؟ےس ابت اویئ ناعایل آیکپ

 ۔۔۔ اس اک وفن دنب  ے۔۔۔ایک نن ےس اس ےن ےھجم وفن ںیہن نر

اوا  ے۔۔۔لک رضرر رتق  او۔۔۔وپانھچ اس ےک ومابلئ ےک اسھت ایک لم یتکس ںیم ریٹوینویمت اس ےس  لک

 ۔۔۔اکنل رن اس ےس لم انیل
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 ی رکنااجزت اجزئ ہی۔۔۔ اس رپ اجیت یارگ ااجزت نے ن اک اسرا رتق اکنل رک اس ےس لم یتیل زدنیگ رہ

 ۔۔۔ایآ ںیہن ریٹوینویہک رہ  رہم وک اتب ہن یکس ی۔۔۔رہ ڈیلاجیت

وک  اب نھک ارر رشدنمیگ ،ےک ہنم رپ اس ےن ڑپھت نے امرے  ںی ہک اےکن رفامربننار، الڈےل ےٹیب یھب ہیےارر

 رہ وخن وک اپھچ راہ  ے۔۔۔وخن وک مگ رکےک رہ التش رکات رھپ راہ  ے۔۔۔ ےیل

اہک اھت ارر اب۔۔۔ اس اک  ےکےیل ےنیاج ا اوات  ے و رہ اہکں اجات  ے۔۔۔اس ےن ےھجم ونسٹ ن اس ےن ںیہک ارگ

ہن  یوچر آراز وک سک رنمھ رپ ےل رک آےئ ہک ایکس آراہ اھت ہک اینپ ںیہن ھجمس ںیم ۔۔۔اس  یںیہن ھچک اات اتپ یہ

 ۔۔۔یگل ےندیآرک رہ السخ ےس آگ وک الب رہج رک بیاجےئ۔۔۔ آدشتان ےک رق یڑکپ

 وھچڑا رکات۔۔۔ رہش ںیہن اگ اہکں۔۔۔ رہ ےھجم اتبےئ ریغب اجےئ

ۂےاس ےک اہھت رک ےئگ،  ےتدیوک رک آگ  

ج

 
اج  امں وک انبء اتبےئ ںیہک رک اکچ  ے۔۔۔ رہ اینپ  ارفامین ہیابر رہ  سی

 اکچ  ے۔۔۔

 ۔۔؟آںیئگ ںےس ویک ریٹوینویےمت

 اک۔۔۔ ہاہ راہ اھت الکزس ےنیل ںیہن ۔۔۔ نل یہیہ ےسیا سب

 رہم ےن سنہ رک اہک۔ ی۔۔۔ ڈیلوھچڑر یگ رگم الکزس ںیہن ابر اہک اھت ہک مت رم اجؤیگ کیمت ےن ا ااھچ

 ۔۔۔یھت ولوگں ےس یہک ابت نر نیت ہیرک اس ےن  ےس ھکیس ناعایل
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  ے۔۔۔ یرضرر ینتک میلعت ہک اےکس ےیل یھت اتب ا ہایتہ ہیرگنن اڑکا رک  رہ

  ے۔۔۔ احلئ اورک ررک یتکس ںیم ننرایم ہک رصف ومت یہ نہایز اینت

 ۔۔۔؟یھت ومت احلئ اویکچ ایک و

 رھپ و۔۔۔ ،ًانیقیاوا  ے  یہ اسیا

 اج ا۔۔۔ اہل یلچ Anselm رپ اجےن ےس ےلہپ مت اجب

  ۔۔۔اجؤیگن یلچ ںیم

 اواگ۔۔۔ ہن اوں رہ کیھٹ ناشیرپ آپ

 ۔۔۔ےئیل ے۔۔۔ ریمںیہن رانھک اجاتن  ے۔۔۔ اےنپ ےیل ل ے، رہ الان ایخ اٹیب اریم رہ

اس ابت ےن  رہم  ی ی ے۔۔ ڈیل یڑھک بیےس آگ ےک رق رین نم ےس ااسحس اواہک رہ اکیف کیوک ا ارمہح

 ۔ایاےس وچاکن ن

  اھت۔۔۔ 

 اواگ۔۔۔ ! رہ کیھٹاہں

 ۔۔۔رہم ےک ےئیل یڈیل ںیہن ےک ےئیل یسک

**************** 
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 ندنھ رپ اثنر او ریہ امرٹسچن رپ ارتےن رایل ےک اپس یھٹیب ےھ " رہ ڑھک ی  ی راغلی'ندنھےن آج امرٹسچن رپ وھکین" 

 اھکیرھگ رک ن وک اتھچپرے ےک ااسحس ںیم وصعمتیم تشپ ےس ان ےک رہچے رپ اھچیئ ارمہح ےن ان  ی  ںیھت

 امگن ےل....اںیہن ےس ےلہپ ان ےس اعمیف نالان رس رھک نے ارر اعایل ہااہرہ ان ےک دقومں ںیم اس اک یج

 ........رہج ےس رصف ایکس کی ے ارر ا ہن اجےن اہکں الچ ایگ اتبے ہک ان اک اٹیب

آات  اھت' رہ اشم  ک اہل ےسیک ایآ ںیہن ریٹوینویے. رپ رہ نن ںیمآیئ ST-Anselm ےک اہل نابر رہ اعایل یلہپ

'رہ رحتک ےس  اجدم ںیھت ںنس اایلگن .رمٹسک ربص ےس اس ےس لب دنب آےت ر ے.ایکس اجب رپ آیئگ 'رہ اینپ

 .....این وجےت اک اس ےن نس زہار وپڈن اک لب انب ومعمیل کی.....اںیھت یااکنر

 .یھت ی'ےلھچپ نس ٹنم ےس ڑھکیھت یاس ےک رس رپڑھک اریاوں."ر آ یکچ .....!ںیمارمہح

 . نس ٹنم ڑھکے رےنہ ےک دعب اےس اخمبط ایک دی.اس ےن زمرصمرف ریہ اےنپ اکم ںیم ارمہح

 ".اوں افرغ ںیہن ںیم"

 ".....ںیم ےفیک .....ںیممتخ اوےن ںیم ہٹنھگ  ے اہمترا نرراہین کی ے ....ا کیھٹ"

 ".....او .....مت اج یتکسرضررت ںیہن ااظتنر رکےن  ی ےیل ےریم"

 " .اسھت ےل رک اجرں یگ ںیہمت"
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 ".....اج ا ےھجم اہمترے اسھت اب ںیہن"

 "...ےگ ںیمہ ابت رکےن ےک دعب رک ہلصیف ہی"

ےنٹھگ دعب رہ اوٹسر ےس  کی.ایھت سہت سہن رک آیئ زیچ کیا کیےک رمکے ےک ا اریاو اکچ  ے...."رہ ر ہلصیف"

 .ڑل ی .اس ےک ےھچیپیھت رطف لہٹ ریہ کیوج اوٹسر ےک ا اریو ر یلکن

 ".اوں اہمترا ااظتنر رک ریہ  ے ہک ںیم ولعمم یھب او... ںیہمت ےس اہکں اج ریہ یزیت مت اینت"

رہ  ہک ںیہک ےھچیپ سب ےک ےھچیپ ریہ رپ آیت اسلکیئ اینپ اری. ریئگ ھٹیب سب ںیم ارر رہ اینپ ںیہن انس یہ ےن ےسیج اس

رپراہ  رہم  ی یےن ڈیل اری،رالان رمکہ الک رک ایل اجے......اس ےن آےت یہ ارر ہن یلچ ارت رک ںیہک ںیم ننرایم

رہم وک سک ہنم ےس اس اسرے  یڑپا .....رہ ڈیل ہک اےس نررازہ وھکانل یہ ایزرر زرر ےس نررازہ اجب اینت ریغب ےیک

 ......اوات نےک نرایم اریوج اس ےک ارر ر اتبیت لیصفت امتےش  ی

رطح ےبمل  ےن اےنپ دق  ی اری."ررک ابت رک ےتکس  ںی نر ابغل ارفان'ہصغ رکےن ڑلےن ےس ےلہپ آرام ےس ھٹیب"

 .....ےس اہک رنیماہوھتں وک اےکس اشونں رپ رھک رک 

او و.."اشونں رپ  ... اخص رک ارگ رہ اپھچ رمتس یھب رک اتکس  ے....ھچک یھب ابغل ھچک یھب کیےس ا ابوغلں ںیم"

 .اہک آراز ںیم ےس اےکس اہھت کٹھج رک اےنس زیت

 .اگل آوھکنں ےس رہگا المل ھچ ےنیل . ایکسڑپیئگ یس رتگن یکیھپ الگیب وک اےکس ادناز رپ اکٹھج اگل ایکس اریر
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 آراز ںیم ابر ایکس یلہپ ںیم ہک زدنیگ ےتہک وسحمس ایک ہیاو؟"اےنس  رک ریہ ٹکیا یر ےسیابت رپ ا یس مت اینت"

 . ے اراعتش اک اکشر اویئ

."سک دقر رشانمک رحتک ںیوک نے ن نرک ےک اعایل رڈاکیر ابںیت یاسر یابت.......مت ےن ریم یس اینت"

 "......انس ارر ھچک نررسے اوٹسڈسٹن ےن یھب او.....اےس اکرل ےن یھب ....اجیتن ے 

دقر  ےن یسک رےنھک رایل وک اےنپ ےھچیپ ن ای یرطح اسر .امکڈنر  یہگج وخف ےن ےل یل المل  ی آوھکنں ںیم  ی اریر

 .یگل البہبش تہب دب تیئہ اریرکےت ر اسی.....ااھکیمہس رک ارمہح وک ن

 "!............اکرل وک ارمہح وک ںیہن ناعایل"

 "....؟اریمت رپ ر یھت آیئگ تبیصم ....ایک اسیا ایک ں......ویک ںھچک رتق اگل"ویک وک ابت ےنھجمس ںیم ارمہح

 اھت ..... وھتڑا تہب نس یھب ایل ھکیرکےت ن ابںیت ںیم ڈیرپ ارر ںیہمت ناکرل ےن ھجم ےس اہک اھت....اس ےن اعایل"

تہب اپ  ناک نرتس  ے.....اعایل نمت ےس وپوھچں....رہ اعایل ہک ںیم اھت...اےنس ھجم ےس نروخاتس  ی ایل

 "......رہجےےک دعب ےس.....  اکرل اجانن ہااتہ اھت ایکس ڈیاھت رپ ٹیس

 . ے...."ارمہح سک دقر مہس رک الچ ایھٹ اک نرتس ںیہن نرہ اعایل"

 "....نرتس  ے کیا یہاک نرتس  ے ارمہح.....رصف ر نرہ اعایل"

ر رقار ات  اس اوےن اگل ہک رہ الان نیچ نیقی...."ارمہح وک مت ےن ایک ....اسیجاس ےن ایک اسیج رکےت  ںی اسینرتس ا"

 .اپ ےکس یگ ںیہن .....ارر رھپ یھبکوھک نے یگ رمع ےک ےیل
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و رہ  یھت مت ےس ابت رک ریہ بس اننس ہااتہ  ے...بج ںیم کیھٹ ارمہح!اےنس رصف اانت اہک اھت ہک رہ کیھٹ"

ولعمم اھت ہک رہ اہرٹ راک  یھب ہیرک ےل اگ..  ارر ےھجم  رڈاکیولعمم اھت ہک رہ وفن اکل ر وفن رپ نس راہ اھت ےھجم ںیہن

 "......رہ ڈکس ولچانےاگ ںیم

ےن رھپ ےس ارمہح وک ادناھ  یئےک اج ےل ےس انیب ی.....ڑکموکشش  ی لکش وک اچہپےنن  ی  ی اریےن ر ارمہح

 ....یشبنج ارمہح رپ رگاں زگر ....وکلپں  ی ی وکںیشش رکےن  ی

 "راک...ڈکس رپ.......؟ اہرٹ

 .وک او یئگ ےنیرہ رر ن 'رھپ اب ےسیک اہبنر یھت رہ و اینت وک او یئگ ےنیرر ن اریر ےتھکیرطف ن لکش  ی  ی ارمہح

 نےھت راہں....ارر اعایل ےک اوٹسڈسٹن یھب رٹناپیرے ڈ...امہیےج ےس ولچا ن یاہں!اکرل ےن راہں ڈ"

 ".ےس ولعمم اوا  ے ریٹوینویے.....ےھجم آج یہیھب

 ............؟"ارمہح ڑبڑباےئنارر اعایل"

 ریٹوینویاگل اھت اہجں  اوا اواگ 'رپ رہ امتاش و اہرٹ راک ںیم اہل ںیم ST-Anselmبس ہیاھت ہک  لاک ایخ اس

رساعم  ایکس یھت رہ رہ زعت رکیت .....سج  یکتہ بس ےن نس یل یئگ زابن ےس  ی اوات اھت....و ایکس اک مج ریفغ

 ......یرک ن ےبزعیت

 آوسن اسنھپےن ےگل آراز ںیم ؟"ایکس ایک !مت ےن ایکاریر"
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 ....رہ بس....رہ بس...وج چس یھبر ںی رہ وسال وپیتھچ رکدیرک دیمت ےن.....مت ھجم ےس رک ایک ایک"

ے ںاھت .....مت ھجم ےس ویک اھت.....ارر وج وھجٹ یھب

ی

ھئ

 

ب

کلم ےک  ےہک مت ریم یھت ....مت... مت و یتہکر ںی ئرہ وپ

 ےک ابرے ںیم خی'ومومسں'اترررں' اہپڑرں 'دنمساناو....راہں ےک دیم اجیتن نہایھجم ےس ذ ابرے ںیم

ہن اھجمس ہک  یرضرر ںاجانن ویک ہیہن اج ا....مت ےن  ںویک ....اانت ھچک اجےتن مت ےب راہں ےک ول وگں ےک ابرے ںیم

 ایکن اجات  ے ہک وکیئ رک دمنف ایک ٹیپل اتوبوں ںیم ہیفخ چس اوات  ے......چس وک ےسیک اک وھجٹ اسیک ںڑلویک رشمیق

نرتس  یو اہمتر .....ںیمہن ںیھجمس ںاو ....اب مت ےھجم ویک مت ےھجم اجیتن یھت مت و یتہک اری.....رےلوخوبش  ا اپ 

 ".....یھت

 .......ین ےن فیلکت انایگیئ " ےک ظفل  یوک" نرتس یھت اریر

وسہا.... مت ےن  ےیل ےس اہک ارر اس  ی نےھجم رہ بس ربا اگل وج مت ےن اعایل ےیل نرتس او ارمہح..!ایس یمت ریم"

 ".....اےس ااکنر ایک

زگار ا اوں ےگ   اسل امہرے اعمرشے ںیمدنچ نرہا ا ڑپا."ںیہمت آبریااکنر!"ارمہح رک رھپ ےس ز"

 رشمیق یھب ہگج آ رک.... یسک اباب 'اامں' ان بس ےک اسھت ....ارمہح  ی ےریم اخدنان ںیم ے....ریماریر

 ".او اجات  ے یرضرر ں....ااکنر ویک ہگج آ رک... مت ھجمس اجر یگ  ی ڑل ی

 "...... ںی ابںیت نبس..بس ےب اینب ہیےاجیتن ںیہن ںیم"
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رکےن ےک  ۔۔۔ ابںیتارینرتس اھت ر ا۔۔رہ ریموک،بس وجاب لم ےئگ ےسیج اریہک ر یسنہ ازہتساہیئ ےسیا ارمہح

 رتق اھت۔۔۔ کیامہرے اپس ا ےیل

  ے؟؟؟ ں ااجزئ ویک اجزئ  ے۔۔۔ رہ الفئ اپررنٹ انبےن ےک ےئیل نرتس انبےن ےک ےئیل رہ

  ے۔۔۔ ۔۔۔ رہ ھجم ےس  اراض او ایگیرک ن ےب زعیت ےن اس  ی ںیم

  ے۔۔۔؟؟؟ ںرکف ویک  ی  ارایگض ایکس ںیہمت

 ےھجم  ادنسپ رکے اگ اب۔۔۔رہ ےھجم انمقف ےھجمس اگ۔ رہ

  ے۔۔۔ ےن انمتقف  ی مت

  ے۔۔؟؟ ےن انمتقف  ی ںیم

 ۔ای۔۔۔ ارر ےنلم راےل وجاب ےن اےس رشدنمہ رکنوصرت اس ےن وخن ےس وسال ایک  ی رسوگیش

 او۔۔۔ ااسنن وک ااھچ ارر ربا انب ریہ یہ کی۔۔۔ ھچک ارر ےنب و طلغ۔۔۔ ا اہمترا نرتس  ے و کیھٹ رہ

 ۔۔۔ہیے ے ایک ںیہن انمتقف

 ربا ےھجمس اگ۔۔۔ ںیہمت رہ

 ۔۔۔ر ںی اس ابت اک وخف  ے ارر مت اےس ربا یتھجمس ںیہمت
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 ۔

 !۔۔۔اریر ایک ںیہن اسھت کیھٹ ےےن ریم مت

 ارمہح۔۔۔ ایک ںیہن ےن وخن اےنپ اسھت کیھٹ مت

 اوں لقع ےس۔۔۔ یتہک ےیل ایس

 ۔۔۔ اک، اژناھ اسیج اس لقع ےس ےلہپ وخف  ے۔۔۔ ڑبا۔۔۔ تبیہ اپس۔۔۔۔ نکیل ے ے ریم لقع

 ناسنھ نر اےس۔۔۔ وخف وک نرابرہ۔۔۔ ربف ںیم اس

 وک اخومش اواج ا ڑپا۔ ارمہح

  ے  ا۔۔۔؟؟؟ مگ اوایگ ںوی ے و رہ  یچنہپ دح نرہج فیلکت اےس

اس رتق اےس  ،یھت رکریہ اھت۔۔۔ سج رتق ارمہح ےس رہ بس ابںیت وجاب ںیہن اپس اس ابت اک وکیئ اےکس

اھت ہک رہ ارمہح ےک ادناز ارر وساالت ارر وجاابت  کیھٹ ہی....ےاو اجے یگ یسیاھت ہک وصراحتل  ا ںیہن امگن یھب

بس نس راہ  ہیہک اکرل  وھبل یئگ یھب ہیرہ  نارر اس نررا یوب اھچڑ رک ن ارر اس رپ وساالت  ی یئگ یلچ ےس ڑچیت

 ہی ے......ارر  اوا  ے ہک رہ اس دقر اپ ٹیس اسیےک اسھت ھچک و ا ن ے....  اکرل ےن اس ےس اہک اھت ہک اعایل
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رطح  اسےئ  ی ےسیک ناجن ےئگ ےھت ہک اعایل اب و بس یہ ہکناتب اتکس اھت ویک ںیہن ابت ارمہح ےس رتہب وکیئ

 .......راہ رکات اھت ےھچیپ ارمہح ےک ےھچیپ

رک اتکس  رحتک و ںیہن وکیئ یسیر یسیاواگ ارمہح. ...  رہ راسپ آ اجےئ اگ......رہ ڑپاھ  اھک  ے ا کیھٹ ناعایل"

 "....... ا

و  یئگ رمکے ےس یلچ اری......رناب ایل ارر وخن وک احلف ںیم سھگ یئگ ...رہ اےنپ رتسب ںیمںیہن انس یہ ےن ےسیج ارمہح

او  ےس ااجنن و ںیہن فیلکت او اگ.......نکیل کیھٹ او اگ. .......انتک یھب ....اب رہ اہجں یھبرہ احلف ےس یلکن

.....ارر  .........اس ےن ارقار ایک یھت او اگ.........اس ےن تبحم  ی ابر و وٹاٹ کیاہبنر او اگ ا اگ رہ انتک یھب

 ......ایگ ایاےس ناکتھر ن

وصقر ہن  اس اک وکیئ ےس اقرص راہ او اگ ہک اےکس اسھت وج اوا' اس ںیم ےنیاھجمس ن ہیاےس  اک اسرا ملع یھب اس

  ......اھت

ےس ناکمھ  یگابر رھپ اےس دیجنس کی۔ اکرل ا ایگ ںیہن ۔ رہ اہل یھبایآ ںیہن ریٹوینویےننر نن زگر ےئگاعایل دیزم

رات ارمہح رہ اس  ی.... اسر یھت یئگ الچیئ وج اہرٹ راک ںیم یھت یال ن رڈگناکیےن رہ ر اریاھت.... ر ایگ

.....ارر خلت ادناز یتنس ارر ارمہح اک کتہ آزیم ہگج وخن وک ڑھکا رک یتیل  ی ن.... رہ اعایل یھت ریہ وک یتنس رڈگناکیر

  .........ےب ومل او اجیت
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ابغ ےس وھپل وڑ رک الات اوا....  .... اےکس ےیلیھت آیتکس ںیہن یھب ہگج رہ یھبک  ی نہگج.......اعایل  ی ناعایل

اےس اچہپن رک اس ےک اپس آےن راال.... رصف اےکس اپس.....اہبےن اہبےن ےس اےکس  زہاررں ےک عمجم ںیم

 .....اسھت رےنہ راال

 "...ںیہن ےلم اگ ررہن ںیہک ںیم یریالربئ رہ ںیہمت"

 ". زگ ںیہنارر رہ ارمہح ےک اپس ےلم اگ ررہن ںیہک ںیہمت ہیاب "

 .....نراال.....اعایل وبھج ےنیل یلیہپ آوھکنں  ی  ی اس

اھت وج اھبگ اھبگ رک  ریہ کیےک دعب ےس اس ےس بس نرر نرر رےنہ راےل ےھت.نانا ےک دعب ا اشدیپ ایکس

اوات اھت  ....رہ اس ےس افخ ںیہنیھت نب یکچ انقمسیط اسیا ہک رہ اس ےک ےیل ارمہح ںیم اےکس اپس آات اھت.اھت ایک

 نس رک اھکیس ابںیت ایکس ایھب اسنہ ا اےنس ایھب اتسنہ اھت ےسیج ےسیابوں رپ ا اوات اھت...  رہ ایکس ......رہ اس رپ افخ ںیہن

 ..... ے

... اےکس وپےنھچ رپ  آ یئگ اھت....اجب رپ اجےن ےس ےلہپ رہ اہرٹ راک ےفیک ایآ ںیہن ریٹوینویرہ  اےلگ نن یھب ایکس

 .رپ  ے یٹویڈ ہک رہ ادنر اینپ ایگ ایاےس اتب

 ."اےنس اکررٹن وباےئ ےس اہکںی ام ارمہح  ے... آپ اس ےس ہہک ن ااوں....ریم اس ےس ےنلم ہایتہ ںیم"

 اگل ےنھکیو ااکس ہنم ن ایوباےئ راسپ آ اکررٹن

 رہ آ راہ  ے؟"ارمہح وک وخن وپانھچ ڑپا ایک"
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 اکررٹن وباےئ اےنپ اکم ںیم ی...."اابلوناین ںیہن وجاب یہ اگل وکیئ ےنھکیےس ےھجم ن .... رہ و اخومیشولعمم ںیہن"

 .رصمرف او ایگ

 رک اکس او اگ ںیہن انایگیئ ظفلت ےس اےکس  ام  ی اھت رہ کیھٹ نیقی..؟"ارمہح وک  ای ام اتب اریم"

 "ڑبا اگل ."اظرہ  ے وک ےسیج یاابلون

 .وسحمس اویئ یاو اھکل ڑکسیت .اےس اےنپ نل  یےن نٹھگ ذنہ اسسن ایل ارمہح

ہن  ایاجب رپ اجےئ  ... رہ اینپآ اجےئ...."رہ اہرٹ راک ےس ابرہ آ یئگ دیاش آ راہ "نکیل بلطم ہک رہ ںیہن"

 ......ںیم رین سب ھچک یہ ابرہ آ اجےئ....ایھب ناعایل دیاجےئ اش

 .....رلفم ےک وکےن ےس آوھکنں  یےیاہھت ن ںیم ںوبیج ...اےنپ رےس  یاو یئگ یاہرٹ راک ےک ابرہ ڑھک رہ

 ےس ےتسنہ رکسماےت رہچرں  ی زنیگ ت'ارر ریح ےتھکیوک ن ےس رپٹن ررک ےک ےلیم وک اصف رکےت ....ےب یسب یمن

 .....وممس آ رک زگر ےئگ یئک رپ....ڑھکے ڑھکے اس ایرکسماٹہ رپ نھک اک ااہظر رکےت اس ےن وخن وک اپ

 ...ہٹنھگ زگر ایگ کیا

اجب  آ یتکس ہک رہ ںیہن آےن راال اھت....اس ےن اےنپ اوٹسر وفن ایک رہ ںیہن ینعیآ راہ اھت ...... ابرہ ںیہن ناعایل

 .ابر وفن رک ےک اس ےن اہک یلہپ ےسی.ایھت رکیت ںیہن رپ....رہ یٹھچ

 ".ڑچاتھ  ے یاو....رگم ےطخ ےک ولوگں وک ڈنھٹ اک اخبر دلج ےس وپاھچ"مت کیھٹ شیےن وشت رجینم
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 .رکات اھت ذماق اک ولہپ رضرر اکنل ایل رطح رہ ابت ںیم  ا یسک ااسنن اھت رہ یسک زماہیح مین کیا رجینم ااکس

 . ے.."اس ےن لکشمب اہک اخبر ںیہن ںیہن"

 ".اک زنہل اوا  ے نایےرھگ  ی ...ایکر ںی ںیہن ں ے و آ ویک اخبر ںیہن"

 "....نرن  ے ےرہ ریم"

 .اوا ہرپ رہ دیجنس"ارمہح ےک ادناز ؟نرن  ے .....رس ںیم"

 .ای....سب نرن تہب  ے....."اےنس ٹھج وفن دنب رک ناہں .....ںیہن"

ےاہھت ن ںیم پیارٹس  ی گیب رکاس

ئ

 ےسینروتسں ےن رک رک وپاھچ ہک رہ راہں ا 'تہب ےس  اہےئ ولیہرہ ےنلہٹ یگل ی 

 .....ریہ ںیہن ںاج ویک ای....ےےآ ریہ ںیہن ں ے....ادنر ویک یڑھک ںویک

ےک  'اس رشدنمیگ رشدنمیگ ہیاظرہ  ے  اہبےن انبےت'انبےت'وھجٹ وبےتل.....نکیل یھت رشدنمہ او ریہ رہ

 ۔۔۔ابر ذتلیل یابر ڑپھت ارر نررس ....یلہپاو یگ ےن یلیھج ناعایل ںیم ےفیک وج ایس یھت آےگ تہب وعمیل

ھچک رتق  اھت و...ارمہح وک اچہپےنن ںیم یہ ٹیامررگ ن....رہ  .....ارگ اعایلایاپچن ےٹنھگ دعب رہ ابرہ آ ارر

 اھت .....    رہ رشط اگل یتیل ںیہن نرہ اعایل وصرت.....رھپ یھب  اک ہشقن 'ریہ ......ریہیھت ریہ ہیبش اگل.....ایکس

 ..........اتکس اھت ںیہن او یہ نرہ اعایل اجیت ارر تیج
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 وک اےنپ ادنر ڑپاؤ  ی رںادنریھ ےسیاوات و ا نآں ےسب ےھت......رہ اعایل ےرسے ادنریھ آوھکنں ںیم ایکس

ے یہںیہن یھبک ؟ںیہناتیااجزت ن

ی

کلی

ج

ن
رہ  اھکیراک......ن ںیہن 'ارر رہ رھپ یھبیرظن ارمہح رپ ڑپ اس  ی ....ابرہ 

راک  رہ ںیہن رک یھب ھکیڑھکا ن احتل ںیم  ی رارمہح وک ااظتن ےسیاھت.....رات ےک اس رتق....  ا ںیہن ناعایل

 او اتکس اھت.....؟ ےسیک ناھت....و رہ اعایل

 .!"اےس کپل رک اس  ک اج ا ڑپاناعایل"

 .اتہک او ےسیج اھکین ےسیارر ارمہح وک ا ےن رکےن رپ اتلم ایک اس

 "..................ھجم ےس نرر راہ اجےئراہ....ھجم ےس نرر ر ںی اےھچ زماج اک امکل ااسنن ںیہن اخون ںیم"

 ےنیےنت اوےئ ارر ڈنھٹا رک ن ےسیانٹہ ڑپا... اےکس ااصعب ا دقم ےھچیپ کیاج رک ارمہح وک اس ےس ا بیرق اےکس

 ارہ اہکں  ے........ . اےکس آس اپس ادنریھ یھت یتگل وج اےکس روجن ےس آر ڑپا اویئ ..... ررینش ںی ںراےل ویک

و اب رہ سک ےس ابت  ںیہن اھت یہ نایلاع ںیہک ں..... راہیھت ےس ابت رکےن آیئ ن ے.....رہ و اعایل ںویک

 .....وک اہکں ڈوھڈنے نسکعنم  رکےت اعایل ںرکے..... ارر..     اب رہ رراینش

'وسال اےنس وپاھچ اھت 'اس دشت ےس ہن وپھچ یکسیھت مت اہک ےھت؟"سج دشت ےس رہ اس ےس وپانھچ ہاےیہ"

 .اگل اھت ےنھکیرہ اےس ن ہکبج وساہیل

ہک رتس  ایاتب اوں."اےنس اس ابت وک اجن وبھج رک اس ادناز ںیم ااظتنر رک ریہ یڑھک ںاہیےس  ریتہب ن ںیم"

 .راسپ آ اجےئ ناھک رک رپا ا اعایل
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 "؟ںیھت سک اک ااظتنر رک ریہ"

لکش  رپ دقرت راتھک اھت۔ ارمہح اس  ی ےنیالوجاب رکن یھب اےنس'رہ ایھب اھتایوجاب ن رک ایک ٹیپل ںیم وسال

 ۔۔۔؟رکیت و ایک ہن رہ اجیت یتھکین

 ۔۔۔ ی گنٹیڈیےس ا رمیض ۔۔۔ رہ بس۔۔۔ اکرل ےن اینپنارر اکرل ےن لم رک۔۔۔ اعایل اریر

 اجاتن اوں۔۔۔ ںیم

  ں؟ہک مت اہکں ےلچ ےئگ ےھت ارر ویک رجاُت ہن رکیکس وپےنھچ  ی ہیھجم ےس  اراض او۔۔۔؟ رہ رھپ ےس  رھپ یھب مت

 رہج ںیہن اب وکیئ ننرایم ے ے۔۔۔ اہمترے ارر ریم یرہج اک او ا رضرر ۔۔۔  اراض اوےن ےکےیلںیہن

 ۔یھت یدلج آج اےس ینتک ارمہح ےک رقب ےس نرر اواجےن  ی ،۔ ہہک رک رہ آےگ ڑبھ ایگریہ

 

 ہہک راہ اھت،۔۔۔ "مہ" ہہک اکچ اھت، اب رہ مت ارر ںیم وج

 ۔۔۔یکپل ابت ونس ۔ رہ اےکس ےھچیپ ی! ریمناعایل

 اھت۔۔۔ رہ و۔۔۔ ںیہنےےسیبس ر رہ

 اہک اھت؟ رہ بس مت ےن ںیہن اھت۔۔ وج مت ےن اہک رہ بس۔۔۔ ایک ںیہن ےسیبس ر ایک

 ۔۔۔ےن اہک اھت نکیل ںیم
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  او۔۔۔؟؟ رتق ربابن رکریہ اریم یڑھک ںاہیاس رتق  راضتح ےک ےیل مت سک ابت  ی و

 نس یس اجدم احتل ںیم ۔۔۔ ارمہح اےس ایسراتفر وک رطخ اک دح  ک ڑباھ رک وخن وک اجدم رکایل وخن ےن اینپ مدکی

۔۔۔ یھت نے یتکس ںیہن رخاب ہک راضتح رہ اب یھب نہایتمسق رخاب۔۔۔ تہب ز ۔۔۔ ایکسرہ یئگ یتھکین

  ی اتپ ےنکنیھپ یھب ہال رپ وکیئ یھب رہ یسک ب۔۔۔ ایھت ریہ ںیہن یھب اہبنر و یھبک ۔۔۔ اینتںیہن یہ یھت ذنیہ اینت

 ۔۔۔یھت رےنہ رایل امت یہ یابز

دحرن وک الھپےنگن   ذمیبہ ندلانہ۔۔۔ انگہ اگر االخیق آزان اعمرشے  ی کی۔۔۔ اوعرت یھت یرب کیامں ا یریم

او۔۔ ول  رہج ےس ہہک ہن یتکس وعرت وک۔۔۔ وج مت وھبل اجےن  ی یسیا اہمترے رشمق ںیم ےتہک  ںی ایکارر ایک رایل

ارر لمکم رفتص ارر اکلم وہج ےس  رپ ابدنھ ےیل نس راہ اوں۔۔  اس ےن نرونں اہھت ےنیس اب ہہک ول۔۔۔ ںیم

 اگل۔ ےنھکیارمہح وک ن

 کیا دحرن ےک ادنر ڑھکے ارمہح وک وکیئ رپٹن ررک  ی یےک آس اپس۔۔۔ اےنت ڑبے ن راک ےفیک اہرٹ

 ۔۔۔اکٹیتکس ںیرظن سج رپ رہ اینپ ،ہن یلم یسیا زیچ یھب کیا دحرن ےک ادنر ڑھکے ارمہح وک وکیئ رپٹن ررک  ی

 ےس حیحص اس تقیقح  ے۔۔۔ نکیل ابپ ںیہن وکیئ ااوں۔۔۔ ریم اخدنان اک ہصح ںیہن یسک اجاتن اھت ہک ںیم ںیم

 ۔ایےھجم مت ےن ررانشس رکرا ونعمں ںیم

 اخومش اوا۔۔۔ رہ

 ۔زگارے یگ ےسیک امدنہ زدنیگ ابیق وباتل راہ و رہ اینپ یہ ےسیر ے ارگ رہ ا ےن ہااہ ہک رہ اخومش یہ ارمہح
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 یگدی ادنسپ وساتچ اوں ہک مت اینت ہیےمت۔۔۔ ےھجم رتس آات  ے وخن رپ، بج بج ںیم ںیھت اانت رخاب یتھجمس ےھجم

او۔۔۔ تہب  ااسنن نرتس ڑل ی کیا ۔ مت رایعقر ںی ےس یتلم وعرت ےک ےٹیب یسیج ٹیاےنپ ادنر رھک رک امررگ

۔۔۔ ایاوےن ن اظرہ ںیہن ۔۔۔ مت ےن ھجم رپ یھبرکیت  ادنسپ رکے اس رپ اظرہ ںیہن وک انتک یھب ردمحل۔۔۔ وج یسک

 اکرل اک۔ ہیرکش نکیل

 اےنپ آوسن ررک رک اس ےن اہک۔ ریغب ےھکیوک ن ن ے۔۔۔ اعایل بس ںیہن ریہ مت ےن نس ایل وج

امں  ی ااجزئ ہچب اوں۔۔۔  ااجزئ۔۔۔ ریم کیا  ے۔ ںیم ایبس متخ رکن اریم ےیل ے ے اس ےن ریم نس ایل انتج

بس نس اکچ اوں۔۔۔ ھجمس اکچ  ںیم رہ یھب ہہک ںیکس ارر وج مت ںیہن رہ یھب وج مت ہہک ںیکچ وعرت یھت یرب کیا

انمبس  انیراضتح ن ۔۔۔ ںیمںیہنےھچک یھب ایےینوہیاوں،  یئاسیع  ے۔۔۔ ںیم ذمبہ ایک ااوں۔۔۔ریم

۔۔۔ ارر ایکس ! اس ےک آوسن لکن یہن۔۔۔ اعایلںیہن و ابلکل یھب اتھجمس ارر ںیہمت ںیہن

ئ

 آےئ ارر آراز ردنھ گ

دقم  ارر اس ےن اجےن ےک ےیل یکس ںیہن ےک آےگ رہ ھچک وبل یہ ن۔۔۔ اعایلایآراز ےن اس اک اسھت وھچڑ ن

 ۔۔۔ےیآےگ ڑباھ ن

 ۔ےس اےکس آےگ آرک اہک یمت املسمن او"۔ ارمہح ےن زیت"

و مت انتج ااھچ  املسمن اوں یھب اتپ اواگ۔۔۔ ارر ارگ ںیم ذمبہ اک ےسیک ےاتپ و ریم ںیہن ابپ اک یہ ےریم بج

ملسم ےک االسم وک  ریغ ےکنج اطمقب یسک ،ڑپےھ  ںی ارر رچیف روپرںیٹ یسیےن تہب ا اوں۔۔۔ ںیم املسمن ںیہن

املسمن  ایشدیپ کیاجات وج ا این اےس رہ نرہج ںیہن ںیماعمرشے  اجات  ے نکیل رپ اےس املسمن و امن ایل الان ےنیل

اترج  ،نکیل یااجزت و نے ن ونملسم وک اےنپ اسھت اھک ا اھکےن  ی کیاترج ےن ا رعیب کیاجات  ے۔۔۔ ا ایوک ن
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ااجزت نر مت ہک مت   ی ۔۔۔ ےھجم وپھچ ےنیلایوخاشہ ےک ااہظر رپ اےس کلم دبر رکران  ی یاشن ےک اخدنان ںیم

راےل۔۔۔ مت ےنتک اےھچ املسمن او۔۔۔ مت  ںویویب اخدنان راےل۔۔۔ کین فیاجزئ۔۔۔ اےھچ رش گبس ول

ولسنں  ۔۔۔ نرر نرر  ک یکنج ام اوےت  ںی رکےت او۔۔ مت ےکنج االسیم الحل وفڈ اھکےت او۔۔۔ رحام ےس رپزیہ

  ن اوےت او۔۔۔؟؟؟اوات۔۔۔ ےنتک اےھچ املسم رشمک اک وخن اشلم ںیہن یسک ںیم

اعمرشہ اہجں ارمہح وک وحنمس اوےن اک بقل الم۔ رہ  اےکس اعمرشے رپ امطےچن امر راہ اھت۔ ریہ نابدنےھ اعایل اہھت

 کی۔۔۔ رہ انر ںیہن کیا وک ےل رک وامہت اک اکشر ےھت۔ ارر وکیئ اشدیپ اےنت اےھچ املسمن ےھت ہک ایکس

  اھت۔ ےس عنم ایک ےس۔۔۔ سج ےس االسم ےن یتخس

رہج ےس  وحنتس  ی جح رک ےکچ ےھت اوہنں ےن ایکس ےھت۔ اےکس امومں وج یئک اےس لمع ریپ الخف رہ یتخس اےکس

 حیبست ارر افرغ رتق ںیم ،وج دجہت زگار ںیھت ینان اھت۔ ارر ایکس ایےس ااکنر رک ن ااکس رہتش ےنیل ےک ےیئل اےنپ ےٹیب

 ہن دبل اجےئ۔ نھک ںیم ہک ابمنا وخیش ںیھت رکیت ہن ایک ابتے ی وخیش وکیئ ںیم وموجنیگ رہ ایکس ،ںیھت ڑپاھ رکیت

  رکےت ےھت۔۔۔ ایارر الپ پھچ رک____ ایپ ںیم تابیرقت اخہل زان، امومں زان، اخدنان  ی یئک اےکس

تنس ارر رفاضئ ےک  ۔ اںیہنیھت  ی ںیہن انایگیئ امنز  ی وہنجں ےن راضمن ےک العرہ یھب ےک اھبیئ ارمہح

ارر نررسے وطخں ےک املسمن  ےک رشمق رٰیطس ریٹوینوی۔۔۔ ارر رباےئ  ام ولعمامت ںیھت ابرے ںیم

 ۔ےترک اجےت،  اےتچ، اگےت رشاب ونیش وج آزاناہن وبلکں ارر ابررں ںیم ںڑلےک ڑلایک
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۔۔۔ ےنتک اےھچ املسمن  ںی وھکیہک ن رکیت ےس ےسک اثمل انبرک شیپ تیثیح رفن  ی کیےس ا تیثیح اخدنان  ی رہ

 اضتن ںیہن ۔۔۔ امہرے اظرہر ابنط ںیماکلم  ںی مہ ےسیک وھکیہک ن رہ وقم ےک  ام رپ سک وقم وک اےکس آےگ رکیت

 اجزئ ہچب وج املسمن اخدنان ںیم کی ے۔۔۔ ا ںیہنےربایئ یڑب مہ وکیئ اگل، نکیل ںرباایئ ومیٹ وھچیٹ ای ے۔۔۔ 

"املسمن"  ے  کیرہ ا اوصولں وک وڑ ڈاےل، رھپ یھب ۔ رحام اھکےئ ارر امتم زمیبہاوات  ے رہ رشاب ےیپ ادیپ

 " املسمن  ے۔ایشاوا  ے نررسا رہ "دیپ ادیپ املسمن اخدنان ںیم کیرل و ا ہکنویک

  ۔۔۔ اےھچاےھچ ااسنن  ںی کینانا ا ےریم

 و ےھت۔ نانا یہ کیاےکس اپس رصف ا رکےن ےک ےیل ۔ اثمل انبرک شیپاملسمن

اجات  ے۔۔۔  ایک ظفل ےہک اوسفس اک ااہظر ےسیک کیہک انب ا ہک ارمہح اجن اپیئ اھکیرظن ےس ن یسیےن اےس ا ناعایل

اانت  رظن ںیم لیےن اس ا ن ے۔۔۔ اعایل ںیہن ایھچ ان یسیج ںو رہ ویک اےھچ  ںی اس ےن اج ا ارگ نانا اےنت یہ

 ۔ہک ارمہح رپ پچ اک رہگا اتال گل ایگ ایھچک ہہک ن

 ےھجم مت رپ ںیہن یھب الان امیض یہس انتک ااھچ ااسنن اوں۔۔۔ رباےئ  ام یہ رک ا ہک ںیم اثتب ںیہن ہیمت رپ  ےھجم

اکم  لیاو۔۔۔ اب مت ا مت رتہب اجیتن ہیےریہ ںیہن ں۔۔۔ ویکریہ ںیہن رضررت یہ ایکس ہکنوھکانل۔۔۔ ویک

  اجاتن۔۔۔ ںیہن ںیہمت  ے۔۔۔ ںیم ںیہن ناعایل وکیئ ۔۔۔ امرٹسچن ںیمںیم ینویرک ا  ے  رک ا۔۔۔ وج ےھجم یھب

 اھت۔۔۔ اجاتن یہ رک ا یھب ابںیت یسیا رہ

 اوےن اک االعن رکراہ اھت۔ ارمہح" ںیہن "وکیئ اب رہ اےکس ےیل رہ "بس" یھت ےیل ےکسج
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  ۔ای۔۔ وھتک نای۔۔۔ ابچای ے اھک دنک رکرا یتیل ےک ےتپ اک بیصن نایرپ یناشیپ  ے  ا تبحم رپ وج اینپ فت

تبحم اواجےن ےک دعب وخن وک رہم  ہی۔۔۔؟  یتیل ںیہن ںویک  ے، متخ اوےن ںیم رتق یتیل رشرع اوےن ںیم تبحم

 امدنن۔۔۔ زنیم دبعمرں  ی ۔۔۔ رفوعونں ےک ہیفخوبضمط اتوبت ںیم ےس یسک ۔۔۔ یتخسرکیتیل ںیہن ںدنب ویک

 رطح۔۔۔ ہگج دبےتل اقررن ےک زخاےن  ی وہتں ںیم  ی

  ے۔؟ یتلچ ںویک اےنت ننمش ےیل ابںیئ ناںیئ تبحم اےنپ آےگ ےھچیپ ہی

 ۔۔۔ریتہ ںیہن ںویک  ے۔۔۔ رصف ررنش، ررنش، ررنش یہ اجیت ںھجب ھجب ویک ہی

 ےسیا ہیےںیم رادجاھین ۔۔۔اینپ ںی رھپیت ڈنمالیت ںرطح ویک  ی ںسحن اجنررگوین ول اررپ اواںیئ  ی پین اس

 ۔۔۔ںیہن ابت یہ وکیئ ابت  ے رھپ و ےسیج یہ یسی ے۔۔۔؟ ارگ ا یتین ںنونمشں وک ہگج ویک

   ے۔۔۔ و ںیہن بس  ے و سب رھپ ھچک یھب یہیےارگ

اےنپ  لچ راہ  ے ےسیج ےسیاجراہ  ے۔۔۔ اےکس آےگ۔۔۔ اس ےس نرر۔۔۔ رگم رہ ا ناعایل ،و ںیہن ھچک یھب اہں

  ۔۔۔ےتکس  ںی ھکین راےل یھب یئڑج ڑکپ ےکچ اراعتش وک مک انیب رمزک ےس ڑھچب اکچ او۔۔۔ اےکس روجن ںیم

 اےس رتنن رک ا ڑپ راہ  ے۔۔۔ وک وبضمط انبےن ےک ےیل ہال

ہ ہ وسار ہنم ےک لب زنیم وھگڑے

 

س
رپ رگا  ے۔۔۔ اس اک روجن اس اخک ےس ااٹ ڑپا  ے ےسج وسار ات رمع اےنپ  اک 

 اپات۔۔۔ روجن ےس اھجڑ ںیہن
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_وصر_یلمع_اجےن_ یےیڑ_ن_وھچ_یہ_ںیمن_ناع_وک_نرایم_اجےن_رایلرہ_دشت_ےس_امیگن#

  ��ت_گل_راہ_اھت۔۔۔

 ےھت۔ نہاتسیراضتح َے ا یرطف ڑب ااشرے اپاتل  ی روجن ےس وھپےتٹ بس یہ اےکس

  ۔۔۔ریہ یتھکیاےس  ن یڑھک ر ںی ارمہح

 ے رہ وقت  اویت یرضرر اھت سب رہ وقت وج ےنلچ، رھپےن، وبےنل ےک ےیل ۔۔۔ اج ا و اےس یھببت یھب الچ ایگ رہ

 اھت۔۔۔ رہ اسھت ےل ایگ

اھت۔۔۔ انتک ربا اھت  یہ اسیرہ ا اھت۔۔۔ ایک اجن اکنل رک ےل ایگ ااسنن اھت۔۔۔ رہ ایکس ۔۔۔ رہ اسیکٹیامررگ ناعایل

۔۔  ہنم ےس اھبپ اکنےتل۔۔۔ ےنلچ یگل لرہ دیپ رہ۔۔۔ تہب ربا۔۔  اےس سب ےس راسپ رھگ آ ا اھت۔۔  نکیل

 ۔۔۔۔وک ربف رپ ےتٹیسھگ رںریپ

لچ راہ  ناعایل اےکس ولہپ ںیم ،بس ہن اواکچ اوات و اس رتق اےکس اسھت، اےکس ےھچیپ ہیےناےکن نرایم ارگ

 رکات اھت۔ وضفل وضفل اہبےن ڑھگ ایل اوات۔۔۔ وج اےکس اسھت رےنہ ےک ےئیل

ہک رہ زدنہ وک ڈنھٹ  ڈنھٹ۔۔۔ اینت ۔۔۔ اف۔۔۔ اینتامرٹسچن ںیم ڈنھٹ یھت ےن نرونں اہھت رڑگے ینتک ارمہح

 وممس ےس دخا اچبےئ۔۔۔ ےسیبضغ اک وممس۔۔۔ وج زدنرں وک رمنہ رکنے۔۔۔ ا اسی۔۔۔ ایھت رمنہ رک ریہ

 لانہ۔۔۔ وممس ےس دخا  ی ےسیا
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 اکم رک ریہ اٹپ ہپ یھٹیب پیل اریےک رمکے ےک نررازے وک نےکھ ےس وھکال۔ ر اریاس ےن ر آےت یہ رھگ

 ۔ایاگل رپ ن ز اےٹنار ڑپھت اس ےک الگیب کی۔۔۔ اس ےن آےگ ڑبھ رک ایھت

 اوا۔۔۔ رہ ھجم ےس رفنت رکےن گل ایگ ریہ ،یھت ہایتہ ںیہن ۔۔۔ وج ںیماسھت تہب ربا ایک ےےن ریم مت

 ۔یدشت ےس ناھڑ ی ے۔۔۔ رہ وپر

 ۔گل یگ ےنھکیرسخ آوھکنں وک ن ایکس اریرپ اہھت رھک رک ر اگل

  ےسیبس ا ہیولعمم اھت ارمہح ہک  ںیہن ےھجم
  
رپ  ےن اےس اشونں ےس اھتم رک رکیس اریاو اجےئ اگ۔ ر ہ۔۔۔ اانت پ

۔ یلچ اویت رہ اکرٹپ رپ ڈریھ ہااہ نکیل  ااھٹیب

ئ

 گ

 ۔ایرےنہ ن نرتس ںیہن اریم وک یھب ۔۔۔ اب مت ےن یسکنرتس ںیھت یو ریم مت

 ۔۔۔یئگ ھٹیب بیاےکس رق اری ے۔ مت۔۔۔ ر ںیہن یرب اری۔۔۔ رارمہح

  ا ربا۔۔۔ اب ااھچ وکن رکے اگ۔۔۔ ای ا۔۔۔ رکن ایاسھت و ربا رکن ےاو۔ رپ ریم ںیہن یرب مت

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

 ۔

 "!رہ رھپ ےس اہمترا نرتس نب اجےئ اگ ارمہح"
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ڑپے اگ ارر مت  رفق ںیہن ہن اوں'اوں'اےس اس ابت نے یھب ایاوں  امرٹسچن ںیم نرتس۔۔۔۔ اب ںیم"

 "وک نرتس رےھک اگ۔ نس رک وکن یسک ابںیت یسیراہ ا ںیہن نرتس یھب ااو۔۔ رہ ریم ابت رک ریہ نرتس اوےن  ی

 "ااسنن تہب ھچک وبل ہہک اجات  ے۔  ے ارمہح! ےصغ ںیم رہ ےصغ ںیم"

 "او ۔۔۔ رصف ہصغ یہ ہیاو۔  یہ ااھت'اکش ریم رصف ہصغ ںیہن"

  "او؟ مت اس ےس تبحم رکیت ایک"

 ۔اصف ںیک آںیھکن تشپ ےس ایکس ےن اہھت  ی اریر

 ۔۔ ارر اخومش ریہ یگل ےنھکیلکش ن  ی اریر ارمہح

ےن  اجون ارمہح! ںیم نیقیارر  دقر یھت  ی نریتس ایکس 'ںیہمترک ںیتکس ۔۔۔ ںیہنرکںیت مت اس ےس تبحم ںیہن"

ےب وصقر مت  ابلکل  ے۔ نکیل یطلغ ی۔ ریماو یگ وسیتچ ےسیا اھت ہک مت اس ےک ابرے ںیم ںیہن وسہا یھب ہیےیھبک

 " ۔۔ںیہن یھب

   ے۔ ہہک ریہ کیھٹ اریہک ر یھت اجیتن ارمہح

رہ ےکس اگ۔ مت نرونں رھپ ےس نرتس نب اجر ےگ'رھپ   ک مت ےس  اراض ںیہن رین نہایرہ  اراض  ے۔۔۔ ز ایھب"

 یآرخ یہیے۔ ےسیجیھت نس ریہ ےسیا ابںیت  ی اریارر رہ ر یھت اےس اھجمس ریہ آراز ںیم نیمیھ اریےس۔۔۔"ر

 ۔۔۔۔ںارر اتایل ں۔ وخش ایمہفاچن او اےکس ےیل قایرت
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مگ مص  یہ ےسی۔ رہ رایگ تیب .رات اک نررسا رہپ یھبیئگ ےک انکرے ھٹیب ارر پچ ہاپ ڈیب آ یئگ اےنپ رمکے ںیم رہ

 وصرت ابیق رصف اسسن  ی اس ںیم 'زدنیگیھت وجتسج ہن ریہ رحتک رکےن  ی ۔۔۔۔ اس ںیمریہ یھٹیب

 وصرت رکچا ر ے ےھت۔  ی  یرھپ ذنہ ںیم آوھکنں ےک آےگ وھگم راہ اھت۔۔۔اافلظ ایکس رہچہ ایکس کی'ایھت

 کیاپھچ رک رےھک ا ابی۔۔۔ اس ےن تہب ادنر رقت ک آیئ یارر ااملر رہپ رشرع اھت۔۔۔ رہ ایھٹ یاک آرخ رات

 اراعتش اھت اس ےن ابسک وک وھکال۔ ابسک وک اکنال۔۔۔ اےکس اہھت اکپن ر ے ےھت۔ اےکس روجن ںیم

 رہپ اک ہصق  ے یرات ےک آرخ ارر

 ۔نکمم ںیہن اوا۔۔۔ رسرہمدنب۔۔۔ اس رپ ابت ایھب ایاوا۔۔۔ اپھچ اپھچ

 ۔ ںیہن ابت ایھب یلہپ رہپ  ی یآرخ

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 یتین رک یہ اھچک اابسب ڑبے اامتہم ےس دیپ زدنہ رےنہ ےک ےیل ہی ے' زیچ ڑبے اکم  ی وخش یمہفارر "

 ۔ناب ایل ںیم 'یھٹموک ارمہح ےن ےلگ اگل ایل ں ے۔"ان وخش ویمہف

 ہاسیل ےلہپ رٹسمس ںیم ایاہک اجات  ے ہک ارگ آپ ےن ےلہپ اسل  ںیم ریٹوینویہک  رٹسمس رشرع اھت 'ارر اسیج نررسا

ے رزٹل احلص رک ایل دصیف
حق
 ےو 
ی
اۂ

ی

ربمن  اھت اس ےن اسھٹ دصیف امر ایل ریت ہی۔۔۔۔ ارر ارمہح ےن امر ایل آپ ےن ریت قي

 ےھت۔ احلص ےیک
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وموجن بس اوٹسڈسٹن القئ  ںیم ینویےارر وقمےل ےک اطمقب آپ وک ےلہپ رٹسمس ںیم کیوہشمر ا ںیم ینویےارر

ے ینوی'آنئ اٹسنئ'نیطف افقئ'ذنیہ

ی

سی

ےاپرچس ا
ی 

ے

ج

ں

ف

 ایےرگ امہ لب ےک اجن نیشن ڈنرازگیل ایاہگنک'راٹئ ربانران  

ے کنیع یڑبے ی می ے۔وگل رف اوات ںیہن اسیا ںیم 'ہکبج تقیقحےل اپکل ےتگل  ںی

ی

سی

ےاگلےئ ا
ی 

ے

ج

ں

ف

رظن  آےن راال  

نرےج اک اوٹسڈٹن  ےننرایم کیےک نرران رگنن الہےن راال اوٹسڈٹن نرالص ا ارر لمکم وہج ےس رچکیل

 . ے رزٹل ےک دعب یتلھک تقیقح  ے'سج  ی

طلغ  رزٹل ےک دعب ایکس رظن آےت ےھت.نکیل ر نیطف اھت 'ارمہح وک اےنپ العرہ راہں بس ذنیہ کیھٹ وقمہل یھب ہی

 یولف وپر رشیرف ولگ ےھت ںیہنج ریہ ہیر ے ےھت' یہ ےھچیپ ابیاس ےس رقت نیطف .رہ بس ذنیہ نرر او یئگ یمہف

ے ارر اسر کیےٹنھگ"رصف ا کیوخن ےس "ا ہیآب ر اتب ےس ڑچاھ اھت.رات وک 

ی

کلی

ج

ن
رات  یےٹنھگ اک ردعہ رک ےک 

 ینویرک امرٹسچن  ونتکں ےک اسھت راسپ آےت۔۔۔ ااکسرلپش تیج وھگم رھپ رک ' اچ اگ رک ڈاگمگےت اوےئ حبص  ی

 یھت رشتک  ی ںیم یرگرپ اڈٹس نرابر اےکس اسھت یھب کیارمہح ےن ا ےک نونں ںیم ازمزگی.ایھت ڑپےنھ آیئ

 رہ۔۔۔ اعریگمل ںیم وصعمتیم ۔ اینپیھت ڑل ی رےنہ رایل رایت ےب رضر ارر رہ رتق دمن رکےن ےک ےیل رہ ااہتنیئ

ے ںیم زگیب وج ومعق ےتلم یہ ہک رمیل یھت رکیکچ راایتخ تیثیح

کل

ےےس ہا

ي 

س،

ی

ی

رکات۔۔۔ الجنم ےک  ام رہ  اکنل ایل وکزیک 

ی ےس اجن ڑھچراات۔۔۔ دعب ازاں رہ الجنم وک وٹ مسق ااھٹ رک وخن رپ ےیک

 

 اوا رظن آات ۔۔۔ یج اتین ٹیاجےن راےل ش

 آراز۔۔۔  ی مسق ےک رہاجےن ےک وطر رپ۔۔۔ ریمض اہں۔۔۔ وھجیٹ

 آیکچ رظن ںیم  ی ارر اظرہ  ے رہ رپررسیف یھت شخب ریہ رطح یلست اےھچ اوٹسڈسٹن  ی اکررکنیگ  ی ارمہح

 ۔۔۔یھت
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اےنپ  ےئگ ےھتارر سج ںیم ےیھکل رک ن الکس ےک نن اںیہن ےس رہ اکرڈز ڑپےھ وج  یلہپ نایراربٹ ےن  رس

ے اوہنں ےن وخن وک وس دصیف وموٹےک ےچین

ح 

ےاک 

ي 

ے

ل

ے

ی 

ے
ی
ح

ج

ئ

رہ ےننس ےس قلعت رےتھک ےھت۔  اھت۔ رس راربٹ ےن وج زنط ےیک این 

 ۔۔ایاک اکرڈ رہلا ہک اوہنں ےن گیہ اسیج

ے زمیگ رٹوک ویپمک کیرہ ا ںیم ینویاو  گیہ

ح 

ےےک 

ي 

ے

ل

ے

ی 

ے
ی
ح

ج

ئ

 اویگ میگ یسیا وکیئ یہ دیاش  ی اجات اھت۔۔ ن ای ایاوےئ اہ ےتین 

 اواگ۔ ایانب ںیہن رڈاکیاس ےن رات نن اگل رک ر سج ںیم

 ےل ول۔۔۔۔ تہب  ام ارر ہسیپ یڈرگ وکیئ یہ ںیم یڈ یرک ر ے او۔۔۔ رھت ںویک رچیامرٹسز ان اشلگن رٹل مت

۔ لکش ہپ ےب ہاریگ ایکس۔۔۔ ارنزیڈ زمیگ یڈ یرھت امکےت  ںی

ئ

 اھچ گ

وھچڑ  ںیہن تل اجن یہ ہیرکرں  ایک ہن رکر ارارما۔۔۔ ےھجم و وخن رفنت  ے اس بس ےس۔۔۔ نکیل زنط

 ۔۔۔ ے اس ےس اجن ڑھچاےن ی رتبیک ۔۔۔ اہمترے اپس وکیئریہ

  ے۔۔۔ ایتہب وسں ےن ےھجم ارارما انہک رشرع رک ن یھکین اھکین ی۔۔۔ اہمترایآ ۔۔۔ ارمہح ھجمس ںیمارمہح

 ۔۔۔ےگ زمیگ اٹپ ہن ولیھک اٹپ وڑ ڈاول۔۔۔ ارمہح ےن ارارما اک ہصغ اکنال۔۔۔ ہن ر ے اگ پیل الان پیل مت

 اشدنار ادناز ےس اکم رکات  ے۔۔۔ ارارما؟ ےسیاہمترا نامغ ا یہ ہشیمہ ایک

 ۔۔۔آرک ےنلچ اگل  ے۔ اواگیہ  نمت بس ےک نرایم اھت نکیل و ںیہن اتلچ

ز ےتکپھج اینپ رطح آںیھکن  ی امون یلب یس وھچیٹ اواگیہ یہی  

ئ

 

 وکشش ںیم رپ وخن وک سک رطح ےس اغبئ رکےن  ی ج

 اھت۔ ارر اظرہ  ے رہ  ااکم اھت۔



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 407 

 ۔ ےانیرکن انڑپانھ  ے ہک ریح ےسی۔۔۔ وموٹ۔ اوس دصیف ۔۔۔ جنلیچگیہ

 رپ زیلپ اکررکنیگ ینک وس دصیف انریح  ی آپ ےن۔۔۔ گیہ ایرک ن انر ے۔ مہ وکبس ریح بآپ اکایم گیہ لیر

 ۔اجبےئ اجںیئ لبیٹ

 رےفق رےفق ےس ےتجب ر ے ر وشر ےس لبیٹ زرر

 ےئگ ےھت۔ ےیرزٹل اےھچ ر ے ےھت ان ےک اکرڈز رپ ررنش اتسرے انب ن ےکنج

 میاو۔۔۔ ارنر ڈیم ولخمق یتگل  ی ےچین ڑپاھات راہ  ے  ا۔۔۔ لکش ےس و مت ولرئ ڈمل الکس ےس یھب ناعایل ںیہمت

وبڈن ونھبرں وک  یر رھپ۔۔۔؟ زشاء ےن اینپ یھت ابت و ںیہن اہمترے سب  ی رزٹل انیل اسیاو ا ریہ ڑپیتھ ںیم

 رطح اتن رک وپاھچ۔ وتسمل  ی یسک

 دصیف ہاسیل ۔۔۔ و اہمترا امشر یھبڑپھ ںیتیل اوں، ااھچ اوات مت یھب ریہ ڑپیتھ یہ ںیم میارنر ڈیم اہک ںیم کیھٹ

 ےھجم ڑپاھات راہ  ے۔۔۔؟؟؟ نسک ےن اہک ہک اعایل ہن اوات ارر ںیہمت راولں ںیم

 کتہ وسحمس ںیہن ڑپےنھ ںیم یزیو ارگن زی۔ ارگنےتھجمس  ںی ںویک ڑپےنھ وک اگیل ںیم میارنر ڈیم اپاتسکین ںیہن اتپ

 ۔یھت ڑپیت ڑپینھ وخن رپ ربج رکےک الینیط بج اںیھن یھت رکیت ایوک اس رتق رشم آ رںزیرکےت۔۔۔ ہکلب ارگن

 

 ۔
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  ی ےنیہگج۔ زابن  ی زابن ان  ی اہجں وکیئ ںیل ھکیس زابںین  ی ن ای یےس اسر رمیض اوقام اینپ ینررس

ےگ  زابن ےک آےگ ڈاھل نب رک ڑھکے اواجںیئ اثتب رکےک اینپ یگدیراحض  ا دنسپ رہ اینپ وکشش رکے ر ںی

 ۔ ے  ا اویگ زابن ےس ایھچ زابن ان  ی وکیئ  ی ہک ن ای

رگنن ےک  وبڈن۔۔۔ ابولں وک زشا ےن اہھت اگلےئ ریغب یراہ رکات اھت۔ ر رہ وٹنھگں اہمترے اپس اھٹیب اکزنم ںیم یلع

 ۔ےکٹھج ےس اشونں ےس رپءےم ایک

" وٹہ رپ نل ر ۔ تلصخ "میظعر ںی وکےن ںیم یھب ےک یسک ن ای وخانیت اپاتسکین ینعی۔ رک رہ یئگ ھکیاےس ن ارمہح

 ۔ ںی رطح اجسےئ۔۔۔ رخف ر رغرر ےس رساشر رھپیت ےغمت  ی ۔۔۔ یسک ںی اجں ےس اثنر ریتہ

 ۔۔۔ ی رچیاشلگن رٹل زبسن اک اوٹسڈٹن  ے ںیم رہ

 ڑپاھ اتکس  ے۔ رچیےس ااھچ اشلگن رٹل اانت القئ  ے ہک رپررسیف رہ

 اتپ اھت۔ اانت القئ  ے، آرخ بس وک ےسیک رہ

 ۔رہ یئگ نگن یس ارمہح

 ۔او؟ ارمہح وپےھچ انب نرمہ ہن یکس ریہ یتیل نشاس ےس ویٹ مت

  ا۔۔۔ اتین نشارر وک ویٹ و رہ یسک اجن وھچڑںیت ایکس مت

 ۔۔۔یگل ےنین ناھکیئ رطح دب زما یس  ی وگیل یااکچ رک رہ ڑکر ےک وکونں وک ازہتساہیئ اووٹنں
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 ۔رہ یئگ ،یتھکیلکش ن زشا  ی ارمہح

 وجاب وساھج۔ یہیارمہح وک  ،امیتن ںیہن ڑپاھ اتکس ںیم ںیہن راربٹ ےس ااھچ وکیئ رس

 ت۔ آج لک اےکس اسھت رظن ںیہن ےسیرک الےئ اگ رہ۔۔۔ ر ایھٹک ںرٹاایف یر ے۔ اسر راک رارج ڈیف ینویامون، رہ  ہن

ارر رہ  یھت یرس ااجنم ن یٹویڈ ےس #وٹہ  ی یدنارامیآات۔۔۔ زشا ےن لمکم ا ںیہن رٹناپیڈ ۔۔۔ رہ یھبآںیت

 ۔یھت اویئ تلفغ اک اکشر ًاعطق ںیہن اس ںیم

 ۔یئگ یلچ ریغب ےیوجاب ن یھب وکیئ ارمہح

 اےس بیجع ،یھت اجیت اجین نہایےک  ام ےس ز Pacifica  ی Gravity Falls وج یھت الکس ولیف اس  ی زشا

 و رشاریت ےس زگریت بیبج رہ رق ینعیےاہک اجات ارر وشں وشں یھب اگاگ یھب یوبلماست ےننہپ رپ ڈیل بیررغ

 ۔ےتیاڑاےن ےک ادناز ےس اہھت رہلا رک "وشں وشں" رکن اوٹسڈسٹن یھکم

 ررنش ےھت۔رہ اوٹسڈسٹن ےننب ےک ااکم ات اکیف امظعری۔ ےکنج رزیھت یٹیب  ی ریڑبے رز کیاپاتسکن ےک ا زشا

المزم ےس اخمبط  ولیاےنپ لحم امن رھگ ےک رھگ ےس ےیل ںرکنشپ ےکوسیپ ےسیج  اخمبط اویت ےسیےس ا ارر رپررسیف

سکب،  ،ملق،ونٹ۔اس ےک وجےت  زگیب اتکسےھکیہن ن اےس اس ابلس ںیم نرابرہ وکیئ او۔وج ابلس رہ نہپ یتیل

 .....اوٹسڈسٹن وک اول اےتھٹ ہک رک ًاتقیقح ھکین ہک اںیہن اوںیت یگنہم اینت ںیزیچ ینررس  یہ یسیوبلماست ارر ا

و اس ےک  ہیایک ہی۔ارر ایل دیرخ راعق.... اس ےناںیہن ۔ایک رجات  ی  ی ےندیرخ اس ےن اںیہن ایک اف”

 “۔ ںی یھب اہھت ںیم
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آاجےت  اگاگ ےک ڑپکے وجےت یہ یاعمل  ے۔اسرے ٹجب ےس و  ڈیل ہیرغتب اک  اپاتسکن ںیم ےیل ایس”

 “۔ ںی

 ںیم ےاگاگ ےن اپک اوفاج ےک ذریخ یاھت ارر اس ڈیل  ایرجات ےس اس ےکہنم ہپ ہہک ن یےن ڑب وجلیئ رجنم

ہنم اگل ا اس ےک اشن ےک  ےسیر ےسیرھب رک اےس وھگرا....ارر سب.....ا وموجن اسرے ابررن وک آوھکنں ںیم

ابر اس رحتک رپ  یہک ےس۔ا وفن ےک اسھت رصمرف یھت ےک نرران رہ اےنپ آیئ نن رچکیل کیالخف اھت۔ا

افدئہ ہن  و یھب اتین ھچک ہہک یھب ہک وکیئ یھت اج اتکس اھت رہ اانت ابررن اےنپ اسھت ریتھک ایک ۔رپ ایکیھت اج یکچ رسزشن  ی

رہج ےس    ی ۔دنینکلک  ی ریوصت وج انھت  ی ےھٹیب رر ںیم ہک زمے ےس یلھچپ ایک ہیاس ےن  دیاوا رکات ۔زم

اگاگ ےن  یوھکل رک وتمہج رانہ۔ڈیل یوپر لکشم رت او راہ اھت رس وک ڈےنکلھ ےس ررانک ارر آںیھکن وج انھت ےک ےیل

 ۔رحتک  ی ہیرطف رخ رک ےک  وج انھت  ی ےس ڑھکےاو رک ےھچیپ اباقدعہ رکیس

 ۔نگن رہ یئگ الکس

 ںیریوصت ۔ارر ابرہ لکن رکامرٹسچن  یاننس و آپ الکس ےس آرٹ او اجںیئ ںیہن آپ وک رچکیل  ارگ”

 دقر لمحت ےس اہک۔ ےن یسک رس نیج“۔ںیااتر

 ےس اشےن ااکچرکاہک۔ یزاس ےن ےب  ای“اکم اک اوا و.....  ےارگ یسک اننس”

ے اس  ی یہک نیج رس

 

جظ
ل

 ......البہبش ااہتن یھت  ی یدبزیمت ہیر ے۔ ےتھکیلکش ن 
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ز اوےت  ںی ںاہیےنکیل ںیہن ےک کلم ںیم آپ”

ج

ر
ز
س

اوٹسڈسٹن آپ وک ڈنفز عمج رک ۔الکس ےک رگرگنم وکر

 ںینے ن یاگ ۔مہ آپ وک ڈرگ و آاج ےیئ اجںیئ .....بج ابت رک ا ھکیسےگ آپ رگگنم الکس ںیل ںین

 “ےگ۔

ز ےل رک آےئ  ںی و”

ج

ر
ز
س

 “؟ آپ رگرگنم الک

 “۔یگ ںیڑپ ینیل ےھجم یھب ًانیقیاکمےمل اوےئ و  دیزم نر نیت ےآپ ےکاسھت ریم ارگ”

ارر ان ےس  ےک آسف یئگ دعب از رہ رس نیج ریہ رس اکھج رک یھٹیب ہک اسرا رتق الکس ںیم رشدنمہ اویئ اینت ارمہح

 ۔ذعمرت  ی

 رہ رکسماےن ےگل۔“؟  ںی ذعمرت رک ریہ ںویک آپ”

اجات  ے۔ارگ  ایک ولعمم  ےہک ااتسن اک ارتحام ےسیک ۔ںیمہ ںی ںیہن بس زشا ےسیج ! امہرے کلم ںیم رس”

نانا  ےہااہ۔ریم دقم ڑباھ رک ان ےس آےگ لکن اج ا ںیہن ےن یھبک آےگ لچ ر ے اوں و ںیم ےریم رپررسیف

تشپ ہن  رک ہن ولکن،ااتسن رتحمم وک یھبک اوااتسن ےس آےگ  ہن او اجےئ یھبک ںویک اک اخہمت یہ زدنیگ یاہمتر ےتہک  ںی

 “ ے۔ ےب انیب ااہتن نرےج  ی ہی۔ؤاھکین

 رہ رکسماےئ۔“اجاتن اوں۔ ںیم”

نج  اوٹسڈسٹن  رضرر ےتلم  ںی ےسیا ںیم رہ نشیس ےساوں ںیہنج ںیم زان وخش تمسق رپررسیف ںیم”

اوٹسڈٹن اھت  ا۔گنھج اپاتسکن اک اطبل ملع نراسل ےلہپ ریمرطح اوےت  ںی ،امہرا ارتحام رفض  ی مہےکےیل
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اتن رک  یرسرپ رتھچ ےانلچ ،ریم آےگ ے،رہ انگہ اتھجمس اھت ریم راتفر آہتسہ رکاتیل اینپ اتیل ھکیےھجمن ،اہجں یہک

  ےس اس ےن ریم کیوک ڑکپ رک ےھجم اکر  ک وھچڑ رک آات اھت،ا یرتھچ یاو اجات اھت۔ریم وخن الیگ

 
ی

 ےلیگ ےابر ٹ

نر  اتب ےنیل ہی۔ارر ےھجم ایک ںیم وموجنیگ وس اوٹسڈسٹن   ی رشم ےک یئک یسک اکم اس ےن ریغب ہیارر  وجےت اصف ےیک

  رہ اےنپ 

 
ی

 ۔اپاتسکن ےل ایگ اسھتہک رہ ٹ

  رہ اےنپ اسھت اپاتسکن ےل ایگ اتب ےنیل یھب ہیےھجم  ارر

 
ی

 ۔نر ہک رہ ٹ

مہ  ،ںیہن وقم  ی یاہمتر اویگ یاہمتر یطلغ یاوات۔ اہمتر بصعت ںیہن ااتسن اوں ارمہح، ااتسن ںیم کیا ںیم

زشا  یئک اوں اپاتسکن ںیم۔ااتن ۔ ںیماپےنل راےل ںیہن ایےےنبصعت الیھپ ،بصعت وک متخ رکےن راےل  ںی

 رھبا ڑپا اواگ۔ ولوگں ےس یھب  ے ہک اپاتسکن اطبل وفغر ےسیج ہیوخش آدنئ ابت  نکیل ،اویگن

۔ ارمہح

ئ

 الوجاب او گ

 او۔ یتہک ےسیج ریہ ناھکیت ریٹوینویےےسیا آےئ رہ اںیہن ریٹوینویابر زشا ےک اپاپ  کیا

 ۔۔۔۔  ے  ا اپاپ؟اواجےئ یگ یامہر یھب ہیےدنچ اسولں ںیم اےلگ

 اپاپ ےتہک اوں۔ ٹیوس ارر

 کش۔۔۔؟ وکیئ

 اس  ک راسیئ ًانیقیارر  یھت ریتھک نیپسچل رےنھک ںیم ںیربخ ےک ابرے ںیم ناعایل وشں وشں زشا یھب ہیےو

 ۔یھت اویکس رصف ارمہح  ی رہ راسیئ ۔۔۔ نکیلاویگ  ی وکشش یھب احلص رکےن  ی
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۔ اس اک رزٹل ااھچ راہ اھت ارر اظرہ  ے رہ یھت رہ وخن وک اناس اوےن ےس ررک ریہ ےھٹیب اکزنم ےک ابغ ںیم یلع

 اھت۔ یکسج این(uni corn) وکن ینویےن اےس  ناعایل ےک نونں ںیم ازمزگی۔ ایھت وخش ںیہن وخش اورک یھب

 ۔ںیم  اھکیئ  ی نارر اعایل یھت ٹچ یھب رپ دیفس ےک گنیس یناشیپ

Keep calm and ride a unicorn into examz. 

 وکن رظن آات  ے۔ ینویےہیرپ  لبیٹ یرہ اوٹسڈٹن ےک اڈٹس مک ر شیب ےک نونں ںیم ازمزگیاھت۔ ا  اھک

ز ھچک  

ج

 
ے  ںی ںی ےتیوک ن زرشیرف زس

ی

کلی

ج

ن
ےن  ناس ےب ربخ ارمہح وک اعایل ۔۔۔ نکیل۔۔۔ ھچک رھگرں ےس ےل رک 

  اولعمم یس کیا اس ںیم ارر ےسیج یتیل ھکیو اس ٹچ وک ن ےک نرران رہ کھت اجیت یرایت  ی ازمزگیاھت۔ ا اینے ن

 ۔ےس رھپ ےس ڑپےنھ یتگل ارر رہ نت نیہ اطتق وعن رک آاجیت

 وھپل ےل رک ارر اتہک۔ دیفس ےلیپ اس ےک اپس آات۔ ےلین دیاش ناوات و اعایل بس ےلہپ اسیج ارگ

وھپولں اک  رٹسمس ںیم ےاس ےس ڑبا وھپولں اک المگ ےلم اگ، رسیت اےھچ رزٹل رپ ںیہمت ابر اس ےس یھب ایلگ"

 ۔۔۔" رہ رشارت ےس رکسما رک اخومش اواجات۔وگنام ےلم اگ۔ ارر وچےھت افلنئ ںیم

  ۔۔۔اگل ایل رماھجےئ وھپولں ےن ارمہح ےک رگن ڈریھ اسرے

 ۔آیئگ یریاھٹ رک الربئ رہ

 "؟ یاو ڈنیم یسیک"
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__________________________  

 ؟ یاو ڈنیم یسیک

 رکرا راہ اھت۔ وشیا اتکںیب ااسنن اکرل اینپ نیاک وحنمس رت ریٹوینویارر  ،یھت رکرا یکچ وشیا اتکںیب اینپ رہ

رک ا او ارر  رےس اھنن مب ایت مگناےس دلج از دلج اس ویچ ےس ےسیج یزیت اٹپےخ وھپڑ راہ اھت ارر اینت ےسیےس رہ ا مگنویچ

 او ا او۔۔۔ ارر رھپ اس ےن رہ مب رپ نے امر ا او۔ رایت یہ رہ مب اس ےک ہنم ںیم

 وکن قحتسم اواگ اکرل ےک مب اک۔۔۔ نیےس رتہب ارمہح

 اج ا،اس ےن اہھت ںیم ایڈکس اک الچ اےنپ ادنر اک نھک ارر ھچک اہرٹ راک ںیم نہایزشا اک ہصغ۔۔۔ ھچک ےس ز ھچک

 اس ےک رس ہپ نے امرا۔ اتکوبں اک ٹیس ومیٹ ،رزین نیت یڑکپ

 ،ےک بس الفں الفں ارر الفین اوےگ مت، اہمترا اخدنان ارر آےگ ےھچیپ کےس نرر راہ رکر۔۔۔ ڈنیم ھجم

 ۔آگ رھب رک اےس وھگرےن یگل اہک ارر آوھکنں ںیم ۔۔۔ مت ےس آےگ اک رقفہ اس ےن ارنر ںیمںالف ای

انرھ انرھ ڑھکے آےت  بیےک اہھت اکم رکےت رک ےئگ۔ اچپس اسھٹ ےک رق نیریالربئ رپ ڑھکے نیت اکؤرٹن

۔ الھب رگ ںیئگ الجنم ےک اہھت ےس اتکںیب ی۔ ذرا نرر ڑھکاھکیاجےت اوٹسڈسٹن ےن اباقدعہ رک رک اس رظنم وک ن

 ۔ااھٹےن  ی اتکںیب نہایاےنپ رزن ےس ز یھت یرضررت ڑپ الجنم وک ایک

 اکرل۔۔؟؟ ارر
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اٹھپ ارر نوھاں اکونں،آوھکنں،  اک ےس الکن،   مب اس ےک اڑبے ےک ادنر یہ ،ات اڑبا رک ایگابچ مگناک ویچ اکرل

مت۔  ینعی۔ ۔۔۔۔۔۔اھکین ،اےساھکیرک ارمہح وک ن ارر آوھکنں وک ذرا اس الیھپ ایاس ےن رگنن وک زرا اس مخ ن

۔۔۔۔۔۔آاہں۔ ءترجا اینت یالٹس ڈک۔۔۔۔۔۔۔۔اہمتر ی۔۔۔۔۔۔ن ی۔۔۔۔۔۔۔مت ڈنیم

 ۔یس ۔۔۔۔۔مہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ارہ۔ ۔۔۔۔۔۔آاہں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ارب آیئ

 امرہک یکیارم ےک ےیل انریآوھکنں ےک اسےنم ال رک ا رطف ااھٹ رک اینپ اس  ی ںبل رکسماات نر اایلگن ریِز

watching you ( ی ویراگنچ  ) ےس ابرہ لکن ایگ یریالربئ ےتی.........ارمہح وک نےتیوک ن انریا نیکمھ_ 

 _رہ اینپاھت_رھپ ےس رراں نراں او ایگ او ایگ زیرف ڑپےن ےس ر ںی اک اموحل وج اس ےک رس رپ اتکںیب یریالربئ

ارر اس ےک اہھت ےس  ایرطح اےکس اسےنم آ الھچرے  ی نم یسک کیا اکرل¿ایک ہیارر  ابرہ یلکن اھبنسیتل اتکںیب

اکرل  ں,اتایلاکم رکےن ںیم ہیےمک رتق ایل یھب مک اوں ےگ اس ےن اس ےس یھب نر ڈنکیس ےک ےک ایگ نیھچ اتکںیب

  رپیپ کیا ارر ارمہح ےک ےیل ےک ےیل

 
ی

 ...........دعن ٹ

 .........ارمہح وخف ےس ڑبڑبایئ احتل ںیم یس زی.........رفےل ایگ اتکںیب  ی یریالربئ

 یری.....ارہ'رہ الربئایل ںاگنپ ویک اس ےن اکرل ےک اسھت اجنپیب ¿ایک اس ےن ایک ہیے.....ارمہح اک رس وھگم ایگارہ

 اضعئ رک نے اگ_ارر اےس رجامہن رھب ا ڑپے اگ_اانت رجامہن اس ےن و اینت اھت...رہ اںیہن ےل ایگ اتکںیب تیکلم  ی

.......بج رہ اکرل  ی ںویک افش یطلغ ےس وپےھچ اس ےن اینت رمہح. اہلل ایھت ںیولکنا اتکںیب یخیارر اتر یگنہم

اکرل وک  رطف اھبیگ اھت_رہ زبسن وکسل  ی رانھک ہاےیہ ںیہن ہصغ یھب اکرل اسیج و ریتھک نامغ ںیہن اسیج

ے

حی

ےڈوھڈنےن رپ اب و 
 
ئ

ز

ج

ز
م
اکرل  آ اجےتو یھب ےک بس رےتش نار یھب اے ےک آےگ ےھچیپ آیئ  اوجزن'یس ایوبڈن'اڈن 
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 ےک اپس اجےن اک وسچ ریہ نےس اعایل ارر ےب یسب یھت یڑھک ںیم ررڈی ا ڈوھڈنا اج اتکس.رہ زبسن وکسل ےک اکر وک

 _و رھپ ےس ےسیکیھت  ا یمھت یہ یپکپک ایکس یھت یل ھکین یرسن رہم آوھکنں ےس یتکلھج ابر وج ایکس یآرخ .نکیلیھت

 .....ےک اپس اج ا ڑپا اریاےس ر اجیت اےکس اپس یلچ

 ؟ایھجل ںاس ےس ویک مت

 .....ااھت ریم لچ ایگ نامغ

 .....اکرل وک وفن رکےن یگل اریرک اوں ......مت رپ وکسن راو....ر ھچک

 ......اڑےن یگل ںلکش ےپ اواایئ اس  ی ںیہن ںویک لک نے نے اگ....آج یہ  ے ںیہمت ایہہک ر رہ

ےن  اوکس اکلہ اکلھپ رکےن  ارینے اگ  ا.....ر و رہ ںیہمت یوخار نن  ی کیا ںینے امر ےن اس ےک رس رپ اتکںیب مت

ےلھچپ راےعق  اری..........ارگ مت وہک واہل ےس اج ےک اک نرں اس ےک ررم ےس_رایابت وک زماح اک رگن ن ےک ےیل

 _ .ےکس رھک لااکس ایخ یھت ہک وکشش رکیت ےس ادقسر رشدنمہ یھت

 _اوں لک  ک اک ااظتنر رک یتیل ںیہن

اھت اس ےک ررم ےس اھچہپ امر  ہاےیہ انیےس ہہک ن اریاےس ر یھت رہزگ ںیہن یوخار نن  ی کیا ہیے....نکیلنکیل

ول  ہیاےکس اسےنم ڑھکا اھت. ےیل اےلگ نن اکرل اتکںیب یھت او یکچ ریاب ن ےل آےئ_نکیل ایھب ےک اتکںیب

اس ےن  وبول....اتکںیب یےلہپ ےھجم وسر اتکس.نکیل ھکین ررےت اوےئ ںیہن ںیہمت ...... ںیم یڈنیم ین ہحیارم

 ...افحتظ ےس تبحم ےسیھت اھتم ریھک ںیم ٹیپل ےک اسھت نرونں ابزرں  ی ےنیس
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 آراز یلکن یرم یرم  ی ہحی....ارمیوسر

اپس نر وس ولگ وگاہ  ےریم ینعیاھت  اھکیمک ےس مک نر وس ولوگں ےن ن یھت یامر رتق مت ےن ےھجم اتکںیب سج

 وگاہ دیےھت...... مشچ ن

مت رپ وپرے نس الھک اپرڈن اک  رھپ ںیم ےس ےب نلخ اویت ریٹوینویاو اتکس اھت...مت  ایک او  ا اس ےس ایک ھجمس ریہ مت

 ؤںایم ؤںرمح نل تہب اوں۔وھچاٹ اس ایم و ںیم کیا کتہ زعت ارر اقالتہن ےلمح اک رہاجےن اک نوعا رکات۔نکیل

وک مک ےس مک ہار وس ولوگں وک و اننس  یوسرےی ے۔اب اہمتر یھب نریتس ۔ارر رھپ مت ےس رپاینااس نل  ے ریم

نرونں اشلگن ڈاپرٹن ےک “ےس اکم ےل راہ اوں یااصنف دنسپ  ے۔البہبش ںیم ںیہن نہایھچک ز ہی ا۔ ہاےیہ

۔ارمہح او اجیت یرسحت وپر اےنت اوٹسڈسٹن  و ےھت ہک اکرل  ی ر وجار ںیم بیابرہ ڑھکے ےھت ارر راہں ارر رق

رک  وخانفک یطلغ امرےن  ی وکاس،سج رتق اس ےن نھک ارر ےصغ ےس ڑھبک رک اتکںیبےن رھپ ےس اس رتق وک 

 ۔یھت ڈایل

 “یوسر”اہک  ارر دقرے دنلب آراز ںیم اھکیرک اس ےن آس اپس ن چنیھب بل

وہقہقں ےک  آوھکنں ںیم یلین یرہگ اگلےئ ذرا اس رمک ارر رس وک مخ نے رک ڑھکا راہ،اس  ی ےس اتکںیب ےنیس اکرل

،رھپ اووٹنں وک  اھکیرطح رگنن امھگ رک آس اپس ن  ی ہکلم اعہیل انا ےس اس ےن یسک یاٹ ےنٹھپ ےگل۔ڑبوجار اھب

 او ارر اس  ی ایوک دصہم ناچنہ ابزعت تیصخش اررراقر  اس وصرت احل ےن اس ےک وقیم ،ےسیجارانًات اگبڑ ایل

 .....او اسھک اتمرث اویئ
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ےس ااشرہ رک ےک ارمہح وک رگنن امھگ  ڑگبے اووٹنں ےک اسھت اس ےن ایلگن“اوا..... ںیہن وتمہج یہ وکیئ”

 ۔اک ااشرہ ایک ےنھکیرک ن

ارگ رہ  ینعی۔یگ رکےہک آرخ رہ امرٹسز رکےک ایک یھت وسچ ریہ ہی....رہ و امھگیئ ےن ًاعطق رگنن ںیہن ارمہح

رمح نل اےس وحنمس ےنہک راےل  نہایز ر ے اگ۔اس اکرل ےس ںیہک اجےئ و اسیک وھچڑ رک الاور یلچ ریٹوینوی

 ےھت۔

اکرل “وپرے دنپرہ الھک اپؤڈن اک نوعا رکرں اگ۔  ے۔ںیم ایےن الان ارنہ دبل ن ۔ںیم ےلچ اج ا ہاےیہ ےھجم”

 اجےن اگل۔

رکف  اتکوبں  ی  ی یریرکات اےسالربئ دشت ےس الچ رک اہک ۔رہاجےن اک نوعا  ورہ ایک یےن وپر ارمہح“یوسر”

 اس اوایگ زیابر رھپ رف کی۔اموحل ا اھکیےس ارمہح وک ن ترفق ڑپا اس ابر....بس ےن ریح نہایےس ز ۔اکیفیھت

ےس ہک رہ و  یز۔اکرل ےن اناےئ ےب ایٹمس آیئ تریح ۔آوھکنں ںیمرطف ڑم ںیئگ ارمہح  ی ۔رگنںین

“ےےزیرف”وک وگل وگل امھگ رک  ںویلتپ ےک اپس ڑھکا  ے آوھکنں  ی اسےلسموک لح رکےن ےکےیل ارمہح ےک یسک

 ۔ اشتن اس اوایگ ۔ےسیجاھکیاو ےکچ اس رظنموک ن

 مت تہب ھچک رک یتکس ہک ررےن ےک العرہ یھب اثتب اویئ ارر ابت یھب کیھچک رتہب راہ ے۔اس ےس ا ہی”

ے ....ںیماتکںیب ول اینپ ہیاو۔ امکل رک یتکس ینعیاو۔

ی

ت

ج

نے راہ  ںیہمت اوں،نکیل و ںیہن اتین(hint) ہ ی

 “۔اوں۔رھپ ےتلم  ںی
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۔ارر اجبات اغبئ او ایگ اتیل  ی رںالھچ رک ریپ اوا ںیم رطح یہ  ی نرہ اعایل اتیاک ااشرہ ن یےس اہاکن  ر ںاویلگن نر

 اس ےک رس رپ نے امرے ۔ ہااہ ہک رہ راسپ اتکںیب ارمہح اک یج

 اویئ ےس اکیٹ ڈیلب زیت اتکںیب یاجےئ ،اسر ایےس اکنل ن ریٹوینویر ے ہک آرخ اکر اےس  ر ے امریت امریت

 ے  اکرل ےن ایک ہیہک  یھت رک یتکس اثتب ںیہن ہیےیھب ےھت رہ یھبک ےیک ےس نر وصحں ںیم ں۔احفصت نرایمںیھت

 انا رک ا ڑپا۔ امہنرج یےساھبر  ےئگ اپؤڈنز ںیم ےس عمج ےیک امکیئ تنحم  ی ۔اےس اینپ

 ..... وحنمس ااسنن نہایرپ وموجن بس ےس  ز زنیم اکرل

نے ڈاےل ،وج اجنپب  دباعںیئ یہک رہ اکرل وک رہ اسر ایآ ںیم یج  ی ،اسیکس ،وس ںیہن اھک یکس نن رہ اھک ا ںیہن نر

ہک  ۔ےسیجنے یکس یہ رہ اےس دنچ ارمہح اٹپئ دباعںیئ ۔نکیل ںی یتین ںیم ںڑلاویئ اخدناین یتیررا وخانیت  ی

وھبت انب نے۔مت زدنہ  ہایس رگے ہک ںیہمت ےسیمت رپ وٹٹ ڑپے اررا یلجب و آامسین بج ابنل اھچںیئ امرٹسچن ںیم

 ینوی۔نل ربناہتش او رک مت امرےن ںیگل ںیخیچ یہ ےتھکین ےک بس اوٹسڈسٹن ںیہمت ینویرطح ، رمنر  ی راو نکیل

 _" ےک ولڑم نب ےکچ اورت ای  یاکرل "ڈ karal ہک  مت رات وک وس و حبص اوھٹ ہیےایوھچڑ اجؤ ارر  یہ

وسحمس اوات اھت  ہیدشت ےس  یاےس وپر او یئگ کیےس ا ولوگں ںیم رپ بس ےس نیھک راعق ےک دعب رہ زنیم اس

ڈہ  ہو اےنپ آپ وک ایس یھب این ابر رہ اےس ناھکیئ کیاھت ا اتین ںیہن ناھکیئ اےس ںیہک ن ے_اعایل او یئگ ےک رر ایلیک

وساتچ  ےس وپےنھچ اگل ؟ رہ ایک ہحیابر رہ ارم کیا ؟ڈوھڈنر یگ مگ او اجؤں و مت ےھجم ےسیک ںیہک اپھچےئ۔ ارگ ںیم ںیم

 اجےئ ۔ رانھک اھت ےک اےس ڈوھڈن ایل ااظتنم یھب  ہیراتہ  ے ؟  رہ مگ اوےن اج راہ  ے ارر اےس 
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  ۔اکٹمںیئ یھب ںایلتپ  ہاسھت اسھت ایس ےس اہک نکیل یگان ےبمل اکونں ےس ۔۔۔۔۔۔۔ اس ےن دیجنس اہمترے

ےبمل۔۔۔۔۔ارر  ہیناع رکات اوں  اھت ںیم ےگ ےھجم ادنازہ ںیہن ںیاانت امہ رکنار انا رک ہیےانشتخ ےک ےیل یریم

 ےبمل او اجںیئ

 اجےئ۔ ےس ڈوھڈن ایل یات ہک ےھجم دلج 

 اںیہن اکنےل اس ےیلاھت ارمہح اےس ڑبے ارر ےبمل اکونں ےس اچہپن رک ڈوھڈن  ا  ےس مگ او ایگ یو رہ دلج اب

 ۔ ۔۔۔نہ ابت یھت فیلکت اکیف نکیل ابت یھت ومعمیل اپھچ رک راتھک اھت ایک ںیم یڈہ

 ےس اسلکیئ یےن اےس تہب نونں دعب  آوفسکرڈ ررڈ رپ زیت ہحیالماقت ےک دعب ارم یراک ےک ابرہ آرخ اہٹ

 رہ رےشک راےل ےس یتہک  راشک اوات و یتہک یالاور ہگج راہں وکیئ اکش سب  ی یھت سب ںیم ہحیاھت ارم اھکیالچےت ن

ےک آرخ اب رہ اہکں اانت رصمرف راتہ  ے ےک رظن  یھت ہایتہ انھکیرک ا  رہ ن راےل اک اھچیپ یاوڈ ذرا اس رسیئم  ایھب

  رکےن راال، اس ررڈ ےس اس ےس نرر اھبگ راہ اھت ررڈ رپ اس ےک اسھت لہچ دقیم آات ایس ںیہن یہ

اھت پھچ اج ا اجاتن اھت  زنیہ آات اھت ۔رہ راعق ںیم رہ اےس رظن ںیہن رکچ اگل  یتیل ےکپچ ےس زبسن اوکسل ےک ےنتک یہ رہ

 یڑھک یپھچ وکےن  ںیم ےک یسک میزویم ینویڈوھڈن اکناتل اھت ارثک رہ  ںیم ینویےیڑب رہ اےس اینت و  ااکرہ  یھت ہحیارم

 اہکں  ے ارر اےس کیھٹ ہحیےتلچ ےتلچ اےس وخاب آ اجےت اوں ےک ارم ےسیج اتاج ےک ڑھکا او اج ارر رہ ےھچیپ اویت

ز   ایم ہحیولعمم او ےک ارم کیھٹ

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 وخاب ںیہن ہیوک  ہحیےک آامسن رپ سک رطف وحم رپراز  ے  ارم ینویاہجز ام

  اورے؟ ںوک ویک یہ ناے ؟ اسرے ااہلم اعایل ںویک وک یہ ںآےت ےھت ےک رہ اہکں  ے؟  اسرے وخاب اعایل



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 421 

 ےئ؟آناب سک ےن اھکیس رےنہ راےل وک رشمیق رغمب ںیم اس

 ہن رک  ےس ابت رکےن  ی ن ا رکات ان رگرں اک ابناشہ رہ بک انب ؟رہ نرابرہ اعایل اکناتل ارر اظرہ یھب ڈوھڈن

ی

ت
ّ
 م
ہ

رتق ےنگل راال اھت ارر  اوےن ںیم وج ھچک او اکچ اھت اےس کیھٹ  ن۔ ان ےک نرایمیھت ہایتہ انیل ھکیےس نi ۔رہاپیئ

 ۔۔۔۔ رممہ یھب

 

 

 ۔۔۔۔۔ ںیم یھٹم رتق ےک اھتل رپ اھت ارر رتق تمسق  ی رممہ

ےک  رباتہین سب ارر دنلن یسکیٹ کیدنلن ڈلب ڈ  نیب گیب یو اب ھچک  ا راہ اھت۔ ۔۔۔۔۔ڈ ےک اہھت ںیم ہحیارم

رز  ارر اسیئ امرک امےن اجےت  ںی ڈنیل

ی

چ ی
س

ج

ن

 کش ر ہبعش ےک امرک اج ا اجات اھت انب یسک ےک وٹسڈٹن اک ڈنیل ینویوک ام

say it all  ۔ ۔۔  ۔۔اسیئ ینعیبس ہک نر 

او  دب بیصن اسیا وکیئ دیاش ںیم ینویےےھکل  ںی ںیم  اھکیئ  ی اافلظ اسیئ ہیےس  ررانشیئ رگن ےک وبرڈ ےپ  اریجن ےلیپ

  اگ وجوبرڈ ےک کلم وک ہن اجاتن او

 ابل،التپ اس سج  ی ےلای ے ےکلہ رھگنھگ یڈی ے ۔ااکس الص  ام ا یرہش یرباطون نکیل یکیافم السن  ارم ہایس اسیئ

 ......اک رظن اک ہمشچ میارر ان رپ ےلتپ رف ںایوگل وگل ارر امن اھت آںیھکن اتھکیابمل ن  یہ نہایرہج ےس چک ز
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اک  ینویرفہتش  ے..... اک زینیم ینویاکٹلےئ. ...رہ امرٹسچن  وک نرونں دنکوھں رپ اسنھپےئ رمک رپ ےھچیپ گیب اےنپ

 .اھت نہب ارر نرتس ....رہ بس اھت ....رہ اسیئ 'اچچ'امومں'اخہل'اھبیئیج ' ا ا' اینینانا'نان

اےس  ےسیرلگنن اکنم ےک ابغ ےک نرتخ ےلت'ر .یلعوصخمص ہگج یھت یہ کیا  ی اےکس ےنھٹیب ںیم ریٹوینوی"

تہب آاسن  رہ و رفہتش اھت اس  ک راسیئ ہکنرکات اھت.ویک ایک اج اتکس اھت 'رہ ارتعاض ںیہن ایررک رک اھٹب یھب ںیہک

 "..........بلطمےس وبرڈ اکنل رک رھک اتیل ںیم اجات ارر گیب .بج رہ  افرغ اوات نرتخ ےلت آ رک ھٹیبیھت

. رہ ںیفیلک  ڈاول. اےنپ نرن ....اینپبس ونسں اگ ارر مت بس ہہک افرغ اوں .ہمہ نت وگش اوں آر ںیم ںیم"

 اخیل یروجاہت 'اہمتر اتنس.اہمترے ررےن ےک ےصق'اہمترے ہن ےنسنہ  ی ارر ںیہن وج وکیئ ابںیت بس وضفل  ی

ے  ی بیج

ی

می
قس

 رںزیچ ینررس یہ یسی' ارر ازمرپویف ز' وپمیش ااک اغبئ او اج ءاایش رمکے ےس اھکےن  ی ی'اہمتر اۂںي ےدب 

س اک لمکم ہن او  ا.ڑپاھیئ ریاک 'آےئ نن روقع ذپ دشمگیگ  ی

ی

ی

ج

مي

ج

ئ

ئ

ب

 اتکوبں اک ہن انکب ' یئن وبھج انگل' رپاین کیا او ا.ااس

 .انس ا نایےےگل رانہ'رھگ  ی ںیم اپریٹ  ناہمترا نایھ نہایےس ذ اڑ اج ا' رچکیل ںیم اک ابر ارر ےفیک ںاتکوبں ےک وسیپ

اک ہار اسہل  ینویےاسیئ ینعیےیڈیاوں."ا رنل ر اجن ےس ایت و بس ےننس ےک ےیل ....ںیم ارتعاض ںیہن وکیئ ےھجم

 . ںی ریتہ رگنش رکیت فلتخم ابںیت ےک ابرے ںیم خیاتر اوٹسڈٹن  ے .ایکس

راہ رکات اھت ہک الفں الفں نرتخ  ناشیاھت و ھچک اعمالمت وک ےل رک تہب رپ ایآ ینویے ای ہک بج رہ  ای ےتہک  ںی ھچک

ھچک ےک اپس رتق  'نکیل وکشش  ی نر ےک اوٹسڈسٹن وک اےنپ ابت انسےن  ی کیرک ررےن اتگل.اےنس ا ےلت ھٹیب

 رر ںیم آےگ  ی ےن ایکس رپررسیف  ے.اب ارگ یسک ناشیرک رپ رہ ےباکر ابوں وک ےل اھت ارر ھچک اک انہک اھت  ی ںیہن

ابت  ایک ررےب  ی و اس ںیم ایل ھکیاگناوں ےس ن وک ذرا رتیھچ 'ارر دعبازاں اسیئایل ھکیڑلےک وک رکسما رک ن ےھٹیب
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 ںڑلویک اریتےتلچ رش ںیم ررڈی.ارر ارگ اکرر ے  ںی اوات ہک رہ آرخ رک ایک ولعمم ںیہن وک و وخن یھب  ے.رپررسیف

 اوجناےئ رک ا و اےس و رھب رک ااکس ہمشچ ااتر رک اھبگ ںیئگ ںنم ےس اےکس اسےنم آ رک نارئہ انب رک ویکٹچ کیےن ا

  ی اےس نی ےتلچ رھپےت وکیئ ںیم ینویےدی.زم ںی رصف اےکس اسھت رشارت رکیت ںڑلایک ںایلتت یسیہک ا ہاےیہ

بن  کیےل ابر دیرخ نی کیا .رہ یھباخص ابت ںیہن وکیئ ہیراہ  ے و  رک اسی ے ارر وتمارت ا اتیبن وھبچ ن کیابر

رھک رک ےل  ںیم گیب یہ یرھچ وھچاٹ اس رجنخ .....اراو. ...ررہن رہ اےنپ لھپ اکےنٹ رایل کیا ںویک یہ اک'ہکلب  ںی

سلہ اھت آرخ ایک آےئ..... اس ںیم
م

........... 

 ابںیت ہکبج ریہ  ںی امہ اویت ارر ریغ تہب ومعمیل نررسرں یک  ے ابںیت یہک تہب ن ےن وسحمس ایک دعب اسیئ ےنیہم ھچ

 اھک ارر اےس ےل  say it all ارر اس رپ ایوبرڈ انب کی.اےنس ا  ںی او اجیت ومعمیل تہب امہ ارر ریغ یک  ے کیا یسک

وک  رضررت یسک .ےلہپ لہپ اےکس وبرڈ  یاتیاس ےس ااکس بلطم وپاتھچ و رہ اتب ن تشگ رکات .اہجں وکیئ ںیم ینویرک 

 اگل لایخ ہکحضم زیخ کیا ہی.ہکلب وسحمس ہن اویئ

ز ابںیت ینپ ے مہ ا اظرہ  

ئ  

 ےسیرکےت.....ر ںیہن ےس یھب .....وخف ےس یسکرکےت  ںی اےنپ نروتسں ےس ش

ز  

ئ  

 کیو ا  ںی رشن او اجیت رطح اسرے ںیم رسرس  ی زوین یس یب رہ یب ےس یہ ےنیرک ن نروتسں ےک اسھت ش

ز  

ئ  

احل او اگ .ہن متخ  ےک وطر رپ ااکن ایک ےل اگ.ہکلب ےجیتن رکنویک رکےن اک رکس وکیئ ااجنےن ااسنن ےک اسھت ش

 ینعیےک ہن متخ اوےن راےل ےلسلس اک آاغز .... زلاوٹسڈسٹن اڈنیکس میظع یخی. .. ارر اترںڑلاایئ اوےن رایل

 یسک یئن یئن اےکس اپس آےن ےگل.اخص رک  .رہ نج  ی  ںآہتسہ آہتسہ ڑلےک ڑلایک بس  ا؟ نکیل یہیااجنم...  

 یرکن ےب زعیت ایکن الکس ںیم ےن ڈےب ڈےب وظفلں ںیم رپررسیف ایےاویت اویئ نرتس ےس ڑلایئ
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رکےن  کیرک وج دعبازاں اوہنں ےن الکس ںیم آےت.رہ ےفیطل انسےن ےک ےیل ......ےکرصف اےس  ےفیطلاویت

 .آےت وصرت ںیم .ھچک رگرپ  یںیہن ایےیھب اوےت ہک الکس ےنسنہ یگل

 ".اتگل  ے ٹویک نہایےس وکن بس ےس ذ مہ ںیم وھکی!ناسیئ"

 .آںیت ںرت اےکس اپس ڑلایک نہایاو ذ ٹمت اپوچنں ویک ینعیےاتیرطف ااشرہ رک ن  ی کیا کیااھٹات ارر ا ایلگن اسیئ

او  یڈال رک ڑھک ےاےکس رگن ریھگ وفج یھب  ی رپویہکلب وپرے  ہکیارم اک اوصل اھت ہک رباطہین اسیئ ہیےاب

 ے  اےس ھچک اتب ایگ وپ ےس'ارگ وکیئ ایہنم ےس ہن اکناتل. اےس مب ےس اڑا نر  ظفل یھب کیا ایاک اتب رہ یسک و یھب اجیت

 اکنل رک یھب ےسیپ ےک بس یہ ںننف او اکچ  ے 'وسسئ وکنیب ںیمےےک ےنیس  ے و سب اب رہ اسیئ نل اک احل انس ایگ

 .ےلھک اگ اس اک ہنم ںیہن و یھب اجںیئ ےیرک ن اےکس آےگ ڈریھ اکنل رک یھب ےسیپ ےک بس یہ ںاےکس آےگ وکنیب

و رہ ربابن او  زابن لھک اجیت رصف ایکس کیمب ےتہک.ا مٹیےک تہب اسرے اوٹسڈسٹن اےس رازرں اک ا ینوی

 .اجےت

 ایےےھٹیب ارر ابغ ںیم رکراںیئ وشیا ےن اتکںیب ےس یسک یریالربئ  ے.ےسیج رچا اھٹیب اتکںیب  ی یریالربئ وکیئ اب

نہب  ایاصبح  اتکب وچر اھبیئ ہیو  اتکوبں ےس اغلف او ایگ وک اینپ رین رہ ذرا یس 'ہاےئ ےتیپاکیف ںیم نیٹنیک

نے  اےس وسےن ںیہن ےلرک  اغبئ 'ارر اب ااکس  ریمض ںیبوفرا اتک یک  ے ےن'اس اغلف اوٹسڈٹن وک قبس اھکیسیج

 .ےک اپس آات  ے ارر اتہک  ے و رہ اسیئ  ںی یتین انسیئ ںیآراز ےک اسرئن  ی ےس وپسیل ایراہ و 
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 رپٹن ررک ںیہن ین !ےلھچپ نر وتفہں ےس ںیماسیئ رضررت یھت  ی ں. ....ےھجم وسیپرچاںیل ےن اتکںیب ںیم"

 ٹفگ یھب اس ےئلیک ین .ںیمرشٹ نہپ رک اجات ایک رپاین ریہ ںیم  اپریٹ .رکنٹس  ییھکین ملف ںیہن .....وکیئ ایگ

 ا  اوےت  ںی و ہاےیھ او 'ےسیپ انی ے.ٹفگ ہن ن یتیاھت رہ وکاسن ن ںیہن یھب انیےن اےس ن .ٹفگ ںیمایل ںیہن

نرں اگ.ولچ نر  وک دنچے ںیم یریالربئ الھک اتکںیب کیا ینب اجؤں اگ و وپر آنیم اریم !بج ںیماسیئ

 ".  ے یڑب و اینت یھب یریالربئ  ی ینوی. ںی  ے ہار الھک کیھٹ لایخ االھک.....ریم

اھت.رہ ےھجم  یقیارف بیرغ وک وھگاسن امرا'رہ ےب ہارا وکیئ رڈراویئ ےن یسکیٹ اھت ںیم لک رات ےشن ںیم آات..."ںیم االگ

 .ںیم وٹٹںیل ںیہن یھب ںوبیج ی.اےنس ریمےس دنب رک ایگ ارر نررازہ کیھٹ  ک اٹل رک ایگ رمکے ےک ڈیب ےریم

 اس ےس اعمیف ںیم ینعی...اس ےس اعمف رک نرں اگ'ںیہن ےھجم لم اجےئ اگ .ںیم اےس ڈوھڈن راہ اوں .رہ دلج یہ

 رڈراویئ یقیرپ ارف رپ وس راہ اوں.ڈیب زںیم .ناع رک ا آج آ اجےئ.ںیمآیئ ںیہن یہ امگن ولں اگ .ےھجم لک رات دنین

 ے'رھپ  اسھت اسھت راتہ  ے....رہ ےھجم ھچک اتہک ںیہن ےوسات  ے.......اہں آج لک ااکس وھبت رہ رتق ریم

 ".ےھجم اس ےس تہب ڈر اتگل  ے یھب

 ےنگل یگل آن ایھچ یر ینرتس ن ےھجم اب ایکس .....نکیل  ے نکیل ڈنیرگل رف یارر آات...."زلا ریم وکیئ

ااھچ اوں .مہ بس اےھچ  یھب  ے....ںیم ایھچ یھب یر ی ے ارر ن .......زلا ایھچرکرں اسیئ ایک  ے.....ںیم

 "؟رکرں اسیئ ایک 'رھپ ںیم  ںی
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 یوج انھت 'اہمتر ڈنیاہمترا وباےئ رف ڑل ی اھبیل وھبیل نرتس ارر یھنن یرارگ زلا وک اتب نے ہک ایپ اسیئ یہیاب  و

 ےس وج اےنس ےلگ  ی ںوسیپ ےل اج اکچ  ے.اہں اہں ان یہ نرابر ڈرن یک  ے ان ںیم ےوک ابڈیل یر ینرتس ن یرایپ

 .ےھت وسزش ےک العج اک اہبہن رک ےک مت ےس ےیل

 ...........ایےس  ا رکٹا اررںوین وطافن    ال ڈاپرٹن  ی ہنیوھچاٹ اس رتک رپ ایک ےنیابت اتب ن یس زلا وک اینت و

 یھب نیر ہیےکیےس ا رچاےن راولں ںیم اتکںیب  ی ریٹروینویااٹسف ےک اپس اجات ارر اتہک  یریالربئ اسیئ رھپ

ےڈ ڈیرب ہیابرہ رکر۔ ارر  ےس یہ ینوی ے۔ اےس ڑکپر اےس رجامہن رکر۔ ہکلب 
 
ب

ے

ج

ی

ج

ي

ے
ي 
نتھ اورک  رہ رات ےشن ںیم ہیےل،

ع ر ریہپ ےنب اکروٹن وک ن ارویرات رہ ن کیوک امرات  ے۔ ا ہن یسک یسک

گ

و  وٹٹ اجیت اروین  ی رٹنوٹسی ک امرات راہ، ا

 اس دمحم یلع و رباےئ رہمابین رہشت ےک ےیل ںیہن ےک ےیل ں۔ وسیپیتیرپ رہاجےن اک نوعا رک ن ینویےرٹنوٹسیر

 ۔ےلک وک اھبنسںیل

 اھت اتنس اھت اتبات ںیہن رہ اسیئ ۔۔۔ نکیلرکیت اخیل ینویےایےرجامہن رھبیت ینویےرہج ےس آنیھ  ی اسیھت کیا ینعی

۔۔۔ اےکس وباےئ رظن آاجیت ےک اپس یھٹیب اسیئ ۔۔۔ وج ڑل یآںیت ںرت اےکس اپس ڑلایک نہایاھت۔۔۔ اہں و ز

  ےس آںیھکن ہاےکس نروتسں وک۔۔۔ ارر ر ای۔۔۔ اویت شیوک تہب وشت ڈنیرف

 
ی

 رڑگ ریہ یھب اسھت اسھت ٹ

  ےس اصف رک راہ اوات۔ ایڑچ ینم تقفش ےس اس یھنن یڑب ارر اسیئ ہن اویت ۔۔۔ و سب رھپ ریخاویت

 
ی

 ےک آوسن ٹ

۔۔۔ ارر اس ایک ابولں وک رلک یھب ،اویئ رایت ،اپ ایک ۔۔۔ نر ےٹنھگ اگل رک کیمایل سیےن اانت اگنہم ڈر ۔۔۔ ںیماسیئ

امام اہمترے  یو اہمتر ںیھت رپ اہمترے ناتن اصف اوےت بج مت وھچیٹ یہس ےن اہک۔۔۔ اکش وھتڑے ےس یہ

 ۔۔۔ںیکس ھکین ںیہن ںویک اناوتنں رپ اتگل ڑیک
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 اپ ےس یجس کیم ناتن رظن آر ے ےھت۔۔۔۔ الگیب ےاےس رصف ریم ۔۔۔ اسیئیاہمتر اغلف امام  ںی اینت

 ےامام ریم اس  ی رھپ یھب یھت مک ریہ ۔۔۔ وبل یھبیھت ریہ ںیہن و سنہ یھب ۔۔۔ ارر ںیمںیہن آںیھکن یریم

 ےاھٹبےئ اوہنں ےن ریم ۔۔۔ ےھٹیبو ںیہن ناوتنں اک رسنیک ہک ںیہمت ںیھت وھگرےت اوےئ ہہک ریہ ناوتنں وک یہ

 ۔۔۔ایآ ۔۔۔ رھپ ااکس اھبیئایرکرا ن ناوتنں وک رسنیک

 کیا ااہک۔۔۔ ریم راہ ارر اجےتن او اس ےن ےھجم ایک اتھکی۔۔۔ رہ ےھجم نرھگ دبوب ےس رھب ایگ ےک آےت یہ سج

ےنرتس  ے ڈ
 
ب

ے

ی

شت

ی

ی

ج

ي
رضرر ھچک  یھب ۔۔۔رہ اہمترے ےیلاٹپنےئ  ںی سیک نیرت ہ۔۔۔ اس ےن ناوتنں ےک دیچیپ

نم ےنٹھگ اگل  ااگل ارر دبوب ےس ریم ےنسنہراہ اوں۔۔۔ رھپ رہ ہنم وھکل رک  ھکیاےس  ااکم ن رک نے اگ۔۔۔ ارگہچ ںیم

مک  افدئہ، ہک آپ اس ےک اسےنم اس ےیل تبحم اک ایک یسیا ۔۔۔ اسیئرکرااتیل ںیہن ںدبوب اک العج ویک ےلہپ رہ اینپ

ناوتنں اک ذرک رضرر رکات  ےریم اجےئ اگ۔۔۔ رہ رہ الماقت ںیم ھٹیب ہک رہ رھپ ےس آےکپ ناوتنں وک رکیل وبںیل

ررز ررز ےل  ہی۔۔۔رپ تہب ررؤں یگ ۔۔۔ںیماوں اسیئ اےس وھچڑ ریہ ۔۔ ںیماسیرکات  ے رہ ا ں ے۔۔۔ ویک

 ررےن ےس ااھچ  ے۔۔۔

و  اویگ اک ونلب ااعنم ےل ریہ یرٹسمیک وسں رکےن۔۔۔ آوسن اہبےن ارر اصف رکےن اک رہفق۔۔۔ بج ںیم وسں

اس رتق ھچک  اےس رضرر نھک اواگ۔۔۔ نکیل ،ےتھکیرپ رباہ راتس ن یر ےھجم یٹ ےک اسھت ےھٹیب اےنپ دبوبنار اھبیئ

۔۔۔ اہں ےک  ام رنرں یگ الان ااعنم ایس ربگ آاکچ اواگ۔۔  ارر ںیم کیامرک ز ںیم زدنیگ یاوےکس اگ، ریم ںیہن

 ۔۔۔رکریگن یہیے ے۔۔۔ ںیم کیھٹ

  راتہ اھت انس اھت بس اتلچ یہ ہیو  ںیم ینوی
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وبرڈ ڈوھڈن ڈاھڈن رک  Say it all رےھک ںیہک اجات ارر رمکے ںیم ایاہجں رہ راتہ اھت ارثک رات ےئگ اےس ااھٹ ںیم

رپ اوٹسڈٹن ےک  زنیم ایاگل رک  ےس کیٹ رکاؤنرہ ڈیب اجیت اکنیل نشیرفرٹس اےکس اپس راھک اجات ارر رھپ اس رپ اینپ

 ل اتنس۔اجےن راال اح ایاجات ارر رر رر رک اتس ھٹیب اسھت یہ

 ی ے، ریم ابلکل زمہ ںیہن ےک اھکونں ںیم ںاہی ے۔۔۔  اھکےن انبیت امں ایک ی۔۔۔ ریمرھگ اک ا  ے اسیئ ےھجم

ابر ان ےک رھگ اجات اوں۔۔۔ اسرے ےتفہ اک اچب او  کیا  ے۔۔۔ ےتفہ ںیم و ابلکل ذاہقئ ںیہن ےک اہوھتں ںیم اتیئ

رھگ ر ے اگ۔۔۔  ہن الھکنے۔۔۔ ہتفہ اوار و اےکن یہ ںویک ےھجگ زرہ یہ ۔۔۔ اپاپ ےتہک  ںی ںی یتیاھک ا ےھجم الھک ن

  امں ےک اپس اج ا  ے۔۔۔ ےھجم رصف اینپ ۔۔۔ ںیہناپاپیج

  ررےن اتگل اھت۔ یھب رپاتپ ھگنس وک رر ا ڑبا ااھچ آات اھت ےب ہارہ اسیئ ےک راہیش اجدنلرھ

۔۔۔۔۔۔ اوں اسیئ بیرغ ںویک یہ ںیم کیا۔۔۔ بس اےنت اےھچ اےھچ ڑپکے نہپ رک آےت  ںی ںیم ینوی

وفن رپا ا او اکچ  ے.....ھچ  آیئ اونہپں.....ریم بک  ک اےس یہ ںیم یہ زنیج یس ایھچ کیاپس رصف ا ےریم

وجرک اوں ےسج  اک وکیئ یدص ںیرتسوھ ااٹسلئ الان راھک  ے ہک ےھجم ےنگل اگل  ےہک ںیم ریہ ےن ریہ ےس ںیم ےنیہم

 .....آرٹ اوکسل اک وٹین“ےتسنہ..... ںیہن رک ےچب یھب ھکین

ابر  ںیاپوچن ہیمسق اھک اتکس اوں رمکہ الک اھت، .....ںیماغبئ۔رمکہ الک اھت اسیئ و ٹیلپ ای،آاپاتس انب رک رھک ایگ ںیم

ڑلاک  رمکے ںیم یھت  ے؟رہ وپاج اتب ریہ ہینج رن اک اس اپاتس اغبئ اوا  ے....انس  ے ارک اہؤس ںیم ااوا  ے ریم

ڈنھٹ  ایوھبک ےس رما..... ہتپ رکرں رہ سک رمکے ںیم ےسیک ںیم اسیئاھت.... ارر رہ وھباک یھب ڈنھٹ ےس رم ایگ

و اس ےن ڑبے  ےک اپس ایگ ااظتنہیم  ے ںیم ںیہن ےھجم ھچک اتبات یہ ....وکیئرمکے ںیم ےریم ےس....ایک
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 وخف ےس ًانیقیمت وخف ےس  وھبک ےس ہن رما او نکیلڈنھٹ ارر  دیاہک رہ و اش کجی اوےئ ادناز ںیم ڈنھٹے نکیل

 Oak....302رےج ڈنپت رمکہ ربمن ”اوں...... اہمترا رمکہ ربمن ونٹ رک اتیل رمےن راےل او ۔ولچ ںیم

 اینپ وھبت ےس ےنچب ےک ےیل ....اس  ی ایگ ایرمنہ اپ اہؤس.....ےباج وخف ارر دخاشت ےک ابثع رمکے ںیم

 “ہیرکش 2014اجےئ....نس  رپ رمکہ ایل یزہم نار

 ےیاسرگلہ رپ ےھجم ن یےئن وجےت وج امام ےن ریم ےو ےھجم ولعمم اوا ہک ریم یھکیرارڈررب ن ےن اینپ ںیم”

نس ابر اامعتسل رک ےک راہں رھک اکچ  ے....ارہ  اھت ،رہ و وکیئ ایک اامعتسل ںیہن ابر یھب کیےن ا ںیم ےھت ںیہنج

وھبل  رمکہ الک رک ا ےسیک ....ںیمہن ےیک ں کیچےن ررز اےنپ وجےت ویک سک دقر الرپرا اوں....ںیم ںیم اسیئ

 “..... ا ....مہ بس یہ اجےت  ںی مہ رمکہ الک رک ا وھبل یہ .....آرخ یھبک اسیئ آرخ....نکیل ایگ

رضررت   ی وک ،اسیئ کیرصف ا ایےک رگرپ وک نرتس رےتھک ےھت  ںوج نس ابرہ ڑلےک ڑلویک ںیم ینویےوامرٹسچن

 ک اس ےک اپس اپےئ  اوات  ے ....رپررسیف ےننس راال اکن بس وک ہاےیہ کی....ا یھت بس وک ڑپیت ہن یھبک یھبک

 ......اجےت

 ےھت۔ ےقیےس ابت رکےن ےک دنچ رط اسیئ

 رکےت۔ یہیرت  نہایز.....“رہ رصف ےنس  رصف وبںیل آپ”

 “ااجزت او و....؟ وبےل....آپ  ی اسھت رہ یھب وبںیل آپ”
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راےئ  یسیک یسیج ایے....رھپ رہ وسالت رکے.....آپ وبل ےکچ او و رہ آپ وک ایھچ وبںیل آپ”

 “.... ااجزت او و نے....آپ  ی

 نابر بج اعایل کیارر ا یھت لم ریہ ابر بج اےس اجب ںیہن کی،ایھت ےک اپس نر ہار ابر آیکچ اسیئ ارمہح

 کیا نکیل یھت آیئ لم راہ اھت....اب اکرل راےل راےعق ےک دعب رہ رھپ ےس اس ےک اپس ررےن ےک ےیل ںیہن

۔رہ اہوھتں وک ےک ااشرے ےس ررک ایل ھتو راام ےناےس اہ اھت رہ اجےن یگل ڑلاک راام اس ےک اپس اھٹیب دنہراتسین

او....آپ سنہ  اج ریہ رمس انا  ی  ی یدنہم اس  ی ںیم ینویامرٹسچن  اھتےسیج اھٹیب ےسیرےھک رساکھجےئ ا وگن ںیم

 .......چس  ے یہیےےتکس  ے نکیل

 اسل رئنیس کینرتس......اہں رصف نرتس.....رہ ھجم ےس ا نرتس  ے......تہب ایھچ یریم رہ”

رفاسن آاتکس اوں اس ےس  ....رفاسن....اس ےناہک ںیماجےئ یگ رٹسمس  ے....رھپ رہ یلچ یاس اک آرخ ہی ے

ھچ اسولں دعب   اپچن دیاسل دعب اجؤں اگ.....رھپ اش کیالچ اجؤں اگ اس ےس ےنلم.....ا ےنلم.....اہں ںیم

 وبڑاھ او اجؤں اگ ارر اظرہ  ے رم اجؤں اگ....اظرہ ےںیمہ آھٹ نس اسولں دعب....رھپںیم دیاجؤں....رھپ اش

اےس الان اگؤں  ھجم ےس ےنلم.....ںیم شیآےئ ھجم ےس ےنلم ارترپن یھبک رہ یھب دیو او اگ  ا....اش رم ا یھب

 یئگ رہ ایھب او اجات اوں.....ارر اسیئ ںویک ررےن اسیج بس وسےتچ ںیم ہی!ےےاسیئ اگ.....نکیل ؤںاھکین

ے ے ....اےس ن اپس یہ ےو رہ ریم رکےن اگل اوں....ایھب نایرطح  یےس اےس رب ایھب ....ارر ںیمںیہن

ب 

زز
ھطک
ك

 

الچ اجؤں اگ  یھب رٹسمس آاجےئ اگ ںیم یآرخ یھب ارٹسمس  ے.....رھپ ریم یاس اک آرخ ہیےھجم رر ا آات  ے....

 “...... ےگ  ا اسںیئ رھکب رک مہ وھک اجںیئ ںیم لم رک ....ن ای ںیم رٹسچن....ام
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 ریہ ھکیرااج وک نےک  شیارترپن رس اکھجےئ ےھٹیب اپھچےن ےکےیل یمن اہھت رےھک آوھکنں  ی وگن ںیم ارمہح

 ...... رم اجےئ اگ ےھدیس ےھےک ےلچ اجےن ےک دعب رہ دیس اتباتکس اھت ہک اس ڑل ی ادناھ یھب ۔وکیئیھت

 ۔یئگ یااجزت ن وک وشمرے  ی اسیئ!“ررک ول راام  اےس”

 وسیلیت کیامں اررا کی.....رہ رفچن  ے.....اخدنان ےک  ام رپ اس ےک اپس ا اانت آاسن ںیہن انیل ررک”

 “.....رچلک ا.....ریماخدنان.....ںیم ا ے.....ریم امں ےلہپ ڈارسن رہ یکچ نہب  ے.....اس  ی

رہ اپؤےگ.....مت رم اجؤ ےگ  الص احتل ںیہن اینپ و مت یھب ررک ول اےس.....رہ یئگ اکنول نکیل رتبیک وکیئ”

ابت رہ رک   ی ،سج رفچن ڑل ی یھت ریہ ھکیکٹ راام وک ن کیارمہح “ھچک رکر..... راام....اےنپ زدنہ رےنہ ےکےیل

 یس ۔امےھت رپ وھچیٹیھت ریہ وبلمس رظن آیت ںیم ،وچیلی،اسڑ ےساگ ے اگب ے ولشار ضیمق ںونیہم راہ اھت ،اکیف

رر  ۔سج ےصق وکراام اھٹیبوکشش رکیت وصرت وگدنھ رک رےنھک  ی  ی ....ےم ےس ابولں وک وھچیٹاگل یتیل یھب ایدنب

او اجےت ےھت۔ارر  رصف وخش تمسق  ےس رشرع او رک متخ یھب نرھیت  ی ینویزہاررں ےصق امرٹسچن  ےسیراہ  ے،ا

ے ےھت۔فلتخم وکلمں،امسوجں،ررا  کیا ںیہن ںینایارر  اوےت ےھت وج آ ںی یہ

ی

کلی

ج

ن
 ںوتینررسے اک اسھت ےل رک 

ےک  تایالتبم او اج ا....ارر ررا ہگج اےٹھک اورک ڑپانھ....نرتس اننب.....تبحم ںیم کیےک احلم اوٹسڈسٹن اک ا

 ۔راام ےک ابرے ںیمیھت تقیقح ،رپیہس یبس ڑکر ہیرھب ا..... آ ںی  ام رپ اگل او اج ا.....رھپ ڑباھےپ ںیم

 ۔یھت ٹلپ آیئ ابت اتبےئ ریغب ۔رہ اینپوگایل دنین وسےتچ اس ےن اینپ
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                      *.......*........* 

 اج ریہ الکس ےکےیل ارر اینپ یھت آیئ ریٹوینویزگارے ےھت ہک حبص رہ  لکشمب دنچ نن یہ راےل راےعق وک اتکوبں

 ۔ےن اےس ررک ایل ڑل ی کیا ہک اس ےک اپس ےس زگریت یھت

 “ ے؟ ....اہمترا وجات تہب وخوصبرت  ے....اہکں ےسلط ۂ ے”

 ۔یئگ ارر وھبل یہ یئگ ٹھج  وھپل یس رپ وھپل اج ا ....و رہ یھب فیاعنت رعت میظع ریہ

 “اوں۔ اکم رکیت اوٹسر ےس اہجں ںیم اےنپ”

اہمترے وٹسر اےس  آؤں یگ ولں.....ںیم ھکینہپ رک ن ربا ہن ےگل و ںیم وخوصبرت  ے...ارگ ںیہمت تہب”

 “....ےنیل

اگولں  ارکسٹ ارر الگیب اس الگیب ارراس ےن ٹھج وجات ااتر رک اس ےک آےگ ایک...“ںیہن ںاہں ویک اہں”

 اج رہ اج۔ ہیارر  ایےن وجےت وک ےننہپ ےک اجبےئ اےس ٹھج ااھٹ ڑل ی رایل

رک رک رک اتلچ  ....نکیلہن یٹلپ رہ ر ی نکیل رہ یئگ یتین یہ ںیزنہ اےس آراز تارمہح ریح“(hey).... ے”

 .....ارر اس ےک اپس آراہ اھت وکیئ

ےوکن
ھ
 

ج

 ....وب
ی
 “وکن.....؟ ے

 .....ارر وکن اکرل
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 وجات اھت۔ ابریب اس اک الگیب ےک اہھت ںیم اس

 وجات اس ےک آےگ رہلا رک رہ الچ ایگ“نالےئ اگ۔ نایےیاپس ر ے اگ....اہمتر ےریم آج ےک نن ےک ےیل ہی”

 نےرک و ایگ

ی

ت

ج

 ....اھت یہیے،او ااتینے ن تآؤں اگ....ےلھب ےس رہ الیصفت اھتہک ںیم ،اہں رہ ہ ی

 یھت رشدنمیگ یس ۔رشدنمیگرپ یھٹیب چنیب وجےت ےس یتلچ کیا ،لکشمباھکیاس ےن آس اپس ن!“اف”

 اریہن ابرہ .....اس ےن ر یھت وجےت ےک اسھت رہ ہن ادنر اج یتکس کیاھت۔اب ا اجن وک آایگ اکرل اس  ی ہی....وکیئ

رپ  ےک نن ےھت زنیم یدنب اھت،رسن اک یھب رنا نی....ااو یگ اج یکچ اس اک وفن دنب اھترہ الکس ںیم ،نکیل وک وفن ایک

ااترا ارر رصف  نررسا وجات یھب ڑگنلا رک انلچ ۔ اہار رہ ایھٹ ںویارر رھپ  یھت رجات ہاےیہ یھب رےنھک ےکےیل ریپ

 ۔ ۔۔۔سب ااٹسف   ک آیئ رجاوبں ےک اسھت یتلچ

 __ایک ارر

 ۔ ۔۔۔آیئ

 __ایک ارر

رہ ااٹسپ رپ  یھت نے ریہ ےل راہ اھت۔سب آ رک ںیہن ںیریوصت اس  ی ےھچیپ اکرل۔ ۔۔۔۔رہ اس ےک ےھچیپ یج

ڑکپ راھک اھت۔۔۔۔۔۔اس ےن وھگر رک  ......نررسا وجات اہھت ںیمیھت یرسف رجاوبن ےک اسھت ےگنن اپؤں ڑھک

 آئ اہں سب اب ۔۔۔۔۔۔  اب اےس  اقہلت نب اج ا ہاےیہ ںیم ۔۔۔۔۔۔اس ےک یجاھکیھچک نرر وموجن اکرل وک ن

وکتف ارر   اینت ںیم زدنیگ ی؟ اکرل اک وخن اس رپ اجزئ اھت اےس اسر و بک ےنب یگ ےنب یگ ۔۔۔۔۔ارگ اب ںیہن



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 434 

  یھت آےت ارر اپچن ٹنم انب وجوں ےک اس رطح ڑھکے او ریہ ےسیےس ا ینویےینتج یھت اویئ ںیہن رشدنمیگ

وھبل ر ے ےھت  ںیہن انھکیرطف ن رگنےن ومڑ رک اس  ی یھب ڈٹنالکس ےک ےئل اھبےتگ وٹس ےس اینپ یزیت

 ۔۔۔۔۔۔

  ایک لیوجات دبت یا رھگ

ے آ یئگ ںویک یدلج اینت مت

 

س

ج

ن

ے؟ 
ی 
ے

ی

  رہم ےن وپاھچ یڈیل ےتھکین یر یٹ اگہ ںیم شت

  ایک ہک اپیئ دشت ےس اانت یہ وجات۔۔۔۔۔رہ ےصغ  ی اریم

  اوا وجےت وک ؟؟ ارہ وٹٹ ایگ ایک

  رہ ےل ایگ ںیم ینویےیوحنمس ہ امہر کیا

  ؟ رہ یسنہ  وکا  ے ایک لیچ رہ

 ۔۔۔۔۔۔۔ ڈانیئںیہن

 ؟ہحیارم اویت ںیہن لیم  و یف ڈانیئ

 ینرر یسیا نےک نرایم ن ے رہ وج ااس ےک ارراعایل یہیےک  یھت اتب ا ہایتہ  ے۔۔۔۔۔رہ اںیہن ڈانیئ لیم رہ

ارر  اری۔۔۔۔اےنپ ےک اک ازلام ر یھت رکیت ےک ےئل وسچ ایل ےنین ابت رہ ارثک وخن وک یلست ہیاک ابثع انب۔ ۔۔۔۔۔ 

  رہ وخن ذدمار یھت نہایارر اکرل ےس ز اریبج ےک ر یھت رکیت ایاکرل رپ نال ن
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  یھت الکس او یکچ یلہپ راسپ آئ و اس  ی ینویبج رہ   

ے ابیق
س
س

 ےالک
ی
ز

ج

  ایاگلات اس ےک اسےنم آ ںایرطح القابز رہ دنبر  ی یھت ےل رک رہ اج ریہ  ر

 ول الان وجات۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی

 اھت ارر ایکس ایگ اینے رک اکٹ ن ںیریکل یبمل ےس یبمل ڑمچے وک ڈیلب ۔۔۔۔۔سج ےک الگیبےن وجات آےگ ایک اس

او  ریہ لکش ایک ادتبایئ اج اتکس اھت ہک اس  ی و اامعتسل ایک ےک ےیل چرسیوجےت وک ر ۔اب ایسیھت نب یئگ اھجرل یس

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن  نکمم یہہی ے۔۔۔۔۔۔۔ رہزگ ںیہن ےننہپ ےک ےیل اپؤں ںیم نکیل یگ

  ےل  انیل ےس  ای اھت مت امرٹیک ںیہن یتمیق وجات اھت نکیل ااھچ

  ررک ےکس اگ ںیہن ررہن آج اےس اقہلت ےننب ےس وکیئ ےس اس ےک آےگ ےنلچ یگل یرہ زیت 

 ۔ ۔۔۔۔۔ یڈنیم ین ہحیارم اب  ک اہکں یھت مت

  اوں ںیم ینویبک ےس اس  رٹ رٹ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم رٹ

بس  ہیارر وضفل ےئگ  راکیب آئ اب وساتچ اوں و اوسفس اوات  ے ےک ےسیک ںیہن ںویک ںاہیبت ےس  مت

 وھکیآات  ے ارر ن انیاو  ا ےھجم رتق وک عمج رضب ن ںاہیاب و مت  اوسفس اوات  ے نکیل نہایاسل۔۔۔۔۔تہب ز

زے ڑبے اخدنان اوےت  ںی یم ایشیےن انس  ے ا ےک ںیم اسیج  ںی ارر ںینہب نرںیتس یھب ینتج یاہمتر

ی

 بیںز
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ل مت یسیج  ںی وج ھچ' است 'آھٹ' نس ںینہب یاہمتر ینعی
یلک ب
 ںیم ںیم ینویےامرٹسچن الب ول ایس یھب اںیھن  ںی اہں وج 

مت اےنپ  رباےئ رہمابین ر ے ۔۔۔۔۔۔نکیل آاسین آےن ںیم رک ےک ڈنفز اےھٹک رک ولں اگ ات ےک اںیھن ھچک یھب

رک راہ اھت   ابںیت ےسیالؤ ۔۔۔۔۔۔رہ اس ےک اسھت اسھت ےتلچ زمے ےس ا ںاہیوک  اکرنب اکیپ کیا کیا یسیج

اتکب دبل  ےن امرٹسچن ںیم وک ںیم نرہٹپ دبل نریتس اجنپب  ی او۔۔۔۔۔۔۔ یج اتکب دبل نریتس نرونں ںیم ےسیج

   ا ؟ ایک ۔۔۔۔۔کیھٹ ایاک  ام نے ن نریتس

 

 ۔۔۔ اھکیآوھکنں ےس اکرل وک ن ارر رشارے ایتلگ ر ی ہحیارم

 زیریس نیم سکی۔ ۔۔۔۔۔مت ارھک یل  اک رپ ایلگن اگل رھپ اینپ ےنھکیوک ن ہحیتہب زمے ےس ارم ررک ایگ یھب اکرل

ارر  وفن یگل ریا ےن اکونں ںیم ہحی ے ارم اخل لج رک ٹھپ ریہ ی۔۔۔۔۔ریم وھکین ہیاو  ریہ اکم رکیت ںیم

 ایرک ن زیت زکویم

 

 رشتنم راہ۔  ک اضف ںیم ریتشپ رپ ن اکرل اک ہہقہق اس  ی۔ این رک

 رگنن او۔۔۔ آ۔۔۔خ وھت۔۔۔ ایک ان ناوتنں ےلت اکرل  ی ناتن رپ ناتن امجےئ ےسیج ےسیرک ا ھٹیب ںیم سب

 رہ۔۔۔ یھت وسچ ریہ

 ۔۔۔۔ نر دبر گنج اویتیتیاک وجاب رھتپ ےس ن ٹنیرھپ ا ،یسیج اریر ایےاویت اکرل یسیج یھب ںیم اکش
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 اوا  ے۔ بس اطع ایک ہک اس اکرل، افل، اشل، وک یہ ںیڈال ن رتبیک وکیئ ذنہ ںیم ےریم یج اهلل

 نوک ڈوھڈنات راہ اھت ارر بج اعایل نرہ اعایل دیاھت۔ اش او ایگ اغبئ یہ ًابینے رک رقت ےس قلعتم نیکمھ ناعایل اکرل

 ںیم یریاعنت ےس وبجمر اورک رہ اےس الربئ اوا اھت۔۔۔ اینپ و نرابرہ ارمہح ےس اس اک رکٹاؤ ںیہن راسپ آایگ

 ۔وگلاایل اےس اےنپ ےھچیپ ارر ارمہح ےن رھپ ےس ےسیج اھٹیب ڑیھچ

اجات اھت  ایاھک ا اھک ۔۔۔ ہن یہیھت رکیت ایآ ںیہن انب اےس دنین وہشمر اھت ہک اےٹل اکم ےیک اےکس ابرے ںیم یھب ےسیر

 ہی۔ ےتیےس رےنہ ہن ن لپ نیچ رپس ارپسگن سکف ےھت وج اےس یسک ڈاھےچن ںیم اس ےس۔۔۔ اےکس ااسنین

الھچگن من  ایدقم رپ الھچگن  ںیراورہ ایگ رطح ےنلچ ےک دعب ارپسگن اےنت اکرآدم ےھت ہک نس دقم ااسنونں  ی

 ۔ہال رضرر الان اتیل

اک اکم  ایلگن وھچیٹ اکھت  ی و اےکس ابںیئ اکچ انیل ںیزیچ  ی اجےت اوٹسڈسٹن ےک اہوھتں ےس اھکےن ےنیپ آےت

ےک  ےنیل ابٹیئ زمےنار یس یس یڑب کینر اہوھتں ےس ربرگ ڑکپے، ہنم وھکےل اھکےن راال ا ینعیاھت۔۔۔۔ 

ے اشنیقئ ی۔راہ۔۔۔ یع ںیہن  ے ہک ربرگ یہ رکچرں ںیم
ک
ےربرگ اکشر 
ی 

ززف
ظ
ارر ااشرے ےس   ںی ےتھکیسنہ رک ن 

 ۔۔۔اتبےت  ںی

 ۔۔۔اکرل

ےک  ربرگ اکشر اکرل  وک لکشمب ڈوھڈنات اےکس اپس اجات  ے ارر اےس رشم نالات  ے، و ااٹل اکرل اےس ااظتنہیم اب

 ۔۔۔اج اتکس  ے۔ آرخ ےسیک ایاگل ازلام ےسیک ایٹھگ اسیزبسن اوٹسڈسٹن رپ ا کی ے ہک آرخ ا اتین نیکمھ اپس اجےن  ی
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 ۔نابیت یسنہ اینپ آیئ اریوک ر رات

ارر اٹلٹئ  یھت ریوصت یااٹسپ رپ ےگنن اپؤں ڑھک راہں ایکس ،وفن اےکس آےگ ایک  ے۔۔۔؟ اس ےن آیئ ایک ہی 

 اھت۔۔۔

 اک ااجتحج۔ الیڈنم نسلین  ی دیوٹےنٹ رپ نرر دج رڈاکیاک ر یوس اسہل رسن ںیم امرٹسچن

 اج ریہ  ی ںیہن ےس اس ےس ابت یھب ہجویک نیتایز  ی رطح یسنہ   ی ااغفن یلب ڑکپے یسک اکرٹپ رپ ٹیپ اریر

وک  اری۔۔۔ ارمہح،ریھت ولٹ وپٹ اوریہ ےسیارر ا یھت آیئ ۔ ڑپھت اھکےن ےک دعب آج رہ اےکس رمکے ںیمیھت

 ۔یھت ریہ ھکین

 اواجےئ اگ۔ آہتسہ آہتسہ بس کیھٹ رایعق دیاش

کب ااکؤٹن  وک وک اےنپ سیف ریٹوینویے۔ اکرل ےن آنیھرہ یئگ یہ ارر سب یھٹیب یئگ ھٹیب رکیل وفن اہھت ںیم ارمہح

س اس  انر ر  ا ینویےہک آنیھ یھت تمہ ںیہن اینت اھت۔ ارمہح ںیم ایرک ن رپ گیٹ ریوصت ایکس ںیم

ی

ی

ج

مي
ک

 بایےک 

اےس رر ا   ںیھت رھب یئگ یس رمںیچ آوھکنں ںیم ایکس رک یہ ھکین ریوصت ہکحضم زیخ یسیا ۔ اینپڑپیتھ ےک ےچین ریوصت

 ۔۔۔یھب رک یسنہ ھکین ھکیوک ن اریآ راہ اھت ارر ر یھب

ےک دعب  ڈیرپ ۔۔۔ ینیچیھت ےس رھبوپر ابغرے وھچڑ ارر وھپڑ ریہ زدنیگ ی۔۔۔ ریھت اجریہ ۓاپلگ او اریر

اےس  ےسیج یسنہ  ی اریر  ۔ کیلسنہ ےکس یگ اھت اب رہ اترمع ںیہن نیقی۔۔۔۔ اےس یھت یکس ےس ارمہح رکسما ںیہن

 اجات  ے۔۔۔ اویہ کیھٹ بسنن  کیہن ا کی۔۔۔ ایراواجےئ اگ ایپ ہک بس کیھٹ یھت ااشرے نے ریہ
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  ے۔ ایہفحت ن ایک او امرٹسچن ےن ںیہمت اجیتن مت

  ۔وبل اپیئ اریوک لکشمب ررک رک ر لیڑکھچ ر  ی یسنہ اینپ

 اکرل۔۔۔"

  ے۔ اکرل ےس ونازا ایگ ںیہمت

 "تمسق او مت۔ وخش

 

اوا رنم  ہیاک ااسحس .اب ....اہں اب.....اےس  وموجنیگ اوا ےن ارمہح وک اینپ یڈنھٹ ےس آیت ڑھک ی یلھک

 .رہلا ایھٹ کیا ... .وکسن  یای...... اےکس نل وک وھتڑا رقار اس آرکیت ں......رسوگایشیگل

 نکیل'ےرطف اوں یگ کی ا ارمہح؟رہ بس ا مہ ھکل ر ے  ںی زیےس قلعتم وج ڈارئ نرراہین یمیلعت ںیم ینویامرٹسچن "

وک اسنہ اسنہ  ں.مت اےنپ وپےت 'وپویت ا ونلب ااعنم رگنن اوں یگ  رمق اوں یگ ںیم یاوٹسڈٹن ڈارئ یاہمتر ںینایوج 

رطح   ی وخش تمسق او  ا مت........ انقمسیط او......ینتک ےس امال امل او یکچ نرںایے.رہ رطح  یرک امر ڈاول یگ

 " .او ہک آر .........ےھجم اتسر. ....رالر رطف یتچنیھک مت اینپ

 تہنم وھکل رک ریح اریزررنار وھگاسن امرا......ر رمک ںیم و ارمہح ےن کھج رک ایکس وک دنھپا گل ایگ اریےتسنہ ر ےتسنہ

 . ..... زرر ےس اینت امرا.رہ یھب ںہک ویک یگل ےنھکیےس اس ن
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."ارمہح یتکس ھکین وک وبر اوےت ںیہن ںاہمترے وپےت ' وپویت .ںیماھت اھک اج ا ہاےیھ یھب ںیم یڈارئ یھچک اہمتر"

اکم ارمہح ےن  یہی.یگل ےنیارر اےکس رس وک ےکٹھج ن رھب ےیل ںیم ںابل ویھٹم ےن ایکس اریےس اہک.ر ےن وصعمتیم

 .ایک

 . اکرٹپ رپ ولٹ وپٹ مھتگ اھتگ او ںیئگ نرونں

دمر  ڈنیاہمترے ےصق انس انس رک اسنہ اسنہ رک وخش اتفگر رگ اںیہن اوں ےگ.ںیم وبر ںیہن ںوپےت' وپویت ےریم"

 یاس ارمہح ن امں زیلپ ڈنیےگ ہک رگ ےکپچ ر ںی اسھت یہ ے.رہ رہ رتق ریماوےن اک اطخب احلص رک ولں یگ

 ". ا انسںیئ ابںیت الٹس ڈک  ی

 ".رکف ہن رکرBall Ginger.رکرں یگ ایاہمترے ےصق انس یھب ںیم"

************************ 

او؟"نانا وپھچ ر ے ےھت .تہب ابر وپھچ ےکچ  رک ریہ تیافک ای ے  ایامرٹسچن ےک راج سنہ!مت ےن رکسماات مک رکن"

 ےھت

 "؟اوں  ا .......لکشم  ے زدنیگ کھت اجیت"

 .لکشم  ے ہک ایک لکشم و  ے."رہ نانا وک ہن اتب یکس"

 ". ے  ا و اسیئ اتبںیتکس ارگ ےھجم ںیہن"
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 ".نانا ےیل ےریم ےس ےلہپ  ںی آپ اسیئ"

 ".اہک اج اتکس اوں 'ان ےس بس ںیہن یبیرق .....ھچک رےتش ےنتک یہ رھپ یھب"

رپ  یھت .نانا ےس رہ بس انہک ہایتہیھت یئگ ےک اپس یہ ابت وک ےل رک رہ اسیئ  ی نہہک ر ے ےھت.اعایل کیھٹ نانا

 .ہہک ہن یکس

 یہک اشن امن ر ے'ےتہک  ںی اہمترے امومں ںیہن 'نکیلرک ا ہا ےت  ںی یاشن  ی ناہین یامں ارر نان یاہمتر"

 ". ںی ںیہن مت ولوگں ےک احالت کیھٹ  ے'ایھب نوھم ناھم ےس رکین

 "اوہنں ےن نانا؟ ابت  ی ایک ہی"

 بس کیھٹ .آہتسہ آہتسہوھبےک رم ر ے  ںی ےس 'مہ ایک امں ےس ہک وپوھچ اےنپ اھبیئ یےن اہک اہمتر و ںیم یہی"

رقض وک عمج رک راہ  ے .اخدنان  ےی ے.انمعف آےن اگل  ے.رہ اہمترے ن او ریہ ناکں کیھٹ او راہ  ے.رادج  ی

رکے اگ.اہمترے امومں وک اس  ںیہن رخیچ لوضف ںیم یاھت ہک رہ اشن ایےس ہہک ن اےنس یسک ںیم بیرقت کیا  ی

 ".ربخ او یئگ ابت  ی

 "نانا؟ ےتہک  ںی اباب ایک"

'اب وج ھچک عمج ابت ارر یھت 'ےلہپ  یںیہن یہ  ںی وضفل ےسیپ اک انہک  ے ہک اےکس اپس اضعئ رکےن ےک ےیلرادج "

 ااکس اسھت ںیہن ےن اس ربے رتق ںیم  ے .یسک اھکی.رادج ےن ربا رتق نگل ایگ اھت 'رہ بس ناکن  ںیم

ےہن ن رقض ےک  ام رپ دنچ زہار یھب ےن یھب یسک .اخدنان ںیماین

ئ

 ے بس  تہب دب نل اس او ایگ دج.رای 
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 اہمترے اپس یلچ  ے ہک رہ ڑپےنھ یک  ے ای ک ہہک ن ہیےس  ر ے .رادج ےن و ناہین ینگنم ہیےس.لکشم  ے 

'ےسج اےنس ایہکس اےکس اکم آ .....ارمہح'رادج ہہک راہ اھت ہک ااکس ریہ اسل نراسل ںیم یاشن ر ے یگ اجےئ.اویت

اپس آات  ے۔اتہک  ے  ے۔ابر ابر ریمرکات  ے ںیہمت نایاھت۔تہب  ارر اخدنان راولں ےن وھکاٹ ھجمس ایل

 یتہک ایک ....راہین و اباب وک ااسحس او ایگ....”من اوںیئگ آںیھکن ارمہح  ی“۔ریہ اویت یتایاہمترےاسھت تہب ز

 “ ے۔

 رکر ،ایک اکم یھب ۔راہں ڑپوھ یھباجؤں یگ نررسے کلم ںیہن یسک  ےاس ےن رم اجؤں یئگ ایہہک ن اصف”

 ے  ریتہ وسیت ای ے ریتہ وفن رپ یگل ای“کلم اک ۔ ،ےھجم وکن اس رٹسنم اننب  ے یسک رضررت  ے اےنت رابل اپےنل  ی

ررح اکم   ی ۔زدنیگ یھت و ارمہح  ی آرام نہ زدنیگ“ےرضررت  ے الھب۔ اےس ایک وھچڑےن  ی آرام نہ زدنیگ اینت

 رصمرف....لمع ےکاکم ںیم رانہ.....ملع ےکاکم ںیم  ے....رصف اکم....ےتلچ رانہ.....رحتک ںیم

 ایاہکں  ےہک اضعئ رکات رھپے...وس رک....رر رک   ااسنن ےک اپس اانت رتق یہ ںیم زدنیگ یس رصمرف....اینت

 ۔ںیم ومج یتسم

 امتےش  ی ،اےس لیھک ااٹھک رکےن ےک ےیل  ے۔ریخ یئگ اطع  ی ےک اکم رکےن ےک ےیل ااسنن وک الھبیئ زدنیگ ہی

 رکندبل اجات  ے ،ااسنن ویک ںیم اتگل  ے۔ڑچیک ےنیرہھٹ اجےئ و دبوب ن یھب اپین اج اتکس۔افشف ،اھٹیم ایک رظن ںیہن

ر ے  تم ے ارر ات ایق رہ ےش.....رہ ےش ہمہ رتق رحتک ںیم وخن وک رہھٹا رک ربابن رک اتکس  ے۔اکانئت  ی

 ۔  ے۔رسارس انمیف انمیف رےبت  ی و ااسنین ہی  ے۔اتکس اواک رمبکت ےسیک ہ۔ااسنن اسنک او رک انگہ ریبکیگ
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رکف  یہ سب اس  ی کینانا وک ا“۔؟ ںی اج ریہ اویت ںویک یرہگ اینت ںاخومایش یراہ رکر ارمہح !اہمتر یتسنہ”

سنہ رک  ےس ازہتساہیئ بیرتق اکرل اس ےک رق ایس ۔کیھٹ این اھکی۔ارمہح ےن نانا وک سنہ رک نیھت

 وکیئ اغبئ رکات اوں۔ہلئسم یہ یھبےیسنہ ہیےیاہمتر ہہک راہ او ....ایھب اھت ےسیج اسیزگرا....اس اک ادناز ا

وجےت راےل ےصقےک دعب اس  ےک اپس آیئ ۔نانا وک اس ےن ابےئ اہک ارر اسیئآگ گل یئگ ۔ارمہح وک ےسیجںیہن

 ۔وسچ یکس ںیہن رتبیک یھب کیا وکیئ اکرل وک زما اھکچےن  ی ،نکیلایےن الھک ذنہ ڑلا

اج اتکس  ے  ایل وھتڑا تہب دبہل و مج ےس یھب”ابت انس رک اس ےن وشمرا اماگن ۔ یوک اسر اسیئ“وشمرا نر۔ ےھجم”

 ےنسنہ اگل ۔ اسیئ“۔

ل ریم ےتسنہ”
یلک ب
 “ےتگل او۔  ےسیج نانا یج ےاوےئ مت 

 “ان انتج وبڑاھ اوں۔ ںیم ایےوجان  ںی ےسیج ےاہمترے نانا ریم ایک”

 “اوےئ مت ان ےنتج اسنہ ارر وصعمم ےتگل او۔ ےتسنہ”

 ںویک ل۔آرخ اےس مج اک ایخیھت وسچ ریہ ےک وشمرے ےک ابرے ںیم ۔رہ اسیئےےن اوٹن ڑیکس ارمہح

 رصف اپچن وپڈن ںیم اک وجاب ھچک و اھت،رہ یھب ٹنیا اھت،نکیل اک وجاب رھتپ و رہ زگ ںیہن ٹنی۔وگ ا ایآ ںیہن

 ۔

اج اتکس  ے  ایل وھتڑا تہب دبہل و مج ےس یھب”ابت انس رک اس ےن وشمرا اماگن ۔ یوک اسر اسیئ“ےھجم وشمرا نر۔”

 ےنسنہ اگل ۔ اسیئ“۔
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ل ریم ےتسنہ”
یلک ب
 “ےتگل او۔  ےسیج نانا یج ےاوےئ مت 

 “ان انتج وبڑاھ اوں۔ ںیم ایےوجان  ںی ےسیج ےاہمترے نانا ریم ایک”

 “اوےئ مت ان ےنتج اسنہ ارر وصعمم ےتگل او۔ ےتسنہ”

 ںویک ل۔آرخ اےس مج اک ایخیھت وسچ ریہ ےک وشمرے ےک ابرے ںیم ۔رہ اسیئےےن اوٹن ڑیکس ارمہح

 ۔ رصف اپچن وپڈن ںیم اک وجاب ھچک و اھت،رہ یھب ٹنیا اھت،نکیل اک وجاب رھتپ و رہ زگ ںیہن ٹنی۔وگ ا ایآ ںیہن

ہک رہ ارثکالکس  یھت ںویھچک  خیاتر ۔و مج  ی ک اج ا ہاےیہ خیاتر اس  ی مج ےک اپس اجےئ ،ےلہپںیمہ ارمہح

 کیا کیاک ا ینویےرکات اھت۔مک ار شیب ہیاھت وج  و ںیہن رہ االیک ںیم ینویےیاجات اھت۔اب وپر ایاراتھگن اوا اپ ںیم

  اس میظع رےس اچپس اب ہاسیل اسل ںیم اوٹسڈٹن اےنپ وپرے یمیلعت

ج

 ےس رضرر زگرات۔ھچک اس اسحن

ج

اسحن

ارےتگن اپےئ اجےت۔ھچک رہ ہگج  اوےت۔ھچک الکس ںیم بس یہ  بایےضیف زگارےت....ھچک مک،نکیل نہایےس ز

 .....ہگج یھب ہگج.....بلطم یسک یھب ارر تہب ےس یسک

 ۔ یلھک ،آھکن ںی ےھٹیب سب ںیم آپ

 ۔.....آھکن رھپےس یگل....سب یلچ ےس سب دبیل یدلج“۔و تہب آےگ آایگ ںیم ارہ”

 ۔ایگ ۔الہپ رچکیلآایگ و تہب ےھچیپ ںیم ارف”

اوش دنم رمح نل  کیےک گم وج دعبازاں ا ےکاکیف ۔وجیل آیئ راسپ ںیہن  ے۔وجیل یئگ ےنیل اکیف وجیل

وک وسےت ےس  ارر وجیل او رک ےباکر او اجےئ یگ یڈنھٹ ہک اکیف  ںی ےس ااھٹ ےیل لاوٹسڈٹن ےن رصف اس ایخ
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ل یھب انیااھٹ ن
یلک ب
 و گل ریہ یھب  یرایپ ینتک ےئ ے  ا ارر وسےت او وس و ریہ ی ے۔ےب ہار انمبس ںیہن و

 امر اکچ  ے۔نکیل یھب ےٹنیھچ  ی اس رپ اپین  ے ارر اکؤرٹن نیم اکؤرٹن رپ رس رےھک ارھگن ریہ نیٹنیک وجیل  ے۔ریخ

 The tab  ےلرک ریوصت رہمابن ےن اس ےک ےلھک ہنم  ی رطف آےت یسک  ے ۔اکؤرٹن  ی دبوتسر ارھگن ریہ وجیل

ررزم،راش  ،ابھتںیم ررڈی،نروتخں ےلت،الکس ےک نرران ،وکر ےک ابوغں ںیم ینویےینعی ے۔  ین جیھب 

.....وکن و رضرر یہ ںیم و اخص وطر رک ارر نیٹنیک ںیم یری،الربئٹنیروٹسی،ر،ےفیک ب،ابزارررزم،سب ،ویٹ

و ارروکڑا  ،ارریھب ےک ےچین ںارر رکویس و لبیٹ ےکنونں ںیم زمزگیاجات اھت۔ا ںیہن ایہنم وھکل رک اراتھگن اپاھت وج 

....ارر رہ و ںویک مج وک یہ کیو زسا رصف ا اس ارھگن ےس وفحمظ ںیہن ۔بج وکیئپھچ رک یھب آڑ ںیم نان  ی

 ےس۔ مسق راولں ںیم ینررس اھت یہ

 .......رایل ارھگن ےنیل دنب رکےک دقریت مسق آںیھکن یلہپ

 رہ ولگ اشلم  ںی مسق ںیم ی.....نررس رایل ارھگن ےنیل  دقریتوھکل رک وخن رپ ربج رکےک ریغ مسق آںیھکن ینررس

 رک ںیہن چیم آںیھکن اےھچ اوٹسڈٹن اک اطخب اپےن ےک ےیل کیارر ا وک رتہب انبےن ےک ےیل رڈاکیر وج اےنپ یمیلعت

 نکمم  ے۔ اسیاہں .....ا ....یجوھکل رک وسےت  ںی اںیہن

 رکرا راہ  ے ۔ وشیا ےس اتکںیب یریالربئ امر،نٹ

 اہھت وک اتکوبں رپ رےتھک اوےئ۔“۔ںیرک ن وشیا ہیارر ےھجم ںیرک یذرا دلج رہمابین رباےئ”

 ۔ نیریالربئ“اہھت  ے۔ اریم ہی”
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 لسم رک ۔ آںیھکن“ذماق رکراہ اھت۔ .....ںیم ارہ”

 “۔ںیرک ن وشیا .....اںیہن اتکںیب نیت یریم ر ںی ہی”

 وشیا نیشم رگیارر ن رٹاامعتسل ویپمک ری ے....مہ اےنپ ز تیکلم  ی یریالربئ ہیےک اسھت ....... ذعمرت”

 “۔ ںی اج یتکس  ی وشیا یہ رک ےتکس۔آپ وک رصف اتکںیب ںیہن

 ےتلسم اوےئ۔ ےس آںیھکن یتخس دیزم“آپ وک اسنہ ا ہاہ راہ اھت۔ ،ںیم آپ ےھجمس ںیہن ارہ”

ےنسنہ  ریہ تکس ںیہن دیزم ۔ھجم ںیمےھجم تہب اسنہ ےئگ  ںی ےلہپ یہ نر نیت .....اہمترے ےسیجلیر”

 “ےک اسھت اج رک رکر۔ نیڈ ینویارر  زاکم مت اےنپ رپررسیف ہی.....اب  ی

 “اھت۔ حیدصقم ضحم رفت اربا امن ےئگ، ریم آپ”

 “او اگ۔ ںیہن وشیا یھب ہیاہھت ااھٹ ول..... گم رپےس یھب اکیف ےرخ ڑھکا اوں ارر ریم اس رطف ناںیئ ںیم”

  ے ۔ ایآ یریالربئ بکیج اب

 “۔لم ر ںی ںیہن ولطمہب اتکںیب یریم ےھجم”

 “ ے  ا۔ اک آرڈر ںیہن نیرےتھک....ڈ ںیہن اتکںیب ںیم .....مہ نیٹنیکےسیک یھب یگ ںیلم”

  ے۔ یئگ نیٹنیک زرین

ۂر کیا”
ج

 
 “۔اکیف میرک کی۔اہاےیہ ینیل اکیف می ے ےھجمرک لایخ ا..... ریموکک....ںیہن ی
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 “۔یھب ےیل ےریم اکیف میوکک ارر رک ڈوھڈن ول ....نر رالین ںیم یااملر  ے اتکوبں  ی کیھٹ”

جے”
ج

 زررنار وھگاسن امر رک اتہک  ے ۔ اےنپ نرتس ےک رمک ںیم اجپ

ے دعب راسپ رکےناک ارانہ  ے؟ ےےھت،ریم وپڈن ےیل ےن ھجم ےس سیب مت”
طک
 “رمےن

ےر رپررسیف....“رکےن ےک دعب  کیچ اہمترے رپیپ ںیم زمزگی....اںیہن”

ب 

م

ل

 ررڈی ے....وکر آراز وگیتجن  ی 

۔کلف اگشف وہقہقں ےس وگجن اُاتھٹ  ے....ارہ ےب ہارے اھتوک وھگاسن ڑپےن رپ استک اس او ایگ وج رپررسیف

 اک اب ایک

ج

ج

 ےس۔ ےھچ اس دنیناواگ....دخا وپ اجپ

رکات  ے  یامانن اھت ہک رہ رات رھب آررہ رگن اکےس اھت...ےبہارہ...رپررسیف مسق راولں ںیم یامہرا مج ان نررس و

و رسارس  ہیہک اےس انس اجےئ.... ںیہن س اقلب یہ ان اک رچکیل اراتگن  ے ،ےسیج ےسیا الکس ںیم  ی ارر رھپ ان یہ

 اھت۔ ںیہن اک و اس ےک اپس رتق یہ ی ک ڑپاتھ ،آررہ رگن  ا۔ہکبج مج اجب رکات اھت ارر رات ےئگ اویئ ےب زعیت

و مج ےن ھچک اوصل رعض رک  ںیرشرع رک ن احلص رکین دخامت نررسے اوٹسڈسٹن ےن یھب آہتسہ مج  ی آہتسہ

 . اھت  ا ہاےیھ ےس رک انیل ےقیاھت و ذرا رط اکم رک ا یہ اب بج یھب------ےیل

 

راہش اگہ  ک نس  ےھچیپ ےس اکشر ےک ےھچیپ بسب'ویٹ-------وپڈن 5ےک رصف  ینوینن ےک  کیا

 اکشر ےک ےھچیپ ینعیوپڈنز ..... ےنٹھگ ےک سیب .......رات ارر وچسیبکیرب نر ےٹنھگ  ی ںیم نوپڈنز....... .نرایم
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ے کی ک اجےئ اگ.......رصف ا 'اشگنپ رٹنیس ںمج ابزاررں 'ویلگ ےھچیپ
ی
. اہھت اک افہلص رھک رک....زرم

  .رپ اڑکاےئ مج از وھگرگن ےیزار یہ کیرگنن وک ا ...ااٹسلئ ںیم

.مج ےک نف ےک نررسے ےتیل یھب وپڈنز اک جیکیپ .......تہب مک نررسا سیب ےتیل جیکیپ اک یہ ینویرت رصف  نہایذ

 .رامنہ اوصل

اچپس زہار وپڈن اہھت ےس  ایاکرڈ ڑکپا نے  ٹڈیرک ' ےب کش اکشر اےس الان'یتکساج یتکس ین اےس روشت ںیہن"

 "...نے

ہک اکشر  رکے اگ ارر ارگ دعب ازاں اثتب او ایگ  ے.وصعمم ولوگں وک رہ گنت ںیہن یوصقر او ا رضرر اک وکیئ اکشر

 ںیم ینویو  اتین یٹویرکے اگ.و بج مج ڈ بس تفم ںیم یہیراےل ےک اسھت رہ  ےنیوصعمم اھت و اےس اپچن وپڈن ن

 .ےہقہق دنلب اوےت

 ".(مج از آن زہ ررک ) مج اےنپ اکم رپ"

 'وصقر ....اینپکمن رمچ ڑل ی رطار دب زیمت زیت اسل ....ااہتنیئ ...رمع سیبولیج.....ڈاپرٹن ایبااکیبم نشم

 .انیوہشمر رک ن ںیم رٹناپیےک  ام ےس ڈ لفیسک  ا ارر اےس زسم ا ںےک ےبمل دق رپ ایتبھپ ررزنیل الکس ولیف

 .اپچن وپڈن ےل رک ارمہح مج ےک اپس آیئ ںیم اہھت

اضعئ رک  'رھپ اںیہنرک ےل ایگ نیھچ اہھت ےس اتکںیب ے'ریمدب زیمت 'ااہتنیئ'دب زیمت رٹناپی'زبسن ڈاکرل

 ".......وجات اوس وپڈن اک اھت ریم ھڑی.وپرے ڈایوجات اکٹ ن ارجامہن رھب ا ڑپا. رھپ ریم ی.ےھجم اھبراین
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 ھکین یہ بس اںیھن ،ےس آ ا ےک اگل ارر اکن رسخ اوےئگ۔ اس ےن آس اپس رظن نرڑایئ ارر رشدنمیگ ےصغ

 ۔ےک ےھچیپ رتیگنم ڑپا اھت و دبےل ےک وطر رپ اکرل مج  ی ر ے ےھت۔ مج اکرل ےک ےھچیپ

 او۔  ی یھب رپ اجمل  ے وج مج ےن یس  یرھب ےن ےصغ ےس اےتلب اوےئ مج ےک اہھت رپ زررنار یکٹچ آ ا

 امون ےگ۔۔۔ ابت ںیہن یمت ریم ینعی

 رتیگنم اینپ ںیم ینویمج وک  رضررت یھت رخاب۔۔۔ ایک تمسق یہ ۔ ارمہح  ییئگ آراز گیھب  ی یا ا ےبہار اب

 ۔۔۔رےنھک  ی

وکتف اک اکشر او  ااٹل مج یہ وکتف اویئ اوےت  ا۔۔۔  اےکس اپچن وپڈن اضعئ اوےئگ۔ اکرل وک ایک زبسن و ںیہن ارطسح

 ۔۔۔ ًانیقیرکے اگ  اہرٹ وک  اراض و ںیہن ٹیوس اینپ وپڈن ےک ےئیل 5ادنر۔۔ اب  راہ ولاگ ادنر یہ

قظ انسےن ارر من آںیھکن رھپ سیب ارر

ج

و  ایرفق ہن آ مج ےک اامہنک ںیم رڑگےن ےک دعب یھب ٹنم  ک مج وک ےب ن

 ۔۔یوھٹسن ن ںیم بیج ااتر رک مج  ی اوگنیھٹ ےس آ ا ےن ایلگن بس ےس وخوصبرت ڑل ی آرٹ اوکسل  ی

 ۔۔۔ھچک ںیہن نہاینب امسن او۔ اس ےس ز کیےتہک ےھت مت ااسنن ےک  ام رپ ا کیھٹ اپاپ

رہ و اےس  نکیل ڑپھت ےس ونازے یگ کیوعق رک ر ے ےھت ہک آ ا مج وک ا ہی۔۔۔ بس و یئگ آ ا یلچ وسں رکیت وسں

 ۔یھت یئگ نب امسن اثتب رکےک وھچڑ یل

مج آرخ  ہکن۔ ویکآیئ راہں ےس یلچ بل اسنہ  ے ۔ ارمہح اپؤں یتخٹپ ریِہک اکرل ز یھت یتکس ھکین نرر ےس یھب ارمہح

  گھب ڑھکا او اھت۔ آ ا ےک ےھچیپ اکر وسں وسں رکیت
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ز ن ہیےینان ارگ

ج

 ۔۔۔ارر ںیتہک ںیو مج ارر آ ا ےک اپس اکر ںیتیل ھکینم

 انس نرں۔۔۔۔ ٹیش یرٹسہ ایکس ںیہمت قبس۔۔  اب اس ارمہح ےس نرر رانہ۔۔۔وہک و ںیم مج لم ایگ اٹیب

 ربا اواکچ۔۔۔ ۔ اہمترے اسھت وج او ا اھت رہ و او اکچ ارر اکیفافدئہ ںیہن اب وکیئ نکیل

ۂل  ی وک ایلگن ینویلچ راہ اھت امرٹسچن  رطح سنہ راہ اھت۔ ااکس سب ںیہن اپولگں  ی اکرل ی

ی ج

رطح وگل وگل امھگ رک  رپ ف

 حتف اک راحض االعن رکے ارر ےہک وکن  ے وج ےھجم زچ رک ےکس۔ اینپ

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

اخدناونں ےس  یرباطون ےن اقمیم ںوساسویٹئ اوٹسڈسٹن  ی اوٹسڈٹن ارر دنچ نررسے وکلمں  ی ینویےامرٹسچن

 ہراجح ات رریغ ،خینررسے ےک اعمرشے، رمس ر رراج اتر کیاقوں اک دصقم ااھت۔ ان الم الماقت اک اامتہم ایک

اھت ارر  اینے ن ےن الان  ام ےلہپ ےس یہ ارمہح۔۔۔  ںی رقتب اک ابثع یتنب الماقںیت یسیاجانن اھت۔ ا ےک ابرے ںیم

 ۔زس اپؤل ےک رھگ چنہپ ایگڈنیرگرپ رٹسم ا رینک اھت۔ فلتخم وکلمں ےک اوٹسڈسٹن اک سیب ایگ ایارمہح وک ارےک رک ن

۔زس ڈگل ارران ڈنیارر رٹسم ا مڈیزسم ا ڈنیاہجں اپؤل اخدنان ےک اسھت نر ارع اخدنان وموجن ےھت۔ رٹسم ا

 الن ںیم ےچب۔ الماقت ےک ےئیل اسھٹ وسال وپےنھچ ےسیج ںیم ڈنکیس کیارر ا دعن رشاریت ٤ےک  ںاخدناون نیت

ے اےٹ الن ںیم ایگتسشن اک ااظتنم ایک
م

ی

سئ

ے ینر ڑب وکےلئ  ی اھت۔ ندنھ 
ھ
گ

ج

ب

 ےا
ي
ے

ی

۔۔ اےکس ہاررں ںیھت یئگ ریھک اۂںي ےی

انرھ انرھ  ےتک یھب ےس دیفس ول۔ وھپولں ےک دلگےتس اجاجبرےھک ےئگ ےھت۔  اھبںیھت ںیئگ اگلیئ ارطاف ںیتسشن

 ےریزج ارر یہ رہ یسک گل راہ اھت ےسیج اسی۔ایھت کل پھچ اجریہ امعرت ندنھ ںیم تشگ رک ر ے ےھت۔۔ رھگ  ی

 ر دقمم  ی اےنت اےھچ ریخ رپ آےکچ اوں۔۔۔ اںیہن
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ارر ارمہح فلح ااھٹےن  یھت وبلمس یھٹیب ارکسٹ ںیم ون اسہل یچب کی۔ارمہح ےک اپس وصےف رپ ایھت ںیہن وعق

 ۔یھت وصعمم رظن آریہ تہب یہ ہک یچب یھت روک ایت

 ااکس الہپ وسال اھت۔، رہ۔۔۔۔ ہیسک لسن ےس او۔۔؟  مت

 

 ۔

 ےن وپاھچ۔ مڈیزسم ا“۔ ںی اجیت یرکرا ن ںایاشن زربنیتس  ے.....دنہراتسن ںیم انس”

 ۔زجزب اویئ یارمہح ڑب“اوں۔ ،اپاتسکین ںیہن دنہراتسین ںیم”

ےس رمان  او۔دنہراتسین ںاہکےئل اجےن رپ اانت ڑچےت ویک دنہراتسین نیاڈن بس اپاتسکین مت”ےنسنہ یگل مڈیا زسم

 یہ اسیا یھبک یھب ںیم ہکیارر ارم ڑچےت،ہکبج رباطہین ےتہک او۔مہ ںیہن رنیویےاوات  ے۔مت ولگ ںیمہ ربریغص

اک احلم  اتیمہ یخیہطخ  ےوج البہبش اتر کی ے۔دنہراتسن ےس رمان ا ارر اپاتسکن ںیم ایاڈن اموحل اھتاسیج

او ےئگ و  اہیلوین ےک اچچ بج  اےنپ اکررابر ںیم رےتش ےاہک اجات  ے۔ریم “یاجنر رگن ”ںیم رپوی ے۔ےسج 

رپ ان اک انہک اھت ہک ان رہشرں رک رفس ےن  ۔ےلہپ رہ انبرس ےئگ ارر رھپ دنسھ...رایسپاوہنں ےن دنہراتسن اک رفس ایک

 رںریپ رہ اسنوھؤں ےک اسھت رتق زگارےت ر ے ارر دنسھ ںیم ۔انبرس ںیماپلگ اوےن ےس اچب ایل اںیہن

 “ےک اسھت۔ رںریقف
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 ہی۔ارمہح وک ڈر اھتہک اس ےس وسےنچ یگل ےک وپےھچ ےئگ وسال ےک ابرے ںیم مڈیارر زسم ا اخومش او یئگ ارمہح

 ۔ ایگ وسال وپاھچ اجےئ اگ ارر رہ وپھچ ایل

  ی ےس ڑلاک ڑل ی بس اوات  ے،االسم ےن و یتخس ہی ے۔راہں  یمک ارر وسچ  ی  ے۔اہجں میلعت ںیہن اسیا”

 “۔االسم ںیم اجنگش ںیہن وکیئ او االسم ربج اک اخمفل  ے۔ربج  ی یھب  ے۔اعمہلم وکیئ ایوپےنھچ اک مکح ن رمیض

ےن امر  وک اس ےک ابپ ارر اھبیئ ڑل ی اپاتسکین کیا ۔دنلن ںیماجےت  ںی ےک  ام رپ لتق ےیک توج ریغ ہیےارر”

 کشخ او ےئگ۔۔ارمہح ےکاوٹن وبںیل مڈیزسم ا“اھت۔ ایناب ن رک ہت اخےن ںیم

و   ی  ے۔زرر زربنیتس اتیقبس ن ہیےاک اقلت  ے۔االسم ںیمہ ،رہ لک ااسنتین ااسنن اکلتق ایک کیےن ا سج”

ولگ االسم ےک نارئے ےس  ،رہرکےت  ںی اسیاو وج ولگ ا ھچک یھب ،رہجاو یگ ےسیک ،و لتق  ی اجنگش ںیہن وکیئ

 ے  اتیاعمرشہ ہن اس کء ااجزت ن اقونن،امہراذمبہ،امہرا  ،امہراونجن  ںی ان اک ذینہ ہی۔ابرہ ےلکن اوےئ  ںی

ااھچ  کی،اوخن وک املسمن ولہکاےت  ںی ہی ے ہک  ہی۔اوسفس اےنپ انگاوں ےک وخن ذہم نار  ںی ہی، میلعت ،ہن یہ

۔ہن مک ہن رملس ےن ایک اہلل ہیلع یلص یبن رےرکات  ے وج وچنہ وس اسل ےلہپ امہرے ایپ ریہ املسمن رہاحل  ںیم

 “۔آپ ولگ رکےت  ںی ،انتج ادنسپ رکےت  ںی ولوگں وک اانت یہ ےسیا ۔مہ بس یھبریہ کیھٹ نہ،کیھٹایز

 ےس ےتنس ر ے ارر رس الہےت ر ے۔ یگابوں وک وغبر دیجنس اس  ی بس

 ۔وپاھچ ایگ رھپ بس ےک اخدناونں ےک ابرے ںیم یابر یابر
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 ڑبے ڑبے اوےت  ںی رھگ یھب ۔ڈگ....ایکاخدنان ڑبے ڑبےاوےت  ںی یھب اہمترے راہں ایھب ینعی”

 ۔و اس ےس وپاھچ ایگ ایاتب ےن اےنپ اخدنان ےک ابرے ںیم ارمہح“؟رےنہ ےک ےیل

وھچےٹ ےھت۔ان ےک اس وسال اک دصقم زنط  ڑبے ےھت۔رھگ اےنت یہ نہایھچک ےبنک ےنتج ز ینعی،ڑگڑبا یئگ ارمہح

ہک رہ ڑبے ےبنک انب رک  ولوگں ےک اپس اےنت راسلئ اوےت  ںی ولعمم رک ا ہا ےتےھت ہک ایک ہیاھت۔رہ رصف  ںیہن

ےچب  رہآاپ ےک ایگ رکےن رایل ےک رھگ افصیئ ،اناہکں ےس اتبیت ۔ارمہح اہکں ےس وھچڑیت ںی ےتیل اپل یھب اںیہن

 ۔ںیھت ریتہ رمکے ےک رکاےئ ےک رھگ ںیم کیےھت ارر رہ ا

 ر ےت ےھت۔ رھگ ںیم کیےکا اپچن رمکرں دشہ ےٹیب ینرتس ےک است اشن کیےک ا نانا

 ۔یابت ارمہح ےن رک ن کیا وس ابوں  ی“۔لم لج رک رانہ دنسپ رکےت  ںی بس”

 “ےگ۔ ر ںی ہشیمہ رھگ ںیم یہ کیرہ ا او و.....ایک ہار اپچن ،ےٹیب اخدنان ںیم یسک ارگ”

 “۔یگ اےنپ اپس رانھک ہا ںی رھگ ںیم یہ کیرسرباہ امں اپوچنں وچبں وک ا  ی رھگ”

 “ارر وچبں وک ؟ ںویویب ....اپوچنں وک ان  ی رھگ ںیم یہ کیا”

اگ و رادلہ رہ  رک ا ہاےیہ راگل راہش اایتخ رہج ےس ںیہک یسک یھب کیا ےس وکیئ بس وک .....ارگ ان ںیم یج”

 “۔یگ رہ رک الان ربا احل رک ںیل

 ۔آؤ( ایک)Aww ےن رتشمہک وخانیت ںونیت“ں؟ویک یگ ررںیئ ں،رہویک”
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 “۔یگ رک ا ہا ںی وخن ےس دجا ںیہن وک یھب کیا یسک رہ”

 کی ے۔رہ ا اویت یہ رشرع رکین اگل زدنیگ او اجےئ و اںیہن ںایاشن اخص رک ان  ی ،ڑبے او اجںیئ ےچب”

 “۔ون رپلنس اسیپس وی ے۔ اویت ہاےیہ یسوک رپاویئ

 ،رپلنساجںین ایک امںیئ اپاتسکین”۔اسسن رھب رک رہ یئگ یارمہح ڈنھٹ“زسم ڈگل.... یھت ابت رک ریہ ایک”

 “۔آوھکنں ےک اسےنم ہاںیئہ و اےنپالل اینپ ....اںیہنیسرپاویئ ایےاسیپس

 “۔رانہ ہاںیتہ ںیہن لپ یھب کیا ہک ان ےک ریغب  ںی رکیت راانت ایپ رہ اںیہن سب”

 ۔رتشمہک آؤ ےک دعب وپاھچ ایگ “؟ےتہک  ںی ....رہ ایکےٹیب ارر”

 “۔ ںی ہایتہ وج امں یج ہا ےت  ںی ریہ یھب ےٹیب”

 AWW(آؤ) 

 اظنم ےس اتمرث رظن آریہ رتشمہک اخدناین ۔رہ اپاتسکیناصف رکےن ںیگل من آںیھکن اینپ وخانیت ںونیت

 رہ وچبں  ی ہک ےسیک اتبےنیگل دیزم رکناررں ےک ابرے ںیم ہرریغ ، این ، ا اینانا نانا ۔ارمہح اںیہنںیھت

 ۔ےس امہ رکنار انا رکےت  ںی بسےارر اخدنان وک وجڑے رےنھکںیم  ںی اےنپ رس ےل ےتیل یذہم نار  ی رتتیب

  ےس  مڈیزسم ا“۔رک ےک ررےت  ںی نایو اےنپ رھگرں وک  ولگ وج رغمب اک رفس رکےت  ںی رشمیق ےیل ایس”

 
ی

ٹ

 ۔رڑگےن ںیگل آںیھکن
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 نیا ی۔ڈیھت یرپافرسنم ن نیرتہب اینپ ںاہی۔اس ےن ریہ یتھکیوک ن وخانیت ںرظنرں ےس ونیت رتیھچ ارمہح

ےس  اس یچب کی۔ارمہح وک رصف ایھت اےس ہمہ نت وگش نس ریہ ےس ارمہح ےک اپس یھٹیب اخومیش اے یچب

 رہ اےس طلغ ہن اثتب رک نے۔ ڈر اھتہک ںیہک

 ےن وپاھچ۔ اے یچب نیا یڈ“او ؟ رکےک رریت نایاےنپ رھگ وک  مت”

  ے۔ و راسپ رھگ اج ا یہ رر ا آاجات اھت ہک اےس یھبک ےس یہ لہک اےس و اس ایخ اتبیت ارمہح اےس ایک اب

 “۔آیئ ونتب ںیہن ہیھجم رپ  ....ایھبںیہن”

  اتبؤ؟ وخیب کیا وکیئ  ی ںاپاتسکوین

 ۔زدنہ رانہ اجےتن  ںی یھب لکشم احالت ںیم رہ

 ےن ٹھج ےس اہک۔ ۔۔ ہحیارم

  ےن وپاھچ ہحیاتبؤ؟ ارم وخیب یرب کیا وکیئ راولں  ی امرٹسچن

 ےک اترس ےک اسھت اہک۔۔۔۔ یاس ےن وبضمط وقت اران احالت وک دبانل اجےتن  ںی نیدب رت مہ

 ۔۔۔ یئگ ان بس ےک اسھت رگرپ وفوٹ یل رہ یئگ یتھکین نگن یس ہحیارم

رطح   ی اے یچب نیا یےن ڈ ہحیےلمج وک ارم یسج ےک آرخ  ی ریرقت یس وھچیٹ کیےن ان ےک ےئل ا مڈیرٹسم ا 

 ۔۔۔ونٹ رک ایل ںیم اکیپ
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There are never any winners or any looser participation is remembered 

that  and enjoy the challenge of each moments as it Aries now... 

اپس  کیارر ا یھت ےل یگ رطز اک وشڈلر گیب یریمشک کیرگم اشل ارر ا کیاامعتسل دشہ  ا اےنپ اسھت ریگ ہحیارم

 شیب اںیہن نےنکمھ ےگل ےسیج ےسیارر ان ونتں ےک رہچے ا  ی وک شیپ اس ےن ان ونتں وخانیت ںیونتں زیچ ہی

ےن  اے یچب نیا ی۔ڈیئگ ین ییاپےرک نےئ ےئگ اوں اجےت اورے ان بس وک اوم کیب  وجارہات شیپ تمیق

ے رہ وصرت اےس اینپ ہحیےک ارم این سسیاڈر لیم یاےس الان ا

ی ب

ےروپرٹ 

 
ئ

یھ
ج
  نے 

ے ہحیارم

ی ب

ےاےس رضرر 

 
ئ

یھ
ج
 ڈیےس رہ ر و ارر وخش یتمسق او یئگ باکایم اے رکراےن ںیم نیا یارگ رر الان ڈ نے یگ  

 لکن آئ و۔ ۔۔۔ یھب نیاڈن

  وھجال اھت ٹف اراچن اٹسر الفریئ 230ےاگرڈن ںیم اکپڈیل امرٹسچن

رز اسیک یدنلب ٹف  ی نر وس سیت یگ وھکین ہحیارم

ی

یسی
ج

ج

ب

ےن  اریرک ر ھکین مگ مس اھٹیب ےک ابغ ںیم ینویاتگل  ے؟  ےس ام

 بیےک رق اگرڈن ےل آئ ھچک رہ اناس یھت رک اکپڈیل اےس اےنپ اسھت اھٹیب ارر زربنیتس یآ رک اےس الچل ڈ بیرق

او  امگن ریہ اتریخ رہ اس ےس وکیئ ےسیج ےس آےگ ڑبھ ایگ یزیت اہک و رہ اینت وک اس ےن اہیئ نےس زگرےت اعایل

ات ےک مک ےس مک وسچ  یھت ارر اگل ا ہایتہ او ارر ھچک رہ اےنپ ذنہ وک ںیہک کھت ایگ ےتین ےتین اتارر رہ اےس ریخ

 ٹف  ی نر وس سیت نکیل یئگ ھٹیب ےک ےئل وھجےل ںیم ےنھکیےس ن یدنلب ٹف  ی ےکس ےک رہ امرٹسچن وک نر وس سیت

 ۔۔۔۔۔ومت ۔۔۔۔۔ یھت آ راہ اھت راہں ےس و ومت رظن آ ریہ رظن ںیہن ےس اےس امرٹسچن و ںیہک یدنلب
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 ۔ہحیارم وھگاسن ڑجا اخومش وھٹیب رمق ںیم ےن اس  ی اریر

 ایارر اسرے امرٹسچن وک وگاہ انب اھکیابر  ن یآرخ ےن نرر۔۔۔۔ تہب نرر ندنھےل اوےت امرٹسچن وک ےسیج ہحیارم نکیل

  اوں۔ ۔۔ار ےھجم اچب ول۔۔۔۔۔اہےئ ےھجم اچب ول رمےن اج ریہ ںیم

 رہبے او ےئگ ےک تہب ےس ریتق ریہ یہ ۔۔ارر الچیتالچیئ ےسی۔ ۔االچیئ ےسیا رہ

ز ےک یئک ینوی  
 

ئ

اوہنں ےن اےنپ اکونں  ےھٹیب وموجن ےھت۔وگل وگل وھجےتم وھجےل ںیم ںیم وٹسڈسٹن اٹسر الفی

رکات  ے الھب ؟ رہ  اسیا ےس اس ےک ہنم رپ اہھت راھک۔رمےن راےل ےک وکیئ ےن یتخس اریر وھتسن یل ںاایلگن  ںیم

 ۔ ۔۔۔۔۔یج ی ا؟ نانا۔۔۔۔۔نان  ے الھب الچےئ یھب رمےن اج ریہ

ز و اس ےئل یھب رہ  
 

ئ

۔ رتہب یھت  ا او۔رپ یکبس یکبس ےک اسےنم اس  ی اریوکامڈنر ر ےک رریس یھت یئگ ھٹیب ںیم اٹسر الفی

 یرھب ےن اس ےک ابزر رپ زرر نار وچیکٹ اریر رپ آےت یہ او زنیم   ے  ا؟ مت اانت ڈریت۔۔۔۔ ہب تبسن ومت ےک

 ۔رپ الچ ایتھٹ و اس یکٹچ اویت  ا او یکچ نس یس ہحیارم

 ہحی۔۔۔۔۔۔۔ارمیئگ ڈر یس ںآج  ا اجےن ویک ںیہن ڈریت ےسیا ےسی۔۔۔۔۔۔راانت ڈررن یگ اتپ اھت ںیم ےھجم ںیہن 

زے ہیاھت  اوایگ نیقی۔۔۔۔ےھجم یھت اصف وھجٹ وبل ریہ  
 

ئ

 ارپ یہ اھت۔۔۔۔مت رم اجیت راڈیئ یاک آرخ اٹسر الفی

 ۔۔۔۔یتیرک ن وکحتم اےس نیب

ےھت رہ  وج ولگ ان ےک اسھت ےھٹیب یھت ریہ ھکین آس اپس رشدنمہ یس ہحیاھت۔۔۔۔۔ارم اھت راہں اکرل ںیہن رکش

 کچ۔۔۔۔۔۔۔ ینویےویےایاب رک نےھت امہرا و زمہ رخ ےس وھگر رک زگر ریہ ررںڑکے ویت یھب
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huh 

اس ےک  نیار ا نیو اسنانھ ارر ا ۔۔۔آھکن یلھکرپ یھت یدنلب ٹف  ی و رھپ ےس نر وس سیت رات وک وسیئ ہحیارم

 ۔۔۔۔۔۔۔آےن  ی یھت  ی ےن رضررت وسحمس ںیہن اری۔۔۔۔۔ریھت یرساحےن ڑھک

  الپےن یگل اسنانھ اےس اپین ؟ایل ھکیربا وخاب ن وکیئ

 ۔۔۔۔۔آپ نرون اجںیئ ہیاوں۔۔۔۔رکش کیھٹ ںیم

ارن ےن  نیاو؟ ا او و اس رطح ےس الچیت اویت ۔۔۔بج مت  کیھٹ  یھت ریہ لسم ریہ ںایلیھتہ ارن ایکس نیا

  ۔ ۔۔۔یئگ اےنپ نل رپ اہھت رھک اکر اہک ارر رمکے ےس یلچ

ے؟ اسنانھ اس ےک رق یناشیرپ وکیئ
ھ
م

ی

ب

  یئگ ھٹیب بی ے 

  ۔ںیہن 

 ۔۔۔۔ریہ ںیہن ےلہپ یسیج مت

  ؟یسیک یسیج ےلہپ

 اتگل  ے اہمترے ادنر ھچک وساتھک اج راہ  ے۔ ۔۔۔ ےسیاو۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا یس رماھج یئگ مت

 ۔ ۔۔۔اوں ںیم اجیت کھت

ل کیھٹ نکھت یہ ہیےاکش
یلک ب
 ۔ ۔۔۔۔یئگ او ۔۔۔۔۔۔اسنانھ اس ےک ابل وھچ رک یلچ او۔ ۔۔۔۔۔۔ارر مت 
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  ڑھکا او۔ ناعایل ےک ےھچیپ او ارر ڑھک ی وخاب یہ ہیےاکش

 

 کیوھچڑ رک اےس ا ۔۔۔۔۔اےلگ نن اےس رشر ع ےک نر رچکیلوکشش  ی دبل اکر اس ےن وسےن  ی ڑکرٹ

 نکیل یھت اج یتکس ںیہن ےنین یٹویڈ تہب نرن اھت اس ےئل رر اینپ رمق ںیم رھگ اج ا ڑپا۔۔۔۔۔۔۔اسنانھ  ی اپاتسکین

الان اکم  رک ےک اجےئ۔۔۔۔۔اسنانھ  ت' اس ےئل اسنانھ رہ وصریھت ان ےک رھگ اشم وک اپریٹ  اخون ہب دض یھت

وج  اسنانھ ےن تہب لکشم ےس  شک  ی شیپ ہگج اج رک اکم  ی ےن اس  ی ہحیو ارم اھکیوک رمق رپ اہھت رےھک رکا ےت ن

 ۔ریہ اجےن ےک اقلب ںیہن ینویےک رہ راسپ  ۔ ۔۔۔۔اخون ےن اس ےس اسرے رھگ اک اانت اکم ایلامین

او  یاعن اب رہ ایکس بس ےلہپ لکشم اتگل اھت۔نکیل ہیاےس  ۔۔۔۔اجب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑپاھیئ۔ ینوی

۔۔۔۔۔۔۔اہں وج وکسن اس ےک اپس اوا ںیہن نی۔ ۔۔۔۔دبرتلکشم یھت یس یوھتڑ ۔۔۔۔۔زدنیگ یھت یکچ

 راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن رکات اھت اب رہ ںیہک

ے رٹناپینرران اےس اےنپ ڈ ایس

 

س

ےےک وٹسڈٹن ےک اسھت 

ي 

رز

ئ

شي ی
ک

ے ےنھکیڈراےم ن ےک اجیٹس 

 

س

ےاک اافتق اوا'

ي 

رز

ئ

شي ی
ک

 

۔ ۔۔۔۔اےنت یھت یرپ آ رک اوہنں ےن دح رک ڈ اجیٹس ےک ےھکل ڈراےم  اےھچ ےھت۔ہب امکل اوےت ےھت نکیل

اھت۔  ارر رہ لکشم ےنگل اگل یھت یئگدبل  تیون وکرس  ی اجؤ نررسے رٹسمس ںیم ےتھکیزربنتس آھکن ےکپھج انب ن

ے ںیم ینوی۔۔۔۔

م
س

ےوہشمر اھت ےک بج  ک ےلہپ 
ی 

رز

ی

سی
   ے اوےن یتگل اتکوبں ےس نریتس  ی 

  ے۔ ۔۔ اھبن رک اجیت نینمش ںیم میزگی ے رہ ا اویت وج اوےت اورے رہ یکچ رٹسمس متخ او اجات  ے ارر نریتس ارر
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  رس رپ وسار رکےت  ںی یہ ےسیا رہ اتکوبں وک یھب وصقر ںیہن وٹسڈسٹن اک وکیئ رےاچیب اس ںیم ۔ ۔۔۔ںیہنںیہن

 وک۔۔۔۔۔۔۔ بویٹ ویارر  رٹیکب' وٹ سیف ےسیج

وک اٹوفرڈ  ہحی۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارمالگ ان اوےن  ی  ے ینتج اویت یدلج اینت یھب ڑپےنھ  ی اںیہن اںیہن

ہااہ الان  ںیہن ....اس اک نلایاس ےن ااکنر رک ن نکیل رڈ ڈاھہب اےھچ اعمرہض رپ اجب ارف اویئ ابیل ںیم اشگنپ رٹنیس

 یسک ۔ریغبیھت او یکچ یاعن ےھت رہ ان بس   ی ارر نر رجینم نیم.....راہں است زلیسوٹسر وھچڑ رک اجےن ےک ےیل

 ۔یھت وسحمس رکیت رہج ہک ان ےس رایگتسب

 زیچ کیا ںیم زدنیگ .....اس ےن اینپیھت ریتہ ےس اخفئ یھب یلیارر دبت یھت رکیت وک دنسپ یھب یلیدبت ارمہح

اس  .....اپاتسکن ںیم....اےنپ اموحل ےک دبل اجےن  یہک وخاشہ یھت یلیوپرے دشت ےس دبت ےک ےیل

 ںاہی....ےںاہی۔ارر اب یھت اس اک نم اتٹھگ اھت....رہ راہں ےس اھبگ اج ا ہایتہ انب نےئ ےئگ اموحل ںیم ےکےیل

الکس ےک اسھت....الکس  ھت....اینپےک اس ریٹوینوی.....یھت وسحمس اویت رایگتسب یےک اسھت رہگ اےس رہ زیچ

نرتخ ےک اسھت،اھگس  کیا کیےکا ینویتسشن ےک اسھت،الکس ڈرر  ک ےک اسھت.... وموجن اینپ ںیم

ےک ومسجمں  ک ےک اسھت  تاخومش وہشمر ایصخش نہاتسیااجاجب  ںیم ینویہعطق ےک اسھت.... کیا کیےک ا

 رہ امرٹسچن ںیم یھت ....رہ اجیتنیھت رکیت ےس ابںیت....اس یھت اےس الان آپ وسحمس رکرایت .....رہ زیچیھب

رک رہ  رپ ھٹیب ںویھڑیس .....آوفسکرڈ ررڈ رپ راعق رچچ  ییھت یتیالتبم رک ن اےس رکب ںیم زیچ یہیامہمن  ےارر 

ارر ےتسنہ  یھت وسبں وک اکت رکیت کیڈلب ڈ اجیت آیت ررہن اخومش یھٹیب یھت رکیت نانا ےس ابت رک ایل یھبک یھبک

ےنسنہ راولں  رہ یھب یھبک .....یھبکیھت رکیت اھکین رکےت اوٹسڈسٹن وک سک دقر رسحت ےیل اوےئ رکسماےت ابںیت
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 ونتب رہ وخن رپ وخن ےلآیئ  ی ےنھٹیب رپ اےلیک ںویھڑیس .....رچچ  ییھت ی.....ےبرکف یھت اشلم ریہ ںیم

وک ااھُٹ رک اےنپ  رںہک ارگ اےس اپاتسکن اج ا  ے و ان بس زیچ رکیت.....ارر وسہا اجیت ....ارر ارثک رہ راہں اپیئیھت

 ہیبس الان  ے.... ہیاھت..... سج ےن اےس الان انب ایل اھت نکیل بس وج اس اک الان ںیہن ہیاسھت ےل اج ا  ے.....

  ا.....و ایک یگ رہ اجیئاہھت  و رہ و اخیل رہ ایگ ںیہیبس  ہیرہ اجےئ اگ....ارگ  ںیہیےہیر ے اگ..... ںیہن الانبس 

 ایرک ن یےل ےل اگ .....نررسے رٹسمس ےن اس رپ وخف اطر امرٹسچن اےس بس نے رک بس راسپ یھب

....سب رھپ بس متخ....ولچ ارر وچاھت یھب انن متخ او اجےئ اگ ،رسیت کیا اھت۔نررسا رٹسمس یھب

و الاور  .....حبص آھکن یتلھکوسیت امرٹسچن ںیم.....رہ رات وک رہ سجن یھت سج ںیم اموحل ںیم رھگراسپ.....ایس

اس  آوھکنں نیع اس  ی نیع انبیت ریکل ےس ررینش ںڑھکویک .....نانا ےک رمکے  ی اویت امڈل اٹؤن اےنپ رھگ ںیم

 رپ اگمگج ریہ ارویرتشمہک ن نانا ارر اس  ی اسےنم یہ رک رہ  آھکن وھکیتل ۔الملتاویت آوھکنں رپ ربس ریہ  ی

 ۔امر رک اھُٹ اجیت ....رہ خیچاویت

 “؟ ....امرٹسچن اہک ایگالاور بک آیئ ںیم”

 یرہ رہگ رمکے ںیم ےادنریھ اکک ےک مین ،لٹشراتفر رطخ اک دح  ک ڑبھ اجیت ڈرھنک  ی نل  ی  ی اس

 وخاب یہ ہیاتگل  .....اےس رھپ یھبامرٹسچن رپ رظن نرڑایت ،ابرہ ک اجیت ،اھُٹ رک ڑھک ی اویت ےل ریہ اسںیسن یرہگ

 ..... ے ریہ ھکین ابوخ ہیےرپ وسیئ و رہ امڈل اٹؤن اےنپ رھگ ےک ڈیب ںیم  ے....تقیقح

 “اج ا  ے۔ ریٹوینوی! حبص  اریر.....”ےوک وفن رکیت اریر رہ

 ۔الچ رک یتہک اریومت اک نن  ے.....ر یاج ا  ے....حبص اہمتر ایرپ اھٹیب رئیچ کارٹکیل ....حبص ںیہمتںیہن”
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 ۔یھت گنت رک یکچ یہ ےسیوک ا یابر اس ےب ہار یہک رہ

 ۔وپیتھچ اریحبص ر....“ارمہح  نررے ڑپےت  ںی راوں وک ایک ہیےںیہمت”

 زگاریت  ے و اس رپ ایک یتلھک آھکن الاور ںیم ہک بج اس  ی اھجمسیت ایک تیفیک اب اےس اےنپ نرررں  ی رہ

 .... ے

 ..... حبص آیئ ےکاپس ایلگ اسیئ رہ

 “ ے۔ او ریہ یاشن یہک اہمتر اھکین  ےن وخاب ںیم !ںیم اسیئ”

 “ہک سک ےک اسھت؟ ہاےیہ وپھچ انیل ںیہن ہیاب ےھجم  ایک”رہ رکسماےن اگل ۔!“ےااھچ”

اگل  یوگل وگل دنہم اہوھتں ںیم یھت نہپ ریھک اس ےن وچیل نکیل ایآ اک رہچہ و رظن ںیہن وپھچ ول....ڑل ی اہں”

 “۔یھت ریھک

 ۔ ےک روجن اک ااحہط ایک روگنں ےن اسیئ یاہبر تنسب

 “.... اس ےس رہ رظن آےت  ںی ےسیج  ے وخاب اےٹُلاوےت  ںی انس”

 “۔ےئگ وخاب ےچس اوےت  ںی ےھکینانا ےتہک  ے رجف ےک رتق ن ےاو اگ....ریم اٹُل ںیہن ہی”

 رھبےن ےگل۔ رگن رھپ ےس اس ےک روج ےک  رگن اڑاںین یتنسب اہبر“راعق ؟ ایک”

 “۔ اھکیوخاب ن ےیل ے ےہک مت ےن ریم تریح ےھجم”
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ابر انس  ے  قلعت و  ے....مت ےن ینتک کیا ،مہ ںیم  ے....مہ اباقدعہ نرتس ہن یہس ںیہن تریح ےھجم”

 “....ےھجم

....ارر رہ.....اس ےک اپس  یھت اس ےک اپس آیت ینویےیاھت .وپر Say it all رہ من او ںیئگ آںیھکن  ی اسیئ

 ۔ دیاو اگ اش ںیہن وکیئ

 “او راہ اوں ،ےھجم اہمترا وخاب ااھچ اگل ۔ ذجابیت ںیم”

 “البؤ ےگ؟ ںیم یاشن مت ےھجم اینپ ایک”

 یزابن ڑکپ اس ےن اینپ“ےک اسھت....ارہ.... ن.....اہں رضرر آ ا ....اعایلآؤ یگ ںیم یاشن یمت ریم ایک”

 دیاھت ....اش ایاس ےک اپس آ یھب ن....بلطم اعایلیھت زابن لسھپ یئگ او راہ اھتاس  ی ....رہ راعق ذجابیت

رپ آامنہ  اےس اےنپ اسھت لہچ دقیم ایاو....اےس اگج رک وبرڈ وک اس ےک اپس اکٹ رک .... ایرات وک آ آنیھ

ےک اپس ....ارمہح ےس ےنلم ےک دعب  ابر آاکچ او اگ اسیئ رکےک.....اہبر ےس ےلہپ ارر اہبر ےک دعب اجنےن رہ ینتک

 ..... ےک دعب ےنیارر ارمہح وک وھچڑ ن

 ...ےک اسےنم آوسن اپھچےت اوےئ ےک اسےنم ہہقہق اگلےتاوےئ....اسیئ اسیئ

 ۔

 ےس وپاھچ اھت ۔ نابر ارمہح ےن اعایل کیا

 “ےک اپس ےئگ او ؟ اسیئ یھبک مت”



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 464 

 ....یسنہ یرہ رشارت ےس رکسماےن اگل .....رخسم!“ےاہں”

 “سنہ ر ے او ؟ ںویک ےسیا مت”

 “؟ ےسیک ےسیا”

 “....ےس یرخسم”

 “سنہ راہ اوں۔ یسنہ یرخسم ہک ںیم ںیہن و ہتپ یہ ےھجم”

اس ےن ےھجم  ےھت.....نرابرہ ںیہن ےن اس ےک ابل ڑکپ ےیل ںیم یھت یسنہ یہ ےسیا نہب یھب یابر ریم کیا”

 “.....اھت ایڑچا

 “او....؟ رکیت ابل ڑکپ رک مت ایک ےسیاو....ر ابل ڑکپ یتکس ےراہ....اہتبل مت ریم ڑچا و ںیہن ںیہمت ںیم”

 “.....نے امرا اھت ںیم ارویےن اس اک رس ن ںیم”

.....ارمہح ےن کلف اگشف ہہقہق دقم نرر اوا.....الان رس اچبےن ےک ےیل کیاس ےس ا نوطر رپ اعایل یاران ریغ

 ۔ایاگل

 اگل۔ ےنھکیرہ رک رکاےس ن....“او  رک ریہ نالؤ ہک مت ذماق یہ نیقیےےھجم”

 ۔یگل ایھچ تریح ارمہح وک اس  ی“ ے.... ایک اسیےن ا ںیم”

 ۔ںیئگ ارمہح رپ رہھٹ یس آںیھکن ےس اس  ی تریح“بت  ا..... او یگ تہب وھچیٹ مت”
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 “.....بت یھت ںیم ریرفٹس ا ںیم ںیہن”

 آھکن ےک انکرے راھک ۔ وک اس ےن ابںیئ ایلگن یلہپ اہھت  ی ابںیئ“انب ؟ اس اکایک ارر”

 ۔یگل ایھچ تریح ارمہح وک اس  ی“نہب اک ؟ یاک ریم سک”

 “اس ےک  ےب ہارے رس اک ....؟ ،ںیہن”

ارمہح ےن “ ے..... ایتھُٹ سیٹ ابت رکے و اس ےک رس ںیم آراز ںیم راہ ....سب اب رہ ذرا زیت یہ کیھٹ”

 طبض رکےت اوےئ اہک ۔ یسنہ اینپ

 “۔او اےنپ ابل ڑکپراےن ےک ےیل رمت ایت اب یھب ایک”

 215رہ اےنپ رس وک اس ےس .....“....ابلکل ںیہنںیہن”

 

 .نرر ےل ایگ ارر

 "....ھچک اہک او اگ یہ ابرے ںیم ےاہک ......ریم ےس ایک رھپ اتبر مت ےن اسیئ"

 ".....ھچک اہک او اگ یہ  ے ہک اہمترے ابرے ںیم ںویک نیقیےہیےںیہمت"

 اسیاوں ارر ا رک ےک رریت ںیھب ںیھب  ے ہک ںیم ایاتب ہیمت ےن اےس  اہمترے ےنسنہ ےک ادناز ےس .......ایک"

 "اھت.....؟ ایڑپھت امر ن ےن ںیہمت  ے ہک ںیم ایاتب ہیمت ےن اےس  ایاوں.... یتگل یرکےت سک دقر ڑب



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 466 

ارمہح ےن  وکشش رکات راہ ارر بج زمااق "رصف اےس ڈراےن ےک ےیل نابےن  ی یسنہ بل نابےئ اینپ ناعایل

 .رطف ڑباھےئ و رہ ہہقہق اگلات اوا اھبگ ایگ اہھت اےکس ابولں  ی

ےس چب رک ر ے....."اجےت اوےئ رہ ہہک رک  یلب وخوخنار گنج  ی رہ مت یسیج اتبےن اج راہ اوں  ی ہیاب اےس  ںیم"

  .ایگ

 ...... ے رہ یئگ پچ یہ پچ  ی راہ اھت ہک ارمہح ھکین اسیئ

 .ےن اےس وتمہج ایک ارمہح...."اسیئ"

 .آ یئگ رٹناپی.....ارر زبسن ڈآیئ رک ارمہح اےکس اپس ےس یلچ ھکیوک ن ےس اسیئ اخومیش

 کیارر ا یھدیس کیےک اسھت رس اکٹےئ' ا اروین ںیم ررڈیرظن آ اجےئ.....ارر وکر نآج و اےس اعایل اکش

رک اتگل اھت ہک  ھکی.....ارمہح وک وخن وک نوفن ےک اسھت رصمرف رہ اےس رظن آ ایگ اےنپ آیئ ےیک یاٹگن ڑھک رتیھچ

 ......او ا ےسک ےتہک  ںی اےنس اج ا اھت ہک االیک رکےھکی ے ....ہکبج اےس ن رہ یئگ ایلیک رہ اےنت ڑبے امرٹسچن ںیم

 وخاشہ ریتھک ہی..ہن رہ ااھٹیئ ںیہن زتمح یہ الکم  ی زابن ےن یھبک ایکس  اخومش ڑھکا اھت ےسیج ےسیا رہ

امگن ہتخپ او راہ اھت.....نج  ہیرپ  نامگن زگرے ....اعایل ہیاانت اخومش او اتکس  ے ہک اس رپ   ے.....وکیئ

 ھکیان ےس افخ اوےئ رہ ےب ونر اس ڑھکا اھت اےس ن رہ الچ رکات اھت'ان بس اہبررں وک افخ ےیک اہبررں وک اسھت ےیل

ےن اشرک ر  اس ہیبش رپ وبجمر او اجےت ےھت......ارمہح وک ایکس رک رکسماےن رپ املئ ولگ رکسماٹہ ررک ےنیل

  ے؟ ناعایل ہیے....ایکایاجدم رک ن
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 .گم ےھت اکیف اےکس اہھت ںیم ےس آیئ ےھچیپ اریاو؟"ر یڑھک ںویک ےسیا ںاہیمت "

 ".یھت ڈوھڈنےن آیئ ںیہمت ....ںیمںیم"

 "اوں....بک؟ مگ او یکچ ںیم ایک"

ھچک ہلئسم  ے'الر الان وفن ناھکر....."رہ  وفن ںیم ے ے.....ریم اھت'نانا ےس ابت رکین ےھجم اہمترا وفن ہاےیھ"

 ....رری....زرری...زاری......ریھت اریر

  (0070)ےےیٹنویس

 . ی یانااکر ......"ارمہح ےن ربا امےنن  یںیہن ایاو  مت الان وفن نے ریہ"

 "... .اوں اپلگ یتیرک ن کیھٹ  وفن نر'ںیمالان"

 ںیم بیج یاررپ  ی رتق اےکس گیب تمسق رخاب ہک ایس اوں...."ارمہح  ی رھگ رک وھچڑ آیئ رہ ربخ اھت ںیم"

ے رےھک وفن رپ یسک

م

ےاک 

ی 

ے
ی
ح

س

ےایآ 

م

ے.....سک اپلگ ےن اےس اس رتق 

ی 

ے
ی
ح

س

ےن  اریرتق اھت الھب....ر وکیئ ہیاھت. .... اجیھب 

 "نرں و رھگ  ے  ا ارمہح..... ے  ا.....؟ ینعی"امکن ااکچیئ آھکن  ی ناںیئ

 .رعرج رپ یھت یانااکر  ے ...."ارمہح  ی اپس یہ ےو ریم ہیارہ "

 ".او  ے ےسج مت دشمگہ ےھجمس یھٹیب اہمترے اپس یہ ایک ول... ایک ھکیھچک ن ارر یھب"

 " ے؟ سک یک  ے اکیف ہی"
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 ".یک  ے ںارر اعایل ےریم"

ےل  اکیف ےک ےیل ن ے.... رہ  ے وکن اعایل ین لیےن اس رپ اڈن اریر اےس اگل ہک رگم اکیف نکیل ںویک اجنےن

......  وٹٹیئ اکیف  ی ںوسیر ےسیرہ ا اتیپ ........ںیہن ںیہن ....یجاکیف اگ ایکس ےئیپ ںویک .... ارر اعایلاجےن رایل

ےک  گیلف نیشیارر اجےت اجےت اےنپ ا ےس اجےن یگل یزیت رہ.....ےایآ نم ےس اےکس ذنہ ںیم کیا ہلیر ہیوسچ اک 

 216ےاریرکےت ر یانااکر ارڈویآرکس ا ےس اھبنسےنل  ی ی ام ےس وہشمر او ےکچ نرےٹپ وک زیت

 

 ۔رگا یھٹیب اکیف  ی

 ۔۔۔یانااکر ارڈویا یمی۔۔۔ رکیوسر ارہ

 ارمہح۔۔۔۔ امکن رھپ ےس ایکچ آھکن  ی ناںیئ  ی اریر

 یہ اسی ے ا اس ےس  اراض  ے۔۔  کیھٹ ن۔۔۔ اعایلےس راسپ ٹلپ آیئ یاہک اھت ہک ارمہح دلج ےن اانت یہ اریر

  ے۔۔۔

 ہک۔۔۔ ہک۔۔۔ و ںیہن ہیااکس بلطم  نکیل

 ہی۔۔۔؟ ں۔۔۔ ویکیھت یئگ ںویک ےنھکیوک ن نرطح ےنلچ اگل۔۔۔ رہ اعایل ڑکھج  ی اک وجہم اےکس نامغ ںیم التایخ

 ۔۔۔وسال اےکس ادنر ابزتشگ نب ایگ
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 ۔۔۔ےک رکچ اگلےن یگل ینویسب بس متخ اواجےئ اگ۔۔۔؟ ارمہح البرہج  ایاواجےئ اگ  کیھٹ بس

اقمئ  ۔۔۔ و رہ یلستیھت نے یل اھت۔۔۔ وس وھجٹ چس وبل رک اس ےن اےنپ آپ وک یلست ںیہن لپ نیچ یسک اےس

  ے۔۔۔ تس راہں وھگم ریہ ںاہیالبرہج  ۔۔۔ رہ اپلگ ینبیھت رہ ریہ ںیہن ںویک

 آرک اہک اھت۔۔۔ اےکس ےھچیپ ےن یھبک او۔۔۔؟  یسک رکچاریہ ینب مت یلتت ایک ہی

    اوں وھگم ریہ ینویےںیم

 ۔۔۔ انتک وھگانم  ے مت ےن۔۔۔؟؟؟ںویےاتھکیوھگےتم ن ینویےررز یہ ںیہمت ںیم

  رکےت او۔۔۔؟ اھچیپ ارہھٹر۔۔۔ مت ررز ریم رک ا دنسپ  ے۔۔۔ نکیل اسیا ےھجم

  او۔۔ یئگ یڑکپ یوچر اس  ی نم اےکس رہچے ےک رگن دبےل ےسیج کیا

 ۔۔۔ ںی اجیت ولعمم او یہ ابںیت یسیا

 رکےت او  ا۔۔۔؟؟ اجوسیس یریم مت

 اج اتکس۔۔۔ این اک  ام ںیہن اجوسیس اےس

  ےس اس ےن ںیم گیب

 ۔۔۔اےکس آےگ ایک کیوخن اھکےن اگل ا کیاپپ اکنےل ا ولیل نر
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رکےک  اھرضرر ھچک ااٹل دیس ںیم ،ںیم ریٹوینویوخف راتہ  ے ہک  ہیاکم رک ر ے او۔۔۔ اےس  مت نامئ ےک ےئیل ایک

  ے آرخ۔۔۔؟ ںرپ کش ویک یدھجمسار ی۔۔۔اےس ریماپاتسکن اک  ام ےل ڈروبں یگ

 ابںیت یسیاو ارمہح۔۔۔! مت ا اجن اگم رک اسنہ۔۔۔ مت ابوں وک ےنتک رخ نے ڈایتل اگلےئ رہ یج اپپ ہنم ںیم ولیل

  ے رک راہاوں۔۔۔ ہن یہ اجوسیس یاہمتر او۔۔ ہن ںیم رک ا اہکں ےس یتھکیس

 

 ے۔۔۔  ایاگل نامئ ےن ےھجم اہمترے پ

 ۔۔۔اویگ وبقمل ریہ مت اکیف اپاتسکن ںیم ےسیر

 ۔۔۔ہیولعمم  ۔۔۔ اب اےس ےسیک آیئگ انسےٹ ںیم ارمہح

 ۔بلطم  ے۔۔۔؟؟؟ ااکس رگن قف او ایگ ابت ےس اہمترا ایک اس

ابت وک رھپ ےس مت  ی ے ہک ریم لکش اتبریہ یاپپ ہنم ےس اکنل رک رہ دنلب ر ابگن ےہقہق اگلےن اگل۔۔۔ اہمتر ولیل

او ۔۔۔  ہصغ رکیت ےسیاو۔۔۔ارر ا یتیاک رگن ن رمیض اک رگن نے ڈاال  ے۔۔  مت ابوں وک اینپ رمیض ےن اینپ

اک  نامغ یسک ےن آج  ک اانت زرزیخ ارمہح۔۔۔ ںیم انامغ  ے اہمتر او۔۔۔ انتک زرزیخ او۔۔۔ارر ڑچ اجیت ڑھبیتک

 اکاکتشر۔۔۔اہاہاہاہ۔۔۔ میظع وسوچں  ی ۔۔۔ارمہح تن یئناھکین ںیہن

 ارر رہ ولیل ارر آےگ ڑبھ یئگ ۔۔۔ رہ ربا امن یئگاوں ںیم ںیہن ۔۔  یچب ہیےاھکیت ںیہن اپپ۔۔۔ ںیم ڑکپر الان ولیل ہی

 ۔اپپ اھک ایل راہ، بج  ک اس ےن رہ ولیل یہ اےکس ےھچیپ ۔۔۔ ارر بت  کاوایل اپپ ڑکپے اےکس ےھچیپ

ہن  آرام ارر نرا ےس اجےن رایل نکھت وج یسک یسیےس ارر وسوچں ےس کھت رک ارمہح ےن وخن وک اکھت ڈاال۔۔۔ ا وخن

 ۔۔۔یھت
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************************************ 

 رین ےن لٹش اکک ںیم ارر رینج ۔۔۔ امرٹس ابیلیھت اجیکچ رہم وک انسیئ یڈیل نہایامتاش" اتکب نس ابر ےس ز لیھک"

 یھت نایےےسیرھبات اھت اس اتکب وک نس نس رک۔۔۔ ارر ارمہح وک ا ںیہن رہم اک نل یہ یاھت۔۔۔ ڈیل  ک راج ایک

ئ

 او گ

ابر و ارمہح ےن اتکب ڑکپےن  ںی۔۔۔ نوسیھت یتکس انسرطح اےس   ی ریہک رہ آرام ےس رشرع ےس آرخ  ک رقت

 ۔یھت ررہن اتکب و اےس ازرب  او یکچ یھت  ی زتمح یہ  ی

ےھکل  ںیم ریٹوینویےاافشق ادمح ےک ےھکل ںیہن ںیہن ....ںیہنتبحم وس ااسفےن انسےنیگل کیا اںیہن رھپارمہح

 اجےن راےل ےتلچ رھپےت ااسفےن۔

رجگات ےس  ے ارر انس  ے اس ےک اخدنان راےل  اپین او اگ نکیل ہلئسم ںیہن رطف ےس و وکیئ  ی اسیئ”

  ے و لکشم ےس یہ وک دنسپ رکےن یگل یئافم اسیع ہایس کیا اپیارگ ولعمم او اجےئ ہک ن ....اںیہن ںی یتیاخےص ررا

 “.....ںیرےنہ ن ںیم ینوینن  یھب کیاےس ا

 اھت۔ ایرک ن نء ذجابیت اہکین  ی اسیئ اںیہن ر ںی رہم رس الہیت یڈیل

 “.....نس نس رک ںاہک ای ی ے اہمتر رکف اوےن یگل  ی نو اعایل ےھجم”

 ۔رچا ںیل ںیرک رظن ھکیرہم وک ن یےن ڈیل ارمہح

رہ ....“ومنےن وک دنسپ رک اکچ او اگ  یسک دیاش یھب ناھت اس اک .....اعایل ای ےوفن آ آےن رایل یھب اشرٹل”

 ۔او ںیئگ اخومش یس
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نب اجؤں  زبسن نیم ب.....رہ اتہک  ے اکایمرک نرں یگ یاشن اس  ی دلج یہ ااکنر رکے ںیم انتک یھب ناعایل”

 ںیہن زربنیتس ںیم رکے اگنکیل ہن وکسں....ےھجم ااکنر و ںیہن ھکین ںیم دیبت  ک اش اگ و وسوچں اگ ....نکیل

 “.....رک ا ہایتہ

 “ ا ؟  ںی رکیت راس ےس تہب ایپ آپ

اسل ےلہپ  کیےنا  ے....ںیم یتیرک ن انتبحم ےھجم ریح رکات  ے ....اس  ی ر....رہ ھجم ےس تہب ایپ ںیہن”

ھجم ےس وپےھچ  اسرگلہ ےک العرہ رہ یھبک یول ریم ھکیرکے....ن ایرھگ ہن آ ہک ھجم ےس وپےھچ ریغب اھتاےس عنم ایک

 ے ے ہک ریم یتےل ھچک اخص ہن رکے....ےھجم ربخاو اج ےآات....رہ ھچک ہن ےہک ھجم ےس....ریم رھگ ںیہن ریغب

ھجم  ںیم ترہ ھجم ےس تبحم رکات  ے....نررسے ےچب ااسحن دنم او رک دیقع نہایےس  بس ےس ز نس وچبں ںیم

 ےسیآوھکنں وک وچام و رہ ا اویئ رریت ارر اس  ی ایاھٹب ےن اےس وگن ںیم ابر ںیم بج یلہپ نکیل ےس تبحم رکےت ںی

اجؤں  اےس وھچڑ رکو ںیہن امس اجےئ اگ ....رہ ھجم ےس ابر ابر وپاتھچ ۔ںیم ھجم ںیم ےسیج ےس گل ایگ ےنیس ےریم

 ی ےرسیت نیقیوعرت اوں سج ےس رہ ےباحتاش تبحم رکات  ے ارر ےھجم  ینررس امں ےک دعب ںیم ....اس  ییگ

 ضعب اعمالمت ںیم ناو اجےئ اگ ....اعایل سج رپ رہ رقابن یہ او یگ یویب وعرت اس  ی

ج

ں

ہ ک
ل

 تہب ھجمس نار  ے

 “ ے۔ رہ تہب دشت دنسپ یھب

ارر  یھت تمہ  ی ہیاس ےن  ابر ےلہپ یھب کیےک امں ابپ،اخدنان ....اس ےن تمہ رکےک وپاھچ ۔ا ناعایل”

 ہی،ہاںیتہ ارر ےس ابت رک ا ںیہن ان ےک العرہ یسک ےک ابرے ںیم رہم ےناہک اھت ہک رہ اےنپ وچبں ےک امیض یڈیل

 تہب ااسحس اعمہلم  ے۔
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 ےک ابرے ںیم ہن رک ا۔اس ےس اس ےک امیض یھبک یطلغ ہیےنرتس او ارمہح.....!نکیل  ی ناعایل مت”

 یھبک اس ابرے ںیم ےک ںیم یھت ۔اس ےن ھجم ےس نروخاتس  ییھت ےن وکشش  ی ابر ںیم کی....ا وپےنھچ  ی

او اجےئ  نن رہ کیھٹ کی۔ااھتنن مگ مس راہ  ہااتہ'اےنت ےس ذرک رپ رہ  ی ےس زگر ا ںیہن ابت  ا رکرں۔رہ فیلکت

 یہیےئل و  ےاگل رتق ارر ادناز اوات  ے۔ریم کیاوں۔رہ نھک ارر دصےم ےک رھبےن اک الان ا اجیتن اگ ںیم

 ا  اھت' بج  ک رہ ارر کیھٹ ایک ےن اےس کیھٹ وخش ابش  ے' تہب لکشم ےس ںیم ںیم زدنیگ  ے ےک رہ اینپ اکیف

او۔اخدنان ےک  ام رپ اس  یھب ۔ ۔۔۔۔۔ہا ے رہ وکیئنرں یگ ےنین ںیہن وک اےس فیلکت ارر یسک او اجےئ ںیم

اوں ااکس اخدنان۔۔۔۔۔۔۔اس ےئل  ۔۔۔۔اب ںیمرم یئگ یہ ںیم .وج وجاین امں یھت کیےک اپس رصف ا

ولوگں ےک  یئایشیبس ا ہیوک دنسپ  ا رک ےل۔ذات اپت ارر اخدنان  ڑل ی یئایشیا ڈر اگل راتہ  ے ےک رہ یسک ہیےھجم 

نرتس انب اھت' اپاتسکن ےس اھت۔ااھچ نرتس اھت ااکس  کیاک ا ناعایل ںیم ینویاسل ےلہپ  کیےئل تہب امہ اوات  ے ا

متخ  ےس قلعت یہ نو اس ےن آہتسہ آہتسہ اعایل وعرت یھت یئاسیع کیامں ا  ی نبج اےس ولعمم اوا اعایل نکیل

اوا اس ڑلےک ےک  ہدیتہب آدب نوک الب راہ اھت۔۔۔۔۔اعایل ریس ارر ابوغں  ی ںزونیم وک اینپ ناہکں رہ اعایل رک ایل

 ان ںیم وپاج رکےت ےھت وج رشمک ےھت رھپ املسمن او ےئگ نکیل وج ولگ وتبں  ی ںیم ولسک ےس زامہن اجتیلہ

 اقلب رفنت رںیھ وج املسمن او ےکچ رہ اس ےیل ے ےھت و ایکاورے ےس تہب وسں ےک رھگ راےل املسمن ںیہن

اھت ےک اس  ایےن اےس اتب وھچاٹ اھت ںیم نبج اعایل ؟رشمک  ںی یھب ےک ولگ ایھب انےگ؟ ےک ان ےک اخدن

 ںیم یئگ یڈ میلعت ۔ ۔۔۔۔اےس نرونں ذمابہ  یتیئاملسمن ارر اسیع نر زمبہ ےھکل ےئگ  ںی ےک اکذغات ںیم

 یےن ریم اساو ارر  اکم  ا رکے وج االسم ےک انمیف وکیئ اسیےک رہ ابغل اوےن  ک ا ےن اس ےس نروخاتس  ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔نروخاتس امین
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وک آڑے  وخن رغیض اینپ یھبک ںیم میلعت زمیبہ ےن ان  ی ںیم !  نکیلہحیارم اپےل  ںی ےچب یھب یئےن اسیع ںیم

رہ ھجم ےس اےنت اتمرث  یھت و بس وچبں وک االسم وبقل رکےن ےک ےئل ہک یتکس ہایتہ ۔۔۔۔۔ںیمایآےن ن ںیہن

 ذات ںیم اینپ ںیم ےھت۔ ۔۔نکیل ےتین ۔۔۔۔۔رہ ےھجم دخا ےک دعب اک نرہجابت امن ےتیل یےھت ےک وفرا ریم

 وبقل رک ںیل۔۔۔اهللّ وک وظنمر اوا و رر االسم رک ر ے  ںی یڈٹس االسم  ی نر ےٹیب ے۔۔۔۔۔ریماو اجیت وھچیٹ

 تایررا یتہب  ے ریم ےئل اانت یہ ے۔۔۔۔۔ریمیتنہپ انمبس ابلس ںیہن ریغ ےگ اشرتل ارر ومرنگ یھبک

و  یھت رقان ڑپاھ رکیت ۔ ۔۔۔۔ںیم ۔۔۔۔۔رہ ےھجم روض رکراےت رےھ  ںیایےس ھچک وک اوہنں ےن الان ںیم

اوات  ے راضمن  نایے۔ ۔۔۔اںیھن  ںیرکےت ایرکےت ےھت۔۔۔۔اذان رپ اخومش او اج ایاج اپس آ رک ھٹیب ےریم

 ۔۔۔۔۔ ںی نایےرہ اںیہن انسےئ  ںی ارر ااکحم اںیھن ثیوج ادح ؟بک او یگ بک اے اگ؟دیع

ارر بصعت وک  ی' وخن رگزگنت نیل ۔۔۔۔بس۔ ۔۔۔نکیلبس ھچک رک ےتکس  ںی تبحم ںیم !مہ یچسہحیارم وھکین

 ے  تبحم دقمس او رک اڑیت نل ےس متخ رک ا اوات  ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نل وک اصف رکر۔۔۔۔۔اپک رکر و یہ

ۂ و دخایئ ۔۔۔۔تبحم یھب  ازل اوےت  ںی امتاغیپ رپ دخایئ ںویتسہ دخایئ ۔۔۔۔ےسیج  
 
 ے تبحم  اویت مپ

 یتیل  ے ۔۔۔۔ہنم ریھپ او و تبحم الان رخ دبل یتیل ابل ربارب رفق یھب  ے نل ںیم اویت یاسحب اتکب ےس رب

 رانھک ڑپات  ے ۔۔۔۔۔۔ ہےک ےئل روجن وک اپزیک مایق ی ے ۔۔۔۔اس ےک ادب

  رانہ اھت ۔ اےس اخومش یہاخومش یھت ہحیارم

ثحب رکےت انس تسشن اگہ اک نررازہ  تسشن اگہ ںیم آراز ںیم وک زیت وسڈٹ وبڈٹ آنیم کینونں دعب اس ےن ا دنچ

  یھت ابرہ آ ریہ ںیآراز دنب اھت رھپ یھب
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  ےن اسنانھ ےس وپاھچ ہحیارم ؟ہی ے  وکن

 اھت ۔۔۔۔ ثحب رک ےک ایگ اھت اکیف ایاسل ےلہپ آ ھڑیاسل ڈ ںیہن ولعمم

 “اھت۔  ایگ اھکیوھگاتمرھپات ن رھگ ےک ارطاف ںیم ہیےںیم ،دعبیھت یڑپ ولباین وپسیل

 ۔ارمہح ذعمرت رکےک اھٹ آیئ ہکایاترث ن اسیاک ا رہم ےس وپاھچ و اوہنں ےن یتخس یےن رات وک ڈیل ارمہح

 ...ارر ارمہح نرر او یئگ“....نرر راو اس اعمےلم ےس ینعی”

ابر اھت اےس  یلہپ ہی....ےاھکیوک ن نہک اس ےن اعایل یھت ڑپھ ریہ ےک اپس یھٹیب ڑھک ی وک رہ اےنپ رمکے  ی رات

 ....لٹش اکک ےک ابرہ اےس ااتر رکرہ الچ ایگیھت یھٹیب اریر ےک ےھچیپ اسلکیئ رک اےس تہب ربا اگل....اس  ی ھکین

 ....ادنار آیئگ اویئ ڑگنلایت ارر رہ ذرا یس

  ی ریپ ۔اےس اس  ی اھکیوک ن رظنرں ےس اس ےک ریپ یارمہح ےن ڑبے دیقنت“اہمترے اپؤں وک ؟ اواایک”

 ....یھت رکف ںیہن اعطق وکیئ

 “.... ے وچٹ آیئگ یس ۔یکلہیھت رپ رگ یئگ رٹسک”

 “اہکں  ے....؟ اسلکیئ یاہمتر”

 “....ںیہن یہ رپ یئگ اسلکیئ و ںیم آج”

 “او؟ آیئ مت راسپ ےسیک و”
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 “ ے۔ وھچڑ رک ایگ ن ے ہک ےھجم اعایل و ایل ھکیےس ن ارمہح ! مت ےن ڑھک ی”ےاھکیےن ڑبے آرام ےس اےس ن اریر

ےس اہک ہک ےھجم رھگ وھچڑ آؤ....رات ےک اس  ناس اک اپؤں وٹاٹ و اس ےن اعایل ینعیوک اخومش او ا ڑپا... ارمہح

 ....آایگ رتق....ارر رہ یھب

....بس ھچک اس ریہ ربیتس یہرات آامسن ےس ایس ی....اسرےس اُڑان رھب یل ....ارر دنیناو یئگ ہایس یرہگ رات

 ۔اس ےن رھپ تمہ  یوس ا نررھباو ایگ راںیت یہک ایلگ .....اس ےک ےیلوفلمف او ایگ ےک ابلنے ںیم یہایس

رک  ھکیوج اےس ن ۔رہ آںیھکنآیئ رکٹلپرک مہس  ھکیتشپ ن ارر اس  ی ....نرابرہ یئگےک اپس اجےن  ی ناعایل

 ابر رہ اےس اکپرےن  ی کی....ارر رھپ اڑپیت و رہ رر یس او  اجیت یااکنر اب اےس اچہپےنن ےس یھب ںیھت رکیت ایاگمگج

 ۔رجات رک یھٹیب

 یگل رین رطف اٹلپ....اینت و رہ اس  ی نرتس ےک اسھت ابت رک راہ اھت،نرتس اکچ ایگ رہ اےنپ یسک!“ےناعایل”

 ...اےس ےنٹلپ ںیم

 ....اس ےک آےگ  ی دعن ہاٹیلک کیےس ا ںیم ارر ربھگا رک اس ےن گیب ابت ہن اویکس ےس ایلگ اس

 “....رطف ےس وٹٹیئ یول ریم ہی”

 .....اوا انرہ ریح نکیل حیص یہ ےحمل ےک ےیل کیا

 ۔وک یھت ےنیہکبج رہ رر ن وکشش  ی ارمہح ےن رکسماےن ی“اوں..... الیئ اہمترے ےیل ںیم”

 ۔اس ےن الان رخ ومڑ ایل“۔اتیل ںیہن وٹٹیئ ںیم”
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ارر رہ وخن  یھت .....آراز اکپن ریہتشپ ےس رہ وبیل اس  ی“اوں.... یتیل یھب ایھب ےھجم نے نر....ںیم و”

 .....یھب

ے ےکےل رہ رپا ا  کیرہ الوجاب او اکچ اھت....رصف ا اھکیرطف ن رگنن ومڑ رک اس  ی ےن ذرا یس ناعایل

 

جظ
ل

 وھبےل ےکٹھب ااسنن ےناےس راہتس وپےنھچ ےک ےیل یسک ےسیج ےس آےگ ڑبھ ایگ یارر رہ رھپ زیت ایرظن آ ناعایل

 رراک اھت۔

 ..... ے....انتک ھچک دبل راہ  ے دبل ایگ ھچک انتک

اس رتق  ....سج رتق رہ یٹلپو ٹلپ یئگ ....ارر بج رہ رظن آ ا دنب او ایگاھکیےناےس نرر  ک اجےت ن ارمہح

 ۔اھکیےناےس تہب نرر ےس وخن وک لمکم اپھچ رک اجےت ن ناعایل

 

 ۔

رکے۔اےس  ایآ ہااتہ اھتہک رہ اس ےک ےھچیپ ہیرہ  ہن یہ یھت ریہ احتج ںیہن وکیئ اجےن  ی اس ےکےھچیپ اےس

 ...... اھت نکیل ےل ایگ رانھک اھت رہ وخن وک نرر یہ وخن وک اس ےس نرر یہ

ارر آامسن  اعمل اھت ےک اےس اتگل اھت زنیم ہیاھت۔نٹھگ اک  احل ےس لکن ایگ ےرھب اجےنگ ےک دعب رہ ہنم ادنریھ رات

الان اسسن  ایآ نب رک رم اجےئ اگ۔ےلہپ رہ اھل ےک ابغ ںیم نارر رہ ان نرونں ےک نرایم لم رےھ  ںی آسپ ںیم
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۔اس اک نم یھت اےس وخف زنہ رک ریہ رپ اھبانگ ڑپا۔رہ زیچ ڑسکےزیت  ا رک اکس ارر اےس زیت اسیا اھبل رک ا ہااہ نکیل

 ۔ےس نرر لکن ایگ رہش ۔ ۔رہ اھباتگ راہ۔۔۔اھباتگ راہ رہش ےک ادنر او رک یھبیھت وھگٹ ریہ

 کیا وک رہ اےنپ اسھت ےئل اھبگ راہ اھت رہ یسک اس ےک ادنر اھت ارر اس یسک ےس اھبگ راہ اھت و رہ یسک رہ یسک ارگ

رشح  انناکتھرات اوا رہ ولوگں ےس اجس دیم کیرھبات اوا' ا ںایکسس کیارشب۔۔۔۔۔ا ردیل کیا یھت ٹیامررگ

 اک' تبحم اک۔ ۔۔۔۔ تاک' دشت اک '،دیقع توصعمایم  ی ٹیوخن اھت۔امررگ اھت ارر رہ رطف وخن یہ

ذات  اس رتق اےس اینپ یھت ارر ےب رزن ریہ یھت یئگ ریھک ےک اقملب نررسے ڑلپے ںیم ںویوکڑ زیچ یآرخ

   یھت  ا ریہ نیپسچل وجعےب ںیم ےک یسک ن ای تیمس

ے الغم  ی کیاس ےن ا ںیم رمکحاین ذات  ی ' اینپہاہ  ا ریہ  ی زدنیگ '،  یسک یباکایم رعرج' یسک یسک اےس

ی

 

 

  ح

 اگل ےک اب رہ ےلہپ  ی ایگنویاےس ن یہ لایخ ہیےک وخاب تسپ اورے۔ تفاینر ۔ےئن اہجونں  یرک یل راایتخ

ےس۔۔۔۔اس رپ رارن  لرگاں زگرا وساےئ ومت ےک ایخ لزدنہ رہ ےکس اگ۔اس رپ رہ ایخ کیھٹ رطح کیھٹ

ارر ادش  یھب ی۔۔۔۔۔رضرر آرخ یھب ۔۔۔۔ارل یھبیھب ارر ےھچیپ ومت ریہ آےگ یھب ںیم رںزیچ اوےن رایل

 ۔۔۔۔یھب

ےس ےب احتاش تبحم ےک ابروجن رہ اس ےک  ےک اسھت اوا اھت' اےنپ ےٹیب ٹیبس اےکس اسھت اوےن اگل وج امررگ ریہ

 ۔۔۔ارشب ےک اسھت رفنت ےک ابروجن رہ اےکس ےئل رم یئگ ارر ردیل ےئل زدنہ  ا رہ یکس

  دنب اتلم  ے ںیم یھٹم وصقر اس نر انف اک اھت وج تبحم  ی اھت اس ںیم اک ںیہن ٹیوصقر امررگ ںیم اس
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 لپ یس سج ںیم آ ایگ ںیم آن رباامجن اوا ارر رہ اس تیفیک ںیم یپیس نر انف اس ےک روجن  ی ہیےرات ںیم یہ کیا

رس ےک ابولں وک  ایاجات  ایک اتلم ںیہن نابےن ںیم رگی ے ارر رٹ اجیت یرپ وتسپل رھک ن  ے یٹپنک اجیت الھچگن اگلیئ

  ارر نل ےک اقمم رپ ےکم امرے اجےت  ںی  ںیےاجیت یرم ںیڑکٹ یس ارویڑکج اکر نررن ںیم ںویھٹم

اھت رہ  ایگ ےک اپس یھب ٹیوخاشہ ااکس آاگز اوات  ے۔رہ ربقاتسسن امررگ ہطقن انف اوات  ے۔ سب ٹم اجےن  ی ہی

 وچبں ےک ربقاتسن اجےن اک ااظتنم ایک ںیم اھت  ڈکز رٹنیس نعف وخن لچ رک ایگ ےک رمےن ےک دعب یلہپ ٹیراہں امررگ

اھت ارگ  ایک یھت اج ا اھت وج اب اتوبت ںیم ےک اپس ںیہن ٹیرکات اھت اےس امررگ ایااکنر رک ن یس رہ یتخس اجات اھت نکیل

اھت و اس  ایاب رہ اس ےک اپس آ رپ دقرت رھک یتیلوخن وک زدنہ رمنہ رےنھک  رمکے ےک اتوبت ںیم کیرہ اس ا

 آوسن تہب ےھت ۔۔۔۔ آوھکنں ںیم یھت وھپل ںیہن ےک اہھت ںیم

 آچن رپ ےنلچ اسبدن آےن یگل ھچک وگتش ےک نیمیھ ےک اسھت اس ےک اےنپ ادنر یس ربق وک ےتلسم اہیلیھت  ی ٹیامررگ

ہ اۂ۔۔۔۔۔۔۔اپولگں  ی
گ

ج

نب راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔اےس  ٹیرطح وساھگن۔۔۔۔۔۔۔رہ و امررگ اس ےن وخن وک وسب

 ٹیرہ امررگ ینعینب راہ اھت  یہ ٹیاننب اھت بج ےک رہ امررگ و ںیہن ٹیاھب اگ اےس امررگ ۔ ۔۔۔رہ راہں یسایوخف آ

لکن  دحرں یس  ی اھت۔۔۔اس ےن زنیم نرر او ایگ اھت رہ امرٹسچن یس ایگ ہگج ےنیل اس ےک اتوبت ںیم ےنلم ںیہن یس

 یھب راتہ رہ یسک تسشن رپ نن رھب' رات رھب اھٹیب یہ کیا ںیم نیرٹ یہ کیاج ا ہااہ۔رہ ےب تمس رفس رکات راہ رہ ا

راتہ رانک  رطح۔۔۔۔اتلچ و اتلچ یہ ےک وگڈے  ی ڑسک رپ ڑکرڑرں ابر رکچاات راتہ ہایب کیا  ی رہش کیا

فے  ی رہ ےلصیف اتیزگار ن ںایو دص اتھٹیب اتیرفاومش رک ن
ک
ےی ے

ی

۔۔۔۔رہ آر اھت  ا اپر....سب رہ مگ او  ی اھت  ا ےجیتن ںیم ت
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اس رپ بس ااکشر او اکچ اھت ارر  اھت۔ےسیج ناعایل اربارب وکشش  ا رکات او ریت اکچ۔۔۔۔۔۔ارر وخن وک ڈوھڈنےن  ی

 اھت رہ بس ےس ااجنن یھب

۔۔۔۔۔۔آ رک ےھجم ررک ول۔۔۔۔۔۔۔ول یگاجؤں  وکن یہ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔اہں ںیمردیل وکن اجؤں یگ ںیم وھکین

 یھب ہیہلمج  کیا ولمجں ںیم یرفس ےس ےلہپ آرخ یآ اجؤ۔ ۔۔۔۔آرخ اوں۔۔۔ار ردیل وکن ریہ ںیم

  ےس ٹپل اجات ےک رہ اھٹ رک اھبگ  ا اجےئ ارر وکن  ا اجےئ ٹیاھت۔۔۔۔۔رہ مہس رک امررگ

 

وک  ٹیاھت دنلن ربج رپ۔ ۔۔۔۔امررگ ےک اس رطف ااکس اٹیب ارر زدنیگ یئگ ےک اس رطف وکن یہ رہ زدنیگ ارر

اھبگ نرڑ راہ اھت  اس ےک ذنہ ںیم لوکن اجےن اک ایخ یھت یئگ یل ر ںی ریوصت یآرخ دنلن ربج دنسپ اھت ان نرونں  ی

 اھت۔ رپ اھٹیب  چنیب کیرہ ا

  اوں اہمترے اھکےن ےئل ھچک الیت ںیم وھٹیب ںاہیےمت

۔اچب یئگ آھٹ اسہل ےچب وک اس ےک اپس اھٹب رک وخن یلچ کیآراز آئ رہ ا اویئ تقشم زنہ یکھت وعرت  ی ارفیق کیا

سک دقر  یس وک وھکال ارر اس ںیم رےھک ےلیھت بیےک دعب اس ےن اےنپ رق ےنھکیاس اھت امں وکنرر اجےت ن رالرگ ارر امیب

 اکنال۔  اوھگڑرں اک وگل وگل وھگےنم راال ولھک نیت یس تدیقع

 ایاسنھپ رک اےس وگل امھگ ن اٹوگنں ںیم ایلگ وھگڑے  ی کیوک ا ہتسخ اھل ارر وٹاٹ وھپاٹ اس اھت ےچب ےن ایلگن اکیف ولھک ا

 ےسیہچب ا ےنلکن یگل یس ںیم ےنولیھک ںیآراز اٹوپں ارر انہنہےن  ی اھبےنگ ےگل وھگڑے  ی وھگڑے آےگ ےھچیپ
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وسار او ۔۔۔۔بس ےس آےگ راےل رپ ۔۔۔۔۔۔وھگڑں  نوھگڑے ےپ رہ وخ کیا یس ان ںیم رکسماےن اگل ےسیج

ے ےن اعایل ۔۔ےچب ےک ےھنن یسرکسماٹہ نرڑےن یگل ےک اسھت ایکس
ق
 
قہ

اجدنار رکسماٹہ  رھپ ایکس وک وتمہج ایک ن

 وھگڑں وک نرڑا راہ اھت۔۔۔۔۔ زےب ای یس ن ای یےن۔۔۔ہچب اسر

ااجزت   ی رک ےک اےس الان زخاہن اامعتسل رک ےنیلوخن رپ وسحمس  ںیرظن نرڑا ا ہا ےت او؟ ےچب ےن ایبنج اںیھن مت

 ۔۔۔ہایہ ینین

 ۔ایاٹوگنں وک ڑکپ ےک امھگ ایلگ اتلچ  ے۔ اس ےن وھگڑے  ی ےسیا ہیےوھکین ہی

ولھک ا  او یگ ینس ںیہن مت ےن یھب ینس ںیہن ںیآراز یرایپ اینت ےن یھبک ۔ںیم ںی یرایپ ینتک ںیآراز ونس ایکس ارر

ےس اتمرث  ےناس ےک ولیھک ایبنج کیرپ وجش اس اھت ےک ا ےسیبس رکےت رہ ا ہیارر  ایک بیےک رق ناس ےن اعایل

زدنہ  ںبس ویک ہیاھت ےک  اتھکین ےسیےک ان نونں رہ رہ رہچے وک ا اھکین ےسیےن اس ےچب وک ا ناو اکچ اھت اعایل

  رم ا ںیہن اںیہن ایک ؟ ںی

ےچب ےس اکمامل رکے ارر رھپ اس اکمےمل رپ رہ وخن وک ےک رہ اس  ہیوقرت ےن اےس ااسک لپ اس ےک ادنر یسک ایس

ے  ی ظفل یھب کیےک اےنت نونں ےس ا دشت ےس اےکس ادنر اجیگ وقت اینت ہیاپر رکے۔ ایآر 

ی

کلی

ج

ن
 ہنم ےس  ا 

 ۔ ا ےل ایلولیھک ۔اس ےن ےچب ےک اہھت یسایےن وخن وک وبےتل اپ نزتمہ رکےت اعایل

  اہک و وٹاٹ اوا  ے؟ اس ےن دقرے افس ی ہی

 املکت رپ دصہم ناچنہ۔ ےسیےک ےئل ا زیچ یرایپ ڑپا ارر اےس اینپ اک رہچہ اکیھپ ےچب
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ل کیھٹ ہیےںیہن
یلک ب

  اتکس اھت ااسنن اےس الٹھج ںیہن اک وکیئ اہک ےک ن ای  ے اس ےن اس ادناز یس 

  ے۔ ارر اس ڑھگوسار اک ابزر وٹاٹ اوا  ے۔  ے۔اس راےل اک رس ںیہن نم ںیہن !اس وھگڑے  ی وھکین

ڈٹ رک ناھک  اتکس  ےک رہ اس ابت ےک الخف یھب ادناز الان ایل اسیاس ےن ا ابت ےس اےس ارر دصام الم نکیل اس

  ے۔۔۔

 ۔۔۔نرڑےت  ںی وھگڑے رھپ یھب ہیڑپات۔۔۔  ےس رفق ںیہن اس

 ر سنہ رک اہک ےسیج ےن اس ادناز ںیم اس

  اپلگ او۔ ناعایل

 ۔ابت رپ نس اوایگ اھت۔  رہ ےچب  ی اپلگ یہ ناعایل

ادنر  وگجن اےکس اکونں ےک رپنرں ےس ںیہک ہی۔۔  نرڑےت  ںی وھگڑے رھپ یھب ہیڑپات۔۔۔  ےس رفق ںیہن اس

 ۔۔۔ تہب نرر  ک۔۔۔آیئگ

ے وج ہفسلف الان راھک اھت۔ رہ ویفسلف ےچب
م

ی

ئ

ج

ب

  ۔ابت ہن یھت ےک سب  ی ں

 ۔۔۔وٹٹ اجںیئےاٹںیگن ان بس وھگڑرں  ی اگ

   یھت آراز اکپن ریہ و۔۔ ؟ ایکس ۔۔۔ ارر بس ڑھگ وسار رم اجںیئیھب رس

 نرں اگ۔۔۔ نرڑاولں اگ ارر ڑھگ وساررں وک رمےن ںیہن اںیہن ےگ، ںیم ںینرڑ رھپ یھب ہی
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 رہلا رک اہک۔ وک اوا ںیم یھٹم اہھت  ی ےک ےس ادناز  ںیم راےل االقنیب ےنیےن االقنب رباپ رک ن ےچب

 ۔۔۔ریھک ڑھگ وسار رپ ایلگن کی۔۔۔ اس ےن اوھکین ہی

رپ رھک رک ابدنھ  ھٹیپ ےن اےس وھگڑے  ی رماکچ اھت۔۔۔ ںیم ہیےزابن ںیم یوٹٹ رک رگ اکچ اھت۔۔۔ اہمتر ہی

ےن اس ڑھگ وسار  نے اگ سج ےس ںیم ںیہن وبضمط ناھہگ ناھکیئ کیرہ ابر ںیہمت ۔۔۔ مت وغر رکرےگ و یھباین

 وک ابدناھ  ے۔۔۔ رکر وغر، ڈوھڈنر ناھہگ۔۔۔

 رپ راہ اھت۔ ںویدنلب اےنپ نف  ی ڈوھڈن اکس۔۔۔ ہچب اس اعمےلم ںیم رہ ناھےگ وک ںیہن ےن وغر ایک ناعایل

 ھٹیپ وھگڑے  ی ہیزدنہ رانھک اجاتن اوں۔۔  اںیہن نرں اگ۔۔۔ ںیم ڑھگوساررں وک رمےن ںیہن ےن اہک  اں ںیم ںیم

رطح کنھک رک  کٹھک  ی آراز  ی راےل ہپس اسالر  ی رعمہک رس رکےنیل یےگ۔ ےچب ےن آرخ وموجن ر ںی رپ ہشیمہ

 اہک۔

ےک ادنر  نرقفہ اعایل ہیزدنہ رانھک اجاتن اوں۔  اںیہن نرں اگ، ںیم ڑھگوساررں وک رمےن ںیہن ےن اہک  ا ںیم ںیم

  ۔ایگ رطح لیھپ نکنھ  ی آامسن رپ ےنلکن رایل

  ے۔۔۔ اویئ وٹیٹ یھب ہی۔۔۔ ہایب ایکس ارر

 ہک اکش ہچب اےس الوجاب رکنے۔ ےن ناع  ی نرپاےن اعایل ےک ادنر پھچ رک ےھٹیب اس

 ۔رکسماٹہ وک اےنپ اووٹنں رپ اجس ایل رسوجسبن اویت ےن افحت  ی ہچب
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اٹوگنں  وج رہ وھگڑے  ی ۔۔۔ اس ےن رہ ایلگنوھکین ہی۔۔۔ وٹےٹ یگ ںیہن اپس۔۔۔ وج یھبک ے ے ریم ہایب ایکس

 ۔نرڑاات راہ اھت ااھٹیئ اڑس رک اںیہن ںیم

رھپ  ےعیےک ذر ہایب ۔۔۔ ہہک رک اس ےن وھگڑرں وک اس میظعہایب اوں اس ولھکےن  ی  ے۔۔۔ ںیم ہایب ایکس ہی

 اھت۔ ایےک وھگڑے نرڑےن ےگل۔۔۔ اس ےن اےس الوجاب رکن ادیم ںیم انےک دیم یسویارر ام ایےس نرڑا

 ۔۔۔۔ایےن ہنم وھکال ارر انف وک الگ ن یپیس

 ہک اےنپ ادنر رہ اےس ہگج نے۔ اجزئ ںیہن ہیااسنن رپ  ہکنویک

 اجاتن  ے وٹےٹ اوےئ ولھکےن وک ےسیک ہچب یھب کی ے۔۔۔رحام رت۔۔۔ ا ایگ آب انف اک ہمشچ اس رپ رحام ایک اس

 اجےئ اگ۔۔۔ ایالچ

 ولگنجں وک یھب اٹوپں ےن ندلیل اکللر اےھٹ، وھگڑرں  ی ۔۔۔ ڑھگوسار اقمےلب ےک وجش ےسہایب اوں اس  ی ںیم

۔۔۔ اپٹ اجےت  ںی ےک دنمسررں وک یھب ارر مک یتمہ اھچپڑ ڈاال۔۔۔ ان رپ ااسنن وسار ےھت۔۔ رہ ااسنن وج زبنیل

وک  ٹیوکشش امررگ زگارےن  ی رکےک زدنیگ نایوھگڑے وک رگےن ہن نر۔۔۔ ڑھگوسار وک رمےن ہن نر۔۔۔ اوقال 

 اوات۔۔۔ لپ ےک ناہےن ہن اھٹیب ارر اس اک اٹیب ۔۔۔ ارر اب رہ زدنہ اویتاتیہفسلف اھکس ن ہیےاکش وکیئ

  ے۔۔۔ اتیرک ن ہرفوتشں وک ردیجن ااسنن ررات  ے رہ آامسین وج

 امام؟  ںی ےتویےہردیجن ںویک رفےتش
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 ے اس اتج وک اجس رک ااسنن  ایگ ای۔۔۔۔ اس رپ ارشف اوےن اک اتج اجسایگ ایانب ںیہن وک ررےن ےک ےئیل ااسنن

ہک  رفاومش رک ےتکس  ںی  ے ارر رہ ےسیک یھکین قیلخت رکے اگ  ا۔۔  اوہنں ےن ااسنن  ی یہ ہررےئ اگ و ردیجن

 قیلخت ےل بج اکانئت اک رب ایکس ھکیااسنن رہ رظنم ن .ارگ یئگ ین ںیہن وج اںیہن یئگ ااسنن وک ملع ر تمکح اطع  ی

اجن ڈااتل  ے ارر اےس رپران ڑچاھ ا  ے ارر ولح رپ ااکس  ام  اھک اجات  ے ارر روتشں وک اس  رکات  ے ارر ےفطن ںیم

دجردہج  ےک ےیل تو ااسنن رصف ارر رصف اےنپ دصقم ایح  ںی اجیت وسیپن ںایذہم نار دنبے ےک ےیل

 ...روبتں  ںیماجےن. وک ابدصقم انبےن وک دنبیگ رپ ربص رکے'تمعن رپ رکش رکے 'رہ زدنیگ نھکرکے....رہ 

اپ اجےن راےل وک اس رہبت رپ رخفر رکش رک ا  الےئ اجےن اک اوات  ے ارر رہ قیلخت ںیم بس ےس الہپ رہبت قیلخت

 ".ہاےیہ

 اھٹیب ںاہیےاس احتل ںیم اھت و یہ اھت...  اڈے رہ وھبل ایگ نایےہیرک اہک ......اڈے  اھٹیب رہم ےن اےس وگن ںیم ام ا

 .اھت

وھبانل  ںیہن ہیااسنن وک  ہکن......ویکوج ذجہب آوکپ ربابن رکےن ےگل اس ذجےب ےس نرر او اجںیئ ںیم زدنیگ"

 ".رک اتکس نب اتکس رہ وخن وک ربابن ںیہن  ے .....رہ الان دخا وخن ںیہن دخا ےن ایک اک ہلصیف قیلخت ہک ایکس ہاےیہ

ہچب وھگڑے نرڑا راہ  اننب اھت ....اےکس ےھچیپ ںیہن ٹی....اےس امررگایراہں ےس آھٹ آ نوچم رک اعایل یناشیپ  ی ےچب

 ںیرگ رک رم رہ وخن اھت....ارر رہ ڑھگوسار اس رتق  ک ںیہن ہایب اس ولھکےن  ی ہکناھت... اسز اجب راہ اھت....ویک

 .الستم یھت ےگ بج  ک رہ ہایب
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......وھگڑے ےک ےیل یگزدن ......ارر ادب  یان ے.... ادب اک دیم اندیم  ے.....زدنیگ ںیہن لیھک زدنیگ

رفض  ے ررہن ااسنن ارشف اوےن اک رشف وھک نے  ہی.......ےںی.....ڑھگ وسار وک رمےن ہن نںیرگےن ہن ن

 .اجب رپ اہرٹ راک آ ایگ رہ اینپ یھت و رات او یکچ ای ے۔۔۔رہ امرٹسچن راسپ آ تقیقح ہیاگ.

 .یھت آ رک رگنن نوبچ یل ھجم ےس ھچک ہن وپانھچ."اکرل ےن ایکس"

ڑسک رپ  اغبئ ہن او ا."اےس وھگاسن ڑج رک اس ےن الچ رک اہک اھت ارر آج رات وک اکرل اےس زربنیتس ےسینرابرہ ا"

 رین اھت وج رہ ذرا یس ایااھٹ ال ااک زیپ اہل ٹیم کیاھت.نرونں رٹم تشگ رکےن ےگل.آےت اوےئ اکرل ےن ا ایال ٹیسھگ

 .اھت انرھ انرھ اوایگ ےک ےیل

 .اوےن اک ارانہ  ے."زپا وک وسھگن وسھگن رک اھکےت اےنس رھبے اوےئ ہنم ےس وپاھچ اہمترا بک  ک کیھٹ"

 ".اوں کیھٹ ںیم"

راہ رکےت  ےسیاجن ےتکس 'بج مت وھچےٹ ےھت بت مت ا ںیہن نہایھجم ےس ذ اوےن ےک ابرے ںیم مت اےنپ کیھٹ"

 ".ےھت

 "...... اوں ںیہن وپرا کیھٹ ںیم  ے..... ایھب کیھٹ"

 ".بک  ک او اجؤ ےگ اتبؤ وپرے کیھٹ ہیولچ رھپ "

 "... ومضمن  ے اکرل بیجع کیا زدنیگ"



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 487 

ے اھک اجےن راال  ے اےس مہ ےتھکل  ںی ومضمن ڑپاھ اجےن راال ںیہن ہیومضمن  ے ' اخیل کیا !زدنیگابلکل ںیہن"

....ااکس ونعان  یھب ہیوضفل  ایلکشم اواگ'ےب اکر  ہی'ےمہ ےط رکےت  ںی ہیےباکایم ایےزدنہ نل اواگ 'رنیگن ہی'

 ےن وخن وک وخن یھبک  ے.ںیم اھکیررےت اوےئ ن یھبکمت ےن ےھجم  ایک وھکی"ےھجم نناکرل"مت اعایل "ںیممہ  ںی

زاھکین ررےت ںیہن

ی
ج

 
ےھت  مت ےسیج یھت رک  ی ھکیوصرت ن ررین یاہمتر یھت سج نن مت ےس رشارت  ی ںیم ' ش

 ".ےھت زماج ےک ےچب ںیہن ےےھت مت ریم ےچب ےھجم دنسپ ںیہن ےسیر

 "....اجاتن اوں"

رسرس  نن رچچ ںیم کینب راہ اوں رپ ونس......ا ںاہمترے اسھت اانت ااھچ ویک آ راہ ںیم ںیہن ھجمس ںیم یریم"

ابر ےھجم اھجمس  اس رتق.رہ یئک وھچاٹ اھت ںیم اخومش ارر اناس راہ رکات اھت 'اکیف ںیم ےک دعب افنر ےن ےھجم ررک ایل

الگس وڑا،الگس رگ  کیاسےنم ا ےنن اوہنں ےن ریم ساناس او رک ہن ذگاررں.ا ےسیاک ا ےکچ ےھت ہک زدنیگ

ےن  ان ڑکٹرں رپ ےگنن اپؤں انلچ ہااوں اگ ....ںیم ںیم ۔اوہنں ےن ھجم ےس وپاھچ ہک ایک رک رکٹےرکٹے او ایگ

رک ےتکس  یہ ارر رکٹے....ان رپ لچ رک مہ وخن وک زیمخ ں ے،رکایچ۔اوہنں ےناہک نھک وٹاٹ اوا الگس ایااکنر رکن

او اتکس ،وٹےٹ اوےئ الگس وک  اج اتکس .....الگس وٹٹ اکچ  ے اب ھچک ںیہن او اکچ  ے اےس دبہل ںیہن وجے،سب ںی

 ارر ےبروقیف مک یلقع ہی، رضررت ںیہن وکیئ رےنہ  ی رپ وخن وک ےتٹیسھگ ںرکویچ نر،ا یکس ااھُٹؤ ارر اس وک ابرہ کنیھپ

ڈٹس نب ڈوھڈن رک  ڈیب اھک اکچ اھت ارر اخیل ااسرا زیپ اکرل..... ںی اجیت  ےہکبج ااسنن ےس ارعف واعقت راہتسب  ی

 ڈال اکچ اھت۔ اس ںیم

 “ھجمس نار ارر اہبنر اوں۔ نہایمت ےس ز ہک ںیم ایاثتب رک ن یھب ہیےن  رکےک ںیم بس ابںیت ہی”
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 راہ۔ اخومش یہ ناعایل

ےس  یگاکرل ےن دیجنس“اتکس اوں۔ ےس ولکنا یھب ریٹوینویاےس  او و ںیم رہج ےس اپ ٹیس مت اس  ی ارگ”

 “۔ےتیےل رک ےھجم نے ن یھت ہاےیہ ےل ینیل ٹیوٹ اس  ی ارر ںیہمت”اہک۔

 “ولکناےن اک ہہک ر ے او ؟ ےسیک”

 اس ےک ادناز رپ اویئ تاکرل وک ریح....“وک  ارمہح”

 “ارمہح.....؟ وکن”

 “وکن ارمہح....نپسچل....”ےیراہ رھپ دنکےھ ااکچ ن اتھکیاخومش اےس ن اکرل

 “.... ابت رک ا ہاہ ر ے او اکرل سک ابرے ںیم مت”

اھکل  یاتگل  ے اہمتر اسیاو ر ے،ا ںیہن ںویک متخ.....ہکلب بس متخ....رھپ مت ےلہپ ےسیج یہی ے ابت  کیھٹ”

 ۔ یل یکٹچ  اک  ی اکرل ےن اس  ی“ارر لچ رھپ راہ  ے۔ وکیئ ںیم

 اسھت رمرڑا۔ کیےن اس ےک نرونں اکونں وک ا ناعایل“ ے۔ یہ ناعایل ےک اھکل ںیم ناعایل”

 “وک نوھاک نے ر ے او ؟ وخن”

 ۔ شک  ی ےن شیپ ناعایل“نرڑ او اجےئ....؟ کیا”

 “دبل ر ے او ؟ ابت”ایےن اجدنار ہہقہق اگل اکرل
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 ۔ااھُٹیئ ںےن اایلگن ناعایل“.....نر.........نیتہار”

 ۔یھب نارر اھبگ ڑھکا اوا ....اعایل ایاکرل الچ...“کیا”

 ....راہتس دبل انیل وھٹسن انیل ںاایلگن ....اکونں ںیم انیل چیم لح اھت....اھبےتگ رھپ ا....آںیھکن یہیسب  اب

 او ا اھت۔ ےنب رانہ  لکشم اھت لکشم ےس یہ یہ احرض او اج ا ....ریغ ....ریغ

 یسک ںیم کیالان ا اپؤں ںیم کیاھتہک ا ایگ ارر اکرل تیج یھت اویئ ڈرر اہل ےس ذرا نرر متخ یہ ان  ی ایھب

 ابگنسک ولگز اھت۔ اہھت ںیم ....اافتق ےس اس ےک ناںیئ ایاکرل ےک اسےنم آ زینررسے اک وجےت ےنہپ اشر

 اکرل رپ اسرے اہجن  ی“مت ےس سک ےن اہک ....؟ ۔ںیہنایآ رہ ابگنسک رگن ںیم“؟ ایمت ےن اھک ازیپ اریم”

 ۔یھت یجس وصعمتیم

 “زپا راسپ رکنر۔ اےن .....اب رشتف ےس ریم رڈاکیر ےلیکمچ اہمترے”

 “اہمترا زپا او رک زگرا  ے؟ اس ںیم ایک وھکین”ےایےن وپرا اڑبا وھکل ن اکرل

 ہدیدنسپ ار ے او  ا ارر مت اجےتن او اعرم اخن ریم ھکیابگنسک ولگز مت ن ہی....”ارر  اک ڑکپ یل ایل ےن ہنم ریھپ زیر اشہ

رطح  اس ےن ابرسک  ی“رکرں۔ شیپ رٹسک رپ رخاج نیسحت اےس ایس ابرسک  ے....مت ےھجم ااسک ر ےاو ہک ںیم

 الھچ الھچ رک اہک۔

 “۔یھکین لکش ںیہن ےن و نر وتفہں ےسزپا  ی ےس وپھچ ول ....ںیم نمت اعایل یڈب”
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اہھت وک رہلا رک  ےن ناںیئ زیاشہ ر.....“وپرے نس زپا اہل ےس اغبئ اوےئ  ںی ان نر وتفہں ںیم ہکبج”

 ۔اہک....اکرل ےن اس ےس  اک اچبیئ

 ےن اہک۔ ناعایل“ ے۔ ایزپا اھک ےن یہ اس”

ہکلب  ںیہن رمےن ےک ےیل ،اکمایاہھت رھپ رہلا زی۔اشہ ر وعق یھت یہیےس  ناےس اعایل اویئ ںیہن تذرا ریح اکرل

 .....ےک ےیل ےنیربخ ن آدم  ی وتمعق ےکم  ی

رارڈررب ےس اکنل  اس  ی اںیہن ًاطاایتخ ےھت ںیم ےیرپ ن ٹنیےک وجےت مت ےن امرک وک ر Testoni وج”

 “.... اوں ایالک رک آ رارڈررب ںیم رک اینپ

اگل ،اس ےک وجےت  ےنھکیوک ن زیرکر ےگ....اکرل اخومش اس اشہ ر رطح ےنسنہ اگل ہک اب اکرل مت ایک اپولگں  ی ناعایل

 زپا ےس ےگنہم ےھت۔

ہٹنھگ وجوں رپ رہاجہن ڑباتھ اجےئ  آےئ اگ یف مت زپا ےلآ ا ارر وجےت ےل اج ا بج  ک زپا ںیہن اب”

اتبنرں   ہیےنرں اگ....ارر ںیم نر نس وجےت اامعتسل رکےک ںیہمت ،ںیم وصرت ںیم ےٹنھگ دعب آےن  ی کیاگ....ا

ۂل ےنلیھک ہک اںیہن ی

ی ج

 زیاکرل ےن اشہ ر“Hamm”رہلارک اہک۔ اکمےےن الخیئ زیاشہ ر“ارنہ راتھک اوں۔ اکنہپ رک ف

 ےک دنکےھ رپ اہھت راھک۔
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رپ  لبیٹ یاانت الرپرا  ے ہک اےس اڈٹس یاھت...ریج این اامعتسل ےک ےیل میک یوک الان ڈنہ یےتفہ مت ےن ریج ےلھچپ”

 یوھتڑ آیئ وک ابت ھجمس ںیم زیبج  ک اشہ ر یرطف نرڑ اگل ن ےس اہک ارر اہل  ی یاکرل ےن زیت“راتھک  ے۔ یہ

 نررازہ اپر رک اکچ اھت۔ اکرل اہل اک نایلخ نکیل اھباگےس  یزیت رہ اکرل ےک ےھچیپ رھپ یھب یھت او یکچ رین یس

 اکرل ےن اھبےتگاوےئ الچ رک اہک۔“وک الہنےن اک ارنہ  راتھک اوں۔ میک یڈنیہ اتب نرں ہک ںیم ہیےںیم ارر”

 دمن رکےن اک اھت۔  ی زیاس اک ارنہ اشہ ر ہکناھبانگ انمبس اھجمس ویک نرونں ےک ےھچیپ ےنیھب ناعایل

 

                          *......*......* 

ز کیاالسم وک ےل رک ا اوٹسڈٹن وساسیٹئ االسیم

ی
ج

 ۔اھتایگ ایوک ن کریسج اک ذہم ڈ یھت ونبا ریہ یڈاوکم

زےارمہح ےن وبقل رکیل ،وجشک  ی شیپ اسھت اکم رکےن  ی ےن اظرہ   ے ارمہح وک یھب کریڈ

ی
ج

اک  ی۔ڈاوکم

 رےتھکےھت۔ اجانن اھت وج رہ االسم ےک ےیل التوموضع فلتخم ذمابہ ےک اوٹسڈسٹن ےک ایخ

 اوٹسڈسٹن  ےس وساانلےم ےک وجاابت ےنیل مک ےس مک ہاسیل ارر اس ےن لم رک وسالت ےھکل۔اںیہن کریڈ

ز

ی
ج

 اوہنں ےن فلتخم اوٹسڈسٹن ےس رامےط رک ےیل ےک ےیل رڈگناکیٹنم اھت۔ر سیب اک نرراہین یےھت۔ڈاوکم

 ےھت۔

 اررےفیک یبی،اوٹسڈسٹن اہزلارر ھچک رق ےک ابغ ںیم ینویھچک  یھت اجین  ی ںیم سپمیک ریٹوینویےرڈگناکیر ھچک

 .....رٹسک رپ
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رہ آزان ےھت  ےک ااہظر ےکےیل التاےنپ ایخ ان ےک اسھت اعترن ایک بس ےن یہ ابیو رقت رشرع اویئ رڈگناکیر

 اوےئ ےھت ہک ارمہح یتخس ارثات ےیل یفنم ااہظر رکےت ےھت۔ھچک اوٹسڈسٹن ےک اترثات اکیف ارر رہ آزناہن یہ

 اھت۔رغمیب ا س اک اےس ادنازہ ںیہن  ںی یکچ ھرپران ڑچ ںطلغ ایمہف وک ےل رک اینت ،االسمیتیل ےس اےنپ بل چنیھب

ےک  رمیض اینپ  ے وج اںیہن ایڑبا چس رہ ڈیم اس ےس یھب چس  ے نکیل کیا ہیولگ احالت ےس ابربخ ر ےت  ے 

نررسے کلم ےک  و یسک  ںی ںیہن اہھت ںیم یسک اگلںیم  ی ایڈیم کلم اپاتسکن ںیم االسیم کیوھجٹ ناھکات  ے۔ا

 ایےںطلغ ایمہف یھب  ے ہک االسم ےک الخف ینتج ہیو  تقیقح یاہک اج اتکس  ے۔بس ےس ڑب ایک ابرے ںیم

 ہی ے رہ تہب زمکرر  ے۔او ا و  ای۔وج انبایانب او اکچ  ےاس وک ےل رک ملسم اہم ےن وک الہحئ لمع ںیہن ہرپرڈنگیپ

 یرپ ےگل نتشہ رگن مےچارر ھچک رکے...ھچک و...ہک االسوس رک اس ابرے ںیم ہک ملسم اہم لم ھٹیب ہاےیہ

 ےک ازلام ےس اکٹھچرا احلص اک اجےئ۔

ے

ج

ں

ہ ک
ل

 وقم  ی کیا اج راہ  ے نکیل حطس رپ تہب ھچک ایک ،یصخش لم رک ںیہن و ے نکیل راہ  ےہک بس ےتھٹیب ہیاو  

وفن  ،اہھت ںیم ےھٹیب اج راہ  ے رھگرں ںیم یہ نہبھ نن دبن اتلیھپ ہرہج  ے ہک رہ ایس یہی،ںیہن ےس ھچک یھب تیثیح

س یہ الخفےک  ےمہ رصف االسم ےک الخف اوےن راےل رپرڈنگیپ ےیل

ی

ی

ج

مي
ک

فلتخم  ایرک ےتکس  ےبمل ےبمل 

 گنج۔۔۔۔اکیف االسم ےک قح ںیم ی ے امہر ہی ے امہرا اسرا اک اسرا اہجن ارر  ہیےرپ رل ےتکس  ںی رگرسپ ارر زجیپ

ز رکےت وصت ےتپ۔۔۔۔االسم۔۔۔۔۔االسم رکےت۔االسم ےک قح ںیم اکیف ےک گم یس

ئ  

اولپڈ  ںیریوپٹس س

 رکےت۔۔۔ لیرچکپ دبت لئاو و رپراف نہایرکےت ارگ ز

  ارن رک ایل یر یٹ ای' الگ آف او ےئگ ارر وس ےئگ ےک ےئل دخامت امتم اویئ االسم
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ےک  انےک رہ دیم ارر رجنم رتیق  ے اجاپین امیض ہیوتفمح ر ے ےھت۔ ںیم گنج میظع یارر رجنم نررس اجاپین

  اھل  ے ہیےحتف  ںی

کا ۂرا احلص رک یتیل  ے اس ااتفن یس قبس یتھکیس ااتفن یس وقم اےنپ رپ وٹےنٹ رایل رہ

ی

ھی
 
ج

 ؟ںیہن ں ے ملسم وقم ویک 

ے ںنرمئ ےک نرران اجاپوین میظع گنج

 

هس

 اںیہن ںیم ۔۔۔ارر اب۔۔۔۔۔ ارر آج ن ایاہک ایگ ےدنیارر نر ئوک ر

ے انم دنسپ وقم  ی

ی

 

 

انم دنسپ  نہایےس ز ااسنن اجاپین اک وکیئ اجات  ے۔۔۔۔ن ای آےگ ڑھکا ایک بس یس یس ح

  او اتکس ںیہن

وسچ  بج ان  ی  ںی رصف اس رتق دبیتل و ارر وقںیم دبل اجںیئ ارگ وقںیم  ںی دبل اجیت ںیریدقت

وچنہ وس اسل  اٹھچ اجےئ ارر اہجتل اک ادنریھ ا ے بج اہجتل اک ادنریھ دبےل۔۔۔۔ارر وسچ بت ررنش اویت

و فت  ے مہ  رںیھ اجلہارگ مہ  ےک دعب یھب ےےئگ ادنریھ ایٹھچ اکچ  ے اس اٹم ن یس لیمکت ےلہپ رقآن  ی

و  اجںیئ وقم  ا الہکیئ ۔۔۔۔۔وقومں ںیم ںی و مہ اسخرے ںیم اقلب ارتحم وقم  ا نب ںیکس ےپ۔ ۔۔۔رھپ یھب

 ۔مہ۔ ۔۔۔۔۔۔ نہبھ  ںی

   اک   ا اجشتع اک اکرماین ر,دعہ ںیہن ' وگےگن ارر رہبرں ےک ےئل وکیئادنےھ

  وہشمر اھت ال ذمبہ یہ ًابیاھت وج رقت یس  انویاک قلعت  اپل

  اہک اجات اھت ذنہ اک امکل یھب یبیرہج ےس اج ا اجات اھت اےس رخت زماج  ی رہ اےنپ زیت ںیم ینوی
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ز

ی
ج

وخاشہ اک ااہظر   ی رڈگناکیےس ر کریرامےط ےک ےئگ و اس ےن ڈ ےک ےئل بج وٹسڈسٹن یس یڈاوکم

زےایاک ااہظر رشرع رک ن التدشت دنسپا ا ایخ اس ےن االسم وک ےل رک ااہتنیئ آن اوےت یہ ہ۔رمیکایک

ی
ج

 ی' ڈاوکم

 اجات۔۔ ای رگا اوا ادناز الاناسیاھت ا بلطم ںیہن ہیااکس  نکیل یھت یئگ یااجزت ن راےئ  ی یےک ےئل آزان

 یودض رکےن اگل ےک اےس آزان ایےن رمکہ دنب رک ن کریڈ یھت اج ریہ  ی اہؤس ےک ابغ ںیم oak رڈگناکیر

  اجےئ ایراےئ اک وپرا قح اامعتسل رکےن ن

  ایوجاب ن ےن لمحت یس کری ے ڈ ادناز انمبس ںیہن اہمترا

   ے رہ ڑچ ایگ ادناز وک ایک ےریم ںویک

 

  ازلاامت اگل رےھ او مت

   ے؟ ایازلام اگل ایک

  ےن ابت متخ کری۔۔۔ڈرکین ثحب ںیہن مت یس ےھجم

  آ ایگ رک ر ے او۔۔۔۔رہ الب رہج ےصغ ںیم ےب زعیت یریم مت

بج   ا رہ یکس وبےل ریغب ہحیوڑ ڈاال ارم ےن اہمترا ہنم ںیہن زابن اامعتسل رک رےھ او رکش رکر ںیم ایٹھگ مت وج اینت ارر

  ےن اےس اخومش رےنہ ےک ےئل اہک اھت کریےک ڈ
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  کتہ رکےن اگل وک اخمبط رک ےک االسم  ی ہحیاگل ارر ارم ےنین ںارر ڑھبک ااھٹ ارر اگایل اپل

 ںیہن یھب یلح ہگج یس و رہ اینپ ےن ارمہح وک ےنلچ اک ااشرہ ایک کریڈ

  ےصغ ںیم ہحیوکباس ارم نر ایکس نس ےنیل ےھجم

  اکم ول ولچ لقع یس ہحی ے ارم رضررت ںیہن ایکس

  ریہ وکباس یتنس ارر اپل   ی ایل ےن لقع ےس اکم ںیہن ہحیارم نکیل

 .... تنم رکےن اگل کریدخا ےک ےئل ولچ ڈ ارمہح

 

 راہ اھت۔ ھکیاک رسخ اوات رہچہ ن ہحیارم رہ

 ےن اےس اھجمس ا ہااہ۔۔۔۔ کری۔ڈہحیرکےت ارم ےس ثحب ںیہن اجولہں

  ےصغ ےس وبیل ہحی ے ارم وٹسڈٹن  ے اجلہ ںیہن ینویےہی

 ےس ولچ سب۔ ںاہیےمت

 ایو اخومش راہ اج اتکس اھت  ایےوسال وپھچ راہ اھت ےکنج وجاب ںیم ےسیرک راہ اھت اس ےس ا ابںیت یھدیس لسلسم ایٹل اپل

نم  کیےن  ہحیوک ےل رک زرہ االگ و ارم ںرھپ اےکس ہنم رپ ڑپھت امرے اج ےتکس ےھت ارر بج اس ےن دقمس ویتسہ

 س ےک ہنم رپ سک ےک ہااٹن نے امرا۔ا
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ےک وٹسڈٹن وک ڑپھت امر  ینویاس ےن  دح متخ او یئگ ربناتش  ی  ی ہحیااسنن۔۔۔۔۔ارم ذلیل دنب رکر اینپ وکباس

  ےس ولکنا اتکس اھت ینویاھت اپل اس ڑپھت وک ےل رک اےس  این

  ایآ نےک نرایم ہحیاپل ارر ارم نم یس کیا کریڈ

ے  ی ۔اپل یسکایالچ کریےس  ڈ ںاہیاھبوگ  ہحیارم
ش

ج

یھی
ب

ارر  کریرطح ےب اقوب او راہ اھت ھچک نررسے وٹسڈسٹن ڈ 

ھاۂ او ر ے ےھت۔۔۔۔اپل ارم اپل  ی

ی

ھئ
گ

  ہااتہ اھت رگنن نوبچ انیل  ی ہحیرطف اھبےگ وج مھتگ 

 ۔یئگ ےس راہں ےس یلچ یارر زیت او یئگ زرن یس ہحیارم

ےک  ینویاس ےن  رک یئگ روخف  اک وصرت اھل اایتخ ااہتنیئ ۔۔۔۔ارروصرت اھل دبل یئگ ںیم رین یس ذرا

 ےس،  ولکنا اتکس اھت۔ ینویاھت اس ڑپھت وک ےل رک اپل اےس  ایوٹسڈٹن وک ڑپھت امر ن

 او راہ اھت۔ ےس راہطب ںیہن اریر رھگ آ یئگ رہ

ےک آسف آ  نینویےک نرتف آےن ےک ےئل ہک راہ اھت۔رہ  نینویرہ اےس وٹسڈٹن  ایاک اےس وفن آ کریےٹنھگ دعب ڈ نر

وٹسڈٹن ےک الخف اجےن  کیوصرت اھل ا یاھت اسر ایےک رپسن رک ن نینویےلہپ اعمالم  ےن وفرا یس کریڈ یئگ

الان ہصغ  یس ہحیارم اجےئ نکیل راہں ےس یلچ رراےس انم رک راہ اھت اپل وک وبےنل نے ا کریےک ڈ ہحیارم یھت رایل

 ےک وٹسڈٹن ےک ہنم ےس۔۔۔۔ ینویےاینپ ابر ربارہاتس ھچک انس اھت رہ یھب اج اکس اس ےن یلہپ ایناب ںیہن

رھپ  ےس اگل اگل ابت  ی ںےک دصر ےن ان ونیت وساسیٹئ ےک دصر ارر اپاتسکین وساسیٹئ ےک دصر' االسیم نینوی

 ۔یئگ  ی گنٹیم ںیم وموجنیگ دھجمسار وٹسڈسٹن  ی تہب یہ ےک دنچ نررسے لعف نکیل نینویوٹسڈٹن 
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 ےک لمع وک  ا دنسپ ایک ہحیےک دصر ےجرٹپنس ےن ارم نینوی

  ایوک ےج رٹپنس ےک رن لمع رپ ہصغ آ ہحیارم رک یکس ربناتش ںیہن وکباس رک راہ اھت ںیم رہ

ےس  ینویرہ اس انب رپ آوکپ   ںی اھت آپ اجیتن دیارر اےنپ اہھت اک آپ اک رن لمع دش اھل اےنس زابن اک اامعتسل ایک رہب

  ولکنا اتکس  ے۔

صخش  کیا کیوموجن ا ںیم گنٹیم ااکس ہنم وڑ نرں یگ و ںیم وکباس  ی یسیا وفٹ۔۔۔ارگ اس ےن نرابرہ یھب امیئ

  اھکیرطف ن نررسے  ی کیےن ا

 ؟یگ ںیاےنپ ذمبھ ےک سک اوصل ےک تحت ااکس ہنم وڑ آپ

  اس ےس وپھچ راہ اھت ناعایل

  ے۔ ۔۔ ںیہن اجنگش یہ و االسم ںیم  ی دشتن

ربا  یھب ہیاےس  یگل یابت رب  ی نوک اعایل ہحیاجنگش  ے؟ ارم  ی توضفایل یسی۔ ۔۔۔ارر ادح رپ اج رک یھب ااہتنیئ

 اےس طلغ اثتب رک ا ہاہ راہ  ے اگل ےک رہ اےنت اسرے ولوگں ںیم

  ا آےکپ ےجرٹپنس ےن اہک۔  ںی  ا مہ اپل ےک رن لمع ےک احیم ںیہن

  طلغ ہک ر ے  ںی آپ بس رصف ےھجم یہ نکیل

 ےس اہک۔ یگ،ےن دیجنس ناعایل طلغ  ںی آپ
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رہ  ایو رہ اےس اس دقر  ا دنسپ رکےن اگل۔ےصغ ارر نھک ےک االؤ ےن اس رپ الہ وبل ن رہ یئگ یتھکیلکش ن اس  ی ہحیارم

  او یئگ یس ہنلقع ےس اگیب ےسیج

  ںی رک یتکس تیامح یریم  ال ذمبھ رر ےسیک ایےینوہیےایے ںی یئےک اراکن اسیع اس گنٹیم  ی نینوی۔۔۔۔اوہن

 اکم رکےن اگل ۔۔۔۔ یہ اک نامغ رایعق ہحیارم ؟ہک ےتکس  ںی کیھٹ املسمن وک ےسیک کیا

 یہ دیےک اس ےن آج کٹ اش اھکیوک ن ہحیارم یس یگدی ا دنسپ ےس اےنپ بل چنھب ےئل اس ےن اینت ،ےن یتخس ناعایل

مہ بس  ںاہیے ںی آپ طلغ ھجمس ریہ ےک ارفان ھجمس نار ڑپےھ ےھکل ااسنن  ںی نینویاو اگ  اھکین ےسیوک ا یسک

۔۔۔آوکپ اھجمسےن  ںی مہ ےلسم ےک لح ےک ےئل آپ ےک اسھت ےھٹیب ذمبھ ےس ابالرت او رک ابت رک رےھ  ںی

 رک ںیل ۔۔۔۔۔اپل یس ے آپ امن اجںیئ یطلغ ےک ےئل۔۔۔۔آیکپ

ی

 مت
فہ
 ۔ ۔۔وم

 ۔۔۔ںیہن رہزگ

ےک اپس  ااظتنہیم ینویرک ےل اگ ررہن اس امےلم وک مہ  رہ یھب آپ رک ںیل او یگ اس ےس ےلہپ ذعمرت رکین آوکپ

  ررک ےتکس اجےن ےس ںیہن

  رکرں یگ اس ےس ذعمرت رہزگ ںیہن رپ ںیم ولں یگ ھکین او اگ ںیم وج

 ہیرتہب  ے  ےس ےلچ اج ا یہ ینویاک  ہحیرھپ۔۔۔۔سم ارم اج ا ہاےیہ ےک اپس یہ ااظتنہیم ینویاعمہلم  ہی ے  کیھٹ

 ۔البلب ایھٹ ہحیےسج نس ےک ارم رکتخ آراز یھت  ی ناعایل

  و رکےن اگل  ے رفنت یہ دیرہ اس ےس دش اہں
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  ےک رباختس اویئ ےجیتن یسک ریگب گنٹیم

ےویےن وٹسڈٹن  ہحیارم

ج

ب

 

ي

ے
ش

ج

ی

ے اعایل 

ی

کلی

ج

ن
  وک اج ایل نابرہ 

  ہا ےت او؟ انیےس ولکنا ن  ینویےےسیرفنت رکےن ےگل او ےک ےھجم ا مت ھجم ےس اینت و

ے ولکنا راہ اوں؟ ںیم
ھ
م

ی

ب

  

  ےن ےجرٹپنس ےس اہک  ے مت

  اہک ےن اہک ارر کیھٹ ںیم اہں

  ہایہ قیاس ےن دصت رھپ یھب یھت نس یکچ ؟رہےس لکن اج ا ہاےیہ ینویےےھجم

ل
یلک ب

  یرک ن قی۔۔۔۔اس ےن دصت

 ۔ ۔۔۔رفنت اب اس یس اینت رہ یئگ یاہتں ڑھک اہجں  ی ہحیارم

املسمن  ےس وکیئ ڑپھ ےنیل ےس ارر دنچ اتکںیب رصف  ام رھک ےنیل املسمن اوےت و اہمترے نل رپ وچٹ یتگل مت

 رھ لتق ےئک اجےن ےک القئ اھت۔ یھت وکباس اس ےن  ی او اتکس سج رطح  ی ںیہن

 ۔وچٹ  ی یےن اس رپ رہگ ہحیرپ رھبک ےک ارم ےیےک رر ناعایل

  رظن ےس اجاچن اجلہ وک ملع  ی یسک ےسیج اھکیوک ن ہحیارم ےن تہب ربص یس ناعایل
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 ایکس ہحیےئگ؟رہ وسال رک راہ اھت ارر ارم ےیدمحمؐ رپ رھتپ رباس سج ںیم س نرر ںیمi ےنتک لتق اورے ےھت ےسیا

  یھت ریہ ھکیلکش ن

ربا الھب اہک اجات  وجےت وخن ےس رھب ےئگ ےھت اںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وجاب نر بج اےکن اتبؤ

رک نر ان ولوگں وک  تیماھت۔ایلم ایمکح ن وقم وک ایک وقم ےک اپس راسپ اے و اوہنں ےن اینپ راہ۔۔۔بج رہ اینپ

 وہنجں ےن ےھجم ربا الھب اہک۔

 کیےس ا ڑھبک اجےن راولں ںیم اھت اوہنں ےن؟ ےصغ ںیم ایمکح ن اسیا وکیئ اجب نر۔ ۔۔۔۔ایک ٹنیےس ا ٹنیا ایکن

 اھت۔ ےک اپس ااکس وجاب ںیہن

راےل ےک  ےنالیھپ ماهللّ اک اغیپ کیا ؟یھت وج ان رپ دنگ اکنھپ رکیت ایاک مکح ن ےنیاےکس وعرت ےک اہھت اکٹ ن ایک

ہنم وڑ  اک کیا کیرھبڑک رک ا رہ ےصغ ںیم اسےنم بج رشمک' اجلہ اهللّ وک ربا الھب ےتہک ارر ذماک اڑاےت و ایک

 اہک رکےت ےھت؟ ہیرہ  ےھت ایک بینہ اهللّ ےک رقایز ےھت وج مت یس رکےت ےھت۔۔۔وج اهللّ ےک یبن این

 ے۔مت املسمن او  ا االسم وک  ایڑھبک ڑھبک اجےن راےل املسمونں ےن انب االسم اک امتاش مت ےسیج ںیم ن ای یاسر

 رہج؟ ڑھبےنک  ی او  ا۔رھپ ےصغ ںیم امیتن

 اھکیرحام وک الہل اوےت ن رحام۔۔۔رحام اک بلطم رحام۔۔۔۔یھبک و رحام  ے  ا۔ ۔۔۔رہ الہل ںیم ہصغ

    ے؟

 ۔اموحل ںیم یھب وصرت یسک یھب یسک
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وک ناھک  ااھٹ رک مت ن ای ریوصت وکن اس ذمبھ  ے سج  ی ہی' دشتن رک ا۔۔۔۔۔ ڑکپ انیل نابیربا الھب انہک' رگ ںیم ،ےصغ

 او یگ ںیہن رےننب رپ ایت یسیج اس یبن نکیل اویگ رایت وک یھب ارر ےنیل او یگ روک ایت ےنیےک  ام رپ اجن ن او مت یبن ریہ

ل ںیہنہحی ے سم ارم اک وجاب رھتپ ںیہن ٹنیا االسم
یلک ب
اک وجاب ربناتش اہ  ٹنی۔۔۔۔۔۔االسم ا۔ ۔۔۔ 

   ے لمحت  ے ربص  ے تمکح  ے ارر بس ےس ڑبھ رک اخومیش

  نر زگر  ے ںیہن اک وجاب اگیل اگیل االسم

ےک  نویبن ؟ ی ںیہن راایتخ بک بک اخومیش ؟ایل ےن بک نر زگر ےس اکم ںیہن سک یبن ؟مت ےن نر زگر ایک ایک

اوتمں وک نےئ  نرس اینپ یہیےن  نویبن ارر تمکح ےک ااکحامت ارتے  ںی ربص 'اخومیش نہایےئل بس ےس ز

 ے مت وکن  ربص ںیہن  ے مت ںیم ںیہن ربناتش او؟  مت ںیم راکرریپ او مت سک ذمبھ  ی وک امیتن یبن ۔۔مت یسک ںی

  او؟

اخمتفل رکات  ے اےنپ رباےئ  ام االسم وک رصف ڈھک  االسم ایکس ارت اے و یھب نپ یپ ریشح تااسن ای یوپر لک

رہ  اس ےک ےنہک یس ۔ایک۔ ۔۔یتی۔۔۔مت اےس وبےنل نایامک  ک روھک۔ڑھبک رک اےس امر رک مت ےن وثاب ںیہن

 کنیھپ یرپ مت ےن اگنچر ۔ابررن ےک ڈریھ ےاو اتکس  ایک ںاہیاو  بس چس او اجات وج وھجٹ  ے؟ طلغ  ے مت اجیتن

ےہاےنہ راےل  ںی یئک  ے اس  ی اےس وپسرٹ رکیت ینویوپسرسٹ رپنس  ے  کیاپل اک اکلہ تہب ربا  ے رہ ا یھت ین

 ررٹز وک الم رک اس ےن اہمترے الخف۔۔۔۔۔ ںاہی
  
احمذ  کیاالسم ارر املسمونں ےک الخف ا ینعیان بس س

 یسیا کیا احمذ انب ےتیل کیا رہ یھب تہب اسحس  ںی ےک املسمن اس اعمےلم ںیم ہقیاھت رعب ارر ارف ڑھکا رک انیل

 آگ ڑھب ک ایتھٹ ذمیبھ ںاہیےزمابہ ےک الگ یھب رگیارر ن  ںی یھب یئ ے۔اسیع ہگج اہجں املسمن یھب
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اک  یطلغ ذرا یس یاہمتر انم دنسپ  ا ریتہ ہیرھپ   ے۔نکیل کیا ںیم ںرویٹوینویانم دنسپ   ی ن ای ینویامرٹسچن 

   ے کیھٹ ےس ےلچ اج ا یہ ںاہیوصرت اہمترا  یسیا اگل یتکس ںیہن اصقنن انتک ڑبا اوات مت ادنازہ یھب

 آراز ردنھ یگ  ی ہحیارم ؟ایک اس ےن کیھٹ ایک و

اس اعمےلم   ااظتنہیم ینویےاس ےس ںیہن وعق مت ےس یھت  ی رب اہل زابن ےس' املسمن مت او ااھچیئ ےن طلغ ایک اس

ے  ںےس اکنل نے ویک ینویمت نرونں وک  دیو اش ےھکیوک ن
ھ
م

ی

ب

رگرسپ ےننب اک  ذمیبھ وصرت ںیم رےنھک  ی ینویےک 

نرس اگہ  ے  کیا ہیوک بصعت ےس اپک رانھک  ے  وحلاےنپ ام وک رہ اھل ںیم ینویرطخہ ربرقار رےھ اگ بج ےک 

آ رک ارگ مت لمحت ارر ربناتش اک  نراگسہ ںیم یسیا کیڑپےنھ ےک ےئل ۔۔۔۔ا رھب ےس الگ آےت  ںی ن ای ںاہی

 اجؤ و رتہب  ے رھگ یلچ رک یتکس اظمرہہ ںیہن

  اجؤں؟ رھگ یلچ وخاشہ  ے ےک ںیم ہیےیاہمتر و

ے وکیئ اعمالمت رپ ثحب ںیہن ذایت ںاہیمہ  ہحیارم ںیہن
ھ
م

ی

ب

 ے و رتہب  ے  ینھجمس ابت ںیہن رک رےھ۔۔۔۔ارگ 

اشلم او۔ررہن  مت یھب اتپ اھت اس امےلم ںیم و ےھجم ںیہن رتق اضعئ  ا رکر۔بج ےجرٹپنس ےن ےھجم وفن ایک اریم

ے  ینویےاوا ےک امالم ڑگب اتکس  ے و ںیمےسوسحم ہیاب ارگ ےھجم  وخن وک اس امےلم ےس نرر راتھک نکیل ںیم
ھ
م

ی

ب

ےس 

ہک رک  ہیاتکس  ھکین شلقپچ ،ںیہن زمیبھ نوٹسڈسٹن ےک نرایم ینویےولکناےن ےک ےئل رپ زرر افسرش رکرں اگ ںیم

ل کیھٹ کیا یھت کیھٹ بس ابںیت رہ الچ۔ایکس
یلک ب
اجاتن اھت اےس اس  ںیہن وک راعق یہ ہحیےک رہ ارم یھت ابت و 

 ڑپات اھت ۔۔۔۔۔۔ رفق ںیہن  ا اوےن ےس وکیئ ےک اوےن
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  ریہ ارر ڑسوکں رپ رٹمتشگ رکیت یھت یئگ اجب رپ ںیہن رہ

  ارر رات ےس ارر رات او یئگ رات

وج اےس  زیچ کیا کیا ....امرٹسچن  ییھت رایت اھت رہ اپل ےس افمتمہ ےک ےیل ایوک اس ےن وفن رک ن ےجرٹپنس

 پھچ اجےن وک ںیہک نرر اھبگ اجےن وک ہاہ راہ اھت۔ںیہک اس اک نل ںیہک یھت اےس زرہ گل ریہ یھت اگل رکیت ایھچ

 ....وموجن ہن اوےن وک یھب

 ہاےیہ رک انیل ہک اےس وخن ےک اسھت ایک ےنھجمس ےس اقرص یھت ہیےرہ

 اقنر ہن ریہ رپےس وخن وک اچب ےنیل امدنن ....رہ دنمسر ےک اھکرے اپین اوےئ وسرخ  ی ںیم ےےک دنیپ یتشک

 دنب رک ڈاےل۔ رطح ےس اس وسراخ وک یہ ہک یسک یھت ریہ اقنر ںیہن ....ارر رہ و اس رپیھبیھت

 ہیاس ےس  .....نکیلرانہ ہاےیہ رپوکسنہاےیہ انلچم ںیہن نہایےطاھت و اےس ز یہیاج ا اھت....ارگ  اس ڈرب یہ و

ارر اس اکازلام رہ رصف اےنپ رس  یھت لکشم نرر ےس زگار ریہ کیوطر رپ ا او راہ اھت....رہ نایلخ و ںیہن یھب

 اکو وصقر  ے۔ ایس رسارسےرہج ےس اوا ارر اس ںیم ہک بس اس  ی یھت ےل یتکس ںیہن

 

                       *......*.....* 
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 ۔ےک اپس وموجن یھت نسےج رٹیپ رہ

 “اوں۔ اسرے اعمےلم وک متخ رک ا ہایتہ ںیم”

ز”

ی
ج

ےگ.....اس اسرے اعمےلم  ںیرک ںیہن زیلیآپ ولگ اےس ر ایاو اگ.... ااحلل اکم ںیہن رپ یف یڈاوکم

اتنجئ ےک ذہم نار آپ اوں  ،ررہنںیہن اسوھتں وک یھب یبیاےنپ رق یگ ںیرک وک آاگہ ںیہن ےس آپ یسک

 یھب یسک ای the Munchester tab....اہک ایک ہک اپل ےن ایک یگ اتبیئ ںیہن ہیوصرت  وک یسک ....آپ یسکیگ

ل اخومش ر ںیہاےیہ اجین وصرت ںیہن یھب ابت یسک ہینررسے اابخر  ک 
یلک ب
 ھچک یھب ....وکیئیگ ۔آپ 

 “۔ںی۔اپل ہااتہ  ے ہک آپ اس ےس ذعمرت رکیگ ںیاک ااہظر رک وپےھچ اگ و آپ الیملع

 “۔یھت لہپ اس ےن  ی ہکناگ ویک ںیذعمرت رہ رک ےلہپ”

 "اگ۔ آ اجےیئ ںاہیےک دعب  الکس ےنیل یلہپ  ے لک اینپ کیھٹ”

۔۔۔وچاچن رہ اےس ہن ڈوھڈن یکس نکیل آیئ رٹناپیےس ےنلم اےکس ڈ نےس ےنلم ےک دعب ارمہح اعایل نسرٹیپ ےج

و رہ وفراً  ایےک اپس آ اسلکیئ الکزس ےل رک بج رہ اینپ ۔۔۔۔۔۔۔ اینپاو یئگ یڑھک بیےک رق اڈنیٹس رہ اسلکیئ

 ۔۔۔اس ےک اپس آیئگ

 "!ناوں اعایل ذعمرت ہایتہ  ی ےیاےنپ خلت رر ںیم"

 ےسیج ابت  ی یہ ےسیر ےن اس ےس کیھٹ ن ے ہک اعمہلم متخ اواکچ  ے۔۔"اعایل ایےن ےھجم اتب نسےج رٹیپ"

 ۔یھت ےن ارمہح ےس  ی نسرٹیپ
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 ".اوں ابت رک ریہ ارر اینپ ی۔۔۔۔اہمترںیہن اس اعمےلم  ی ںیم"

 رک اینت ارر اس رپ ھٹیب اکنل رک رہ آےگ ڑبھ ایگ اجےئ۔"اسلکیئ  ے ےسج ایک ابت ںیہن وکیئ یارر ریم یاہمتر"

 رپاےن دصےم وک ےئن ادناز ےس نعف رکات او۔ یسک ےسیج ایامھگ لدشت ےس ڈیپ

 ای ام اک املسمن رہ الکن  رصف  ام اک املسمن  ے 'نکیل ایےھت ہک رہ اذملابہ  ے  اس رپ زنط ےیک ےن ےصغ ںیم ارمہح

زہار ابر  یئک مسق ےصغ ںیم وخن ارمہح' ارمہح وک دخہش راہ اھت ہک رہ رحام وفڈ اھکات راہ اواگ ۔۔۔۔ارر ارمہح رحام  ی

  ی ارر یلغچ وج ہصغ تبیغ ارر اس رحام اک ایک یھت رحام یتہک وک یہ ۔ رہ اہھت ےس اھکےن راےل یھت التبم او یکچ

 رخف اھت وج رصف  ام اک اھت۔۔۔ اسیک ہیےن اوےن رپ رخف اھت نکیل۔  اےس اےنپ املسمیھت ابر اھک یکچ وصرت رہ یئک

۔۔۔۔۔۔۔۔اس رپ ایاس ےن ابپ اک ذمبہ الان امں اک ذمبہ الان اتکس اھت نکیل رہم اک انہک اھت ہک رہ ہااتہ و اینپ یڈیل

اھت ارر اس ےن االسم اک ااختنب  اس ےک اہھت ںیم ر'ابغل اوےن ےک دعب اایتخیھت یئگ  ی ںیہن زربنیتس وکیئ

    ے۔۔۔۔ اعم املسمن ںیہن کی۔۔۔رہ اایک

الپ ڑباھ  ے 'اس  ںیم رپوی ے  وعرت اک اٹیب یئاسیع کیاھجمس اھت۔۔۔رہ ا ںیہن ارمہح ےن اےس اعم یھب نکیل"

رہ وخوصبرت  ے، القئ افقئ  ے  ںیہن ی ے۔ رہتش نار اج یتکس  ی اھت اےکس اسھت نریتس ےک ابپ اک ااتاتپ ںیہن

۔۔۔ ارر ااکس یھت یئامں اسیع ایکس ہکن۔۔۔ویکرفص  ے اعمرشے ںیم اپاتسکین رھپ یھب دھجمسار، ربنابر  ے نکیل

 کیرپررش ا املسمن وعرت ےن اپال  ے ارر ایکس کی ے۔۔۔ اےس ا ںیہن وکیئ ۔۔۔ اےکس آےگ ےھچیپابپ وساہیل

   ے۔۔۔ رصف ان دنچ ابوں ےس یہ اویئ ںیم ےب اہسرا وچبں ےک رٹنیس
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 اک اٹرپ ۔۔۔ رفص اواجات  ے۔ امرٹسچن

   ے۔۔۔ ںیہن اک وجاب اگیل اہک ارمہح! االسم اگیل ےن کیھٹ اس

 ارمہح وک اھجمس ر ے ےھت۔ نانا

 یھت طلغ ںیہن یھب ۔ ںیمیھت یابت اتب ن یاثتب رکےک اس ےن نانا وک اسر ولیف ینویےکیوک رصف ا ناعایل

لمحت  ۔۔۔ اسیکںینس ںیہن ابںیت یسیا یھبک ےن اےنپ رھگ ںیم ںیم ،ےن ایک ںیم ریہ اھکین ،ےن اھکیس  ںیمنانا۔۔۔ وج

 ڑلا رکےت ےھت۔  ے اامں، ااب ےسیک نای۔۔۔ یربنابر ارر یسیک

ارر لمحت  یربنابر ےن مت ںیم ںیم ،ایاھکس بس ںیہن ہیےےن ںیہمت ںیم اامں، ااب ارر اموحل وک وھچڑر۔۔۔ اتبؤ ایک مت

ےن مت ےس اہک اھت ہک ارمہح نررسرں ےک  و ںیم ںیھت ۔۔۔ بج مت امرٹسچن اجریہ ی وکشش ںیہن رکےن  ی ادیپ

طلغ دقم  کیاو۔۔۔ اہمترا ا اجریہ ر ذمبہ اک  ام ےیل اےنپ اسھت اےنپ کلم ںیہن اثمل اننب ہک مت اب ایلیک ےئیل

۔۔ ۔ ہکبج تہب تخس اجن اوےت  ںی ر ےھجم اہک ہک نانا رریساب ااھٹےئ اگ۔۔۔ مت ےن ینتک وقم رپ ایلگن یاہمتر

ہکبج  او۔۔۔ مت ےن اہک رجنم تہب حلص وج ارر انم دنسپ اوےت  ںی وک اجیتن اریر کیےک  ام رپ مت رصف ا ںررویس

  مہ امجتع رجنم  ے۔۔ کیرصف ا رااہمت

 نے اگ۔۔۔ ےس اسرے املسمونں وک ہیبشت مت یہ یھب اپل
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۔۔۔ مت ےس رظنادناز رک ا اجےتن  ںی ہک املسمن اخومیش و اتہک، ےب کش وخن ےس یہ آںیت ےس یلچ اخومیش مت

اچس اواگ راہں اس  کیاواگ اہجں ا تماتایق اسیرانھک ارر ا نایابت  کیارمہح ا ،ےک دصر رپ زنط ےیک نینویےن ااٹل 

 ::۔۔۔؛؛؛رکےتکس ہک مہ ےچس  ںی اثتب ںیہن ہیےک وس اخمفل رضرر اوےگن۔۔۔ مہ ڑل رک، ڑھبک رک نررسرں رپ 

 امہرا ذمبہ اچس  ے۔ رصف

  ے نانا۔ کیھٹ

  ے۔۔۔؟؟؟ ںوبلھج ویک آراز اینت یاہمتر

 گل راہ  ے۔۔۔۔ یہ ےسی ے آوکپ ا کیھٹ

اس ےلئسم وک ےل رک  او و ےھجم رہج اتب نر۔۔۔ ایک ریہ ۔۔۔ ارگ مت رریتںیھت آیئ اویئ ت۔ رریئ وخاب ںیم ےریم

 ؟؟ںیھت ناشیرپ

 الھب۔۔۔؟؟؟ ررؤں یگ ںویک ںیم

ےس رھبات اجراہ  ے۔۔۔  نل انایس انل اہمترے نل ےس ڑجا  ے۔۔۔ ریم ااو ہک ریم وھبل اجیت ہیےچب! مت  ارمہح

 اےنپ نل ےس اہمترے نل اک احل اجن اجات اوں۔۔۔  ے ہک اہمترا نل اناس  ے۔۔۔ ںیم  اس ےئیل اسیارر ا

 اک رمہ  ے۔۔۔ آپ

 او۔۔۔ رمہ یہ اریم ہیناع رکرں اگ  ںیم
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 ۔یوھکل ن ارر ڑھک ی او۔ اس ےن وفن دنب ایک اگ۔۔۔ ہک بس رمہ یہ رضرر ناع ےیجیک اہں

 ارگ رہ ڑج اجےئ و یہ راتہ  ے۔۔۔؟ بس۔۔۔ نکیل اتوینررسے نل ےس ڑج اجےئ و بس ولعمم  کینل ا ارگ

  ا۔۔۔

************************************ 

رچارک  ںیارن  ک رظن نیا یھٹیب ہک تسشن اگہ ںیم یھت ومنہن الیئ ارر ایک یھت اےنپ ومنےن وک ےل رک آیئ اشرٹل

ہک  یھت نیپسچل یہ ولخمق" ےس اینت ارر ےسج "ڑلاک  ایم یھت  وھگام رکیت ینب وج وخن ڑلاک یس یھت ریہ ھکیوجرڈن وک ن

 "ولخمق  ے۔۔۔ کیا یھب ہی"سب 

 ۔۔۔یھت اخص ارمہح وک اےکس رمکے ےس اکنل رک الیئ اسنانھ

ےس  رطف ایلگن ۔۔۔ اسنانھ ےن وجرڈن  یاھکین اےانتم وخوصبرت ااسنن ںیہن ںیم زدنیگ ےن اب  ک  ی ںیم

 اگہ ےس ذرا نرر ڑھک ااشرہ رکےت اوےئ آہ  ی

ی  
ج

 ۔اویگ اجدم یس یوصرت اہک۔ارمہح ن

 "۔اھکین ںیہن اک یھب بیرق بیاس ےک رق ںیم ریٹوینویےیڑب ےن اینت ںیم"

 "ےگ۔ ںی"مہ اےس رظن اگل نیرھب ےن ارمہح ےک ابزر رپ یکٹچ اسنانھ

 "۔اگبڑ ےکس یگ اس اک ھچک ںیہن رظن یھب"
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 وملفں ںیم کی۔دنچ ایھت ااھٹ الیئ یہ ررڈ اک ریہ امام رہم ےن ہک اشرٹل اہیل یھت  ی سک نل ےس وخاشیہ اجےن

 اجےئ اگ۔ نب یہ ےل اگ ارر رپس اٹسر یھب رک یہ وھچےٹ ڑبے رکنار  انا رک اکچ اھت ۔ڑبے یھب

ےک اسےنم ااتتفح  اک ن ای اجس رک اس وشسیک ںیم ہک اس ڈگے وک سک وشسیک یھت آریہ رہم وک ھجمس ںیہن امام

 ".....؟اسیےک اپس ا ناامن.... ے یسک ریم وھکیہک ن امنش رھک ںیل یس یڑب کیا ای....ںیرک

 ۔ ی اہکں الم اشرٹل ؟"امام رہم ےن رسوگیش ںیہمت"

اہھت اگلےئ  ینم ولعمم رک ا اھتہک اےس ینچ چس اےس یھب ہی......اف رک ےیل بیارن ےن اکن اخص ان ےک رق میا

 .....ڈگے اہکں اپےئ اجےت  ںی ہن اجےئ ےسیج وٹٹ یہ ںیہک

 

 ۔

ےک اسےنم ااتتفح  اک ن ای اجس رک اس وشسیک ںیم ہک اس ڈگے وک سک وشسیک یھت آریہ رہم وک ھجمس ںیہن امام

 ".....؟اسیےک اپس ا ناامن.... ے یسک ریم وھکیہک ن امنش رھک ںیل یس یڑب کیا ای....ںیرک

 ۔ ی اہکں الم اشرٹل ؟"امام رہم ےن رسوگیش ںیہمت"

اہھت اگلےئ  ینم ولعمم رک ا اھتہک اےس ینچ چس اےس یھب ہی......اف رک ےیل بیارن ےن اکن اخص ان ےک رق میا

 .....ڈگے اہکں اپےئ اجےت  ںی ہن اجےئ ےسیج وٹٹ یہ ںیہک
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 ہیارر ےھجم  ایدعب آ رھپ ھچک ےنیہم ارر الچ ایگ اھت،وکرس ایک ایآ اشرٹ وکرس ےک ےیل کیےس امام،وجرڈن ا ینویےاہرررڈ

 و اوگنیھٹ اجںیت یبس السٹئ اھجب ن تسشن اگہ  ی ،ارگراال اہھت آےگ ایک .....اس ےن اوگنیھٹیانہپ ن اوگنیھٹ

 راہ اھت۔ ریھکب ررینش اینپ یھب ںیم ںرروینش ینت ے رہ ا ایک تمیق اتبات ہک اس  ی اڑجا ریہ ںیم

 “ ے۔ دنسپ رکایل آراہ ہک اس ےن ںیہمت ںیہن نیقیو  ےھجم”

امؤں وک و رصف  ......نکیلرہباحل ںیہن وجرڈن ینتج نکیل ۔رہ البہبش وخب وصرت یھت اک ہنم ارت ایگ اشرٹل

 ..... ا ےتگل  ںی رےےچب ایپ اےنپ یہ

 ےلت اکٹےئ۔ یرطح نرونں اہھت وھتڑ امام رہم ےن وچبں  ی!“اشرٹل  وخش تمسق اوں ںیم ینتک”

ادناز اھت امام رہم  اہتبل اسنانھ وک تسشن اگہ ےس اج ا ڑپا.....ایک ایل رہج ےس ہنم ریھپ  ی نیتایز  ی ےن یسنہ ارمہح

 .....اک

ےےک ااظتنامت رکےن  ںی یےگ....وبول ےھجم اشن اتسرے آںیئ یملف”
یل چ

ج

ب

 ے.....ا
اۂی

ج

ےک آےن ےک  ٹپڈی،ربوجیل ي

 “آےئ اگ۔ ای....ڈیماینرتس....اررڈیم یبیرق ایاخدنان ےک ولگ اوں ےگ  ؟رصفااکم ات  ںی ےنتک دصیف

رطف وتمہج و  ہک رہ ان  ی اھکیرطف ن امھگ رک وجرڈن  ی آںیھکن۔اس ےن ڑپ یئگ یس رتگن یلیپ الگیب  ی اشرٹل

 “۔ بس دنسپ ںیہن ہیامام،وجرڈن وک  ابلکل ںیہن”۔ںیہن

 رڈ ااٹسر ےنب نکیل ہچب اہیل اہک ریم وخاشہ یھت یڑب ینتک یاو  ریم اشرٹل ....مت اجیتن ہیےھجم دنسپ ے  نکیل”

 ںیم نشیرہ آڈ وھکیتمسق ن یارر ریم ایگ ںیہن ےنین نشیآڈ ےک وکیئ نےنتک ربے او مت بس .....وساےئ اعایل
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 ے ....ےھجم  لم ایگ رریہ ایاب و ےھجم انب انب و یلب ونام یرہ رہ ہگج اٹپ رکات  ے....اشرٹل ریم ےسی،ر  ااکم او ایگ

 “تم رروک۔

 او رک اہک۔ بیاشرٹل ےن اکن ےک رق“اگ۔  ے امام!ےکپچ ےس ولبا ےئجیل کیھٹ”

 “..... وک ٹپڈیرضرر البےئ اخص رک رب ںیم یاتسررں وک اشن انہک ہک رہ یملف یھب ہیوجرڈن ےس  مت”

 ۔ ابت رپ رھپ ابرہ اجےن وک یھت یارر اس آرخ یھت یکچ راسپ آرک ھٹیب اسنانھ

ارن  نی....ایھت رپ اہھت رھک رک یتسنہ ٹیپ وچں وچں رپ یھب  ی ایاو راہ اھت اسنانھ و ڑچ باینن دبن تحص  نایآر

 .....رصمرف یھت ںیم ےنھکیاہتبل وجرڈن وک ن

 “ےس اھُٹ اجؤں۔ ںاہیے ے ںیم آپ ہایتہ ایک”

 ارن ےن ربھگا رک  اں ںیم نیارن ےس وپاھچ۔ا نیتہب ذہمب ادناز  ےس ا ےل ںیم یھٹیم یس یےن ابرسن وجرڈن

 ۔ایرس الہ

 “....ہیوخن وک....رکش ایےھجم رپ ااھٹںیل ںیرظن اینپ رہمابین رباےئ”

 .....یگل ےنھکیلکش ن ےس اس  ی ارن اخومیش نیا
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 ارت یکس ےھت رپ آراز اس ےک اکونں ےک رپنرں ےس ادنر ںیہن ےھکیاس ےن وجرڈن ےکبل و ےتلہ ن ینعی

ننہل اشرٹل ارر اہبر اک ڈگا  ارنیل اہبر  ی ںوی....اسنانھ وک ہنم رپ اہھت رھک رک رھپ ےس ابرہ اج ا ڑپا.....ارر یھت

 ااجزت ےل ےئگ۔  ی یامام رہم ےس اشنوجرڈن 

اخدنان  وکیئ ۔اشرٹل اک یھبر ںی رکیت اادنریھ آوھکنں ںیم ارمہح  ی آںیھکن اویئ یتکمچ رھب اشرٹل  ی رات

 ایرکےل اج راہ اھت۔اشرٹل ےن اتب ہوجرڈن اےس ایب اشنن ےھت،نکیل وساہیل یئک ںیہن کیذات رپ ا اھت اس  ی ںیہن

ارر اوہنں ےن اصف اصف   ںی ڑبا  ے ارر رہ اشرٹل وکےل رک ابلکل وخش ںیہن اھت ہک وجرڈن اک  اخدنان اکیف

ےس  اےنپ ےلصیف ارر اںیہن  ی رپرا ںیہن  ی یگدی ادنسپ وجرڈن ےن ان  ی  ے،نکیل ایاک ااہظر رک ن یگدی ادنسپ اینپ

 ۔ایآاگہ رک ن

 ....وسال ر وجاب ےک  ے تبحم ....انب یسک اویت ہیےو

....ہک ےلہپ وسال ںیہن کیھٹ او ا یھب اانت انیب اک یہ“ےتبحم  ”ےنکیل ںیہن یاک ادناھ او ا رضرر“تبحم ” ے  کیھٹ

 وھبل اجؤ ہک تبحم یہ ہیرکر احلص عمج اکنول،رھپ ارقار ،ااکنر رکر ....ارر  قی اےم وک رھبر رھپ آےگ ڑبوھ،عمج رفت

و  اک  تبحم یہ نہایر رفش اک.....تخت راخک اک .....مک ر ز ش ے....رع و بس ےس ےلہپ ذات ر لسن اک رفق اٹمیت

۔وسال  ریتہ ہن رکے و رہ تبحم ںیہن اسی ے ارگ ا رہ اجیت  ے ارر لک یہ  ے۔زج ےس لک اویت یتیبس ربارب رک ن

 ۔ر وجاب اکنےتل رہ رات زگار یئگ

 ۔یھت اج ریہ رطف ےیل رہ اےس آوفسکرڈ ررڈ  ی رک ےل یئگ رپ اھٹیب ااےس اسلکیئ اریرات ر ایلگ
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 “.....اہکں اج ر ے  ںی مہ”

 ۔یھت الچ ریہ اورک اسلکیئ یڑھک اریر“ےینوی”

 ۔اھتےم ریہ ےس اسلکیئ ارمہح وبضمیط....“رات وک  رتق....آنیھ اس”

اس اک   ہیاتگلہک  یہیاجےن ےک ابروجن رہ ابراےس  ےک رررل وکرٹس رپھٹیب اریابر ر ،اینت یھت سب رگ اجےن وکیہ رہ

 رطف او اگ ۔ رفس  ے ارر االگ رفس آرخت  ی یآرخ

 ۔الچیئ ےس اسلکیئ یےن ارر زیت اریر“ ے۔ ی....رضرراہں”

ےن  اریراہں مک ےس مک دنپرہ اوٹسڈسٹن ارر وموجن ےھت ر رہ یئگ انو رہ ریح ر ی اسلکیئ ررڈ رپ اس  ی اوفسکرڈ

 ۔ایڑکپا ارمہح ےک اہھت ںیم میک یڈنیہ

 “..ےس وشٹ رک ا کیھٹ ےھجم”

 ےگ۔ اھت ررڈ رپ رہ بس نرڑ اگلںیئ لارمہح اک ایخ“او مت.....! رکےن اج ریہ ایک”

 ےن اہوھت وک رڑگا۔ اریر“۔ انیل ھکین”

ےک رحماب ےک ادنار او ےئگ اتہک ررڈ رپ  رھپ ارڈل سپمیک ان بس ےن ےلہپ نرڑ اگلیئ وک رگم رکےن ےک ےیل وخن

 ۔وشٹ ہن رک ںیکس اںیہن ےےگل رمیک

 “او اگ ۔ اک ذہم نار ںیہن یسک وکیئ وصرت ںیم آےن  ی ارر وپسیل نس ٹنم  ںی نہایےس ز نہایز امہرےاپس”
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 وک چمچ ےس اجب رک اہک۔ ٹیلپ ڑکپے ناھیت اہھت ںیم یھت نہپ ریھک وٹیپ ااھُٹن رایل ڑلےک ےن سج ےن اریچم کیا

 ۔ اھکیوک ن اریےک  ام رپ وخف ےس ر ےن وپسیل ارمہح

 “اوےن اج راہ  ے۔ ایک ںاہیےاریر”

 ےس اہک۔ ےن افس ی اریر“ےگ۔ ںیننف رک ن ںاہیےوخن.....رھپ مہ ںیہمت اہمترا”

 .....رپ چمچ اجب  ان ےب ہاررں ےک اپس نس ٹنم ےھت  ا ٹیلپ ناھیت“ے،نٹ،،نٹ،،نٹ”

آرک رپ  ریٹوینویڑھکے امکڈنرز  ےیل نشیارر رحماب ےک اسےنم وپز  اجبیئ رھک رک یٹیس ںاایلگن ےک ےچین زابن

 ۔وٹٹ ڑپے.....اےس رس رکےن ےک ےیل

 ارمیک کیامگن اس اوا ذرا نرر ا  ے.....اےس یھب ہیےہقیرط کیوک رس رکےن اک ا ینویولعمم اھت ہک  وک ںیہن ارمہح

ے اپھچ اوا  ےسج ےک ےھچیپ

حی

ے
 
ئ

ز

ج

ز
م
 رک راہ  ے۔ رڈگناکیر ملف ےکےیل آےن رایل یئن ڑھکا اینپ رنرمیک 

 “.....؟یھت نرہ اپلگ اخےن ےس اھبےگ اپولگں ےک نرایم ایک”ےایےنرس وک اکٹھج اس ن ارمہح

 نج ںیم یھت انب ریھک وساسیٹئ وہنجں ےن ہیفخ یھت ریہ ھکیےک ان وٹسڈسٹن ےک رکبت ن ینویرہ امرٹسچن  ںیہن

ےک دنچ وٹسڈسٹن  رہ اوفا نرتس یھت ینعی'  ارر رپمج ےننب ےک وماعق التش ر ےت ےھت نیم ر' اپسڈیئنیم سکیاشلم ا

رکےن  رہ لہچ دقیم  ی اتن رک ان رپ لہچ دقیم رہسوتھچں رپ  نر امعروں  ی آےنم اسےنم  ی وس ٹف اریچن ےن  ی

 ۔ےس وکیئ ارر نس ڑلوکں نیم ں۔ ۔۔۔۔۔۔۔ان ہار ڑلویک ا وکیئ ےس وکیئ نیم راےل وکن اوں ےگ ان یہ
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ے اریر

ی

فئ

 ںای' ڑچاہانگنیےپ ر اررںویاو ن ہشیپ ااکس اخدناین ہیےاج رہ اج۔۔۔۔۔ےسیج ہیآرک ےپ  یلکپھچ ئھچ 

 کیا ےس وکیئ بت' و ان نیم ےک رہ اب رگے یگ یھت وسچ ریہ ہحیےک ارم اسیج ڑچ ا۔۔۔۔سب بس رس رک انیل

  رگا اھت۔ ۔۔۔ ںیہن یھب

ےس ابرہ  رھبا رہ ےتٹھپ ےئگ رہ لیھک اپین ےل رےھک ےھت ارر نج نیم اےکن رہ ابغرے وج اوہنں ےن ہنم نیم اہتبل

رہ اررپ ےس  یہ ےسی ے ا اجیت  ی اہپڑ رپ نرتخ رپ ڑچاھیئ اوےت ےئگ ارر آرک ےس وکنےت ےئگ۔ ۔۔۔۔ےسیج

 رکےت و اہراجےت الباےکن اسھت آ رک اقم ارر نب امسن یھب اررپ اج ر ے ےھت الص وکہ امیپ

ے ںیم ینویےےس ھچ اےنپ ابغررں تیمس وچنہ نیم یھکی ے آوھکنں ن تقیقح ہی 

ج

ی
 
ج

ج

هئ

او  باکایم آرک  ک وپ

اشلم  یھب اریاکرل ارر ر ان ھچ ںیم حتف اک العن ایک وھپڑ رک اینپ رھبے ابغرے اضف ںیم ےئگ ان ھچ ےن اےنپ اپین

 ےھت۔

ز

ج
ج

 وکن ےئگ۔ رضحات رکسماےت اورے ےچین رن

ےل  ابغرے ہنم ںیم ڑبے ارر رزین نہایاھت اب اوہنں ےن ےلہپ ےس ز ابیق اک الہپ رارڈن اھت نررسا ایھب لیھک ہی

رھپ ےس آرک  رزنریہ رریہ نشکیارر وگنلر رضحات لبقتسم ےک ا یئگ اجبیئ یٹیس ایگ اک ااشرہ ایک نر نیت کیےئل۔ا

 یھب ےن ںیکلپ ہحیٹف ہتپ وک اٹپھج ےک ارم ےس وکےن ںیم رھپیت  ی ےلیوگر امکڈنر ےچب ےن یلگنج اریرپ وٹٹ ڑپے ر

اررپ  و ڑچاھیئ کیا یھت ےس اررپ ڑچھ ریہ یزیت اریر اج رہ اج انرھ انرھ اہھت اپؤں اسنھپیت ہیےک  یھت یکپھج ںیہن

رک ےک ہار ےک ابغرے ےٹھپ ارر رہ  کیا کیرکےت ےھت رہ ۔۔۔۔۔ا رھبے ابغرے آاسن اکم ںیہن ےس اپین

  وک اہر امن انیل اریاب اکرل وک اہر ا ومت گل راہ اھت ارر ر اریوکن ےئگ۔۔۔۔۔رہ ےئگ اکرل ارر ر ےچین
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 گنج یھت  ی رطف ڑبھ ر ے ےھت ومت ارر زدنیگ  ی وچیٹ رخ ےس اکرل اخمفل رخ ےس رحماب  ی کیا اریر

 اھت۔۔۔ ایراہں اگل ن ڈنھجے رپ ےٹپھج وج اوہنں ےن ےلہپ یہ اس دیفس رتق ںیم یہ کیا نرونں مک ر شیب

ےن اس ےس  اریر رگےت رگےت یچب اریر ایاکرل ےن زرر ےس ناکھ ن ایرتق آ کیب ارر اکرل ےک اہھت ںیم اریر ڈنھجا

 نکیل ایوھپڑ ن ےن ابغرہ اررپ یہ اریارر زرر زرر ےس ناتن اکنےنل اگل ر اکرل الہ  ک ںیہن نکیل ایزرر نار اکٹھج ن نہایز

ے یل۔۔۔۔ایخٹہ یئگ ےھچیپ ہحیارم نکیلےک رس رپ وھپڑ ا ہااہ  ہحیاکرل ےن ابغرہ ارم

حی

ے
 
ئ

ز

ج

ز
م
ارر  اجبیئ ےن اتیل رںرمیک 

ز وکن  ے ارر سک ےک اہھت ںیم نرونں ںیم ایدنب رک ن ااوگنےھٹ اک ااشرہ نے رک رمیک

ج
ج

 ایےلہپ ڈنھجا آ ےس الص رن

اکرل نس  سج ےک رزٹل ںیم یئگ ر ے ےھت ان ےس ررگنٹ رکایئ ھکیڑھکے ن یاس ےک ےئل وج نررسے الھکڑ

  ایآ اہمترے قح ںیم اس ےئل ہلصیف بس اہمترے ےچمچ  ںی ہیےایگ ےل رک تیج ررٹ

نرتس  ے۔ ۔۔۔۔۔ولچ ریمرشاروں اک وچاہناں' وچاہ یہ تن یئن یھت ایک یہ رہ اکرل وک یتھجمس ڑھبک ایھٹ اریر

اگل رک  یھ ے ڑیس ںیہن و اس اقلب یھب زگن آولن یچمچ یاہمتر اکرآدم ےچمچ نب ںیکس ےسیےک ا اس اقلب و  ںی

دبول اکرل  یچمچ اینپ سم رایش امرٹسچن وک ااھٹ نے یگ رےرک اس خیچ خیچ نر ٹف اررپ ڑچےنھ ےس ےلہپ یہ ہی ا و  ین یھب

اک وخن وھکل ااھٹ  ہحیےنسنہ ےگل ارم بس یہ ایرطف رک ےک زرر زرر ےس انسنہ رشرع رک ن  ی ہحیااھٹ اکر ارم ےن ایلگن

رک ناھک  وک اہھت اگل وچیٹ ےک ادنر آرک  ی ڈنکیس سیت وڑ ڈاےل ےک اےس سیب ںویہااہ ےک اکرل اک ہنم  ارر ااکس یج

اتےنگن  ریوصت اج ےتکس  ںی ےھکین ےنپس یہ ےسینے ارر ابغرے وک رھتپرں ےس رھب رک اس ےک رس رپ وھپڑ نے اہ رپ ا

وٹسل لہ رک اےس رگا  ا نے اب وج وٹسل رپ  ےک ںیہک و نانا ےس وٹسل ڑکپرایت او اجیت یےک ےئل وٹسل رپ ڑھک

ےک  وساسیٹئ ارر وخایف وگیجن  زرر نار یٹیس کیا اتنب و ںیہن انھکیننچ راےل ےنپس  یکیج ےسیڑھکا او اگ اس رپ ا ےسیا
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رات وک تشگ  اج رہ اج یٹیس ہیارر  ےھٹیب نیت رپ نر نر نیت اسلکیئ کیا کیےس رہ ا یدلج یدلج یچم یلبلھک اراکن ںیم

مک رپ  وج ایس یھت اجبیئرنک ےن  کیا ےک یہ وساسیٹئ وخایف یہ ےک ےیل ےنیآدم اک االعن ن  ی وپسیل ینویےرایل رکین

  آ یئگ وپسیل یھجمس ہحیامومر اھت ارم

  ایرپ اھٹب رک اسلکیئ ےن اےس چنیھک اریر الچیئ ہحیارم یئگ ینویےیریم اہےئ

  ےن ناتن رپ ناتن امجےئ ہحیاجےئ اگ  ا ارم ایےس اکنل ن ینویےمہ  اب

ہ قہ اگل اریر
ےن  یو نان یریم الہرں یگ ایک ںیم و مت و الہ ڈاول یگ ایک اسیےن ا ارگ یسک الہ نرں یگ وپرا رباطہین ںیم ایےن ق

   ے رگک رک آیت ا ے ڑیب اہجں اجیت ی ے وحنمس امر انیامےھت رپ وھکلا ن ےاس نعف ریم

ہ قہ ڑبا میظع اریر
 لاھت ارر اس ےن اس ایخ میظع نہایز اس ےس یھب لآےن راال ایخ ےک ذنہ ںیم ہحیاھت ارر ارم اک ق

اۂ ن اجہم یھب وک یلمع

ج

ھي
 
ب

 ےس یھکیس کرین یرک ن وک لیم ارر ااظتنہیم نیاس ےن ومرتحم ڈ ویڈیر ےس ینب میک یڈنیہ ای

ے یھب ںیم ااکس نل ہااہ ےک نا بیٹ  ایاکرل وک رےنہ ن رصفارر  ایوک اکٹ رک اکنل ن اریےس اس ےن ر گنٹیڈیا

ی ب

ے

 
ئ

یھ
ج
 

ےک اسرے وٹسڈسٹن رب  ںوشمر او اجات ویک نہایارر ز ںیم ینویاکرل  وپٹس اوےت یہ ویڈیر ہیرپ  بیر نے نکیل

  ےنجب اتگل ںیم ینویارر اس رطح اکرل ےک  ام اک ڈاکن  احل تہب دنسپ رکےت  ںی

ے ویڈیر

ی ب

ے

 
ئ

یھ
ج
اےنت وکسن ےس ےک  رات وک وکسں ےس وسیئ ہحیارم  اتکوبں ارر وجوں راال اسحب ربارب او ایگ یئگ ین 

 ںیم ہیراہ اھت اف  اکر ل اےکس رتسب رپ اسوپنں ےس رھبا ابسک اڈنلیھ امر رک رہ اھٹ یھٹیب خیچ ےٹنھگ ےک ادنر یہ کیا

  اصف ایک ےن الان ہنیسپ ہحیارم ایرک ن ےن ایک
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  یہ نی۔ ۔۔۔۔۔۔ڈیہ نیڈ ایاو اجےئ  کیہ یڈ یاک ا نیڈ اکش

اب رہ  یگل ارر رہگے رہگے اسسن ےنیل یئگ ابر ہلگ وھگےنٹ ےس اھٹ رک ھٹیب ارر ایلگ وکشش  ی ےن وسےن  ی ہحیارم

 ریہ ارر وک رک ا اھتآپ اجےتن  ے وکن  ے رہ۔۔۔۔اہں یج اب یسک ہلصیف ہیےامر ا دنسپ رکے یگ ےسیک

                              *.......*........* 

  راعق یہ ایک اب ہن وپھچ یکس نب یئگ تب یس ہحیارم

نرونں ےک  لکش رپ وغر ایک رایل اھک اجؤں یگ ںیہمت ںیم ےن ایکس ہحیارر ارم یھکیلکش ن ابرہ ےجب رایل ےن ایکس اریر

و ں ےک وبکرت ےلکن کیاڑبرں ےس 
ہ ق
ق
  نم رھپ رھپ 

  ے آج لک؟ کپ ریہ یڑچھک ایک مت نرونں ںیم ہی

  یھت رہم وپھچ ریہ یرپ ڈیل زیم  اےتش  ی حبص

رہ آج لک  اھکیرطف ن ارن  ی نیرہم ےن ا یڈیل ایل ےن ہنم الیھپ اریبج ےک ر ایرصف ہنم الہ ےن ہن ںیم ہحیارم

  ایرطح بس انس ن  ی ایڑگ  ی ارر اس ےن ہایب یھت اویئ اخص ینب ادنیرک رہم  ی یڈیل

 ۔ ۔۔بس

  ریہ یتھکیوک ن اریر رین رہم اکیف یڈیل
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 ہحیارر ارم یھت اخص ےھجم ادنازہ ںیہن نہایاانت ز تہب ھچک اخص  ے نکیل و ےھجم ولعمم اھت مت ںیم ہی

آ رک اگل  ںاہیوج مت ےن  یھت اپھچ رک الیئ رھپ مت اےنپ اسامن ںیم ایےآ رک رپ الگ ےئگ  ںی ںاہیےمت۔۔۔۔۔۔ںیہمت

  ےئل؟

  رکےن یگل یھک یھک نرونں

 وج اوصولں وک وڑ رک وپرا ایک وشق ںیہن وکیئ اسیا ںیم اقونن ہن وطرر ن ای رکر یھبک رپ وھگوم رھپر وج رمیض زنیم

  وٹسڈٹن وک کیاخص رک ا انلکن ہاےیہ اجےئ دحرں ےس ابرہ رب احل ںیہن

   ے اج ریہ رپ نعل نعط  ی یاہبنر رہ رطف ےس ایکس اھکیارن وک ن نیارر ا ہحیےن وھگر رک ارم اریر

  یڈ ارن وک نیکمھ نیا ںیم ےن اجاپین اریےس چب اج ا مت ر ھجم

  ہار اگل رک اتبیئ  ی کیارن ےن ا نی!ا ے آیٹن نے ریہ نیکمھ  ی ےنیےھجم اجن ےس امر ن ہی

ےک ابغ ےس وڑے ےھت  ینویےایےیھت رھک رک اسھت الیئ رپ اسامن ںیم ارن یھب نیا ینعیےاک ہنم لھک ایگ ہحیارم

  اجات  ے رپ اافتق ایک لایخ یآرخ

رپ  ارر اہھت ےنیس ایےک رہ اس ےک اپس آ یھت یہ یرھپ اےلگ نن رہ سب ےس ارت رک الچ ایگ ھکیاےس ن ایاکرل آ ںیم ینوی

 ےک اسھت رمک اکٹےئ آیت اروین  ی ینویےس  یگاھت۔۔۔ رہ دیجنس ایل ھکیےس ن ڑھک ی ۔ ارمہح ےن سب  یابدنھ ےیل

اجراہ اھت۔ ارمہح ےن اسھت  آف اپاتسکن اک ااظتنر ایک یڈیل گنیسم ارمہح  ینعیراہ اھت  ھکیرطف ن وسبں  ی اجیت
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و ہااہ ہک اےلگ  الگ کشخ اس او راہ اھت ااکس یج یہ ےسی۔۔۔ سب اایپ وھگٹن اپین وبلت رکیل   ی اوٹسڈٹن ےس اپین ےھٹیب

 ۔۔۔؟؟اتھجمس  ے اکرل اےس۔۔۔ ںی اکرل ےس۔۔۔ ایک یھت یوھتڑ رریت اٹسپ رپ ارت اجےئ رپ رہ ڈریت

ےس رس وک ڈاھےپن رہ اےس مج ےک ادناز ےس وھگرےن اگل۔۔۔ اب رہ ہن وبل راہ اھت، ہن  رپ اہھت ابدنےھ ڈہپیک ےنیس

ےس رر اےکس آےگ  رھپیت یہ اینت ےس او رک لکن اج ا ہایتہ ابںیئ ےس ناںیئ یزیت یھب رہتس وھچڑ راہ اھت رہ ینتک

 ااجات۔۔۔

 اہکں  ے۔۔۔؟؟ ۔۔۔ اپین۔۔۔ اپینںیہن یہ آراز یلکن رہتس وھچڑر۔۔۔ ارمہح ےن الچ رک انہک ہااہ نکیل اریم

 ہلئسم  ے اہمترا اکرل۔۔۔؟؟؟ ایک

 ۔۔۔مت

 ۔۔۔ایےن امرن ںیم کیامرےت ر ے ا (punch)  ک مت ےھجم چنپ اب

 ۔۔۔ہاےیہ رک ینیل اب نریتس اہمترا چنپ ااھچ اگل۔۔۔ ںیمہ ےھجم

 ۔۔۔رکیت ںیہن وگنلررں ےس نریتس ںیم

 ۔۔۔ارمہح۔۔۔دنسپ  ںی ںایکےھجم ڈنیم رپ

The Disaster Queen 

 وتفر۔۔۔ ین اکرل
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 ررڈ رپ نرونں آےنم اسےنم ڑھکے ڑل ر ے ےھت۔ آوفسکرڈ

 رکےک ااترا۔۔۔ اےس ہصغ آ راہ اھت۔ ابںیئ وک اس ےن رس وک ناںیئ ڈہپیک وتفر؟

 وتفر۔۔۔ رکےت راو اےس اب وگلگ۔۔۔ اہں

زڈ رکراول۔  ے۔۔۔ مت رپ چج یھب ای ام دنسپ آ ہی۔۔۔ ےھجم   ںیہن رضررت

ی

ر
یز
ح

 تہب راہ  ے ہکلب اےس اےنپ  ام ر

Hmmm ... 

 ارمہح۔۔۔ ےتلم  ںی رھپ

 نے ایگ ،وک اکنل رک رہ الچایگ دعن ہاٹیلک کیا ےس اھجیتکن بیج یاررپ  ی رکاس گیب اےکس

ی

ت

ج

۔۔۔ اھبڑ اسھت ہ ی

۔۔۔ ارمہح  اجںیئ ںیم

ی

ت

ج

 ارلنمح ےن نی یاہن ہک الکس ںیم ارر اسرا نن اس دح  ک اتحمط ریہ آیئگ ینویاےکس ہ ی

 ۔۔۔یگل ےنھکیاماگن و رہ کش ےس اےس ن

 ؟ھجم ےس نی ںیہمت ہاےیہ ںویک

 ۔ربھگا ایگ یرک راہ۔۔۔ رہ ےب ہارا رصم اکم ںیہن نی اریم

 امگن ر ے او۔۔۔؟؟ ںویک ارر ےس ےل ول۔۔۔ ھجم ےس یہ یسک مت

  ایم وخش االخق او ارر نی ہک مت اکیف یھت ریہ طلغ یمہف ہیاو  ا ارر اافتق ےس ےھجم  رپ یھٹیب ٹیس اسھت  ی یریم مت

  ۔۔۔اویگ اواجیت وخوخنار ںیہن ےسیرپ ا امگن ےنیل ًاتیاعر زیچ
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 رےھک ےھت۔۔۔ ںیم اےکس گیب نی  ے۔ "نیت ںیہن نی اپس وکیئ ےریم"

 رٹناپیڈ رٹاو ےھجم ویپمک اٹپ وک اھبنسل یتکس سکب ارر پیل یریم ےک ےیل رین یےن اس ےس اہک۔ وھتڑ اپالیم

 ۔ ک اج ا  ے، رصف دنپرہ ٹنم ےک ےیل

 ۔۔۔یھت ےک اپس اجریہ رہ اسیئ ۔۔ ںیہنےس آےگ ڑبھ یئگ یاوں۔ ہہک رک رہ زیت اجریہ ر ںی وخن یھب ںیم

 ۔ریہ ینب ہضیرم یتنن رہ ایسفن وپرا

ےک  اوٹسڈٹن وساسیٹئ ہک اپاتسکین تہب اکم ےھت ےسیج اےس ارر یھب ،نن زگرے و رہ اس راےعق وک وھبےنل یگل دنچ

 ۔یھت اسھت لم رک ارمہح وسلش ررک رک ریہ

 ڈنفز اےٹھک رکےن ےھت۔ اںیہن اتپسہل ےک ےیل اقمیم

 ۔۔ےک رہبے ارر ادنےھ نپ ےک العج ےک ےیل وچبں

زشا ےن اےس اےنپ "رپاےن" ارر  اسھت یہ ،یھت اویکچ باکایم زشاءےس اےھچ اخےص وپڈنز ولکناےن ںیم ارمہح،

وک اےھچ ناومں  ںڑلویک  ی رٹناپیےھت، وج ارمہح ےن اےنپ ارر آرٹ ڈ ےیوجےت ارر وکٹ ن ،"ےباکر" گیب

ارر رہ  یھت ریہ ھکیہک رہ رھپ ےس پھچ رک اس ن یھت ہیے۔۔۔ تقیقحیھت یئگ ےک اپس یھب ن۔ رہ اعایلےین چیب

 .اھت نم ےس اےکس اسےنم آ ایگ کیا

 !.وبثتابسک آےگ ایک اوں."رہ ربھگا یئگ ڈنفز عمج رک ریہ ںیم"
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 .ارر اجےن اگل ےیڈال ن ےن دنچ وپڈنز ڈنف ابسک ںیم اس

ے نہایذ وچبں ےک ادنےھ ارر رہبے نپ اک العج او ا  ے .....العج اگنہم اوات  ے ںیمہ"

ئ

 
 

تشپ  . "ایکسوپڈنز ہاہ

 .اھت رتق ہاےیہ نہایااکس ذ وپڈنز ںیہن نہای.اےس ذااکس راہتس ررک ایل ےس آےگ آیئ یےس وھگم رک رہ دلج

ڑپے اوےئ  ںیم ےےک دنیپ ارر گیب ڑکپ ںیل اکنل رک اہھت ںیم اتکںیب یےس اسر ےن اےنپ رکاس گیب اس

 .....ارر رھپ ےس اجےن اگلےیڈال ن ارر ڈنفز ابسک ںیم وکسں وک ااٹھک ایک

 ". ے ای.....!مت ےن انتک مک ڈنف ن  نابت  ے اعایل ےنتک رشم  ی"

 .ےس وبال ی."رہ ےب زار ںی ےیڈل ن ےن بس اس ابسک ںیم اپس ےنتج ےھت ںیم  ےریم"

ےس نس وپڈنز  یےس دلج ."اےنس  ےتہک اےنپ گیب ی ےب زعیت بیرق بیابت  ے' ہکلب رق یو تہب رب ہی"

 .ےیڈال ن اکنےل ارر ابسک ںیم

 ے ' اب مت ےھجم نس وپڈنز راسپ رک  یڈال  ن رطف ےس ابسک ںیم یےن اہمتر ںیم وٹٹیئ نس وپڈنز  ی ہی"

 .اویئ ترپ ریح یاہبنر ےس."ارمہح وک اینپ نایےانی ے رک ن .....کیھٹانین

 .راہ اھت ھکیاخومش اےس ن ناعایل

راہ اھت  ھکیرہ اےس ن 'ےسیج ."ارمہح ہہک رک ٹلپ آیئتاچمرں یگ اک وشر ںیہن یدلج 'ںیم انیبج ہا ے راسپ رک ن"

اےکس اسےنم  اس ابر وکیئ اھت.نکیل انیامر رک رر ا رشرع رک ن ںیرک ناھڑ ھٹیب ںیم ےک چیب ینوی'اس رپ و  ارمہح ےن 
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ہن او اگ اس ابر اےس پچ ہن  .اس ابر رغمب ارر رشمق اک اٹل لیمیھت اجیتن ہیاگ'رہ  ےھٹیب ونٹھگں ےک لب آ رک ںیہن

 . ںیہن یھب ناعایل وکیئ ںیم ینویے.....ایسارمہح ںیہن وکیئ ںیم ینویاجےئ اگ.....ہن اجن ....ہن اچہپن اس  ایرکرا

 ."کمچ نار ناوتنں  یول'آج ےس مہ نرتس  ںی ہیڈاےل" ارر رصف نر وپڈنز ابسک ںیم ایوفرا اےکس اپس آ اکرل

 .....وخاوخماہامنش  ی

ارر اےس  ےس نر وپڈنز اکنل رک اشلم ےیک اےنپ گیب ےن ڈنفز ابسک وک وھکل رک نر وپڈنز اکنےل'اس ںیم ارمہح

 .راسپ ےیک

  ی نریتس ہی.اب یھت نب یئگ ہضیرم یترہج ےس رہ ایسفن  ی نیکمھ یآرخ ابت تم رک ا."ایکس یسیول 'نرابرہ ا ہی"

 .او یگ یڑک  ی ایس رفامش یھب

ہ ہ  ی'ںیلںیل دنچایھ آںیھکن ےناینپ اکرل

 

س
رکسماات اھت و  ےسی'بج رہ ایھت ااحلل ںیہن امت یف 'اےکس اپس اس 

 ہحمل یہ کیا کیاک ا ینویرہ  ےسی'رےن اوجناےئ ایک اوات ہک ےھجم ااھچ اگل....تہب ااھچ اگل....ںیم ہیبلطم ااکس 

 .اوجناےئ رک راہ اھت

وبقمل اھت ارر  نہایےک دصر ےس ذ نینویرہ اوٹسڈٹن  ںیم ینویاک ابناشہ اھت.اےکس رس رپ حتف اک اتج اتجس اھت.  رہ لیھک رہ

اوٹسڈٹن اامعتسل رک ےک ااتھٹ  ے و وفرا  کیوک ا رٹوموجن ویپمک ںیم ینویرہج ےس اھت.اب  رح وتکں  ی اظرہ  ے اینپ

 وسٹف رریئ رطخ اک گنکیہ ےس وجڑ رک اھنن انم اس نکیل رٹاجات   ے اےنپ ومابلئ وک اس ویپمک اس رپ اکرل ھٹیب
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ےک اپس ررڈز وک وڑات  ے ارر  یڈ رپ اامعتسل اوےئ اتزہ اتزہ آیئ رٹوطر رپ ااٹسنل رکات  ے اس ویپمک اعریض

 .........سب

رکات 'سب رہ وھتڑا  ںیہن ارر اپس ررڈ اک طلغ اامعتسل یھب یڈ رہ آیئ رکات.... رہزگ ںیہن ںیہن لیم رہ کیلب ںیہن

ےامت'ھچک اغیپ ںیری'وصت اٹیتہب ڈ

ی

 
 
 رپٹن ررک ےک یسک یوفحمظ رکات  ے ارر رھپ اےس ن ومابلئ ںیم 'ھچک چ

رارڈ  ایکس ءاایش ینررس  ی  ے'اھکےن ےنیپ اجیت یٹکٹ ےل ن  ی اجات  ے'امنیس ایچنل ڈرن رکرا ن ںیم رٹنوٹسیےگنہم ر

 کیا ارر اےس اینپ 'ےئن وشز یھب ںی رشسٹ آ اجیت دنچ ارر یئن رارڈ ررب ںیم ارر ایس  ںی اجیت یرھب ن ررب ںیم

ہن رک  ریس ڑسک  ی کیا کیا رہ نونں راسپ ہن رکات بج  ک امرٹسچن  ی ںیہنج اجںیت ین اکر اامعتسل ےئلیک یئن

 .رکات رہ وبجمر ںیہن رکےت  ںی ںیم وخیش بس اینپ بس وھچاٹ ڑبا....رہ یھب یہی.....سب اتیل

اس ےلغشم اک اامعتسل رہ اس رتق رکات بج  ااکس ہلغشم  ے'نکیل رپاکن اکزل رک ا یھب ےک رھگرں ںیم اوٹسڈسٹن

ڑھگ رک اےکن رھگ  ںےس فلتخم اہک ای یگدیجنس ااہتنیئ رہ ااسنونں ےس وبر او اکچ اوات.رہ اوٹسڈسٹن ےک ابرے ںیم

.... یھت رکےن اج ریہ وخن یشک ںویک ویہک آرخ ولس ےتاھبےگ اج راولں وک انسات ارر اےلگ نن رہ ےب ہارے اہل ںیم

 ....؟رصف اسےنم ےک نر ناتن وٹٹ اجےن رپ وخنیشک

 رہ اول  ی ےس آناھ نڑھ ابرہ اکنل رک ....ایک ڑھک ی اکناتل رہ یھب ںویک ںیآراز راوں وک اھٹ اھٹ رک اول  ی ےشیش ارر

 ے  اوےن یگل ںارلکج ویک ےس اینت ںوک  اویل رکیٹ ہیرکات  ے؟ارہ وگش.....ارر  وکشش یھب رطح اڑےن  ی

 یلب وکیئ ارر سج نن اےس لتق رکےن ےئلیک اینانف ن ےک ےچین اےنپ ڈیب ارر اںیہن ایاک لتق رکن ںویلب ہک اس ےن نیت
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 Duzzzz     Duzzzzzz..... ے یتیرپ ہلمح رک ن ںڑلویک اہل ٹیم اینپ وصرت رایل  ی رہ یلب یتلم ںیہن

  .... ے اقہلت ےننب اج ریہ رکیٹ

الچےن اتگل  ںرطح ویک اسھت وھپولں  ی ےتھکیوک ن ےک رپررسیف یرک ا ہااتہ  ے آرخ' رہ اےنپ رٹسمیک رہ ایک رریف ارر

ااکس انہک  ے ہک  ' ایک  ے.....ایک اتین ںیرات وک ڑچھ رک رہ ےسک آراز تھچ رپ آنیھ زنمل  ی یآرخ  ے ارر اہل  ی

 اےنویاےنپ اپلگ 'ن نیرادل ......رہ و تہب القئ اھت.اہل ںیم رریف ا ے.....آہ ریم امرنل رنمر اس ےس ےنلم آیت

وکن  ے وج ان ےک رھگ راوں وک وفن  ہیذنہ وچبں ےس لم اجےت ارر ےچب وسچ وسچ رک اپلگ او اجےت ہک آرخ  رامیب

 رہج  ے.....؟ ایک ' ایکسںویک .......نکیل ان ےس ھچک ہن ھچک اپھچ ر ے  ںی وسےتچ ہک ےچب ہیےنیرکات  ے ارر رادل

 .رہج یھت یڑب ارر اکیف اکرل یھت رہج

۔۔۔ اکرل اھبگ رک اےکس اپس یھت ںیہن نیپسچل اےس وکیئ اکرل ےس اکمہمل ںیم یھت آےگ اج یکچ اکیف ارمہح

 ۔۔۔ایآ

 تہب ااھچ ااسنن اوں۔۔ ںیم ےسیابت۔۔۔ ر  ی رکات نریتس  ے ںیہن کیھٹ

 ۔ااسنونں ےس نرر رانہ ہاےیہ مت ےسیج ےھجم

 دفا اوں۔ کلم اوات، اخص رک الاور رپ و ںیم ااپاتسکن وک تہب دنسپ رکات اوں،۔ اکش رہ ریم ںیم

 ےن نل رپ اہھت رھک رک اہک۔ اس

 اخص رک الاور وک ےل رک۔ تمسق وک رکیل  ے، اپاتسکن  ی اوریہ شیوشت ےھجم



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 527 

 زبسن نراگن۔ نب اجؤں اگ و اپاتسکن وک اکیف نزبسن اٹوکیئ ںیم

 کلم رپ۔۔۔ ےےگ ریم آںیئ ںیہن اےنت ربے احالت یھبک اف،

 ۔اجن ےس ہہقہق اگلات رہ الچ ایگ یےس آےکچ اوےگن  ا۔۔۔ وپر اشدیپ یےنتج ربے آےن ےھت رہ و اہمتر ہکنویک

، اےس تہب رب یہ و انسےٹ ںیم ارمہح

ئ

 یاسر اجےن رایل اب  ک  ی ںیم ابت، تقیقح یآرخ ایکس یگل یآ گ

رطخ اک ابت رکےن  یسیا ےک ابرے ںیم ابت، رہ وکن اھت اےکس امیض یرب نہایبس ےس ز ابوں ارر رحوتکں ںیم

 راال۔۔۔

 اجن اکچ  ے۔۔۔ خیاتر ایشدیپ ہک رہ ایکس اس اوایگ نیقیاھت ارمہح وک  رطح اکرل اھت ارر روجاہت رہ رکایگ سج

ان ابوں اک ااہتشر اگلات  ںیم ینویاجن اکچ  ے، اب رہ  یھب رطح ےس ااکس امیض ہن یسک  ے ، رہ یسک او ایگ یہ اسیا اہں

 رھپے اگ  ا۔

 

 ۔

 ے۔۔۔ ارمہح ےن الان  امکل ریہ  ی سک تیثیح اپاتسکن ںیم اک رعمہک امرےن رایل ےنجیھب ویڈیوک ر نیہک ڈ اجن ایگ رہ

 اریر دعب ںیم اویگ یےس وگلان اریر ایےاویگ یپچ اگلن وکیئ ہک رضرر اس ےن ان ںیم ایک کیچ وفن، الان گیب

ے
حی

ے
 
ی

ز

ج

ز
ل

ج

ي
 ۔ےک ہہک نے یگ رک یاطر وصرت رپ لکشمب اےسوصعمتیم الرسن، رطز  ی 
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 “اجن اجےئ اگ۔ وحنتس ےک ابرے ںیم یہتپ اھت رہ اہمتر ایک ےھجم”

رکےن راےل امرک ےک  یس سیا میابت رکےت ر ےت ےھت۔رہ اےنپ وفن وک ا ےک ابرے ںیم ارر نانا ارثک امیض رہ

نس  ابںیت یارر ریم سج ےس وکیئ مٹسس و سکف ںیہن اسیا وکیئ رکر اس ںیم "رمک ؟ اےس کیچ اپس ےل یئگ

 “ےکس۔

 رلسوینویےکیا ہیاب  ہکنناچنہ،ویک ان سکب ںیم اھارر دیس ایل وفن اس ےن اہھت ںیم“او ؟ ذماق رک ریہ مت”

 اوات  ے۔ ان سکب ںیم اھاو اج ا دیس اک یھب  ے وفن یسک اعنت نب یکچ

 یاسر یریم  ے  ا ہک اویئ پچ یگل یسیا وکیئ اوں۔اس ںیم ہدیجنس ڑپانھ دنب رکر ....ںیم امتاغیپ ےریم”

 “وگتفگ اتنس ر ے۔

 ۔ اھکیرکات راہ رھپ رس ااھٹ رک اےس ن ےس وفن کیچ یگدیجنس امرک

 “مٹسس سکف  ے۔ کیا  ے ،اس ںیم اہمترا کش کیھٹ اہں”

 ۔ڑپ ایگ ہرگن ایس دیفس ارمہح اک الگیب!“ےارہ”

و وپرا امرٹسچن اغبئ او  ارر اس نٹب وک نابؤ یگ نامھےک ےس اُڑ اجےئ یگ ریٹوینویےیو اسر اس نٹب وک نابؤ یگ مت”

 ا....ریمولوگں وک رظن آ ا دنب او اجؤ یگ ،متنٹب وک نابےن ےس مت وخن اغبئ او اجؤ یگ ےاجےئ اگ....ارر اس رسیت

 “...نٹب اک اامعتسل رکر ے ے مت اس رسیت لایخ
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 یگےس اتبےن اگل....ےب دح دیجنس یگدیجنس نٹب ےک ابرے ںیم کیا کیاس ےک آےگ رک ےک رہ اےس ا وفن

 ۔ایےس...رھپ کلف اگشف ہہقہق اگل

 ےنسنہ ےس افرغ او رک اس ےن وپاھچ۔“ ے ارمہح؟ یگل وپسیل  ی رڈایےااکسٹ ڈنیل اہمترے ےھچیپ ایک”

اکرل ےس....اےس اکرل  ادنسپ اھت ہکبج رہ و اانت  رتہب یھت وپسیل  ی رڈایےےھت ااکسٹ ڈنیل کیےس ڑبرک ا کیا بس

 ولگ....؟ ےسیا ںیم اھت .....رہ نف ومال اس....وساتچ،رکات ارر او اجات....آرخ ےنتک  ے ن ای راایپ

 رپ امجےئ نرونں اہوھتں وک بیج ارویوک رتاھچ ن یاٹگن وک ڑھکا نررس کیےک اسھت رمک اکٹےئ ،ا ارویرہ ن یھبک بج

ےھجم رک ”رہ آس اپس راولں وک  ہکو اس ےیل کیااترےن وک نل ہااتہ ا آریت رےھک ڑھکا اوات  و اس  ی ںیم

 یہ ںاہیےتماکش ات ایق“ڑھکا  ے  ںاہیےاچنلوھب ہی”ہک  نررسااس ےیل اتیرپ وبجمر رک ن“۔وھکیرک،ٹلپ رک ن

 “رحتک ہن رکے۔ ہیڑھکے ڑھکے اس اک ہمسجم نب اجےئ،رپ اب  ںیہیڑھکا ر ے،

 ابت وسےنچ ےک ےیل یس رصف اینت ڑپیت دخا ےس اعتسمر ینیل ارر زدنیگ کیاس اک ہمسجم انبات و اےس ا اولیجن املکیئ

 امتم او اجیت ۔سب زدنیگای....ای.....ایاک .... نوخوصبرت اطیش ایوخب وصرت ااسنن اک ہمسجم انبےئ  کیہک رہ ا

 ۔اس  ی

 اریرگنن ارر ذرا اس وبملرت رہچہ.....دق ر ،یبمل ںیونھب  اک،ینھگ ،یلتپ آںیھکن وگرا،یلین ےب دح وگرا اھت،الگیب رہ

تنطلس اک وجگنج اطلسن  میدق یسک اتگل ےسیج ےسیو ا  رھک اتیل ومںیھچن یھبک ....یھبکنہایےس ذرا ز نےس ذرا مک اعایل

 رطح ناھڑ ا رکات اھت۔  ی رکات اھت ....ارر ان یہ ایک ماھٹب رک اعط ابںیئ وک ناںیئ رں ے وج ریش
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رپ ےتلچ اکرل  یرمک رپ اکٹےئ ڈگپڈن یلیکچل ڑھگے اینپ  ی اپین ںیرایٹم رہ اانت وخوصبرت رضرر اھت ہک ارگ اگؤں  ی اہں

 ۔و رضرر ںیتہک ےک اپس ےس زگارںیت

 “اے ؟ ںوسانہ ویک انیو ا ےیوسانہ اے....جک دخا نا وخف رک.....ر و انیک رے”

ڑھگے  ےک یھبس ررں ے....ارر ایٹم اتی ے ارر اشےن ااکچ ن اتیرکسما ن اکرل

 Dhuzzz.....Dhuzzz......Dhuzz.......اہاہاہ

 ۔یھت رک ریہ دنچ احتفئ کیپ ےک ےیل نایرہ آر آیئ وک ارمہح اسنانھ ےک رمکے ںیم رات

 ۔ایل ارمہح ےن وپھچ یہ“آات؟ ںیہن ںرھگ ویک ناعایل”

 “۔ایامام ےن عنم رک ن رپ آاجات اھت رھپ اس  ی ڈنیا کیر ےلہپ”

ہ  ی ہحیارم ؟ایرک ن ںویک عنم

ج

 ابکر آ اجات  ے۔ رات ےئگ یھبک اجیتن ںیہن ۔ںیمدمن رکےن یگل اسنهي

  اھکین آےت ںیہن ےن اےس یھبک ںیم بک

ےک راےتس آ ا دنسپ رکات  رہ ڑھک ی نہایرہھٹ رک الچ اجات  ے ز ریرات ےئگ آات  ے ھچک ن ایآ ںیہن نہاینر ابر ےس ز کیا

 ے اے اگ  اسرگلہ آےن رایل ایکس ےنیہم ایس اویت ادنر ےس دنب ںیہن ڑھک ی رہم ےک رمکے  ی یےئل ڈیل  ے ایس

 ےل رک کیک

  ہن؟ ےنیہم اکپ ولعمم  ے ایس ؟؟ںیہمتےنیہم ایس
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ہ رکسماےن یگل اہں

ج

  اسنهي

  نم وخش او یئگ کیےہحیےک راےتس اے اگ ارم ےل رک ڑھک ی رھپ رہ انچ انم کیک ینعی۔۔۔۔ااھچ

ےگ  او اجںیئ احالت ربے او ےکچ ےھت و اےھچ یھب ابت ںیہن ےلم اگ ولچ وکیئ ںیہن اس ابر اےس اچب اوا کیک نکیل

 ہاےیہ انیارر اےس اانت انترر رک ن رانہ ہاےیہ ےتین ےک وپنے وک اپین اجےئ اگ ادیم او یہ نن بس کیھٹ کیآرخ ا

  اتہک اھت اسئےیھب ےسیاک لگنج نرر نرر  ک اےنگ ہن اپے ر یسویےک ام

  او اجات  ے تہب ھچک کیھٹ نکیل رپ بس ہن یہس ااتتخم

  اواگ بس و او اگ ےکلب رضرر ااھچ یہ  ے ااتتخم رپ بس ربا اواگ و ھچک ااھچ یھب یتہک ہحیارم 

  انہک  ے ےک ااتتخم وک وھبل اجےئ ہیےاریم ارر

 ۔رںیھک یر اسر یےس اجر رہ لپ رصف وشررات اک  ام  ے اےس نت نیہ زدنیگ

اشخب رہ  ےن تہب رتق اکنل رک اےس رشف ابت تیچ یےک نان یھت یہ رہ الکس ےل رک یلکن ںیم ینوینن  اےلگ

  ریہ یتیدنسپ ےک وجاب ن ایکن یھب

وہستل  یاوں نان اھکیت الحل وگتش یہ ینان اجیت اہں بلک ںیہن اجیت ںیہن وہگجں یپ  اےنچ اگےن رایل ںیہن

 اجیت ںیہن ایلیک آےت  ںی وھچڑےن رھپ اجب رپ رھگ ےل رک یھب ینویےھجم  نر ولگ اجےت  ںی ےس لم اجات  ے یج

ل ایلیک ینان
یلک ب

  رھگ ےس یلکن ںیہن 
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 او ؟ اپاتسکن آ ریہ مت

  یھت ہی۔۔۔ااکس اسسن اےنکٹ اگل و الص ابت اپاتسکن

 ؟ڑپاھیئ ی ے اہمتر متخ او ریہ بک

  رک ا  ے؟ ایک ںویک

  ؟ارر ایک یاشن یاہمتر

  اس ےن الچ رک وپاھچ  ؟ینان  ںی ریہ ہکایک

 الچ نہایاس ےس ز ینان ی۔۔۔۔اشن یاشن

  آ ریہ آراز ںیہن ےھجم آیکپ ینان ریہ ںیہن ںوبل ویک آپ

  اج ریہ ںیہن ںآراز ویک ی ے اےس ریم و آ ریہ ریوصت ایکس وھکیاوں امحن ن و ریہ وبل

 رظن آ راہ اوں ںیہمت  ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم آراز آ ریہ یامہر

  اوں اج ریہ  ے ااھچ ںیم رچکیل اریم ہن اہکں یئگ وبںیل ینان

ڑپ راہ  ے  رکےن اگل اہمترا رگن الیپ اسںیئ اسںیئ اےکس اکونں ںیم یارر ظفل اشن اکسپئ ےس الگ ارف او یئگ رہ

 ۔۔۔۔۔  ی ےن راےئ زین اکیمج ےس زگریت بیرق ہحیارم

in the memory of the katy cat 
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اک ااقتنل او اکچ اھت ارر آج  یلب ےس وھجل راہ اھت رات ایکس تشپ رپ زریجن  ی نیولر الکس ولیف  ی ہحیوج وبرڈ اھت ارم ہی

 اینوھ ںیہن ےک ےھت ہنم یھب ارر ابل ربش ںیہن یھت رشٹ ارر ڑکسٹ نہپ ریھک اےنس اکیل  یھت رہ وسگ انم ریہ

اس  ہحیرظن آ راہ اھت ارم یھب ہیاھت  ایاھک ارر اس ےن رات ےس ھچک ںیہن یھت رسخ او یکچ آںیھکن اھت رر رر رک ایکس

 ارر اکیف یھت اجونر ےک رمےن اک اوسفس رک ریہ ابر رہ یسک یلہپ ںیم اک اوسفس رکےن زدنیگ یلب ایکس ےک اپس یئگ

  یھت ررک رک ریہ لکشم ےس یسنہ

 ؟یلب یراچیب یرم ےسیک

 رپزسن۔ ۔۔ تہب اہبنر یھت یھت ںیہن یرہن وہک رہ اچیب ےسیا

ے ارہ

ک

ےرپزسن 

ی 

ے

ی

ئ

 ؟نیولر رم یئگ ےسیک ئ

  ںیم آںیھکن ےب اقوب او یئگ نیدشت ےس رھپ ولر  ی مغ

 
ی

 ےک ایکس ایاہھت ےس ااشرہ رک ےک اتب کیارر ا اپھچ یل ٹ

ے ی یلب ریہ یتھکیٹپ اتپ رک اےس ن آںیھکن ہحی ے ارم اویت ہن وپاھچ اجےئ اےس تہب فیلکت ومت ےک ابرے ںیم

اھت اب  ایآ رافت رپ رر ا ںیہن  ی رںزینرر ےک زع وکےہحیاھت ارم ہیرھک ےئل اب چس  نرونں اہھت وگن ںیم ںیم نای

ےک ےئل  یلب کیےک ا یوٹٹ ڑپ تبیصم اجن ڑپ آرخ ایک  ی نیارر ولر رر یتیل ےک ےئل ےسیک ےنیاک اسھت ن نیولر

اس  یہ ہحیارم کیرپزسن اک ا وسفس رک ےک اجےت ر ے ا ےس یٹک یگبس دیجنس ابیق یھت اجن اکلہن رک ریہ ےسیا

ےک ےئل آوسن اھب ر ے ےھت ارر  اسحس ےھت ےک یلب ےسیج نیھچک الگ ولر یھت ھجمس اپ ریہ  اک نھک ںیہننیولر یراچیب

  آھٹ آھٹ آوسن نال رےھ ےھت ااسنونں وک یہ ھچک اکرل  ےسیج
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  یھت یہ اخیل ًابیرات اک رتق اھت سب رقت یھت یھٹیب رہ سب ںیم یھت اجب ےس راسپ آ ریہ ہحیارم

  ی آراز ایکس اکرل  ی وکنیئ یڈ اہےئ

ی  
ج

تسشن ےس آئ اس ےن ڈہ نہپ راھک اھت ارر  رر  ی رطف  ی ینررس ن

رک اےنپ  ھکیاےس ن یےل آئ وج نان یاےنپ رہچے ڑپ ےبزار ہحی ک اپھچ راھک اھت ارم ینےس رس وک اشیپ اوڈ پیک

رکےت  ایہنم نب اج یہ ےسیرک ا ھکیاھت سجن ولوگں وک ن اک وصقر ںیہن ینان اب رہ یھجمس یھت رہچے ڑپ ےل آیت

 ناھت رہ ارر اعایل ایل ھکیرات ےک اس رتق اےس وج ن یھت رک زگرےن رایل ھکیرات وخف  اک وخاب ن ۔آج  ی ںی

  وسار اھت ںویک رکےت ےھت دخا اجےن آج رہ سب ںیم نہایاک اامعتسل ز اسلکیئ

  ںی مت ڑپ ےنتک ااسح ات یھب ےرھپ ریم  ںی ولیف ینویاو آرخ وک مہ  رطح ےس رظن ادناز رک ریہ یےھجم تہب رب مت

وبر ااسنن اہمترا رس اھک راہ اوات ارر مت ھجم  اسیج نہن الچات و وسوچ اعایل کسیرہ ڈ اہرٹ راک ںیم اخص رک رہ ارگ ںیم

  یترپس افٹس دنبے ےس رہمرم او اج ررپس ریہ ےسیج

ارر اکرل  یابت ھک ڈ وکیئ ذماک ںیم ےسیےن ا یوشرہ ےب ہار ینعیاو اگ  رریہ ہیاکسج  رہ ڑل ی دبتمسق او یگ ینتک

وھٹسن رک امھگ  ںیم نیشم یررہن الڈنر ایدنب رک ن ںیم جیرف ایےایےک ےئل اےس تھچ ےس ااٹل اکٹل ن ےن ااکس دبال ےنیل

  ریہ یتھکیےس ابرہ ن ارر ڑھک ی ریہ وسیتچ ہحیارم اکٹ ایل انھ اکن یہ کیاک ا بیو رگ ارر ںیہن این

 اھکیرطف ن رگنن ومڑ رک ایکس ےن ذرا یس ہحیوسار اوا اوں ارم سب ںیم رصف اہمترے ےئل ںیم آج

  یھت کمچ ریہ آوھکنں ںیم رکسماٹہ ایکس
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رکات رہ اھٹ رک ڑھکا  اےنپ وپڈن اضعئ ںیہن ںیم رک راہ  ے سب ےک رکاے ںیم ۔ ایکںاہیےہیےایوک وخف اس آ ہحیارم

ے ارر اس  ی او ایگ

 

س

ج

ن

ے
ی 
ے

ی

  ےک اپس آ ایگ شت

اھت  اپےس ںیم اوں اس ےن رہ اہھت وج ڈہ  ی ایےل آ ہیےھچک ارر الم رک ںیم نر اپؤڈن مت ےن ےھجم نےئ ےھت ان ںیم وج

ے اکرل ےن اس ےک اہھت وج ایلگ یھت رین کلپ ےنکپھج  ی یلکن رک اسےنم آ یڑکھتہ کیاکنال ارر نھچ ےس ا

 

س

ج

ن

ے
ی 
ے

ی

  ی شت

  ایےک اسھت الک رک ن ڈنال رک را یڑکھتہ تشپ ےک وگل راڈ ڑپ راھک اھت ںیم

  ایوک اکٹھج ن یاس ےن ڑکھتہ نگن رہ یئگ ہحیارم ہی

 ؟؟ہی ے  یدبزیمت ایک اکرل

 

 ۔

 ۔۔۔۔نزدنہ رےھک اعایل رتق ںیہمت"

 ۔اوےن رپ  االں ر ںی۔۔۔۔رہ مت ےس دجا مت رپ دفا او اجںیئ ںیاہبر

رکےن ےس ےلہپ تمسق  اسیاوں ہک ا ناع رکیت نھک کےنھک اک ارانہ راتھک  ے و ںیم وکیئ اک ملق ارگ اہمترے ےیل تمسق

 وھک اجےئ ارر رہ اہمترے  ام نھک انھکل وھبل اجےئ۔ ناتشایے ی

 ونتب  ا آےئ۔۔۔۔  ی ےنیدنب نررازرں رپ نکتس ن اوات  ے مت رپ یھبک نررازہ اتلھک  ے رہ دنب یھب وج
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 ایح اجن ںیم یدنب اوےن اک مکح  ا ےلم۔۔۔۔ارر اہمتر یھبک ارر اںیہن ےک نررازے مت رپ ںیلھک روتمحں
ِ
 تآب

 "ولحل رک اجےئ۔۔

اےنپ اہھت ےس انبےئ اکرڈ  یےک اپس ڑھک رہ ڑھک ی رات ںیم ہادن ےک آامسن ارر نچ نم اتسررں ےس یجس وپرے

 ۔یھت ناعؤں اک ااضہف رک ریہ دیزم 'ابر ابر۔۔۔۔رہ ان ںیمیھت نرہا ریہ بلری زان ناعؤں وک یئگ یرپ ھکل ن

ہن  ارر اھجسیئ راہ ناھکیئ وکیئ  ک آےن ےک ےئل اںیہن ،متےک اسےئ ادنےھارر رہبے او اجںیئ ےب وکسین"

  "نے۔

  رتق اھت۔ اکیف  ے ہکبج ابرہ ےنجب ںیم رہ آٹہ رپ اےس اتگل اھت سب رہ آایگ یھت یےس ڑھک رین اکیف ںیم ڑھک ی رہ

 اھت۔۔۔۔ رہ رتق ےس نس ٹنم ےلہپ آایگ ارر

 

 “! پلیہ”

ارر اس  امن رٹسک دنب یھت یلگ تمسق رخاب ہک رہ یلتپ ۔ارمہح  ی ایرطف آ رہ ڑبے آرام ےس ااھُٹ ارر اس  ی 

 ۔یھت اج یتکس ےک آےگ ےس او رک ںیہن

رطح اپکپکٹہ  یاس رب اہوھتں ںیم ےس وفن اکنانل ہااہ نکیل ںیم اسھت اس ےن گیب“۔.....پلیہپلیہ”

ارر رہ ڑبے  یھت یےک اسھت کپچ رک ڑھک اروین یےک آرخ دنب یلگ ،رہوھکل یکس ںیہن زپ یھب  ی ہک گیب یھت

 رطف دقم ڑباھ راہ اھت۔ زمے ےس  اس  ی
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 “اہمترا الگ اکٹ نرں اگ۔ و ںیم آراز یلکن یارگ ےاہمتر اب”

 ۔ارمہح ےن دنلب آراز ےس اہک رہ سب ےب اوش او اجےن وک یھت“اہلل.... .....اےایدخا”

 اسنہ۔ رہ ازہتساہیئ“ےاہلل”

 ۔احمل او راہ اھت رہ سب رگ اجےن وک یھت ارمہح ےک ےیل اک اہسرا انیل اروین

ےک  اٹرچ راال یلگ  ےس اھبگ ایگ یزیت ۔امکس نیمیکمچ ںیم یلگ ررینش اٹرچ  ی زیت کیا“؟ ںاہیاو راہ  ے  ایک”

 اررےنھکیےس ن رہج ےس ارمہح وک کیھٹ  ی ۔ وخف ارر فیلکتسج رطف ارمہح یھت  ایرطف آ اس ےصح  ی

 رتق اگل ۔ ےنھجمسںیم

  اس ےک ےیل یئگ ھٹیب رطح وچاکن  ارمہح ےچین یرک رب ھکیرہ ارمہح وک ن “ں؟اہیاوات راہ  ے  ..... ایکایدخا ارہ”

 ڑھکا رانہ لکشم او راہ اھت۔

 ارر اےنھُٹ  ی اھکین اےس یھب ۔ارمہح ےن وخف ےس یہایگ ھٹیب بیرہ ونٹھگں ےک لب اس ےکرق“او  کیھٹ مت”

 ۔وکشش  ی

 ۔ایوبلت ےل آ  ی ارر اپین ےس ایگ یدلج آنیم“الات اوں۔ اپین اہمترے ےیل ۔ںیمرہھٹر”

 ارمہح اہھت ےس ہنیسپ“وک البات اوں۔ وپسیل ایھب نرتس رکر۔رپوکسن او اجؤ،ںیم اسںیسن ارر اینپ ویپ ہیےول”

 ۔ںیھت آریہ ںیہن یہ اقوب ںیم اسںیسن ۔اس  یاصف رکےن یگل
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 ے۔مت ریمآراز آیئ  ی و ےھجم پلیہ ایوکڑا ڈاےنل آ وکڑا نان ںیم اوٹسر  ےںیم اریم رطف اسھت یہ اس”

 “رکات اوں۔ وک وفن یھب وپسیل اسھت ںیم ےاو ،آؤ ریم یتکس لچ رک ھٹیب اوٹسر ںیم

 “؟ ےتکس  ںی اھٹیب ںیم آپ ےھجم یسکیٹ ۔ایکںیرےنہ ن وپسیل ںیہن”

اجےئ  ایک ولسک ربناتش ںیہن ہیےاو اہمترے اسھت امرٹسچن ںیم یکلم مت ریغ اج ںیتکس ںیہن ےسی! مت اڑل ی روک”

 آےگ آےگ ےنلچ اگل ۔ وبڑاھ آنیم رہ مین“اسھت۔ ےرک ےتکس ۔آؤ ریم اگ،وج مہ وخن اےنپ اسھت ربناتش ںیہن

 ابزر ںیم ےس اررپ اس ےک ناںیئ افےلص رپ اس اک اوٹسر اھت۔ینہک وک  اہار اس ےک اسھت اج ا ڑپا۔وھتڑے یہ ارمہح

 “؟ آیئ وچٹ و ںیہن وکیئ ںیہمت”یھت او ریہ ،رہ ہگج وخن ےس یلیگ یھت فیلکت اکیف

 “....اھت سب ہاےیہ گیب ااوں اےس ریم کیھٹ ....ںیم ںیہن”

 ۔ ایارمہح ےن اسرا راعق اتب ن  آیئگ وپسیل ںیم رین یوھتڑ

 وپھچ راہ اھت۔ نیم وپسیل“اےس ؟  ںی اچہپیتن آپ”

 “اھت امکس ںیم رہ”

 “؟ آراز”

 “۔ںیہن اےس....آراز یھب اجیتن ںیہن”

 “۔اوٹسڈٹن ذماق رکےت  ںی ےسیارثک  ا اوٹسڈٹن  ںی ریٹوینویےآپ”
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 “اھت۔ ہاےیہ گیب ااتگل اھت اےس ریم اوٹسڈٹن و ںیہن ینوی! رہ  ںیہن”

 “اھت؟ انیھچ ایاس ےن اماگن اھت  ایک”

 “اس ےن۔ ایو ےھجم رگا ن این ےن ںیہن اھت۔ںیم اماگن”

وپڈنز ےھت،آپ وک ڈر  رصف سیب سج ںیم  ایےس ااکنر رک ن ےنیآپ ےن اےس ن رک یھب ھکیہاوق ن ےک اہھت ںیم اس

 “اگل ؟ ںیہن

 نم ےس اوا۔ کیبس ھچک ا ایےن ااکنر رک ن ںیم ںیم وبالھکٹہ

 رہج ےس وخن رظن ںیہن رہگے روگنں  ی اھکی۔رھگ آ رک اس ےن ابزر اک احل ناےس رھگ وھچڑ یئگ یاگڑ یہ  ی وپسیل

ابسک  ڈیرفٹس ا  ی یٹپ اہھت  ی اہھت ےس ناںیئ لکشم ےس ابںیئ یابسک نچک ےس ال رک اس ےن ڑب ڈیاھت رفٹس ا ایآ

 یل ڈال رک اس ےن یپ یدلہ رگم نرنھ ںیم یھت او ریہ فیلکت ارر اےس ابزر رپ اکیف یھت ںیہن کٹابویئ ایٹن وکیئ ںیم

 ۔یئگ مگ مس ھٹیب ارر رمکے ںیم

ل پچاخومش
یلک ب
  ۔۔۔۔

  ے نکیل فیلکت ابزر ںیم ےاخومش رےنہ ےک دعب اس ےن وخن ےس اہک ریم ریاوں تہب ن اہبنر ڑل ی کیا ںیم

اےنپ  ںیم وخف زنہ اوں نکیل ںیم ںیہن ررں یگ ںیم اوں ےھجم رر ا آ راہ  ے نکیل اےس ربناتش رک یتکس ںیم

ےھجم  رک ولں یگ اےس کیھٹ ںیم یگ ںاےس اےنپ لمع ےس دبل نر لمع اک رن لمع  ے ںیم وخف رپ اقوب اپ ولں یگ

حبص ےک  اریاجےئ ر ایزمکرر نب اج ایےک زبنل  ںیہن ہیاوےن اک بلطم  اےلیک اوں نکیل ایلیک ںیم ہاےیہ ڈر ا ںیہن
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 ے اپریٹ ارر احل سٹیم زےک الکس ولیف ناعایل  رھگ آئ یھت بیرق

ی

ھد

ی

ب

 اریاھت ر اک ااظتنم ایک ےن اس ےک ےئل رب

ےن اھٹ رک اےنپ  ہحیو ارم یئگ یلچ اےنپ رمکے ںیم اریبج ر اجبیت یٹیس ننھ  ی رات رھب ۔۔۔۔۔رریس یھت ر ںی

 کنیھپ راھک وھپل و اس ےن لسم رک آوفسکرڈ ررڈ رپ یہ رےھک ابسک ںیم ںیم یےس اکرڈز اکنل رک ااملر ںیم گیب

رہ و رات رھب  اتین کنیھپ یھب ےتلچ ںیہک و ےتلچ ےل اتیل رہ  ےل اتیل و ایک یتین وک نے یھب ناھت ارگ رہ وھپل اعایل این

 نرتس ریہ رہ ایکس وھبل اکچ اھت یھبک یھب ہیوموجن  ے رہ و  امرٹسچن ںیم یھب ہحیرکات راہ اھت ارم زمے ےس اپریٹ

 یہ ےک ابرے ںیم وش اوٹسر رپ اسرا رتق اس اپریٹ ہحیارم الب اتیل ںیم رہ اےس اپریٹ ےک ےئل یہ اس یھبک یھت

ے یھت ریہ وسیتچ

ھ

گ

ے

ی 

ے

س

 ےکلہ ےٹم ےٹم ےلین دیاش او یگ اس ےن ینہپ کیا ےس وکیئ ںیم نوٹنیپ  ی زنیج نیت اویئ ئ

 کیا ےس وکیئ ںیم دنچ وصخمص یٹ اجےن رایل ابر اامعتسل  ی  ی  ی اجےن رایل رطح اجین  ی رمافینویارر  رگن  ی

وک  نارر وج اعایل یھت یرپ یلیھپ رگن ںیم رسیئم ںیرصف ڑج تشپ رپ ومےٹ انت رر نرتخ  ی سج  ی اکیل دیاش

   اھک اھت رفٹن رپ رسچ یم سج  ی دیفس ریہ رپ دیفس یلین دیاش ایےتہب دنسپ یھت

 ےس؟ اجےئ مت ںیم ڈوھڈن ایل بلطم  ے ایک اہمترا ایک آرخ

  ےگ  ا رہ و سب رک زگرے ےگ وپںیھچ و ںیہن ںویک ھچک ڈوھڈنانھ او اگ رہ ایک ںیہنج

 رک زگرے ےگ ؟ ایک

  وھجمس یگ راہ رھپ وبال مت ںیہن اتھکیےس اےس ن اخومیش رہ
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ےن ہار  ںیم ہیےھت  اہک اھت اس ےن اس ےک اپس ےسھگ اورے ارر رپاےن ڑپکے یہ کیھٹ یھت یھجمس رہ ںیہن ارر

ول ےنتک اےلج  ھکین یھب ایھب ارر رفاسن  ک اج ےکچ  ںی رجینم  انویوجےت  ہیاسل ےلہپ  نیت ہیےیھت اسل ےلہپ یل

رشسٹ مت وخن  وجنکس او۔رپاین مت اکیف ڑچ وٹرز ےک اج ےتکس  ںی نیت دیان ےک اسھت زم ارر وبضمط یھب آےلج  ںی

رشسٹ رپ انب  یآرٹ اہمتر یرجتن دیر دج میدق او ارر رہ رفاسن  ی ےتیوج وج وک نے ن ایاو  رتاش رخاش ےتیل یہ

  وب آئ العوتمن ےس اغبرت  ی انبیئ  ے ےھجم و ایکس یتین

اس ےئل و رہ  اتنہپ اوں و اےس تہب ےس آرڈر ےتلم  ںی رشسٹ بج ںیم  ے اس ےک آرٹ ےس ینب یہ ابیغ اہاہاہ

ل ںیہن و ااکس اتلچ رھپات امڈل اوں ارر ںیم  ے ںیم اریم اینت
یلک ب
 ےاوں ریم اوں رصف وضفل رخچ ںیہن وجنکس 

 انتک رپا ا  ے؟ ہیے،اتبؤوھکیوک ن اس رکاس گیب

  ےس مک نس اسل رپا ا ارمہح ےن ڑچ رک اہک مک

اوں  رک اتیل اےس الس یئ ںیم ابر ٹھپ اکچ  ے نکیل کیاسھت  ے دنچ ا ےےک ےلہپ نن ےس ریم ینویےہیےںیہن اہاہاہ

آ اتکس  ے سب۔  ینویےوج تن ےئن ڑپکے نہپ رک یہ وٹسڈٹن اوں امڈل ںیہن ینویےکیا اوں ںیم اتینوھ ن

انب  ونجں ںیہن ہاےیہ انیرےنہ ن یہ ںیزیچ اںیہن  ںی ںیزیچ وجےت ارر ڑپکے رصف اامعتسل  ی ہیےگیب ہی۔۔۔۔

  ان ےک ےئل اپلگ او ا اپلگ نپ  ے ےک راض اکر  ںی رتیق ہیاک راز ان ےس  ے  ا  رتیق ااسنین ہاےیہ انیل

 رکےت او ؟ یاردیرھک مت ینتک اسل ںیم کیا
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ھچک نرتس وج ومےٹ او   ںی یتی ے امم،ومرنگ ارر اشرتل رکسمس ےپ تفگ نے ن مک رضررت ڑپیت تہب

ارگ تہب   ںی ےتیرک ن یمرپ الین رہ مک تمیق یتچب ڑپکرں ےک ےئل ہگج ںیہن دیزم رارڈ ررب ںیم ایکن ایےاجےت  ںی

   ںی ارر اکرل رہ ےل ےتیل رضررت او و ںیم

  رکےت او؟ اک ایک ںمت وسیپ و

  و رکات  ے رہ اجب یھب احتل یھت ہیے ی امم رہم ےک ےٹیب یھت تریح اوکس

ےک ےلہپ نن وج مت ےن  ینویاو  مت ےنتک تن ےئن ڑپکے دبیتل  ںی تہب اریم راز  ے اہمترے اپاپ ایک کیا ہیےلیر

اۂ اھت رہ ںیم

ج

ھي
 
ب

  و نرابرہ اامعتسل رکرں یگ اے یگ ےک ےئل اھت رگیم ںرہ رگویم اھکین ےن نرابرہ ںیہن ابلس 

کن ےس ربا ےنگل اگل وک رہ اہا ہحیےک ارم ںویک یھت ارن وک نے یکچ نیالان رہ وسٹ رہ ا یھت وھجٹ وبل ریہ ہحیارم

 رپ نر وجڑے وجوں ےک ےل یتیل اےنپ اوٹسر ےس مک تمیق ےک ابروجن رہ رہ ےنیہم تیافک رطف ےس اینت اھت اینپ

ے اٹپ یھب یھت ےل یکچ زنیج یاسر اکیف یھت

ی
ح

ےرگم وکٹ 

ي 

س

ی

کی

ناتسےن و اافتق ےس اس ےک اپس اےنت او  زگیب ررا 

اھت  اک اانت طبخ او ایگ ابلس ےک اسھت گنچیم نب اتکس اھت اےس ناتسونں  ی رٹیوس  ای کیرک ا اکٹ رک یس ےکچ ےھت اںیہن

  یھت او یئگ رکےت رکےت سب یہ ان ےک اسھت ناتسےن گنچیم یھت ارر اپاتسکن ےس وج رہ رگم ڑپکے الیئ

 آرٹ ےس یجس یرجتن و اس ےن ےلہپ وج وج  ی یھت ارر نگ ریہ یھت رپ نگ یتکس ںرشسٹ وک اویلگن  ی ناعایل ہحیارم

 دیڈاال او اگ اش اکات او اگ ارر اکرل ےک ہنم ںیم ارر کیک او یگ یرپ اس ےن وھپکن امر زنیج کیلب او یگ رشٹ ینہپ

ڈاےنل  ےک ہنم ںیم ناعایل او ارر کیک ایراےس ٹف رک ن وکیئہگج   ی ںاو ارر ومم ویتب اکٹ ایل اکرل ےن یہ کیک
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اکرل ےن اٹپےخ رھبے اوں ےگ  او اگ نج ںیم او اسھت اسھت ان ابغررں وک وھپڑا ایگ ایاجبے ہنم رپ وھتپ ن  ی

بس  آرازرں ےک اسھت اٹپوخں ےک رگےت یہ رایل ےنیاکن اھپڑ ن رپ رگےت وخن اب وخن وھپےنٹ ےتگل  ںی وج زنیم

  ںرمےت انرھ انرھ اھبےگ اوں ےگ اخص رک ڑلایک ںیخیچ

  اگےت اوں ےگ آراز ںیم کیاو اگ بس اسھت ا ایگ ایاگل زکویم رھپ زیت ارر

its my friends birthday 

so dance buddy dance.....dance 

اگلےت  ابںیئ اہھت ڈاےل رہ اشےن ناںیئ رمک ںیم نررسے  ی کیاو اگ ا ےک رگن اوہنں ےن وگل نارئہ انب ایل ناعایل

  وھجےتم اجےت او ےگ

its my friensz birthday 

so i m dancing 

  مگ مس احتل ےس وچیکن ہحیارم

its my friends birthday  

so i m praying  
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۔اےس اخبر او راہ ےس وس رک ایھٹ رین  ا اج یکس ینویحبص رہ  ایلگ دنب رک ےک اس ےک ےئل نرا  ی ےن آںیھکن ہحیارم

 رک یھٹیب السخ ےس زیمخ ول ے  ی کیابزر ا کیوطر رپ رہ الان ا ہک احناثیت ای۔ڈارٹک وک اتباھت۔ےلہپ ڈارٹک ےک اپس یئگ

اج ا اھت  ینویےلکشم اھت۔اےس رہ احل ںیم انیوک رحتک ن ابزرےتہب ارر اس ےک ےیل وسنج یھت اس ےک زمخ ںیم

ناھر ہاوق  ،زیت رھگ راسپ آیئگ اج راہ اھت۔رہ آنےھ راےتس ےس یہ ںیہن اس اک اخبر ڑبھ راہ اھت ،اس ےس الچ یھب ،نکیل

او راہ اھت۔رہ رھگ  ںیہن اب و اس ربناتش یہ ،نکیلیھت ںیہن فیلکت اھت زمخ اتزہ اھت و اینت اسھگ اھکل ںیم اس  ی

 ۔ آرک وس یئگ

 ارر بج ایلگ  وسیئ یہ ۔اسنانھ رات اس ےک رمکے ںیمڑبڑباےن یگل ںیم اخبر اواگا ہک رہ دماویش اانت زیت اےس

 ۔یگل ےنھکیو رہ ذتذبب ےس ارمہح وک ن یھت حبص رہ اےس وسپ الپ ریہ

 ۔ ارمہح ےن ذماق ایک“۔وھکیہن ن ےسیےھجم ا ول زیلپ  ے و یپ وسپ مت ےن انیپ ہیےارگ”

 “ھچک اوا  ے؟ نےک نرایم نارر اعایل اہمترے”

 ۔ڈرریئگ وپرے مسج ںیم فیلکت ابزر  ی ....ناںیئ ںیہن ....ھچک یھبایک ھچک”

 “؟ ںیئگ ںیہن ںمت ویک یئگ ںیم ربھت ڈے اپریٹ  ی ناعایل اریر”

 “۔ایےن عنم رک ن ،ناناںیم اپریٹ رکےت  ںی رشارںیت یسیک ولگ یسیک ہیو ولعمم  ے  ںیہمت”

 ےریم ںیھت رکیت رکایل ابںیت اکیف  ے،ےلہپ و مت اس  ی  اریگض وکیئ نارر اس ےک نرایم اہمترے”

 “اسھت...؟
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 امہ ںیہن اینت اس ےک ےیل ،ںیمو  ںی ....رہ رصمرف اوات  ے تہب.....اس ےک ارر نرتس یھبںیہن”

 “اوں۔

 “...؟ امہ ںیہن اینت نھک  ے ہک مت اس ےک ےیل یہیےںیہمت ایک”

 “او اگےھجم؟ ںنھک ویک ....ںیہننھک”

 “او ؟ ریہ ںویک رھپ ارمہح مت رات رھب اس اک  ام ےل رک رریت و”

 ۔یھت نتق نرشیپ وک  اس قلح ےس ےنلکن ںیم ،وظفلںریہ یتھکیاخومش اسنانھ وک ن ارمہح

 “اوں ؟ ریہ رریت ںیم”

 “ ے۔ اہکں  ک اج ریہ ڑپا ہک آراز رھگ ںیم انھکیہک ےھجم رمکے ےس ابرہ اج رک ن آراز ںیم اریچن اینت”

 “او اگ ۔ رس وک ڑچھ ایگ ےریم اخبر”

ہک وگھبان  ےن رپاانھت  ی نل ےنٹھپ اگل ارر ںیم ا۔ریمررےن یگل یھب ہک ںیم ںیھت .....مت اس رطح رر ریہاخبر”

 “وکسن نے۔ ںیہمت

 “۔یھت ینرا ن ڈارٹک ےن لک یسیک ۔اتپ ںیہناوں یگ رک ریہ ناینانا وک  ...ںیم ںیم”
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نوھپ  امرٹسچن  ی یھت ررنش نن الکن اھت،نوھپ کمچ ریہ ،ابرہےیےک رپنے ااھُٹ ن ےن ڑھک ی اسنانھ”

 .....نرےٹپ اک وک ا ناوتنں ںیمیس یلیہس نم ےس ررھٹ اجےن رایل ی.....اررپنہب یس وھچیٹ نوھپ  ی الاور  ی

 ....یھب یس یٹک یکپ”ے ی رےایپاجن ےس  ارریسک رشامٹہ یس ںیوی،اںیویا  ی یچب یس یھنن ناب رک ننہل ینب

 “رانہ  ے؟ رےنتک نن امیب ارر”

اس ےن  یھت نراز یس ابزر ابل ابل اچب ےسج رہ نشک رپ رےھک مین اک زیمخ ،ارمہحیرپ وکن الھچ رک اس ےک ڈیب اریر

 ۔ںیہن اھت،ابزر ےک زمخ اک و ابلکل یھب ایاتب ںیہن وک ھچک یھب اریر

 ۔یئگ وچکن یس اریادناز رپ ر اسہنویاس ےک اےنت ام“راوں۔ یہ راب امیب و نل ہااتہ  ے ںیم اریم”

 رطف ےس اویت  ی ناعایل ،ارگیھب اپریٹ ،رسرپازئیھت یوک ن نبس نروتسں ےن لم رک اعایل !اپریٹ ارمہح”

 “البات رضرریھب ںیہمت ،رہاوںیت ریہ و مت یھب

 ےس ںیہن رکےن راولں ںیم اشریٹ رہ اہریٹ اک ااظتنم  رکات و اےس البات ،نکیل وک وھتڑا وکسن الم اہں ارگ رہ اپریٹ ارمہح

 رکے اگ۔ ںرپ ویک رکات اھت رہ اپریٹ اضعئ ںیہن اھت وج ڑپکرں رپ ےسیپ

 اس ےک اسرگلہ ےس اےلگ نن وپھچ راہ اھت۔ رہ“؟ںیھت رکیت اےنپ رھگ اپریٹ مت”

ناعفن  مویےایےہایس مویوشمر او اکچ اھت رہ و رصف  اشدیپ یا مویسج رطح ےس ااکس  ڑگ ڑبا رک رہ یئگ ہحیارم ؟اپریٹ

  اج اتکس اھت ایانم الب ےک وطر رپ یہ

  ںیہن اپریٹ ۔ ۔۔وکیئںیہن
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 نروتسں ےک اسھت  ے  ا ۔۔۔ او یگ اکٹ یتیل کیک ںیم رھگ

لفن ڑپےنھ  یھت دجسم اجیت (نانا ےک اسھت ےلہپ ابناشیہآئ یھت ونتب ںیہن یھب )اہ رھب رک ایکسںیہن [  ]

ےک مہ اےکس رکش زگار  دخا وک اتب ا ہاےیہ ہاےیہ ابعنت رکین نہایےک نن ز اشدیپ رکشاےن ےک نانا ےتہک ےھت اینپ

ے  ںی

م
ھ

ےےک اس ےن 
 
ی

ے یبن امہرے ےئل ایےس انب رارر سک دقر ایپ ایانب ں

ی ب

ے

ئ 

ے
ھ
 

ح

آامسن ےس  امتامہرے ےئل اےنپ اغیپ 

ے

م
ھ

ےااترے 
 
ی

  اوا یالےن ےک ےئل رہ راز ےک امہرے ال روجن وک رہ روجن ںیم ےک مہ وخش  ںی دخا وک اتب ا ہاےیہ ں

دنسپ ےک اپرک ےل اجےت  ر اینپار ےتیدنسپ اک تفگ نے ن اتمرث رظن آےن اگل رھپ ےھجم رہ اینپ نڈگ رھپ؟ اعایل [  ]

 ا  ہیرہ  اھت ےک ںیہک اتبےت اورے ڈر یھب ہیوک  ہحیارم ےتیاھک ا الھک ن دنسپ ےک اولٹ ںیم یہ یریم ارر رات ںیم

 ؟ ںویک وپھچ ےل ےک رہ ہگج نانا یہ

 ۔۔۔ہحیاتمرث اوں ارم ںیم [  ]

  رکےت او؟ ارر مت؟ مت ایک [  ]

ےس  یوھکل رک اہک ارر رٹسم رک رھپ اںیہن چیم رک ا ہااتہ اوں اس ےن نرون آںیھکن اوں نکیل رکات و ںیہن [  ]

ےٹنھگ ےک  کیرکرں ےب کش رصف ا اینب اج رپس نیم اسرگلہ او ںیم یہااتہ اوں ےک بج ریم رکسماےن اگل ںیم

وک اھجب نے  اوا ومم یتب ڑکٹے رپ زیت کیےک ا نلرکرں نرر تہب نرر اب ایےئل ارر امم وک اڑا ےک اےنپ اسھت ےل اج

وپاھچڑ ےک نرران   ی ںافل ےل اڑرں رگےت اورے اپوین ہیروٹکر اںیہن رھپ ںیم ایےاکںیٹ ارر امام لم رک کیک ںیم

 رک ول۔ یھنن ےک اہھت ڑباھ رک اہھت ےلیگ بیےک رپنے ےک سب اےنت رق اٹچن ےک انکرے اپین ونیلیک اریچن یسک
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ے

ھ

ج

مئ

 ےس ےچین یتشک ےک ےمسجم وک ارتحام ےس ااھٹ رک ایکس رٹیپ ںیم اوں یھبک رک ریہ وک الیگ کیک ے ریمںیوبدنن ئ

 ےل اجؤں ارر۔ ۔۔۔۔۔ وک دنمسر ںیم یتشک روھکں ارر ایکس

 ۔ناوں اعایل وخف زنہ او ریہ ںیم [  ]

ڑبے  ےسیک بس رک ےل اگ اےکس وخاب ہیرطح   ا یسک وک ڈر اھت ےک رہ یسک ہحیانب و ارم ںیہن ارگ رہ رپس نیم [  ]

اکانٹ۔رکش  ے اس ےن آشت اشفہ ےک ادنر  ون ڑبے ڑبے؟ ابنل ےک ڑکٹے رپ اج رک کیک ویڑبے ےھت اےکس۔

ے اریر ایک وخاشہ اک ااہظر ںیہن اجےن  ی
گ
 ےاےنپ رمکے ےس 
اۂری

ی

 یھت مظن انسےن یگل رریس ارر اےس وکیئ یھتےل آئ  ي

اھت اس  ارانہ ںیہن اک وکیئ ہحیارم اس ےپ اثنر او اتکس اھت نکیل یھب ےک وکیئ یھت گل ریہ یرایپ اگےت اورے رہ اینت

 ۔ ی رپ ےنھٹیب اسلکیئ ےک ےھچیپ نرفاک نہپ ےک اعایل یرایپ اینت رضررت یھت ےپ اثنر اوےن اک الھب اےس ایک

 او؟ رظنرں ےس وھگر ریہ  ے ےک مت ےھجم اھک اجےن رایل ںکش اس ویک ہیےھجم  [  ]

  ررک رک وپاھچ ںیم نےن نرایم اریر [  ]

اھک اج ا  ںیہمت ےک ںیم یھت ہک یتکس و ںیہن ہیےہحیاھک اجؤں اب ارم او نل ہاہ راہ ںیہمت گل ریہ یرایپ مت اینت [  ]

  اوں ہایتہ

 ارن ارر اسنانھ یھب نیاگ ا اگےت اورے اہک ا ےن نررسا رریس اری ے ر ےس اھک اجےن راال ادناز و ںیہن رایپ ہی [  ]

  رہم یھب یدعب ازاں ڈیل آ یئگ اےکس رمکے ںیم
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ولاٹ ر ے ےھت اس  نرتل ںیہن اہجں  ی ن ای ااکس نل الہب رےھ ےھت رہ وکیئ ےسیک رپ رہ ےسیک یرامیب یس اینت ایکس [  ]

 ے  رضررت اویت وہج  ی ذرا یس ںیم یروک امیب ررب امیب اجںین نیقینے رےھ ےھت ارر  وہج یہ رپ رصف ذرا یس

 اھت رہ اےکس ےئل وھپل ایل ایاےس وفن رک ےک بس اتب ن ےنےہحیاھت ارم ایولعمم رکےن آ تیرخ اشم وک اسئ ایکس

 اھت۔۔۔

مت اس ےک اپس رضرر  رکرں اگ نکیل یہ اسیےس ابت  ا رک ا اسئ اظرہ  ے ا یسک مت اس راےعق ےک ابرے ںیم [  ]

  اج ا

 ؟ےھجم اج ا ہاےیہ ایک [  ]

ل  [  ]
یلک ب
   ے رضررت ںیہن وخف زنہ اوےن  ی ںیہمتاہن 

  ےس وھجٹ وبال ےن وپسیل ےئل ںیم اےکس اپس ایس اوں ےھجم اےکس اپس اج ا و اھت یہ وخف زنہ ںیہن ںیم [  ]

  او وسچ ریہ وک رتہب ادناز ںیم رںمت زیچ ایک  ے مت ےن کیھٹ سب کیھٹ [  ]

  بس رک ا اھت اسئ ررہن ابت تہب ڑگب اجےئ یگ یہیےھجم  [  ]

او  ڈم ڑیھب رہم ےس ایکس یڈیل رصف رمکے ےس ،تسشن اگہ ںیم نکیل الچ ایگ اسیئ اتین نراںیئ  ی یبایتحص  [  ]

  یھت انس راہ اھت ےک رہ سنہ سنہ رک احبل او ریہ ںاہک ای وکن وکن یس ارر رہ  ا اجےن اںیھن یھت یئگ

وک  و یسنہ اسنانھ اس ےک ےئل رات اک اھک ا الیئ ےنتک زمے زمے ےک الگ ڑپےتھ  ںی ںیم ینویےیاہمتر [  ]

  رٹنکرل رکےت اورے وبیل
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 اسئ ااھچ اگل؟ ںیہمت [  ]

  رک راہ اھت ابںیت نونں  ی ےک ادتبایئ ینویاہں تہب۔ ۔رہ  [  ]

 او؟ مت آامسن ےک اسھت ااٹل انکٹل ہایتہ اسنانھ ایک [  ]

اوں مت اس رطح  رشط اگلیت الماقت اکرل ےس رکرا نے ںیم یوک وفن رکر ارر وہک اہمتر نمت اعایل ارگ اہں و [  ]

  اپؤ یگ سنہ ںیہن نرابرہ یھبک

ےن وخف زنہ او رک  نس رک ںیم ابںیت یابمرک او رکش رکر اہمتر یہ رہ ںیہمت ہاےیہ ےھجم اکرل ںیہن ںیہن [  ]

  ایوھچڑ ن امرٹسچن ںیہن

رہ رمےن  یہ اکش آج لک ںیم یوھچڑ ن ںیہن ےن اس ےس وخف زنہ او رک ن ای ےگ ںیم ںیرکش رک نانا یھب [  ]

  رشےن راال او آنیم

  یھت ارر ااکس ااظتنر رکےن یگل یھت آ یئگ رٹناپیےک دعب رہ اپل ےک ڈ الکس ےنیل اینپ [  ]

 اےکس نرتس یھب رطف یئگ ےس ایکس یزیت ہحیالکس ےس ابرہ الکن ارم  ے اپل رہ اینپ ےھجم مت ےس ابت رکین [  ]

  ڑپا اھت رفق ںیہن وکیئ  ے اےس ےسیج اپس اضعئ رکےن ےک ےئل رتق ںیہن ےاس ےک اسھت ےھت ریم

  رک ا ہایتہ بس ےک اسےنم ابت ںیہن ںیم [  ]

  اہک ےن تہب تہب وبضمط ےجہل ںیم ہحیارم [  ]
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  ہا ےت او مت ایک ںیہن ےھجم اس ےس نیپسچل [  ]

   ے؟ ںیہن نیپسچل وکیئ یھب اس رات راےل راےعق ںیم ںیہمت [  ]

  رکےن اگل ی ااکم انااکر الم اھت رہ ڑھبےنک  ی یہ وکباس انسےن ےک ےئل ںیم اینپ ںیہمت [  ]

   ے اتزہ  ے ارگ مت اےنپ نروتسں ےک اسےنم ابت رک ا ہا ےت او و کیھٹ یھب ابزر رپ زمخ ایھب ےریم [  ]

  او اگ رتہب ںیہن اہمترے قح ںیم ہیاھت  لایخ اریم [  ]

ےس ابرہ لکن اے و  رٹناپینرونں ڈ یھت یہ اےکس ےھچیپ ہحیاپل اےنپ نروتسں ےس اگل او رک ےنلچ اگل ارم [  ]

  او یئگ یاس ےک اسےنم آ رک ڑھک ہحیارم

  مت ےھجم ڑپھت امر ےتکس او [  ]

 رتق۔۔۔۔۔ ارھپ ےس اتبؤں مت ریم ںیہمت ںیم [  ]

 یتیااجزت ن ںیہمت ہا ے امر ےتکس او ںیم ےنتجیج ںیہن کیرتق ےھجم بس ےک اسےنم ڑپھت امر ےتکس او ،ا ایسمت  [  ]

  اکس ںیہن ارر اتمتن ےس اہک ہک رہ ھچک وبل یہ یگدیجنس اوں،ارمہح ےن اینت

 نے ےتکس او ،بس رک ےتکس او نکیل ںےھجم ربا الھب ہہک ےتکس او ،اگایل ،متامرےن  ے و یھب ںیم ارر ارگ مت ےن اےلیک"

 نار رپ اگلےن  ی میلعت اینپ ریئالان ریک  ے ںیہمت رضررت ںیہن  ی ےنیل اقونن وک اہھت ںیم ںیہمت اس ےک ےیل
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اابخرت  ےک،نکیل ینویاو  ررک الےئ او ،ریہ تیج لڈیمےےک ےیل ینوی ے، مت اوپسرسٹ رپنس او  رضررت ںیہن

 “انب نے اگ۔ رریےس ز رریہ ںیہمت وحملں ںیم ای،ڈیم

 رہ اسنہ۔“او ؟ ہہک ریہ او مت ایک اجیتن مت”

 وک الب ایل عنم رکےن ےک ابروجن وپسیل ےےن ریم ابت لمکم اوےن نر ،اس رات اس آنیم یونس !  ریم اہں”

 یےس اہمتر رںررڈ رپ ےگل رمیک اھت اوہنں ےن نیم ایاک وفن آ اھت۔حبص وپسیل ایےن ان ےس وھجٹ وبل ن اھت۔ںیم

اج ر ے ےھت۔اوہنں ےن اہمترا دق اکھٹ  ےک ادنر ےل رک یلگ ابزر ٹیسھگ امت ریم  ے،سج ںیم احلص رک یل وفجیٹ

 وج ناتسےن نہپ رےھک ےھت رہ یھب مت او۔ مت ےن اہوھتں ںیم ہیاپل ہک  یھت اتب یتکس اںیہن  ے،ںیم بس ونٹ رک ایل

ےس  ینیب کیےس وہک و رہ رضرر ابر وپسیل  ااکم ےھت۔ارگ ںیم وک اپھچےن ںیم ںاہھت ےک ھچ اویلگن اہمترے ابںیئ

 ہیو مت اجےتن او  این اھکیوک ن ےن وپسیل زمخ ںیم ہیارگاہمترے ہاوق ےس انب  دیےگ۔زم ںیھکیناس اعمےلم وک 

 اجےئ یگ ربیت ںیہن تیراع اجےئ اگ،وکیئ ایےس اکنل ن ینویےر ے اگ ،ںیہمت ںیہن رصف رہااسں رکےن اک سیک

 “متخ۔ ری ے....اہمترا ریک مت ےن ھجم رپ اقالتہن ہلمح ایک

 “لکش ےس۔ یےھجم رفنت  ے اہمتر”اےس وھگر راہ اھت رہ

املسمن او ا.....مت وس ڑپھت ےھجم امر  اڑپھت  ا.....ارر ریم کیرہج  ے....ا اہمترے اپس اس رفنت  ی ایک”

ل تم انبؤ....مت رہ رطح ےس الان ہصغ ھجم رپ اکنل ےتکس او۔ ےسیول....رگم ا

ج

مي

 “وخن وک رک

 “او ۔ اک وشق وپرا رک ریہ ےنین طلغ ہگج الان رچکیل مت”
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 “اصقنن ہن ےچنہپ۔ رانھک ہک ںیہمت لابر ےھجم اصقنن اچہپ ا ہااو و اانت ایخ ایلگ”

 اسنہ۔ رہ ازہتساہیئ“ ے ؟ ںرکف ویک اینت اصقنن  ی ےریم ںیہمت”

او ،و کھٹ  ےتھکیےس ن تیثیح املسمن اوےن ی کیا ےس ںیہن تیثیح اب مت ےھجم ااسنن اوےن ی ہکنویک”

او،مت  وک ڑکپرا یتکس وپسیل رتق ںیہمت ہااو و ایس املسمن اہمترے اس ےلمح وک نرزگار رکات  ے....ںیم کی ے ا

 ی،اہمترریاالسم وک امےنن راال اہمترا ریک کیاملسمن ،ا کیےس ابرہ او ےگ و ا ینویرپ رجم اثتب او اجےئ اگ۔مت 

 اہک۔ںیم ںاچب راہ  ے.....اہمترے ےلمح وک نرزگار رک راہ  ے.....مت ےناالسم وک ےل رک رہ بس ویک  ایم کین

ذمبہ ہہک راہ  ے....مت االسم ےس  اریم رکےن ےک ےیل اسیاجن ول اہمترے اسھت ا ہیاب مت  نکیل اجیتن ںیہن

رکے  ہن مت ےس رفنت رکات  ے ارر ہن اہمترے ذمبہ ےس ارر ہن یہ راکراالسم اکریپ ،نکیلدیےت او اشرفنت رک

ہنم رپ آرک ڑپھت امر ےتکس او۔اس ےک  ےرتق ریم یھب ذمبہ.....مت یسک اریم اتین اگ....ےھجم رفنت اک نرس ںیہن

.....ارگ مت یھب رراوں ا ڑپےنھ آیت ںاہیے ے.....ںیم رضررت ںیہن ڈاےنل  ی وخن وک رطخے ںیم ںیہمت ےیل

 ںیہن یھب ہی....ارر ارگ نررسے اک ارتحام رضرر رک ا  ہاےیہ کیا رکےتکس و ںیمہ نررسے وک دنسپ ںیہن کیمہ ا

 “..... ے اتی....اخومش اورک اگل او اج ا تہب ےساسملئ لح رک ناجبن نار او اج ا ہاےیہ رک ےتکس و ریغ

 ےس وبال۔ رہ یتخس“ہااتہ   ںیہن انھکین لکش یھب یاہمتر ںیم”

 ۔ارمہح ہہک رک آیئگ“۔آےئ یگ لکش رظن ںیہن یریم  ے ںیہمت کیھٹ”

 “اک وجاب ربناتش  ے۔ ٹنی ے.....االسم ا ںیہن اک وجاب اگیل اگیل االسم”
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 ہکناواگ.....ویک بس ااھچ یہ یھت ارر اےس ادیم یھت اک وجاب،ربناتش ارر تمکح رہ اپل وک نے آیئ ٹنیا

 ۔ایاسھت الب کیا رہم ےن ان بس وک تسشن اگہ ںیم ی۔رات وک ڈیلاویت رضم ںیہن تمکح یھبک

 امں  ی کیڑبھ رک ا ںیہک ےک  اےط ارر ان بس ےس یھب اوں  ااسنتین ہایتہ ردعہ انیل کیمت بس ےس ا ںیم”

وچبں ےک  ےاس رھگ ارع ریم ،ابرے ںیم ےریم تبحم ےک  اےطےس....مت بس ھجم ےس ردعہ رکر اہک ارگ وکیئ

 “....اتبؤ یگ ںیہن ظفل یھب کیوپےھچ اگ ومت ا مت ےسھچک یھب ابرے ںیم

 ےن وپاھچ۔ اریر“؟اوا  ے ایک ھچک”

 رطح  ی یھب یسک ےس ھجم ےسردعہ رکرہک وکیئ یدنارامیا ی،مت ہاررں وپر اتب یتکس ںیہن تالیصفت ںیم”

لکش ر وصرت ےک ابرے   ی یسک ایاجےئ  اک  ام ایل اہمترے اسےنم یسک  ہا ے اگ و ےھجم اتبؤیگ ولعمامت  مت ےس انیل

 رک ریہ اےنپ وچبں ےک افدئے ےک ےیل بس ںیم ہیاکنانل ۔ ظفل ہنم ےس ںیہن کیوپاھچ اجےئ مت ےن ا ںیم

 اوں،ان رپ ایک ان ےکنولں ےک احل اجیتن او ںیم رطف الیئ  ی زدنیگ تہب لکشم ےس اںیہن اوں۔ںیم

 نہای ے ہک دح ےس ز امں مت بس ےس نروخاتس رکیت کیا وکن اجےن اگاس ےیل نہای ے۔ھجم ےس ز ریہ زگریت

اوا  ے  یہیاجےئ۔اسنانھ ےک اسھت دنچ نن ےلہپ  یوک وفن اک وپسیل راًےھچک وپےھچ و وف اجےئ ارر ارگ وکیئ  ی طاایتخ

 “....ایارر آرک ےھجم اتب ن  اک اظمرہا ایک یدنملقع اسنانھ  ی نکیل

 .....ایرہم وک ردعہ نے ن یتبحم ےک اسھت ڈیل یبس ےن ڑب ان
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 ہیاہک ہک  ےن وپاھچ و اوہنں ےن اانت یہ ،اس ںی ریتہ یس ناشیہک رہ ھچک رپ یھت ریہ ھکینونں ےس ن یہک ارمہح

 ۔ںیتکس اس ہلئسم  ے،رہ اتب ںیہن تہب ذایت

                            *..........*.........* 

 ۔ایاتسنہ اس ےک اپس آ یسنہ یڑسم نساک دصر ےج رٹیپ نینویاھت ہک  الکس ےل رک الکن یہ اینپ ناعایل

 “رکےک آےئ او ؟ ایاک وخن رکےن اج ر ے او یسک”

اےنپ  نس۔ڑیپایاٹسلئ وک نرونں اہوھتں ےس رخاب رک ن تنحم ےس انبےئ ےئگ اس ےکریہ ےن وٹنھگں  ی ناعایل

ے کیاھت۔اس رتق ا نیدب ام  رت ںیم ینویےاٹسلئ ےکےیل تن ےئن ریہ

ک

ے
 
ی

ززر
گ

ج

ي
 اتگلاھت۔ اس ےک رس رپ وپز انبےئ  اھٹیب 

 ۔رہ انھب  ایگ“ےتکس  ا؟ ھکین وک وخوصبرت ںیہن اےنپ العرہ یسک مت”

 “ ے ررہن ارطسح ےتسنہ مت اکرل، اکرل ےس گل ر ے ےھت۔ کیھٹ اب”

 “....اکرل،اکرل وگلں ڈاےل ارگ ںیم ےھجم اچبےئ ہکلب امر یہ دخا”

 “.... راےل او رمےن یہ نر نن ںیم کیرھپ مت ا سب”

 نم ےس وپاھچ ہکلب ھچک ڈرےت ڈرےت وپاھچ۔ کیےن ا نسےج ڑیپ“ ے؟ یسیک ارمہح”

 ےس وپاھچ۔ یگےن رھب وپر دیجنس ناعایل“؟ وکن”

 “.......نرتس یاہمتر”
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 “..... نرتس ارمہح ںیہن وکیئ یریم”

 “مت رہ رتق راہ رکےت ےھت۔ سج ےک ےھچیپ لکش(ریہ دیدج  ی ڈنیرف) frish آن مک”

 “رکےن آےئ او ؟ ابںیت یرضرر ریغ ےسیھجم ےس ا مت”

 “؟ رہج ےس  اراض او ایک اس ےس یسک مت”

 “......وضفل ابںیت ریہ رھپ”

وک   ںی مہ ہہک ےتیل ررم یھب ٹیرکیس ررم ےسیج وموجن فیس ڈلبگن ںیم  ی نینویااھچ ااھچ ونس !اوٹسڈٹن  ”

ہلئسم....و  یھب وکیئ ایےتیاکش ۔وکیئھکل رک اج ےتکس  ںی ھچک یھب ریغب اجےتن او  ا۔اہجں اوٹسڈسٹن  ام اظرہےیک

رپ  اررںوین ۔اس ررم  ییھب نروخاںیتس رار  ںی وموصل اویئ ںیتیاہمترے الخف اکش نہایبس ےس ز شیرف

ےکپچ  امترپ اغیپ اررںویاجےئ،اجاجب ن متخ رکرایئ  اریگض  ی ن اھک  ے اعایل ،رہ طخ ںیم یچب اچن ہگج ںیہن کیا

 “..... ںی

 ۔انھب ایگ ناعایل اب“؟ہی ے  ےن ایک سک”

ےک اعفل رنک او  نینویہک مت  ایاتب اس ےیل اجات ،اانت بس یھب ںیہن  اھک ، اھک یھب  ام ںیہن شیرف لیر”

 کیا  اسیج ارر ونس ،رہ راام ہہک راہ اھت ہک ارگ اوٹسڈٹن اپریٹ ”آھکن دنب  ی کیےن ا نسرٹیپ....“،بلطم دصر او 

ڈرب  ےس رہ اسرگ ےلکن اگ ہک اسرا امرٹسچن اس ںیم ںآوھکن و اس ابر اس  ی ےک اسھت رک ںیل ارر ذماق  مہ اس ڑل ی

ارر اےس اہب رک   ینب ہک آرخ امرٹسچن ےک اسھت ایک  یگ ںیرک قیقحت ںیلسن رک ہہب اجےئ اگ ارر رھپ بج آدنئہ آےن رایل
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 رکےن ےک دعب ارر قیقحت اہب دھکایئ بضغ  اک و شیب اسیا اہکں ےس اھت رہ یھب ایآرخ آ بےل اجےن راال الیس

 “.....یگ ںیلم نر آںیھکن اخون  اپاتسکن ارمہح  ی اںیہن

 “ہا ےت او .....؟ انہک ایک مت”

ان  رپ ےکپچ  ںی اررںوین امتےس اچب ول ....وج اغیپڈرب رک ہہب اجےن  اانت ہک امرٹسچن وک اس اسرگ ںیم رصف”

 یریم  ے،مت اےس ذماق وھجمس نکیل رایل آتف آےن یہ ہیےس اصف اظرہ اوات  ے ہک سب تہب دلج مہ رپ 

ادناز ااھچ اگل  ہیولوگں وک انمےن اک   اراضےھجم  ےسیاتکس ....ر ھکین امرٹسچن وک ڈرےتب ںیہن .....ںیمنروخاتس یھب

راجئ رکرا  ںیم ریٹوینویارر  نینویوک  ےقیاس رط ،مت امن اجؤ ےگ ارر رھپ ےس اس ےک نرتس نب اجؤ ےگ و ںیم

 ےنسنہ اگل۔ یھک رہ یھک“او اجؤ اگ.... یھب وہشمر اوا  ے ںیم یہ ےسیو ا یھب اسیئ ہینرں اگ....الان 

 رطف اکپل۔  ی رٹناپیےس اشلگن ڈ یوکتف رپ اقوب اپ ا لکشم اس او اگ رہ زیت رپ اینپ ناعایل

نم ےس اس ےک اسےنم آرک  کیرہ ا“او ؟ ریہ ھکل ھکل رک آیت زمت رٹیل ررم ںیم ٹیےکرکیس نینویےاوٹسڈٹن”

 ےنہک اگل۔

 ۔رگنن الہ یکس ارر رصف  ا ںیم یگل ےنھکیلکش ن اس  ی وخزفنہ یس ارمہح

 “....  ے بس  اھکےئ ںیم اہمترے یہ رہ”

 ۔ڈر یئگ نہایرہ ارر ز“ےھکل.... ےن ںیہن ںیم”

 “.....اہھت ےس ےھکل  ںی ےن ابںیئ مت”
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 “وک اکم او اگ۔ زولیف ینویبس  ہیڑکپا اجات.... ںیہن یھب اہھت ےس و ھجم ےس نی ابںیئ”

 “.... ںی ےک اوٹسڈسٹن اےنت افرغ ںیہن ریٹوینوی”

 زابن ےس السھپ۔ اس  ی“اک اکم  ے۔ و یکین ہیابت  ے  ایک افرغ اوےن ی ںیم اس”

 اسنہ۔ رہ ازہتساہیئ“....؟ اک اکم مت ےنبس ےساہک رکےن ےک ےیل یکین ہیےو”

 ارمہح وک اس اک ادناز ربا اگل۔....“ںیہن”

 ہہک رک رہ اجےن اگل۔ ہیزنط“اوں ےگ بس وک مت ےن.... وپڈنز نےیئ و”

 ٹےن رکیس ںیم ن....نان نر ےھجم اعایلےن ےھکل  ںی رہ بس ںیم.....”ےیگل یرب نہایابت اس ےک ادناز ےس ز ہی

 “....ایررم وک زہاررں وطخط ےس رھب ن

 اس ےن ٹلپ رک اہک۔....“اوں ںیہمت اتینان ن ےب اکر اکم ےک ےیل ےسیا”

 ۔اویئ یھجم ےس  اراض او ا دنسپ رکےت او ھجم ےس.....رہ وھگم رک اس ےک اسےنم  آرکڑھک مت”

 یقلعت اک او ا رضرر یسک رکےن ےک ےیل ہیےہکن ا دنسپ رکات اوں ویک ںیہمت مت ےس  اراض اوں ارر  ا یہ یہ  ا”

 “..... ن ے ارر امہرے نرایم

 “.... نرتس او ےو اہک رکےت ےھت۔مت ریم مت”

 “اوں۔ اہمترا نرتس ںیہن ہہک راہ اوں ںیم ںیم اب”
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 “....ےتین ںیہن ںےھجم اعمف ویک مت”

 “... اعمف رک اکچ او ںیم”

 “....رکےت ںیہن ںمت ھجم ےس ابت ویک و”

 ۔الچ ایگ متخ رک اکچ اوں.....ہہک رک رہ راک ںیہن بس ابںیت ںیم ہکنویک”

الھپگن رک زگار  رہ اںیہن و یھب اھچب نے یگ اقمم اھت ہک رہ اتسلگن رھب ےک لگ اس ےک دقومں ںیم ریہ ہیےاب

 رااوں ںیم ایکس رھجٹم یھب ...اب آامسن ےک اتسررں  ییھت ابر رہ اکےٹن اھچب یکچ کیا ہکناجےئ اگ....ویک

 .....ہن رک ےکس یگ ررینش رااوں ںیم یادنریھ رپ اس  ی ےنیرک ن ڈریھ

....تمسق ےس وپھچ ںیھت یل چیم رک آںیھکن آوھکنں رپ ٹیپل اتشگن دبدناں اھت ارر اوا ےناےنپ رپ اینپ اموحل

ے ہیےیھبک ہکنویک یتکساج   ی ڑپاتل ںیہن
گ

ج

ي ح 

 ے
ی
ز

ج

اک امکل  احمت اطیئ  ے ارر یھبک وخن آولنہ ولتار اویت اخن  ی ر

 “تمسق”اخسرت....

 

                              *.......*.......* 

ااجزت او  اقمئ رےنہ  ی ےک ےیل رتیق  ی زدنیگ وک آدنئہ ااسنین زیچ کیا او ارر یسک ابتہ او ریہ ن ای یاسر ارگ”

 اشیہ ....ربکت ےس اپک،الچےن راےل  ی.....اسلکیئ دنسپ رکرں یگ انیل ےک ےیل ااجزت اسلکیئ ہیےو ںیم

 “ یوسار
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 الچےن  ی اسلکیئ قشم رک یل ارن ےک اسھت لم رک اکیف نیاکک ےک اسےنم راےل رٹسک رپ اس ےن ا لٹش

رک  اھٹیب وک ےھچیپ ،یسکقشم  ی اھٹب رک یھب رن وک ےھچیپا نیارر ا ،اسنانھرٹسک رپ رہ انب ڈرے ڈرے الچ یتیل یھ۔دیس

ڈر  اس ےن وھتڑا تہب اس ےلسلس ںیم لکشم اوات  ے نکیل الچےن راےل ےک ےیل اسلکیئ الچ ا اےنپ ےیل اسلکیئ

 ۔اویت یھٹیب ارن ےھچیپ نیا یئگ ےک راےتس  ک یھب ریٹوینوی۔نر ابر  رہ ایل وخف اکنل یہ

 اس اک اسسن مگ او او اجات۔“ ا؟ ر ے  ںی ھکین یہ ںیمہ بس”

 ۔رکےن یگل کیھٹ ڈنیب ارن الان ریہ نیا“راعق ؟ ایک”

 ۔ڈاگمگیئ اسلکیئ.....“ےر ے  ںی ھکیےھجم ن اپلگ”

 دسح۔“ےاجےئ.... اھکین وج ںیہمت مت او ایک ںویک”

 رخف۔“ ے.... ا الچ ریہ اسلکیئ ڑل ی ....اپاتسکیناپاتسکین”

 ....وکشہ “ںاضتن ویک اسیا ں....ویک ںی ےتھکیالچےئ و اےس بس ن اسلکیئ ڑل ی اپاتسکین”

 ....نیکمھ“ ے  انیرگا ن ےن ںیہمت ارن ںیم نیرک اجؤ ا پچ”

 “ےل وک۔ ورچکیل یآرخ الچؤ۔مک ےس مک ںیم زیت یو وھتڑ اسلکیئ ےھجم رگا نر....نکیل مت”
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 ںیاچپوس ،وکیئیررک ن اس ےن اسلکیئ“ ے  یوک تہب دلج راس سب وج زگار اجےن نر  اس ےک ڈرویئ رہھٹر”

 مک او ےل رٹسک اخیل کفیڑلاک زگار اجےئ،ذرا رٹ دبزیمت رشاریت ہیاکر زگار اجےئ، ہیہک   رر ی ابر اس ےن اسلکیئ

 ۔یھب ہرریغ ہرریغ دیہ،زمرریغ ہاوےل،رریغ

ساۂس ےک ےھچیپ  ے ،اےس یھب سب امہرے ےھچیپ وج
یش
ن
نر،آےگ آ رک  آےگ آ ےنیل  ے اس یھب زگار اجےن نر ارر وج 

 “....اجےن نر ھٹیب یہ  زگار اجےن نر....رہھٹر ےھجم سب ںیم اےس یھب

 .....نیا ںیوج مت ارت ربخنار

اوں  رک کھت اجیت ھٹیب اوں ھٹیب یکچ نس ابر ارت رک ھٹیب الچےن ےک نرران ںیم راتفر ےساہمترے اسلکیئ اس”

دنب او  اتوبت ںیم ،ںیم وک وھتڑے ارر لب نر رگنن ںیم گیلف نیشیاوں،ارر اس ا او رک اسھت ےنلچ یتگل یو ڑھک

 “۔ہایتہ رک اجاپن راسپ اج ا  ںیہن

ےنہایرپ اٹپ نہپ راھک اھت اتہک ز ،اس ےن زنیج رگنن ںیم وک نر ارع لب نےیئ گیلف نیشیررک رک اس ےن ا اسلکیئ

 اویئ ابرہ یلکن لیٹ ےس اس ےک ےبمل ابولں  ی یرھج سج  ی یھت نہپ ریھک ےگل۔رس رپ اس ےن پیک رنیوی

 ۔یھت

ارر ےتلچ ےتلچ ررک رک  ارر نرونں ےن اسرے ناتن اکنل نےیئ  اھکیرطف اجےت نامئ ارر راام ےن اےس ن  ی ینوی

ے ےنھکیاےس ن
ف
ےي ےےگل۔نامئ ےن اہھت ےس رپ

ی

ارن  نی.....ارگا یھٹیب ابت رپ رہ اسلکیئ یس ارر اینت ایک اک ااشرہ یھب کت

 ںیہن ربناتش یہ ،دنہراتسیناپاتسکین ہی”۔ےک ادنار آیئ  ینویےوک ےیل اسلکیئ لدیپ رہ ایلیک یئگ یلچ ینویاھبگ رک 
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رہ ےصغ ےس ڑبڑباےن .....“ ںی ےتیااٹل وحاس ابہتخ رک ن الچںیئ اسلکیئ ےسیا ںڑلایک ےطخ  ی رک ےتکس ہک ان  ی

 ۔یگل

ان  اریر چنہپ اپےت،یھبک ینویاجرک رتق رپ  ارن ،بت یہک نیارع آناھ ا آناھ راہتس رہ الچیت راےل نونں ںیم آےن

 یڈیل گنیہک  اجیت رکیت وساررں وک ےھچیپ ارر نررسے اسلکیئ اجبیت یٹیس وصرت ۔رہ زیت اگرڈ  ی ےک آےگ اویت

 ..... او اجںیئ ے ذرا ےھچیپ  ے وھتڑا ڈریت الچ ریہ یوسار آف اپاتسکن  اینپ

 کیےس ا ہک ےھچیپ ررڈ  ک آیئ ینویوک ررےک رہ لکشمب  ےس ڈر رک اسلکیئ ہرریغ ہرریغ راےتس ںیم یہ ےسینن ا کیا

اھت ارر ارمہح  ںیم ناےنپ نایھ ۔رہ یھبآیئ رطف ربارب ںیم ناںیئ اس ےک ولہپ ںیم نیع اسلکیئ  ی ننم ےس اعایل

ےک اررپ  اسلکیئ اس  ی رخ کیھٹ ہک ناںیئ رطح ربھگا یئگ یرب و رہ اینت یاس رپ رظن ڑپ ارر بج ارمہح  ی یھب

  رگا یھٹیب اسلکیئ

   ے ہیسج اک ارنر رتہمج  الچیئ ںیم ارن اجاپین نیا

  رم یئگ ںیم اامں یج اہےئ

 اوا ےک۔۔۔ ےسیبس ا ہیوپرے ارر  وخن رہ یھب ےک اررپ یھت اسلکیئ  ی ناعایل یوپر  ی یوپر اسلکیئ  ی ہحیارم

  ایارر رگا ن اھکیاےس ن ایآ رہ

 اھت ےک ایکس ہیوج اکم بس ےس ربا اوا رہ  ںیم ارر اس ےک ےجیتن ےک اس رکٹار ےس امرٹسچن ررڈ لہ اس ایگ ںاسولکیئ نر

  ںیم رزےس ھچک ڈنیس ابسک ںیم ےک آےگ ےگل اڈنیٹس اسلکیئ

 
ی

اھت  ایآ رہ  اہتش رک ےک ںیہن دیرےھک ےھت اش ےٹیپل ٹ
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ے رچارر نر دعن ڈنیس اھت لکن رک رگ ایگارر رہ  اہتش آوفسکرڈ ررڈ رپ 

ب 

ےررڈ رپ 

ئ 

ے
ک
 
چ
اون  رھکبے ڑپے ےھت رہ ھچک یھب 

  اوں ےگ ںیہن رچڈنیس ےگ نکیل

اک انتک ڑبا  رےاس اچیب وک او ایگ ےنیرر ن ارر ےسیج اھکیوک ن رزارر رھپ ڈنیس رپ ڈایل ہحیرظن ارم یلیصغ کیےن ا ناعایل

  اصقنن او ایگ

  وک او یئگ ےنیرر ن یھب ہحیارم ںیہن یطلغ یریم

  ارر اجےن اگل ےٹیمس رزےب ہارے او ےکچ ڈنیس ااھٹیئ اسلکیئ ےن اینپ اس

  یئگ رپ ھٹیب اسلکیئ ارن ےن آراز نے رک رراک ارر اس ےک ےھچیپ نیا ناعایل

  اگ وساےئ اس ےک ےھٹیب ےک ےھچیپ اسلکیئ اسرا امرٹسچن ایکس اب

  ایارن وک ڈوھڈنا اےس ربرگ ےل رک ن نیےک ادنر اج رک ا ینوی

  رطف ےس  ے یاہمتر انہک

  وک نرطف ےس اعایل یرطف ےس ےھجم ارر ریم یاہمتر ینعی

   ے ےل ول ٹیانہک وٹ اپلگ

  ہایتہ ںیہن انیارر اےس ن ہایتہ ںیہن انیل ٹیمت ےس وٹ ںیم رپ

  ابت اھجمسیئ یارر آناھ ہٹنھگ اگل رک اےس اسر یچنیھک وپین ےن ایکس ہحیارم
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 یھت ےھچیپ اےکس ےھچیپ یھب ہحیھچک افہلص رھک رک ارم رطف اجےن یگل ےل رک زبسن اوکسل  ی ارن ربرگ اہھت ںیم نیا

  اس ےک اسےنم آ یئگ ارر ڑگ ڑب کیھٹ ڑگ ڑب رکے یگ اھت ےک رہ رضرر وکیئ نیقیاےس 

ارر ااکس احل اوحال وپےنھچ اگل ارر رھپ ربرگ اس  و ررک ایگ اھکیوک اجےت ن یچب یھنن کیےئل ا ےن ربرگ اہھت ںیم اکرل

  ےس ےل ایل

  یل ابٹیئ یڑب کیا ےک اس ےن ربرگ  ی یھت یہ ارن یٹلپ نیا

  وک او یئگ ےنیرر ن ہحیارم این ںےن اکرل وک ربرگ ویک مت

  ارر آ یئگ انا ایک ہیےن ااکس رکش اج راہ  ے رہ اےس نے نے اگ ںیم ےک اپس یہ نےن اہک رہ اعایل اس

  ابر رھپ اجؤ ااکس رس وھپڑر ارر آ اجؤ کیا

  یئگ یلچ یچب اوں ہہک رک رہ یھنن کھت یئگ اکم اب مت وخن رک ول ںیم ہی

  نے نے ٹیوک وٹ ناعایل اکش وکیئ نل وسمس رک رہ یئگ یچب یڑب

رظن  اویئ رطف اجیت  ی رٹناپیےئل ڈ ربرگ ارر وکیف اہھت ںیم اریھچک رکےن اک ےک ر یھت ریہ رہ وسچ یہ ایھب

  آئ

اےس  راہں ڑپھ یتکس اریےک ر یھت ںیہن ینویےوکیئ امر امر رک ررےن وک نل ہااہ اےنت ربے ررس ںیم ںیاک ناھڑ ہحیارم

 الھب؟ یھت رضررت ایک امرٹسچن آےن  ی
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فے یس ڑپے رےنہ  ی اگر ںیم ےادنریھ
ک
ےی ے

ی

  یھت ت

اغر اک ننھ لھک راہ اھت رپ  یھت اج ریہ یہ ڑبیتھ ریکل  ی ررینش یھت رظن آ ریہ انبیت ریکل  ی رطف ررینش کیا یسک

فے وکسں ارر آزان اوےن  ی
ک
ےی ے

ی

 ہاپ وک ونٹھگں ںیم رایل ےنیامہس ن ین انسیئ آیت بیہاپ رق ےک نرڑ ےس آیت یھت ت

ےک ننھ ےک  ےک اس اپر ررینش ےیےبمل اس ایاس آ بیرقاتنب  الویہ کیا ےئل اجںیئ اجےئ اکن ٹیپل رس نےئ ایل

  اارر ادنریھ این نلیکھ وک ےھچیپ اسےنم ڑھکا اوا ارر ررینش نیع

 ےسیج یھت لچ ریہ زیت زیت اسںیسن ایکس ایرتشح زنہ وخن وک رتسب رپ اپ رمکے ںیم ےادنریھ رہ ڑبا رک ااھٹ مین ناعایل

رہ اےس وسحمس رک  زدنہ یھت ہاپ اب یھب رہ ااجتلیئ اھت اےکس اکونں ںیم اس ےک ےھچیپ رات رھب اھباتگ راہ  ے وکیئ

ھچک ارر اھت وج  ہیاھت  رک وخاب ےس ابرہ اکنال اھت رہ وخف زنہ یھب وک چنیھک نوخ اھت ےسیج ایےس او رک آ راہ اھت رہ وخاب ںیم

  آوسن اھت آھکن ںیم ناںیئ اھت ایکس یھب

  ذہمب ااسنن ےن اےس رراک کیےک ڑسک رپ ےتلچ ا یھت رات وک اجب ےس راسپ آ ریہ ہحیارم

  ااکپ وھتڑا اس رتق ہاےیہ اخون

ےرفام یج ررک یئگ ہحیارم

ئ

 

  ی

 ؟ ںی یٹیب اخون رہم  ی آپ

   ے رہم ےک رموحم وشرہ ےک رےتشناررں ےس وکیئ آنیم یھجمس ہحیارم ںیہن

 او؟ ںیہن ےل اپکل یٹیب ایکن
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  اوں ےک وطر رپ ریتہ ٹسیگ گنایپ اوں ان ےک رھگ ںیم ڑپیتھ ںیم ینویو اپاتسکن ےس اوں  ںیم ںیہن

  ےنتج اس اخون ےن ےل رک اپےل  ںی او یگ ۔۔۔۔بلطم مت اےکن بس وچبں وک اجیتنااھچ

  ارر رہ آےگ ےنلچ یگل آ یئگ نایابت  رہم  ی ینم ڈیل کیوک ا ہحیارم

  ےس ںاہیآپ اجےئ  رک یتکس ابت ںیہن وکیئ اس ابرے ںیم ںیم

 رہ یھب ےس ےنلچ یگل یارر زیت ہحیارم ںیلکش او ایکن مت ان بس ےک  ام اجیتن ایک ےن نس ےچب اپےل  ںی اوہنں

  اسھت ےنلچ اگل

 ںیریوصت ایکن وکن وکن  ںی  ںی سک کلم ںیم ےک رہ اہکں  ںی ولعمامت ہاےیہ رصف ڑلوکں ےک ربے ںیم ےھجم

  الھک اپؤڈن نرں اگ کیوپرے ا ںیہمت او ںیم او انتک امک یتیل اجب رکیت یس وچیٹ ہیو رتہب او اگ مت  لم ںیکس

  اھت روک ایت ےنیرمق ن یڑب وکن اھت وج اینت ہیےیگل ےنھکیےس رک رک ن تریح ہحیارم

  نے اتکس اوں یھب نہایہااو و ز ارگ

  انجب وک الب ولں یگ وپسیل ںیم

  الھک اپؤڈن۔۔۔۔۔وجاب نر الھک اپؤڈن۔۔۔۔۔نیت نر
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 اکم ںیہن نہایھچک ز او ںیہمت او رک اھبگ ریہ ابت ونس مت ذجابیت یلمحت ےس ریم ہیےاوےت  ںی او ےنتک ےسیپ اجیتن

ارر  سب اانت یہ  ںی ارر اےکن  ام ایک  ںی سک سک کلم ںیم رک ا رصف اانت ےک رر بس ڑلےک اس رتق اہکں  ںی

  امک وکس یہ دیاش زدنیگ یاےنت ےک مت اسر اےنت ےس اکم ےک اےنت ےسیپ

 ےن زنط ےس اہک ہحیرھپےت او؟ارم ےتدیڈوھڈنےت ارر رخ وچبں وک وھچڑ اجےت او رھپ اںیھن ےلہپ

   ے ارگ مت وھتڑا اس اعترن رک نر ھچک رتہب او اگ یہ اسیےک زنط وک اہس اہں ھچک ا ہحیتہب وکسں ےس ارم اےنس

  رکرں یگ مسق اک اعترن ںیہن یھب یسک ںیم

  الھک اپؤڈن ہار

  ایل ےن وفن اکنل رک اہھت ںیم ہحیاوں ارم وک وفن رکےن یگل وپسیل ںیم

  الھک اپؤڈن اپچن

 ہیرصف  اہمترا اکم تہب آاسن  ے ںیہمت ارر ربمن ڈالئ رکےن یگل اھکیرطف ن لکش  ی ےن آزج آ رک ایکس ہحیارم

 وجزف اھت؟ ٹیامں اک  ام امررگ ولعمم رک ا  ے سک ڑلےک  ی

 یھت ریہ ھکیلکش ن رہ اس ااسنن  ی  وھبل یئگوفن اکن ےس اگل ا ہحیارم

 ۔

  اوں وک وفن رکےن اک ارانہ ریتھک وپسیل اب یھب ںیم



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 568 

  ۔اوےت ہہک رک رہ الچ ایگ مک ںیہن اےنت ےسیپ ےھجم وفن رکر یگ دلج یہ مت

دح  ےک اس ےن ابمےغل  ی ںاجےئ اگ ویک اھت ےک اےس رضرر وفن ایک نیقیاےس  اھت ےسیج اسیےک اجےن اک ادناز ا اس

   ے یآ اج ا رطف الچل ںیم اک یھب ۔اس ےک ےئل یسکیھت یرمق آرف رک ن یتہب ڑب کی ک ا

  ملف اک رکنار وسحمس رکےن یگل وخن وک یسک ہحیارم

اس  ایصخش  ےک اخدنان اک وکیئ ٹیڈوھڈنھ راہ  ے۔وکن؟ امررگ وجزف وک وکیئ ناعایل وجزف ےک ےٹیب ٹیامررگ

و رہ  کیےک ا ںاو اتکس ویک الکن ںیہن وکیئ ایاک ابپ  نصخش اعایل ہیےاس اک ابپ یہ ایےےک ابپ ےک اخدنان اک وکیئ

  ےس مک افم اھت ارر نررسا ہاسیل ہایس

وک  نرہ اعایل ں؟ویک اجےئ نکیل ایوپےھچ  ا اتب ھچک یھب ےک وکیئ یھت رہم ےن نروخاتس  ی یےک ےئل ڈیل ناعایل رگم

 ؟یھت اپھچ ریہ ںویک

رہ  ایبس اتب ن اج رک اںیہن رہم ےک رمکے ںیم یارر رھپ ڈیل ریہ وسیتچ اس اعمےلم ںیم رین آےن  ک رہ اکیف رھگ

   وپےنھچ یگل اس صخش اک ہیلح

  ےس نےس ذرک  ا رک ا ااکس اخص رک اعایل یسک مت

 وکن اھت؟ ہی

 ہیارر اہمترے ےئل  رک یتکس ےس ابت ںیہن یسک اس ابرے ںیم ےک ںیم بس اعمالمت اےنت  ازک  ںی ہیےہحیارم

  ںیہن یرضرر اجاننیھب
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  ےس وپاھچ ےن دگنسیل ہحی؟ارم ںی ابپ ےک اخدنان ےس نرر رھک ریہ ہیوک اس ےک امں  نآپ اعایل ایک

  اوں ےک ےئل رک ریہ ناعایل ۔ںیہناویئ اس ابت ےس فیلکت اںیہن

وک اس اعمےلم ےس اب  ناعایل اںیہن  ںی رانھک ہایتہ ںویک رہ بس اعمالمت اےنپ اہھت ںیم ایوک وھتڑا ہصغ آ ہحیارم

ےک نھچ اجےن اک ڈر  ناعایل دیاش اںیہن  ںی ناھک ریہ وخن رغیض اےس اگل ےک رہ اس اعمےلم ںیم ربخ رانھک ہاےیہ

رہ ان ےس تہب  ےسیاتگل او اگ ا اںیہن ہیےہایتہ ںیہن انٹنےک اسھت اےس اب ےک یسک  ںی  ے رہ رمع ےک اس ےّصح ںیم

  اس ابت وک وگل رک یئگ ہحیاکرڈ راھک  ے ارم ایاس صخش اک ن ںیم ےک گیب ہحینرر الچ اجےئ اگ ارم

  ریہ ولہپرں رپ وغر رکیت ادنر اس ےک یفنم وسہا ارر ادنر یہ ےن اس ابت وک فلتخم ادناز ںیم اس

 الکن  ا اجےن وکن وکن ۔۔۔ آیٹن اخدنان او اگ نہب اھبیئ کیاک ا ناعایل

ےن  ہحیارم ںیم ینوی ا۔ ۔۔۔ وک ڈوھڈنھ ر ے  ںی نو اب رہ اعایل ےس نرر اورے یھب نرہج ےس ارگ رہ اعایل یسک

ےک اس  ابت یھت یڑب اینت ہیاےس ڈوھڈنھ راہ  ے  و ااکس نل ہااہ ےک اےس اج رک اتبے ےک وکیئ اھکیوک ن ناعایل

  یھت اپ ریہ ابر ابر وسےنچ ےس ررک ںیہن ںیم رےاس اب ارر وخن وک یھب یھت اج ریہ ںیہن ےک اےنپ ادنر ریھک

  ےھت نررسے ےک اسےنم ےھٹیب کیارر رہ نرون ا ےک اسھت رہ اس ےس ےنلم اس ےک احل آئ یھت اسنانھ

  ایرک ن انآ رک ےھجم ریح ںاہیےن  آپ

  مت ےس ےنلم ےس آیت ڑھک ی یاہمتر یھب و ںیم اویت اہمترے یسیج ںیم ارگ
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 نب اجؤں ارر آوکپ اےنپ اسھت اڑاؤں۔ رپس نیم ہااتہ اوں ےک ںیم ےئل و ںیم ایس

اوں  ںیہن رابنل ےک ڑکٹے رپ اجےن ےک ےئل ایت ہیےوچیٹ اہمترے اسھت یسک ےئگ و ںیم نب یھب مت رپس نیم ارگ

  یگ

  رضررت او یگ دنب رکےن  ی آوکپ رصف آںیھکن او یگ رضررت ںیہن اوےن  ی روک ایت آپ

ےک اسھت  یارر ڈرگ کیا دی ے اہمترا زم نیلپ ےک دعب ایک یرکر ڈرگ رارر وک ایت اسھت اڑاےن ےک ےئل مت یسک اےنپ

  زبسن رشرع رکرں اگ وکیئ

  ارر کلم ےلچ اجںیئ اوں مہ یسک وسچ ریہ  ے ںیم کیھٹ

  امام؟ ںکلم ارر ویک سک

  ااھچ ےگل وج ںیہمت انیل ھکیکلم مت ن یھب یسک

  وسچ ایل ںویک وھچڑےن ےک ابرے ںیم نم ےس رباطہین کیےن ا آپ

  رانھک ابت ذنہ ںیم ہیاوں سب مت  رعےص ےس وسچ ریہ اکیف

   ے رایگتسب اجاتن اوں آوکپ امرٹسچن ےس ینتک اوں ںیم انریح ںیم  ے نکیل کیھٹ

  ںیہن رایگتسب ےس وکیئ اےنپ وچبں ےک العرہ یسک ےھجم

  امام اھجمس ںیہن ںیم
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  لچ راہ  ے ایک نارر اہمترے نرایم ہحیاتبؤ ارم ہیاےس وھچڑر ےھجم  مت

  بلطم ایک

ولوگں وک دلج  اراض  ہحیراےل۔۔ارم ےنیاو نرتس انب رک وھچڑ ن و ںیہن ےسی ے اس ےس؟مت ا یمتخ رکن نریتس

 اسھت اسھت  ںی ںارر اخایم ںوخایب او اجات  ے اس ںیم اس ابت اک ااسحس یھب اےس دلج یہ  ے نکیل رکیت ایرک ن

رطف ےس   ی نہہک رک اوہنں ےن اعایل  ںی ےتاو یہ ےسیمہ بس ا اویت ابت ںیہن ومعمیل ریغ یسیا وکیئ ہیارر 

  وجاب اک ااظتنر ایک

سلہ  ے ےھجم مت ےس ا اہمترا ذایت ہیمت اخومش او  وجاب ںیم وھکین
م

امں  یاہمتر ںیم ن ے اعایل ارر ابت وپینھچ کی

  اہمترا نل نےھک دیاوں اش

  انلم امام  ا ےھجم اےس ڈوھڈنانھ  ے اس صخش ےس ںیہن ےھجم

 اےس لم رک ااھچ ےگل؟ دیاش

  یتگل ںیہن ایھچ یھبک  ے ارر اگیل ےئل اگیل ےریم رہ

ززے ےس یھب ےھجم
ک

ج

ص

ی

ن

   ے ےک ےھجم ےنگل اتگل  ے اویت فیلکت اینت اس صخش ےک 

اسس  اوں وفن رپ ایکس رطف ےس نئمطم ںیہن اشرٹل  ی  ے ابت متخ سب اخومش راو رپ وکسں راو ںیم کیھٹ

ے اورے ےجہل ںیم

ی

ھی
 

 ھئ
ج

  ھجم ےس ابت  ی ےن تہب تخس ارر 
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  امام اک ںیہن ایکس وجرڈن اک وسںیچ آپ

   ا اوں ناشیرپ

 یرب  ے ینتک ےل اپکل یٹیب ون  یملسم اخ کی ے ا رپررش اپیئ ںیم اوں اس ےن ڈکز رٹنیس نیھک ںیہن ناشیرپ

  ہیےروجاہت  ںی

  روجاہت  ںی یڑب ینتک ہیوکن اجن اتکس اھت اب ےک  نہایےس ز ناعایل

   ے امام ےک وجرڈن اشرٹل ےس تبحم رکات  ے ہیابت و  ایھچ

 ڑبےنھ یتگل یگدی ا دنسپن  ے بج اس ےس ڑجے نررسے ولوگں  ی اوےن یتگل تبحم  ا اکیف صخش  ی کیا اس

   ے

  ریتہ رپرا ںیہن  ی ںویگدی ا دنسپن امام رھپ نررسرں  ی ںیہن

  وسےتچ او اس صخش ارر اس صخش ےک ابرے ںیم مت تبحم ےک ابرے ںیم و

  اننب ںیہن ٹیےھجم امام امررگ  ںی آپ اجیتن ںیہن

   ے ےن اےنپ وشرہ ےس ےب ولث تبحم  ی مت امام رہم نب اجؤ ںیم و

  یھب ےب ولث تبحم یلم آپ وک دبےل ںیم ارر
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 اجن رک ےک مت تبحم ےس نرر اھبگ ر ے او مت وجان او زدنیگ ہیےھجم وخف وسحمس او راہ  ے  یگ ےلیم یھب ںیہمت

لمع  ایذجےب ےس او  روھک اھبگ اج ا یسک ناینرر او اےنپ ذنہ ر نل وک رتعس نر ارر  ےس ایھب اندیم ےک یلمع

  ےس اصقنن نھ اوات  ے

 اوات امام۔۔۔۔ افدئے دنم ںیہن اھبانگ یھب  ا

رظنرں ےس  یوک رہگ ناوہنں ےن اعایل او ا ہاےیہ قلعت  ک دحمرن ںیہن کیرصف ا زدنیگ یارر ربا  ے اہمتر ہی

  اھکینرر  ک ن

  رمع ےس تہب ڑبے گل رےھ او ڑپھ رےھ او؟ مت اینپ ںایڈارئ  ی ٹیآج لک امررگ مت

 وج آپ ےک اپس  ے ؟  ںی نے یتکس یھب یآپ ےھجم رہ ڈارئ ایک

مت ےن رھپ ےس  یگ رہ ےلیم رکر ےگ بت ںیہمت ایرہا ن ںیم سیر رک ول ےگ ارر اےنپ وچبں وک اسلکیئ یمت اشن بج

  رکر اےس نایوخش او رک  اےکس اہ ےک ادناز ےس ںیہن رکر نکیل نایاےس   ںی یرشرع رک ن ابںیت  ی ٹیامررگ

 اج اتکس ارر مہ اس صخش  ی ایک ںیہن نایےس  راہ اےس اس ےک رمےن ےک دعب وخیش وخش ںیہن ںیم ااسنن زدنیگ وج

  تمسق ےک اسھت رکےن ڑپ وبجمر او اجےت  ںی اک ومازہن اینپ دب یتمسق

 

 ۔



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 574 

  رکےن ہاےیہ اافلظ اامعتسل ںیہن ےسیا ےک ابرے ںیم ناعایل ےریم او ںیہمت دب تمسق ںیہن مت

  ےک رہ ااسنن ےس رفنت رکات ن ای و ںیم آپ  ا اویت ںیم ن ای ارگ

  ارر اوات و وکیئ  ا اویت ںیم

   ے اجن ایل ہیےن  تبحم  ا رکاٹ آرخ اکر ںیم یسیارر ھجم ےس ا ارر  ا اوات آپ ےک العرہ وکیئ امام وکیئ ںیہن

مشچ ر رچاغ او  یاخدنان اک آرخ رہ اشیہ ےسیج یھت یاےنت زرر ر وشر ےس اجر ںایرایت  ی یاشن ننہل  ی  ی اہبر

ے گنڈیر ارنز،زیڈ

ب ل

ے
 
ی

ے

ج

ي
 ے
ی
وک رھگ  ریر ےت اوں سب ھچک ن رھگ ںیم رہ ایس آےت اجےت ےسیج ےسیا رھگ ںیم میٹ ارر ایکن رزز

  ےس رھب ےلچ اجےت اوں

 ۔۔۔۔۔  ںی ربابن رک ریہ ںویک آپ اےنت ےسیپ امام

 ے اب مت  مت بس وک رشم آیت یھب ااسحن  ا رکرں رکسمس ڑپ احتفئ ےتیل دیاو ےک مت ےپ زم انہک ہاہ ریہ ہیےمت

امں اوےن اک ااسحس نالےت  یوعرت نررس یرک ےک مت بس الگ ےھجم نررس اسیا ںیہن ہا ےت او ھچک انیل انیےھجم ن

رکےت  مت ھجم ےس رفامش ںیہن وقت یھب رےنہ  ی ہزدن یآوھکنں اک ونر ارر ریم یبس ھچک اہمترا  ے ریم ااو ریم

  وعرت اوں رہ افخ او یئگ ینررس ےک ںیم ںویک

اشرٹل ےن ان ےک  ںیرک انکرے لہچ دقیم اوں لیھج نس ابرہ و رضرر یہ ہاےیہ ےک نن ےھجم اہیھت یاشن

  رشرع او یئگ رفامںیشئ یڈال ن ابںیہن ےلگ ںیم
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سلہ ںیہن ےس اب یھب ںاہویھت اںیہن ںیم ہقیرھپ ارف ایےاو یگ رکین اکنل ںیم یرس یو اشن ہاےیہ اہیھت ںیہمت ارگ
م

 

  اھت

رفامش رک  یھب  ی ںوتیچ دیفس و ںیم ایک ارگ اب آپ ےن ےھجم ارر زجابیت ہاےیہ اہیھت یہ ےھجم و امرٹسچن ںیم ںیہن

  وقت  ںی آوھکنں اک ونر ارر زدنہ رےنہ  ی یریم اوں آپ یہ یتکس

  او لگنج آابن رک ےک اکشر رک ا ہایتہ ایاو  رک ا ہایتہ یرصف اانت اتب نر ےک مت اشن او نکیل او یتکس ارر ذجابیت مت

ہ قہ اگل امام
  ایاشرٹل ےن نڑھا نڑھ ااکن ہنم انمچ رشرع رک ن ایرہم ےن ق

ارر رہ بس  ااھٹک او ایگ ارر نررسے وکلمں ےس امرٹسچن ںیم ہکیہتفہ ےلہپ وجرڈن اک اخدنان ارم کیےس ا یاشن

  رےنہ ےگل راہش اگہ ںیم اعریض

  احل راسپ آئ ناشیرپ ارر اکیف ےئل یئگ اےکن اابقتسل ےک اشرٹل

امام اصعب اتےن  انتر راہ ایکس اھت امتم رتق اموحل ںیم ایامام رہم ےک البےن ڑپ اےنپ امام اپاپ ےک اسھت ڈرن ڑپ آ وجرڈن

ر ے اھکےن ےک  ام رپ دنچ وناےل  ےتھکین وشمر زگنٹنیپ یگنٹ ارر اپاپ تسشن اگہ ںیم ریہ اسرا رتق اخومش یھٹیب

 یئگ  ی یدلج ےئگ ارر اجےن ںیم ےیاھک

اہمترے  راحض اقحرت یھت آوھکنں ںیم امں  ی وخش رھک ےکس اگ،اس  ی  ے وجرڈن ںیہمت نیقیےںیہمت

ان رظنرں ےس  ںیہمت یھب وکیئ ںیم ن ای ہایتہ ںیہن وھچڑ نر اےس،ںیم رکںیت مت اس ےس تبحم ںیہن ،ارگےیل

 ۔اس رتق ےس من ےس ںیھت آںیھکن رہم  ی یڈیل“۔ےھکین
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 رہ یھب یتکس  ے اب اےس وھچڑ ںیہن ہک رہ اس ےس تبحم رکیت رہ ہہک ہن یکس“فلتخم زماج اک  ے امام! وجرڈن”

 ......رہج ےس اقحرت  ی امں  ی رصف اس  ی

 “....امر راہ ڑب و ںیہن وخیل رکات  ے مت ےس،اخیل تبحم”

 “او اجےئ اگ۔ ہن اوں بس کیھٹ ناشیرپ ےسی ے اس ےک ذجےب رپ.....آپ ا نیقیےےھجم”

 “۔ناع وگ راوں یگ اقمئ ر ے.....ںیم ہشیمہ نیقیےہیےاہمتر”

 آےکچ ےھت رہ ہایتہ ہااہ ،وجرڈن ےک ھچک ارر رےتش نار یھب رہم ےن اسنانھ ارر ارمہح وک وجرڈن ےک رھگ انجیھب یڈیل

سک زماج ےس  ارفان اخص رک وخانیت ہک وجرڈن ےک ابیق ہک نرونں اج رک زرا اجچن ڑپاتل رکےک آںیئ ںیھت

و  لوک البےن اک ایخ ای۔ڈیمںیدنسپ ےک اطمقب رنر دبل رک ن رہ ان  ی ےک ااظتنامت ںیم یاتہک اشن  ںی قلعت ریتھک

 اھت،اےنت  ازک زماج ولگ ےھت ہن اجےن سک ابت ےس ڑھبک اےتھٹ۔ ایاکنل ن اوہنں ےن نل ےس یہ

  

                         *.........*..........* 

 ںیھت رہ ڈر یئگ رک یہ ھکیونھبؤں وک ن اویئ ینت امام  ی ۔وجرڈن  یارمہح ارر اسنانھ اک نم اس لکن ایگ رفامش ےتنسیہ ہی

 ےس انلم ۔ وخانیت یاہکں اب نررس

 ۔ارمہح ربھگا یئگ“؟ آےئ  ںی ںےگ ہک ویک ںیرک اہبہن ایک مہ”
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 یاشرٹل ریم انیاج ا ،اتب ن ےس اھتل یتیل اوں ،امرٹیک وجرڈن وک انٹب اگلےن آیئ ںیم انی! مت ہہک ن اسنانھ”

 ۔او ایگ الیپ اسنانھ اک رگن انٹب اسیج“ ے۔ رمس رکین  ے انٹب  ی نہب یسیج وھچیٹ

 ۔وک انٹب اگلےن آںیئگ“وجرڈن  ناہل”ںیم ،اسنانھ اسڑیھ ولشار صیمق ارمہح

رےتھک  ریت امکونں ںیم امام ےن ونھبؤں  ی وجرڈن  ی“ ے۔ اھت وجرڈن رھگ ںیہن وفن رکےک آ ا ہاےیہ ںیہمت”

 اوےئ اہک۔

۔رہ  او ںیتکس وگلگ ںیہن ابںیت یسیارمہح ےن رکسما رک اہک۔رکش ے۔ا“۔انب اتبےئ آےت  ںی رمس ںیم اس”

 رظن ںیم یہ کی۔ارمہح ےناںیھت ھچک انرھ انرھ لہٹ ریہ ںیھت یھٹیب ےک رنےغ ںیم نرونں ھچ دعن وخانیت

وبلماست ارر  ےسی۔ان بس ےن اےک ندلانہ  ںی نشیف دیاھت ہک رہ بس تہب   ازک زماج ارر دج ادنازہ اگل ایل

اجات  این چیب ںیم اجات  ارر امرٹیک اخون وک ااھٹ رک اھبگ ایل کیےس رصف ا نہپ رےھک ےھتہک ارگ ان ںیم راتویز

 اہھت یہ کیاک ا آیٹن وجرڈن  ی ارمہح ےک اسےنم یھٹیب ای۔رضررت ہن ریتہ اھبےنگ  ی ےک ےھچیپ رمع ےسیپ یو اسر

اوات۔نن ررنش اھت ارر رہ بس ےعلق امن امعرت ےک  نہایو تہب اوات ہکلب تہب ز اتاج ایاکٹ رک اسھت ےل اج

ڑلےک نروتخں  ےھت۔نر رمن ارر نیت  ےبمل نرتخ یھبےبمل یئک ےھت نج ںیم ےھٹیب الن ںیم اسےنمنرر  ک ےلیھپ

 یدلج اےنھُٹ ی وکاگنہہم رک ر ے ےھت۔ارمہح ارراسنانھ  ر ے ےھت ارر اکیف لیھک اک لیھک یےس ذراآےگ اشنن ابز

 ایامام ےن ہاےئ اک آرڈر ن وجرڈن  ی ڑپے،نکیل یہ رمس رکین انٹب  ی ناہل وجرڈن ہن آاجےئ ارر اںیہن ہک یہک یھت

 نے راہ اھت ۔ ںیہن اھتارر  آرڈر اھت ہک آرک یہ

ے“۔ یابر ! اب آپ  ی وجایل آیٹن”
ج 

ج

ب

 ےاشن
ی
 ۔ارر دنبرق آےگ  ی ایڑلاک آ کیےس ا ےک وجہم ںیم و ں
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 ۔ایسوک رہلا رک رکسماںیئ ںاویلگن وجارہت ےس یجس وجایل آیٹن!“ے ے رالیف ایےن رمنرں وک رہا ا وھچڑ ن ںیم”

ے ںیرظن  ی نرران رالیف

ئ

 

 ۔اسنانھ ےس او رک ارمہح رپ آرک رہھٹ گ

 اج راہ اھت۔ ےھکیرہ ارمہح وک ن“؟ وکن  ںی ہی”

 “....رمس رکےن دنہراتسین وکیئ  ںی اشرٹل ےک رھگ ےس آیئ ہی”

رجات رپ   ال ارمہح ےک دنکےھ رپ رھک رک وپاھچ ۔ارمہح وک اس  ی اس ےن دنبرق  ی“؟ رمس او یئگ ایک”

 رکسما راہ اھت۔۔رہ لسلسم اویئ اتریح

 ۔اویئ یےس اھُٹ رک ڑھک یاسنانھ دلج“ےانلچ ہاےیہ ںیمہ”

 آیٹن“ےگ؟ ولوگں وک تسشن ر رباختس ےک آناب بک آںیئ اجؤ مت دنہراتسین رک اج ا .....ھٹیب یپ ہاےیہ”

نک  ہی” ال وک اہھت ےس اکٹھج  ۔ارمہح ےن دنکےھ ہپ رےھک دنبرق  یذجےب ےس رپ یھت یگدیآراز  ادنسپ  ی وجایل

 راہ ۔ اتھکین زمے ےس ارمہح وک ،رالیف اک ہنم نب ایگ وجایل آیٹن“ےس  ے ؟ آناب ںیم

 کتہ ےس رھبا۔ اھت نکیل ہیادناز ازہتس“۔وھکین یاشنن ابز ےل اجؤ ان  ی ! مت اںیہنرالیف”

 ۔یلسم یوھتڑ ےس اینپ ےن سک دقر یگنیمک رالیف.....“اہں  ارہ”

 ے رصف کھج  وھچیت و رمنرں ےک ریپ ہی، اکم ان ےک رمن رکےت  ںی ےسی اانچ ،ا ایو اگ ا آات او اگ  اںیہن”

 ۔ر ںی  ک یتسنہ ریامام ہہک رک ن وجرڈن  ی“کھج رک.....
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 ،اسنانھو نرونں اانت طبض ابلکل ہن رکںیت  ا اویت رہم  ی یارگ ابت اشرٹل ارر ڈیل طبض ےس رسخ او یئگ اسنانھ

 ۔یئگ ےس نرابرہ ھٹیب اخومیش

ہن  رہ کتہ رکےک رشدنمہ اوےت  ںی اوےت  ںی ےسیج کیےب سح ولوگں ےک ادنازراوطر ا رھب ںیم ن ای”

ھجمس ر ے  نررسرں وک رگاےت رےنہ اک ہلغشم وبحمب اوات  ے۔ رہ بس ان نرونں وک دنہراتسین وخزفنہ،اںیہن

ہک  ارر اہھت آےگ ایک او یئگ یڑھک رمہح۔ااخٹچےن یگل اایلگن ارر اسنانھ اینپ ایےن دنلب ر ابگن ہہقہق اگل ےھت۔رالیف

 اجےئ۔ یدنبرق اےس نے ن

ہگج ےس رگےت  ۔اسنانھ اینپیھت یہ ۔دنبرق اس ےکاہھت ںیمایاےس ڑچا ینعیےایرہ رکسما.....“آاہں”

 ۔ےس اھُٹ رک آیئ یدلج بیاس ےک رق رہ“رھگ ںیلچ یولچ دلج”۔رگےت یچب

 ۔ےک اسھت ےنلچ یگل ارمہح رالیف“ذرا..... روک”

 ۔اسنانھ الچیئ ںیم یدنہ“اپلگ نپ  ے۔ ایک”

نررسے ااسنن  انب رپ یسک  ی اقتیلب ایرنہ  یھب ااسنن وک یسک یھب یسک ںیم اپلگ نپ او اجےن نر.....ن ای ہیےآج”

 “۔قح ںیہن رکےناک وکیئ ےب زعیت  ی

ےس نررسا نرر اھت  کیےئگ ےھت۔ا وھکےلھک دکر فلتخم افولصں رپ رھک نےیئ ےس ذرا اس رطف اپچن انبریٹ نروتخں

رشتنم  دکر اوا ںیم ےتھکین یہ ےتھکیےن اشنےن اگلےئ ارر ن .....ےلہپ رالیفیارر ےلہپ ےس آرخ انررسے ےس رسیت
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اپوچناں دکر ذرا لکشم ےس  ینعیں اجب ر ے ےھت،اتایل بس اس ےک ےیل او ےئگ اپوچناں اشنہن وچک اکچاھترھپ یھب

 ارر اشنہن ذرا لکشم اھت۔ نہایرشتنم اوات اھت اس اک افہلص ز یہ

 ھکیان نرونں وک ن ۔رہ بس ازہتساہیئےن دنبرق اس ےک آےگ ی رالیف“ہن وٹٹ اجےئ۔ الکیئ یاہمتر انھکین”

 الھب ۔ آات او اگ اںیہن  ے۔ اچ اگےن ےک العرہ ایک او ریہ اھت ہک رہ رسارس زجابیت لان اک ایخ ینعیر ے ےھت،

ےک اووٹنں ےس رکسماٹہ اغبئ او  اکروس رھبا ہک رالیف اس ںیم ےسیارر ڑکپرک ا یےن دنبرق ڑکپ ارمہح

ڑلےک ارر اس  نیت  ا ،نننا ےک اس نرتس ےک رھگ ںیم یھت ریتہ ۔ارمہح نانا اجن ےکاسھت ولباتسچن اجیتیئگ

ےھت۔نانا ےک نرتس وک  رکےتےالیھک اشنےن اگلےن اک لیھک یہی۔رہ بس نن رات ںیھت ںےکمہ رمع ہار ڑلایک

رکےت  ےھت۔ڑلےک نن رات قشم ایک ارر رہ آےت یھب ارل آںیئ ان ےکےٹیب اقمےلب ںیم وشق اھت اسالہن اقمیم

مہ رمع  ۔ارمہح  ییھت رکیت الیھک لیھک یہیےو ارمہح یھب ارر بج ارمہح راہں اجیت رک ںیتیل یھب ںےھت و ڑلایک

 ۔ںیھت یتیوک رہا ن ںویئہک اےنپ اھب امرہ یھت و اینت ںڑلایک

او استک رھک رک ارمہح  یلتپ آھکن دنب رکےک،اسسن وک ادنرمگ رکےک،رصف دہف رپرظن رھک ےک،آھکن  ی ابںیئ

 ....اررایناب ن رگیےن رٹ

 

  اھکیاسنانھ ےن الان راک اوا اسسن وھچڑا ارر نرونں آوھکنں وک وھکل رک ن 

  آ یئگ یابر  ی ںیوچاھت ارر اپوچن ارشتنم اوا رسیت افےلص رپ اھت رہ یھب نہایدکر ےلہپ ےس ز نررسا
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   ی رس وگیش اب اسنانھ ےن اس ےک اکن ںیم او ا ہاےیہ ربارب ںیہن اقمہلب

 امرہ اشنیچن کیاو رہ ا قشم  ی یھب اس ےن ینتج اس ےن وخن ےس اہک۔ولباتسچن ںیم او ا ہاےیہ ربارب ںیہن اقمہلب

 یھت رکیت اھٹپونں ےس دنبرق ےل رک ابغررں رپ قشم رک ےک الان وشق وپرا رک ایل اھبکر رہ الاور ںیم یھبک یھت ںیہن

  اکت ایاس اشنےن اک گل اج ا تمسق اوات ومزجہ 

 کیا ںیم ن ای یوپر رظن روھک ےسیج ےسیانتج اراکتز  دحف ڑپ ا افہلص اانت امہ ںیہن ںیم یےن اہک اھت اشنہن ابز زراتش

   ے اس ےک العرہ ھچک ارر ںیہن دحف ابیق یہ

  ناب نر رگیوک اےنپ اراکتز ےک مہ آگنہ رکر ارر رٹ رایھتہ

  ایناب ن رگیاس ےن رٹ ارر

 اھت عمجم اخدسر ربکتم اھت ارر اپوچناں دکر رشتنم۔۔۔ رشمیق اھت اشنیچن نہایز افہلص

 ےب اکر او اجےئ اب رصف رمن الب ےس ایکس یےن دنبرق ڑپ ےس نرونں اہھت وھچڑ نےئ رہ اٹپخ ےس رگ ہحیارم

  اجبیئ ںرضحات ارر اسنانھ ےن اتایل

ااکس ذماق اڑا رےھ ےھت رہ  رظنرں ںیم اس ےک مہ رمع ڑلےک رظنرں یہ ےک اقلب یھت ےنھکیلکش ن  ی رالیف

  انساٹ وھچڑ آئ ارر اےنپ ےھچیپ نرونں راسپ آ یئگ

  اک وجاب اکتمچر اسنانھ تہب وخش یھت ٹنیا
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  او آیٹن رٹویف  ی نایآر مت

 ںاہیارگ اسنانھ اکش  رہ اشنہن  ا اگلیت دیاش ہحیاھت ارم ایبس اتب ن ابت اپھچ رک ابیق آ رک اوہنں ےن اشنےن رایل رھگ

   ا ڑبربایت اویت اریر

  یاو رہم ےن ان بس وک ااجزت ن ےس اےنپ نروتسں وک الب یتکس ینویبس  مت

  ےن اکرل وک ننروتسں وک ارر اعایل ارن دنچ اجاپین نیا ںیہن وک یھب ےن یسک اریر ایےن اسئ وک الب ہحیارم

 آ راہ  ے؟ ےک اکرل یھب ایسک ےن اتب ںیہمت

ےل رک نے اگ رہ اس ےک دنچ  ایوسٹ نے اگ  نیوبرڈ تشپ رپ اکٹلے وھگم راہ اھت ےک وج اےس الان رتہب کیا اکرل

 او  ا اس ےک امہ اکومں اک بلطم ؟ امہ اکم رک نے اگ مت اجیتن

  ےلم اگ اےس ےس وسٹ ںیہن  ے یسک  ا وقعمل رحوتکں ےس وخش ںیہن اس  ی یھب وکیئ

 ینار دیرخ یھت رک ےل یئگ اھٹیب ںیم نیاےس کم الر یٹیب  ی امرٹسچن اٹپ زبسن نیم وکنیئ یڈ یرایپ لیےس؟ ر یسک

  ےنسنہ یگل اریاسحب ربارب رکا ا اھت اکرل ےس اشےن ااکچ رک ر ےس وکیئ ڈنیرکاےن انس  ے اےس اےنپ اسہقب وباےئ رف

اک  یاس ےک ہاےنہ ےس ھچک  ا او اکس ارر اشن ڑپ  ا او نکیل یاشن یھب اریر یھت ہایتہ یھب ہیرہ و   ا یکس سنہ یھب ہحیارم

  آ وموجن اوا ررنش رھکنا رھکنا نن بس تیمس

  اک ااظتنم اھت یرطز اک اپرک اھت اہجں اشن اپرک  ی نڈیہ
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ےبمل ےبمل  اناس رطف اھگس ےک دیم رپ لپ اھت لپ  ی لیھج یھت اھت لیھج اندیم اک رتعس ےئل الیھپ اھگس

 یھت امعرت یھب میدق کیےھت لپ ےک اس رطف اسےنم ا یھب اہپڑرں ےک ےلیٹ ںیہک نرتخ ارر وھپل ےھت ںیہک

 رک رےھ ےھت ارر اج اجب ےلیھپ وھگرے لہچ دقیم اک ااظتنم اھت لپ ےک اس رطف دیفس اپریٹ سج ےک ادنر رات  ی

 یھت یاشن  ی یٹیب امام رہم  ی یاشن  ی ںویوسان ےھت وج آامسن ےس  ازل اوےت نن وک وخاب  اک او ر ے ےھت رپ

وسان ارر  لپ نرتخ یلیٹ لیھج وھپولں ےس ےجس وبچرتے ےک سپ رظنم نیم اھت الگیب بس ہاےیہ یہیےاںیہن

 وھگرے ےھت ارر وبچرتے ےک اسےنم۔

 ارن اشرٹل ےک اسھت یھت نیارر ا اریاھت ر اکدمار نرہٹپ ایل نار ڑپ دیفس یوچڑ ےن الگیب ہحیارم ارطاف ںیتسشن نر

 ےنھکیوھگڑرں ارر وسان وک ن رتق اھت دیفس وھتڑا یہ رشرع اوےن نیم بیامہمن آ ر ے ےھت ارر رقت رہ ابرہ آ یئگ

ات  یھت اج ریہ یندنھ وھچڑ رطف ندنھ تہب یس سا رطف آ یئگ  ی ہ وھپولں ےس ےجس لپ ےس لیھجےک ےئل ر

اھت  راھک یہ اس ےن لپ ےک اس رطف ریپ رک ےل ایھب رلکش اایتخ ندنھ  ی ےک آاغز ےس ےلہپ رہ ایلص بیےک رقت

  یئگ یوھچڑ ن دیےک زم یھت یئگ یندنھ وچڑ اینت ےلہپ یہ وھچڑا ایگ ہلیر کیندنھ اک ا ےس ونصمیع ےک نیشم

  ایاخل ےس رکٹا وصرت ااسنین ےک ااکس اہھت ڑپھت  ی رہ ندنھ وک اٹہےن یگل اک اھکنپ انبیت اہھت

آےن  ناسےنم اھت اےکس اگل ےس ااکس اہھت وھچا اھت ارگ ان ےک نرایم رہ اس ےک نیع یھت  ی ناھکل اعایل ااسنین رہ

 رسن رہم ارر ن ای ایکس اھکیوک ن ناوا ےک اس ےن اعایل ہیاجےئ ےک اس نرران ھچک  ایرک ابمل رک ن راےل اس لپ وک چنیھک

اتلم نج  اک راہتس ںیہن ےنھکیےک دعب  ا ن ےنھکینج وک ن اھکین ےس نر آوھکنں وک بس ےس وخوصبرت آوھکنں نیم  ی

 نج ےس لم رک ڑھچبا ںیہن  ںی امکالت ریتھک  ی رےنھک ےک العرہ یھب یئوج انیب ڑپیت دممہ ںیہن یھب اکچ وچدن نیم  ی
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وک ارر رھپ  ویش ڑبیھ ونھبں وک رھپ دنچ نونں  ی ینت رپ رگےت اےکس رھکبے ابل ارر ان ےک ےچین یناجات رھپ اشیپ

ندنھ وک اس  ارر اس ےک ارن رگن یلیھپ یھت کلھج ارھب رک دعمرم او یکچ  ی وک سج ےک روجن ےس انشاسیئ ناعایل

  وھگڑرن ارر وسان وک نروتخں وھپولں دیفسندنھےل رظن آےت  ندنھ ںیم

  اھت الب ہبش زہشانہ یہ کیرہ ا اہن

ہحمل اھت  کیرہ ا ایآ ےناھت  ا ااکس اہھت ڑکپ رک وھگڑ ے رپ اھٹیب ایرہ ااکس وجات ےل رک ےن آ یھت ںیہن الیررہ ڈنیس نکیل

  اھت ناعایل کیا یھت ہحیارم کیراہں ا

  اسرح اھت ااکس رحس اھت کیا

ارر  اویئ رندنھ رصق انکں اوےن ےک ےئل ایت رپ رھکبیت اج اکچ اھت زنیم ابب تبحم اھت ےسج ڑپھ رک دنب ایک کیا ارر

 آوھکنں ںیم رک ایکس ٹیمس ےن ہااہ ےک رہ ندنھ وک نرونں اہوھتں ںیم ہحیارم آ یئگ بیرھپ وھجم رک ان ےک رق

  آ اجےئ یھب تمرحج ارگ ایق ڑھکا ر ے رھپ ایک اجےن اک راہتس ڈوھڈنھ  ا ےپ ارر ر ںی رھب نے ےک رہ ںیہک

  انا ایک ہیبج ےک ندنھ اک رکش اس ےن ذعمرت  ی یوسر میآئ ا ارہ

  رظن آ اتکس اھت نرہٹپ ےسیک اےس ااکس دیفس ندنھ ںیم اھجل رک رگ ایگ آےگ ڑبےنھ اگل ارر اس ےک نرےٹپ ںیم رہ

  ایارر ومعق ن کیامےنگن اک ا وج اس ےن امیف ہیےھجم رھپ اعمف رک نر نرےٹپ اک رکش اف

اٹہےن ےک ےئل ارانے  ںیڑپ ارر رھکب ےئگ ارر اس رپ ےس رظن ینرکےت اس ےک ابل اشیپ اسیالجنھج رک ااھٹ ارر ا رہ

  وبضمط رکےن ڑپے
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 ن؟رکےن ےگل او اعایل ںاانت ہصغ ویک مت

  ات ےک رہ رھپ ےس رگ اجےئ این اجبےئ اس ےن ارر الیھپ اھبنسےنل  ی نرہٹپ

  او اس ےن ےصغ ےس ہہک رک آےگ ڑبھ اج ا ہااہ نالیت ںاانت ہصغ ویک مت

 ےک اپس یئک ن۔اعایل ےس اس ےک اسےنم آیئ یاو اجےت او؟رہ دلج ںرگم ویک یدلج رہ رک مت اینت کلم ںیم رسن

 رک نر ارر ےھجم پلیہ یوھتڑ یاھجمس ۔"ارگ مت ریم ںیہن یرضرر انین یھب کیاس ےن اےس ا وجاب او ں ےگ نکیل

 دنبے ےنہپ ارمہح وھگڑے رپ ےنھٹیب ںیم ،اکونںلیہ نار اپاجہم،اریچن یوھگڑے رپ اھٹب نر......"وچڑ دیفس یسک

ہک اس اک  یھت ےگل اگ ۔"رہ اےس اتب ریہ اگلم ڑکپ ول و ےھجم وھگڑے ےس ڈر ںیہن ۔"ارگ مت وھگڑے  ی یھت آیئ

  ے۔ یاسھت او ا رضرر کیاک ارر وھگڑے اک ا نراعایل

 لکش انبات ،اتفس ےس رس الہات رہ رھپ ےس آےگ اجےن اگل۔  چچ  یچچ 

 “........اب وخش....ولچ اب رکسمانر اگلم ڑکپ ولں یگ اجؤ ارر ںیم مت وھگڑے رپ ھٹیب ولچ”

 ےس۔ یدلج رھپ ےساس ےک اسےنم آیئ رہ

 ےیرہ وجاب ن“۔ ایگ ایال ںیہن ںاہیےےک ےیل یوسار یاہمتر  ے اںیہن ںیہن نیوھگڑرں رپ اگلم ارر ز ان”

 رہ ہن اکس۔ ریغب

 “ ے؟ ںیہن ںارراگلم ویک نیز ااھچ”
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 “مت وھگڑرں ےس اج رک وپھچ ول ۔ رہ”

 “۔آںیت زابن ںیہن ےھجم وھگڑرں  ی یھب ےسی،ر ںی مہ نرونں لچ رک وپھچ ےتیل ولچ”

کمچ  امدن ڑپیت آوھکنں  ی اس ےن رہگے ادناز ےس اہک ۔اس  ی“۔آیت ںیہن زابن یھب و ااسنونں  ی ںیہمت”

 ۔ےسارمہح ارسفنہ او یئگ

 “نب اجےت ؟ ںیہن ںویک نےلہپ راےل اعایل مت”

 “۔....ررہن نرر رانہ ۔ہاےیہ اخومش رانہ انھکیس ںیہمت”

 “..... بس ہینر  اھکیس مت”

 “نےاتکس ۔ ارر ںیہن او وکیئ یتیو وخن ااتسن او ارمہح ،وج قبس مت ن مت”

 “ےئگ اوں۔ ےیقبس ابدنھ ن ہیولپ ےس  ے ے ریم اواتکس”

 “۔ ںیہن نیپسچل بس اجےنن ںیم ہیےےھجم”

 “۔ ںی رک ریہ ناشیآوھکنں وک رپ یاہمتر ونںیک ابولں  ی یےھت ،اہمتر اےنپ ابل رتاےنش ہاےیہ ںیہمت”

 سج رپ رہ ارر افخ اس اوا۔ یےس ااھُٹےئ ارر ارمہح رکسما ن ینوطر رپ اس ےن اےنپ ابل اشیپ یارانریغ

 “رکف  ے۔ آوھکنں  ی یےھجم اہمتر نہایاہک ہک اہمترے ابولں  ےس ز ےن و رصف اس ےیل ںیم”

 “اوں۔ اکیف وخن یہ رکف رکےن ےک ےیل اینپ ںیم”



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 587 

ہک رہ  ںویک رہ ہن یکس ےہک ریغب ،نکیل آراز ےس ربھگا یئگ زیت ارمہح اس  ی“وخن رپ  از  ے۔ اوں ںیہمت اجیتن”

 ۔یھت ہایتہ انیابت وک وطل ن

رک  ھکین رہھٹے اوےئ ادناز ںیم آوھکنں ںیم ارمہح  ی“اوں ۔ ںیہن مت اسیج اانت و رضرر  ے ہک ںیم اہں”

بج مت رشمق اک رفس رکر ےگ و مت رپ تہب ےس راز ”ےاوےنیگل اسںیئ اسںیئ اس ےن اہک ۔ارمہح ےک اکونں ںیم

 “ےگ۔ ںیلھک

 “اجات  ے۔ اک ارتحام ااسنونں ےس ڑبھ رک ایک ںوتیرک ا ہااہ رازرں ارر ررا رطف رفس ںیہن ےطخ  ی ےسیےھجما”

 ۔تشپ ےس الچیئ ارر رہ اس  ی رہ آےگ ڑبھ ایگ الوجاب او یئگ ارمہح

 ہاےیہ ینیدمنرک ن یریم ںیم وھگڑے رپ ےنھٹیب مت وبڑےھ او اجؤ ےگ و مت رضرر اتھچپؤ ےگ.....ںیہمت بج”

 “۔یھت

 اس ںیم ای۔اس رپ انت آامسن وخوصبرت یھت ۔لیھجریہ یتھکیرظن آےت اس ےک سکع وک ن ںیم لیھج ارمہح

 سکع ۔ ایالملھجات اس 

 ۔این ہلصیف رظنرں ےن اس ےک سکع ےک قح ںیم  ی اس

رکےن رپ اےس اوسفس اوا  اسیارر ا اھکیرطف ن ےنرباےئ  ام رگنن ومڑ رک اس  ی نرپ ےس زگارےت اعایل لپ

 اھت۔ ایدہع وک وھتڑ ن ہک اس ےن  وخن ےک اسھت ےیک ںویک
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اھت ۔رہ اِس ارر اُس رطف ےھت۔اب رہ  یھب نلپ ان ےک نرایم کی۔ایھت ریہ ھکیاےساجےتاوےئ ن ارمہح

  ےارراےس اس رپاوسفس یھب رکات  ے اس ےن وخن وک اانت دبل ایل ای ے،رہ راہں ےس الچ اج اہجں اوا رکیت

او رک  روج آج اامتہم ےس ایت اہجں رہ صخش ڑھکا او اگ رطف آےن یگل ۔ارمہح ےنالان نرہٹپ الھبنسارر ایکسںیہن

 او یگ ریہ ںیہن یدلج آےن  ی ںیم بیرقت اھت،ےسجایک ںیہن ابدنےنھ اک رتنن یھب اھت ارر سج ےن اٹیئ آ ا وھبل ایگ

 ۔یھب رکےن  ی رسوگیش ارر اکن ںیم

 “؟ نرےٹپ رایل  ے...ااھچ....ارر دیفس ابلس رایل ننہل رصف دیفس اجےئ ایک ایاتب ےھجم”

                         *............*...........*  

 

 ۔

اس ےنارراسن   اھت،نکیل ارمہح وکاہک  ایگ  ارینرتس ارر ر اشر ٹل  ی اس ابر رصف نر ںیھت ںہش ابایل  ی اشرٹل

 رظنرں ںیم ان بس  ی اھت،اںیہن ایربمہ رک ن ےن اںیہن  ازک زمایج ،وجرڈن ےک اخدنان  ی ایانھےن ااکنر رک ن

 ۔یھت وخاشہ ںیہن آےن  ی

اک اھت،  اریرہ ر اھکی ک ن ریہک ننہل ےک دعب بس ےن سج رہچے وک ن اھکیو ارمہح ےن ن ننہل نب رک آیئ اشرٹل

 آرٹ رک نونں ںیم ارگ کیلب یھت وخوصبرت گل ریہ آف وشڈلر رفاک انہپ اھت ارر رہ اینت اس ےن اکلہ اروغاین

 ۔ یتیاکچ وچدن ےس ونمر رک ن وک  نسح  ی اجات و رہ اےنپ آنےھ رہش این رپ اھٹیب وچیٹ امعرت  ی اےس یسک
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و ارمہح  اھکیوک ن اریر ےن یھب نہک نرر ڑھکے اعایل اھکیارمہح ےن ن“رک ا  ے ؟ اک ایک وخوصبریت ےن اینت اریر”

 ۔ یکس  وسےچ انب رہ ںیہن ہی

 ہیارمہح اےس ....“یس....ایپیسکٹھب اجےئ  ارر ایپ رک ےل  ارر رحصا ںیم راک رفس اایتخ رحصا وگیب اریر ارگ”

 ۔رکےن رپ وبجمر یھت ہیرہ  رہ یکس ںیہن ریغب ےیدبناع ن

اج اتکس  اھکین ںیم یاشن اشرٹل ارر وجرڈن  ی ہیاگل اگل ر ےت  ے  ےسیک ہگج وموجن او رک یھب کیاخدنان ا نر

رک  ابںیت آرازرں  ںیم نیمیھ بس آسپ ںیم ،رہیھت ےک اجبےئ ربھگاٹہ او ریہ اھت۔انتؤ وموجن اھت ارر وخیش

 ان  ی راتویابلس ،ز تمیق ان ےک شیب ےئاج رکسماوٹہں اک طلغ بلطم  ہن اکنل ایل ان  ی ر ے ےھت ہک ںیہک

اوےن ےس  کیرش ںیم یاشن کیاھت ہک اسسن ےنٹھگ اتگل۔رہ ا اسیرحاکت ،ان ےک وبلں اک را او ا ھچک ا اہوھتں  ی

رمس رشرع او   ی یےننس آےئ اوں۔اشن  وبیل اوےئ ےتگل ےھت اہجں رہ اےنپ رےبت  ی کیرش ںیم یمالین یسک نہایز

 یاےس ن ہک اوگنیھٹ ایرطف اہھت ڑباھ ارر ناہل ےن اےنپ ہش ابےل  ی آیئ یابر  ی انہپےنےارر بج اوگنیھٹ یئگ

 ۔ےیےن اہھت ااھُٹ ن رالیف“ ے۔ و ںیہن اوگنیھٹ”۔ںیرشرع رک ن وٹٹینل ںیبیج اجےئ و ہش ابےل ےن اینپ

ارر  وٹٹںیل ںیبیج اینپ اس ےن نررسے ہش ابےل ےس اہک۔اس ےن یھب“اہمترے اپس او۔ دی،اشوھکین مت”

ےس  یےب زار یاھت،اپنر رتق ایل رحتک رکےت اکیف ہینرونں ےن “ے ے۔ اپس ںیہن ےریم”۔ےیاہھت ااھُٹ ن

 ر ے ےھت۔ ھکین اںیہن

 ہش ابےل ےس اہک۔ ےنررسے ہش ابےل ےن رسیت“اہمترے اپس او ؟ دی،اشوھکین مت”
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 وخن وک وٹٹال ارر اس ابر وجرڈن ےک الکن ےس اہک ۔ ےن یھب ےرسیت

 الان وکٹ اگنکال ارر اسھت یھٹیب الکن ےن یھب“ ے۔ ںیہن اپس یھب ےالکن....!ریم ےک اپس و ںیہن آپ”

آپ ےک ”اخون ےس اہک  ارر ایلگ ںیھکین ںاوگنایھٹ ےن الان اپرچ ارر اہوھتں  ی وجایل اہک۔آیٹن یہیےس  وجایل آیٹن

رطف ااشرہ رک  ارر اےنپ ےس اےلگ  ی ایک یہیےمک شیب اخون ےن یھب ایلگ“ےدیاپس او اش

 راےل وک ااشرہ رکےن ےگل۔ ۔آےگےسآےگ....اطقر نر اطقر رہ اےنپ ےس آےگ ےنھٹیباین

 اپھچ ریہ من آںیھکن رہم اینپ یےھت ڈیل وک او یئگ ےنیےن زار او ےکچ ےھت ۔ننہل رر ن نہایاصبح دح ےس ز یاپنر

 ۔ںیھت

 “رکےت۔ ولگ راعق اشرٹل وک دنسپ ںیہن ہی”

ارر رھپ آرخ اکر بج  ںیھت آریہ ںیہن متخ اوےن ںیم یہ ںالتایش رتق زگار اکچ اھت ان  ی نہایےٹنھگ ےس ز آنےھ

اچب و  ںیہن یھب کیا ارر ےچب ےن وخن وک اگنکل ڈاال ارر وکیئ ،ڑلےکوبڑےھ،وعرت،رمن،ڑل ی کیا کیان ےک ا

 ......رہ

 آراز الچےئ۔ کیےرہ“او یتکس ںیہن یاشن ہی ے..... ںیہن اوگنیھٹ”

اس ےک ہنم ےس لکن  اوگنیھٹ یامر ےن کنیھچ ۔ہش ابےل رالیف....انتؤ ارر وبلھج نپ  ارر ڑبھ ایگاھچ ایگ وکست

 رہچے ےک اسرے رگن اڑےت یہ رہم  ی یڈیل رمس او یئگ  ی ی۔اشنیاےس ااھٹ رک اس ےن ناہل وک ن یرک ابرہ رگ

 ر ے۔
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اشرٹل ےک  ۔اںیہناس رشارت رپ کتہ اغبل یھت ،نکیلزماق ،رشارت ومعمل اک ہصح  ںی یسنہ ںیم یاشن

۔رات ںیھت و رہ رکسما ریہ ایارر بج راسپ ال ےل رک ذرا نرر الچ ایگ اںیہن ن۔ اعایلایآ ولسک دنسپ ںیہن ہیاسھت 

روگنں ےک وخوصبرت ازتماج ےس وخاب  اک  ارع یشفنب ےسج دیفس یھت اہل ںیم ےعلق ےک ادناررعیس بیرقت  ی

 بیرقت  ی یاشن نےک اجم رہلاےئ اج ر ے اوں۔اکرل ارر اعایل ںوخویش  ی یزہشان میدق یسک اھت ۔ےسیج ایگ ایانب

او رک  رایت ےسیاکرل و ا ،ہکلبآیئ ھجمس ںیہن اغبئ ےھت۔اےس ان نرونں ےک اغبئ اوےن  ی ےک نرران ےس یہ

ارن ےک اسھت  نیاس ےن اسنانھ ارر ا یھت وخیش او ۔ارمہح وک اکرل ےک اجےن  ی یاشن  ی ایس اھت ےسیج ایآ

 اویئ رماھجیئ اھت ۔اشرٹل اکیف اکاٹ ایگ ںیہن کیک ۔ایھبیھت  ی وکسش یھب اشلگن رطز رپ وگل وگل وھگےنم  ی

اکےتٹ اہل اک نررازہ نتشہ  اک  اس ےس ےلہپ ہک رہ نرونں کیک یئگ الیئ رٹایل  ی ۔رہباحل کیکیھت گل ریہ یس

 ارر اینت ین یامر اشرٹل ےن خیچ یہ ےتھکی،ےسج ن ایرطف آ صخش اشرٹل  ی اہنویاپلگ ن کیادناز ےس الھک  ارر ا

نرران اس اپلگ ےنرس ےس  ایس ےگل ارر کیھٹ ےنھکیارر بس اےس ن ہک اہل اک اموحل اجدم او ایگ یدشت ےس امر

 ےس افرئ ایک

ی

 

 ۔ اہھت اررپ ااھٹ رک سپ

ےس وگاتھجن  ںآراز ےس مہس رک وخیچ ےس امر نرں اگ۔افرئ  ی اےس وگیل و ںیم شبنج  ی ےن ابل ربارب یھب یسک زیرف

 ۔ اہل انسےٹ ےس رھب ایگ

 اک رخ وجرڈن  ی ایرہ الچ“او اشرٹل؟ رک یتکس ےسیک اسیاسھت ا ےریم مت”

ی

 

رک  یمت اشن”۔ایرطف رک ن ارر سپ

 “....بس ہیاو ....مت اشرٹل...مت.... ریہ
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امں ےس نل اک نررہ دنچ  اس  ی یامہس ہک ذرا نرر ڑھک ےسیرہ ا رٹکیا ارر وجرنن و اھت یہ رطح مہس یئگ یرب اشرٹل

 ....اچن ےک افےلص ےس زگرا

 اھت وج اس اپلگ  ی ....رہ اسیئارر رہ وخن یھب یآراز ارھب  ی ےس یسک اھباگ"اہل ںیم اپلگ اخےن ےس ےسیک ہی”

 رطف ڑبھ راہ اھت۔

ےن رشٹ ےک ادنر  اس“ڑپے یگ ینیوک زتمح ن ایلگن ہگج رپ راسپ ےلچ اجؤ ررہن ےھجم اےنپ اس اہھت  ی اینپ”

 راالاہھت اکنالرک ارر ا س  ی

ی

 

 دبنوتسر وجرڈن رپ انت اھت۔ ےس نررسا سپ

ی

 

 رطف اتن رک اہک الہپ سپ

و  ہیاکم  الھب اس اک ایک اھکیوک ن ےس اسیئ ت۔ارمہح ےن ریحایاجےت الچ بیرق اسیئ!“ےس کیم ںاہیاجؤ  ےلچ”

 ےک ابزر ںیم اسیئ ۔وگیل ایارر افرئ رک ن  یوک زتمح نے ن ایلگن اھت ارر اس اپلگ ےن اینپ ںیہن اشرٹل وک اجاتن یھب

 ۔ رگ ایگارر رہ ر ںی ناھر اس ےک دبن ےس وھپیٹ ارر وخن  ی یگل

ڑگڑب  ہشیمہ”ے۔ ےس ڑکپایل ےن اس اک اہھت یتخس اریہک ر رطف ےنکپل یگل ارر اس  ی یامر ارمہح ےن خیچ!“ےاسیئ”

اہھت  کیارر ا این اہھت اس ےک رمک ںیم کیےن ا اریر“امر نے اگ ۔ و او وشق ےس وگیل اجر ررہن ںیہمت او ،ھٹیب رکیت

 اہک۔ اس ےک ہنم رپ راھک ارر اس ےک اکن ںیم

 رہ قلح ےک لب ناھڑا۔“ےلہ اگ ۔ ہگج ےس ںیہن اینپ ےن اہک ہن وکیئ ںیم”

 ۔بس نکب ےئگ......وکست اھچ ایگ اھت اہل ںیم اسیا یہ اک ہیلح اس
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ولگ  ان ےک اچبؤ ےک ےیل ینعی....ےک یھب ارر وپسیل آےن ںیگل ںیآراز ےک اسرئن  ی سنیلوبمینرر ےس ا ذرا

 یھت رکیت رےگ۔ مت و ھجم ےس ایپ اشرٹل ےک اسہقب اپلگ اعقش وک ڑکپ رک ےل اجںیئ یہ یآر ے ےھت۔ دلج

 اک رخ وجرڈن  ی“او ؟ ....رہ سک ےس رک ریہی....اشنیاشرٹل  ارر اشن

ی

 

رطف رک ےک رہ الھچ الھچ  سپ

 ہااہ۔ یج وکدنب رکےنیل ہک ان ےک اکونں ےک رپنے لہ ےئگ ارر وخف ےس آںیھکن آراز ںیم اریچن ،اینت ایرک الچ

 ۔یھت ارمہح اس نرران کسس ریہ!“ےاسیئ”

 ۔ایاس ےن ہہقہق اگل“۔ارر وک ےل آںیئ ہگج مت یسک ےریم”

 ریھک اس ےن وجرڈن ےک یٹپنک“اوں۔ رکرا اتیل ہگج اخیل اینپ  ے ںیم کیھٹ”

ی

 

امام ارر دنچ  ۔وجرڈن  یرپ سپ

 اک رخ ان  ی ےک وجاب ںیم ،سجلکن ںیئگ ںیخیچ  ی وخانیت رگین

ی

 

افرئ رک  رطف رکےک اوایئ اس اپلگ ےن سپ

 ۔این

 ۔او یئگ دنب ہکلب مگ یس ںیآراز ان  ی ر ںی....“آراز ںیہن وکیئ”

 “.... اسھت ےاشرٹل ریم ولچ”

 وشرہ  ے۔ ا.....! وجرڈن ریم ے کیم او یکچ یاشن یریم”

 رک اہک۔ اس ےن اھت وک ابمل چنیھک“رمنہ اوےن اج راہ  ے ۔ ایھب ہیاہمترا وشرہ اھت .... وجرڈن”

 رہ یتکس ٹنم ںیہن کیاپلگ ااسنن ےک اسھت ا اہمترے ےسیج مت ےس رفنت  ے....ںیم ےھجم”

 “....رفنت  ے ےھجم مت ےس۔....اسوکیئ
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 “وھچڑ اتکس ۔ ارر ٹنم اےس زدنہ ںیہن کیا اس ےس رفنت  ے ںیم ےھجم”

ےس رہ اتپسہل ےک المزم ےتگل ےھت ارر اپولگں اک اپلگ رظن  ہار ولگ آےئ ،لح ے ےک ادنار اھبےتگ اوےئ نیت اہل

 آوھکنں رپ تہب ڑبا ہمشچ اھت۔ آات ڈارٹک  سج  ی

 ۔اہل راولں  یایالچ ےساتحمط ادناز ںیم ڈارٹک ذرا نرر“۔وھچڑ نر اےس۔امہرے اسھت راسپ ولچ ۔کیم”

 ۔اب ڈارٹک رپ ںیھت ںیرظن

 اک رخ ڈارٹک  ی ایہہقہق اگل اس ےن ونجین“؟ اپلگ اھجمس  ے ایک ےھجم”

ی

 

اسحب اتکب و مت ”۔ ایرطف رک ن ارر سپ

 “۔ ےریم  ںی ابیق ےس یھب

 ۔ایاپلگ وک ارر ڑھباک ینعیےکیم“رک ےتکس ۔ ںیہن ہیےمت”

رک  وخف ارر ڑبےنھ اگل  ارر اس رتق  ھکین ھکیالھچ الھچ رک رہ الچےن اگل ۔اےس ن“رضرر رکرں اگ ۔ ہیےںیم”

نم ےس ہلمح رک  کیا وک اغلف ھجمس رک اس رپ اقوب اپےن ےکےیل ،بج ڈارٹک ےن اےتلھچ کیم لکن ایگ وخف ےس نم یہ

 خیچ ںایبس ےس امن وگجن ااھٹ ،نج ںیم ےسےںوخیچ  ی اوےئ  اہل وخانیت یوصرت نر افرئ وفر ۔ ےلمح  یاین

  ںیآراز ۔ولوگں ےک اےنھُٹ ،رگےن،اھبےنگ  یالسٹئ ھجب ںیئگ اہل  ی ۔افرئ ےک اسھت یہیھت امام  ی وجرڈن  ی

 اوا ۔اینت ہیےمک رتق ںیم ٹنم ےس یھب کی۔ایھب ارر وجرڈن ےک رکاےنہ ارر امام وجرڈن ےک الچےن  ی آیئ یھب

ےک اپس ہن رمنہ ناہل اھت ہن ننہل ،ارر اس اک  و کیک یئگ ارر بج السٹئ آن  ی یئگ آن ہن  ی السٹئ ر اکپر رپ یھب خیچ

 اس اپلگ اک ڈارٹک۔ ارر ہن یہ ڈنیاپلگ اخےن ےس اھباگ وباےئ رف
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آررٹسکا ےن ننھ  ۔اہل ںیمںیھت رگنش رک ریہ ںیرظن بس اغبئ ےھت...رہ بس اہکں ےھت۔اہل ںیم رہ

ارر  ،ڈاسن ولفر رپ ااپسٹ الٹئ ررنش اویئ ےوگل نارئے امن ادنریھ ےنب رعیسارر ارےچن تھچ ےلت  یڑیھچ

ےسج اھتم رک ننہل وگل  ایاھٹارر ننہل رپ ۔وجرڈن ےن اہھت اررپ اُے ،ناہلہگج رپ آرکرک یئگ کیےتلچ ےتلچ ا ررینش

رپ۔اوہنں ےن  ناعایل۔اپلگ اکرل ارر ڈارٹک نر ارر ولوگں رپ آرک یئگ ااپسٹ الٹئ یتلچ ی۔نررسوگل وھگےنم یگل

لقن ااترےت وگل وگل وھگےنم ےگل۔رےک اوےئ اسسن رفنت ےس  ارر ناہل ننہل  ی  ہایہ رس وک اکھج رک نان ینیل

اوا   ے۔ننہل راولں ارر ناہل ےک رصف رمنرں ےن  ایک ہیاوا اھت ہک  امگن  ک ںیہن ےئگ۔اںیہن احبل ےیک

 امر ایل انرپاگن )ذماق( ےن دیم گنڈیےک ر ن۔اکرل ارر اعایل اجب اجب رک اہل رس رپ ااھٹ ایل ںڑھکے او رک اتایل

 اریگل راہ اھت۔ر ااھچ آج اےس اکرل یھب یھت اجب ریہ ںڑھکے او رک اتایل ڈاال اھت۔ ارمہح یھب اھت۔ھچک وک و امر یہ

ان ےک  اھت اشرٹل ارر وجرڈن یھب ایگ بس الپن ایک اھت رصف دنچ وٹنھگں ںیم ایبس اتب ن ےن اس ےک اکن ںیم

رپافرسنم  اچہپ ا۔ان  ی اںیہن ںیم ریاھتہک ارمہح ےن تہب ن اسیاپ ا اک ٹیگ ناسھت ےھت۔اکرل ارر اعایل

وک اکرل او ا  ےےس رسیت رہ ہار ںیم ےیل ۔و ایساھت۔اپولگں ےس ڑبھ رک اکرل اپلگ گل راہ الوجاب یھت

 یھبک ہکن۔ویکوھتڑا اکرل رضرر او ا ہاےیہ ےلہپ ںیم کیےس ا ےس نررسے وک ارر رہ نر ںیم ںیم نیت ،رہہاےیہ

 اوات۔ یتہب رضرر ہیےیھبک

                   *..........*............ 

 “۔ یامر نرن اک خیچ اینت ےیل ےااھچ اگل ارمہح ےن ریم ےھجم
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 ںیہن احتل ھچک کیھٹ  ی ںوخیچ  ی ڑپ اجےئ اگ۔وخانیت رپاکن ااٹل امہرے ےلگ یہ ہیےنگلاگل ہک  ہیو  ےھجم”

 “۔یھت

 “امرہ او ےکچ او۔ مت اکیف راہاوں ابت دبےنل ںیم ھکین ںیم”

 “ہن ہااوں۔ انیوجاب ن سج اک ںیم ایڑپے  ہک ےھجم ابت دبینل ہاےیہ رکین ںیہن ابںیت یسیا ںیہمت”

ابت وغر  یاو ۔ریم وکشش رکات اوں وج کیھٹ رصف رہ ےنہک  ی ااھچ ربا بس اتنس اوں نکیل ! ںیم ناعایل”

 یھب ہیےس وگجن ااتھُٹ ارر مت  ںوخیچ ہک اہل ارمہح  ی ےتھکیو مت ن یتگل ںیہمت ہگج وگیل ی! ارگ ریم نےس ونس اعایل

 “...ہک ےتھکین

 “ ے۔ اپینل ،ہن یہ ںیہن وخش یمہف وکیئ یسیاہمترا رمہ  ے ،ےھجما ہی”

 “اگل ےتکس۔ رپ رمہ اک ازلام ںیہن اسیئ مت”

 “اوں ۔ ایاس ےس آےگ لکن آ اب ںیم  ے نکیل کیھٹ”

اوات  ے ہک مہ آےگ ڑبھ آےئ  رصف امگن یہ رانھک ںیمہ نایوھچڑ آےئ او۔ارر  ےھچیپ ،ےسکوھکیرک ن ٹلپ”

 “اےس طلغ اثتب رک نر۔ ہااتہ اس امگن ےک طلغ اثتب اوےن ےس ےلہپ مت وخن یہ  ے ۔رصف امگن...ںیم

 ،انےک اپس ر ےت  ںی ںویتسپ مہ ہشیمہ ولوگں ےک ےیل ،ھچکرپ ڑھکا رک ںیل یدنلب یھب مہ وخن وک ینتک اسیئ”

رظنرں ےس  ولوگں  ی ،انہن آںیئ رظن آںیئ ںیمہ اجےت  ںی ےین نارئے وج امہرے رگن چنیھک ہایس ےھکین

 “اوےت۔ ارلھج ںیہن
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 “رکرں اگ مت ےس ۔ االتخف ںیہن ںیم”

 “ہک مت رہ ابت وک دلج ھجمس اجےت او۔  ے اسیئ وخیب ہیےںیم مت”

 یہیے ے،سب اےس ھجمس اجات اوں۔ارر مت ےس یھب اجیت ابت  ی ،سج احتل ںیم ابت وک ںیہن ںیم ناعایل”

 “۔ ںی اجںیت  ی ابںیت ہدی ادنسپ رکر سج ںیم وکشش ایک وہکں اگ اس احتل وک ےنھجمس  ی

 وکیئ مت ےھجم ااجزت نر ےگ ہک ںیم ۔ایک ارر رپوکسن اواج ا ہاےیہ ہاےیہ انیبس وھچڑ ن  ے ںیمہ لایخ اریم”

 “ارر ابت رکرں ؟

 “ارر ابت۔  ے ۔رکر وکیئ مت ہا ےت او و کیھٹ”۔ےن ڈنھٹا اسسن ایل اسیئ

 “ ے ہک رہ اہمترےاپس آےئ ارر مت اےس ونس۔ اک ااظتنر ایک یسک مت ےن یھبک ایک”

 “آےئ اگ۔ اپس ںیہن ےریم اجاتن اوں رہ یھبک ںیم اکرل  ے۔نکیل کیےسا ارر ان ںیم ےس  ںی تہب”

 

 

 ۔

آےئ  اپس ںیہن ےریم اجاتن اوں رہ یھبک ںیم اکرل  ے۔نکیل کیےسا ارر ان ںیم ےس  ںی تہب”

الےئ اگ،اجےتن او رہ الان اانت ڑبا دماح  ے ہک اےنپ  ںیہن ونتب یھبک ہیآےئ اگ  رہ وخن رپ  ںیہن اہں رہ یھبک“”اگ۔
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ذاہتن اک دماح  یاہمتر اکرل ےک دعب ںیم”ےک وپرٹس ےک اپس ڑھکے او رک ہہک راہ اھت۔ نےگل اطیش رمکے ںیم

 “اوں۔

 ک  رین  نارر اعایل ہہک رک اسیئ!“دماح اوں  انجب اکرل  یاہمتر یھب وخن ےس ےلہپ ںیم”اتہک او اگ  ناطیش”

 رطح ےتسنہ ر ے۔ وچبں  ی

 ےہقہق اگلر ے ےھت۔ نل ںیم ارر نل یہ اکرل ںیہک انجب

 ۔یھت ےنگل یگل رزین نم ےس اےس اسلکیئ کی؟ا او ںیئگ ےسیک ومیٹ اینت ےھٹیب ! مت ےھٹیب نیا”

 ۔ایاکٹم رک رہ رکسما آںیھکن یلین“وماٹ ۔ ںیہن ومیٹ”

ذرا  نیاھت ارر ا اکرل اھٹیب ۔اس ےک ےھچیپاھکیدخےش ےک چس اوےن ےک وخف ےس اس ےن رگنن ومڑ رک ن اےنپ

 ۔ناتن اکنل رہ یھت ینرر ڑھک

 “۔ اوا الچؤ  ا اسلکیئ ایک”

اھت وج ٹھج ےس رگاجات ۔رہ  ناعایل ہک رہ رگ اجےئ اگ الھب رہ وکیئ ایوک اکٹھج ن او رک اس ےن اسلکیئ ڑھکے”

 ۔ آرام ےس اھٹ رک ڑھکا او ایگ

ہک  رہ اتکس اوں بج  ک اپاتسکن ہن آاجےئ ۔یتح اس رتق اھت اھٹیب ول و ںیم رپ اھٹیب مت ےھجم اےنپ اسلکیئ ارگ”

 “۔ ہادن  ک ےل اج ا ہااو و یھب
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 “اوں بج  ک منہج ہن آاجےئ ۔ رھک یتکس ےئاس رتق  ک رضرر اھٹیب ںیہمت ںیم”

 “الچ اجؤں اگ ۔ لدیپ  ے اےنپ اکھٹےن  ک ےل وکچ آےگ تنج  ک ںیم کیھٹ”

رک ا  ںیہن یطلغ الچےن  ی اس ےک اوےت اوےئ رہ اسلکیئ ےل رکآےگ آےگ ےنلچ یگل اسلکیئ یہ لدیپ ارمہح

 ہن اھٹ اپےئ۔ رگا نے ہک رہ رتسب ےس یہ ےسیہک اےس ا یھت ہایتہ

 “او اجےئ؟ سیر کیاو ا الچ یتیل ایھچ راہ اوں ہک مت اسلکیئ ھکین ںیم”

 رہ اسھت آےن ےس ابز ہن راہ ۔ ریہ ےس آےگ آےگ یتلچ یگدیجنس ںیہن رہ یسنہ نکیل آیئ ابت رپ یسنہ وک اس  ی ارمہح

 اس رحتک وک رظن ادناز رکات اوں۔ونسدنچ اسولں دعب بج ںیم یاہمتر او ۔ولچ ںیم ےھجم رظن ادناز رک ریہ مت

 گنج رشرع رکراےن اک  ے اتہک مت ےسیج  اعیمل یارنہ رسیت ا،و ریم میظعرینب اجؤں اگ ارر رھپ تہب دلج رز ریئم

 تیصخش اعیمل انہک ہاہ راہ اوں ہک ھجم یسیج ںیم ہک او یگ ریہ ھجمس یہ ،متےب اکرارر ڈروپک ولگ متخ او اجںیئ

 “۔اوں  یگ اج ریہ یھکل زہار اتکںیب سج رپ یئک

 ۔ابت لمکم  ی ےس اس  ی ارمہح ےن وصعمتیم“ارر وفج وک ولطمب او اگ ۔ وکلمں ےک وپسیل وج یہک ارر”

ےس اہر  یتسہ میظع اعمف رکات اوں و ھجم ےسیج اس ےک ےیل ںیہمت ںیم اھت،نکیل ہاےیہ ےھجم وٹانک ںیہن ںیہمت”

 “اقلب رخف او اگ۔ نہایتہب ز  اج ا یھب

 “۔ ےتین ںیہن ںارر وک ویک اس رخف وک احلص رکےن اک ازعاز مت یسک ںیم ینوی”
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 “الات اس رپ وخش او اجؤ ہک مت اخص او ۔ اےنپ اقمےلب رپ اعم ولوگں وک ںیہن ںیم”

 “اوں۔ اگل ا ہایتہ رپ ٹیب ناعایل اگلےت ۔ںیم ںیہن ںویک سیر کیا نارر اعایل مت”

 “۔یس وپسرٹر او....آیئ  ی ناعایل مت”

 “....ابلکل”

 “...؟یھب ایھب”

 “...راوں یگ ہشیمہ”

 “ نہارہ اعایل ےب”

 ۔ رہ ایگ یہ اتھکیااھٹ رک اہک ہک اکرل اےس ن ہیاس ےن رگنن وک رخف“۔ناعایل ٹیرگ ین”

ابر رہا اکچ  اےس یہک وخاشہ،ںیم اس ےس دسح راتھک اوں ہن اےس رہاےن  ی اتب نرں ںیم ںیہمت ںیم”

  ے۔ںیہمت اہھت لیھک ابںیئ ےریم ہیرکرا اتکساوں  نریتس مت نرونں  ی و ںیم ایاوں۔ارگ مت ےن ےھجم رہا ن

 ”۔او ا ہاےیہ رپ کش ںیہن اقتیلب یریم

ےصح اک وشمرہ  ے۔ےھجم اس  نامغ ےک ابںیئ ےریم ہیہاےئہ  ینیل ےھجم مت ےس دمن ںیہن ےک ےیل ےس نریتس اس”

 “۔رک ا ہاےیہ ےصح ےک وشمرے رپ کش ںیہن ابںیئ

 “۔او یگ تہب ےبزعیت یارمہح ...ررہن اہمتر و او یگ سیر”
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 ۔یئگ ےئل یلچ رہ اسلکیئ“راو وخاب۔ ےتھکین”

 

                   *............*............* 

و سنہ رک اخومش او اجےت۔ان  التش او۔رہ وپیتھچ او سج  ی رہ لم ایگ آج لک تہب وخش ر ےت ےھت ےسیج نانا

ےس او  ہن وٹسر رپ اکم کیھٹ نس اپیت وہج ےس رچکیل ۔رہ الکس ںیمریتہ یس ادناز ےک دعب اےس ےب وکسین ےسیےک ا

 ۔ ک اجےت اجےت راسپ ٹلپ آیت رٹناپیاانت ہک رہ زبسن ڈ ےتیاےس امہس ن ےیاپات ،نانا ےک ررا

اےس رہ رطح ےس آزام اکچ  انتک وخش اوں، ںیم اتکسہک ںیم اتب ںیہن ابر لم اکچ اوں اس ےس ارر ںیم یہک ںیم”

 “۔ ی ابت ںیہن ےن رھگ ںیم ںیم اوں ،ایھب

 ارر اافلظ دبامن۔ یگل یآراز دھب ابر نان  ی یلہپ اےس

ے رکین ںیہن ابںیت یسیوک ھجم ےس ا آپ”

ئ

 
 

 ۔ہہک اپیت ہیرہ تہب لکشم ےس “نانا ہاہ

 “رکات ۔ او و ںیہن مت رشام ریہ”اوےئ انریح نانا

 میلعت ںیہن ابلکل”

ج

 “۔ںیلمکم رکےن ن سب ےھحم

 “ارمہح۔ او یگ ےک دعب یہ یڈرگ یاہمتر یاشن”

 “۔رکین ںیہن ی،ےھجم اشن او یگ ںیہن یاشن یریم”
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 “  ے ارر لتہب ررنش ایخ رایرہش”

 “ہن او۔ ںویک اک ہارلسن یہ ریٹوینویےیسک ایاک دصر  ررڈل کنیب رہ”

 اوا او اگ۔ ںیہن ہک ےلہپ یھبک او ایگ ہدیجنس ےسینانا اک ادناز ا“او۔ رانھک ہایتہ اےنپ اہھت ںیم راک اایتخ مت ےلصیف و”

 ۔او یئگ قیدصت سج ےس نانا ےک دخاشت  ی وکست اھچ ایگ نےک نرایم نرونں

 “۔یھت وعق ںیہن ہیےھجم مت ےس   ے نکیل کیھٹ”

 “اوں۔ اامعتسل رک ریہ ررصف اہں، اں اک اایتخ ںیم”

 “،ےھجم اپلگ تم انبؤ۔ ااجنن ںیہن رافق اوں ارر اہں ےس یھب  اں ےس یھب یاہمتر ںیم”

 ۔رہ خٹچ رک وبیل“وخن وک اپلگ رک ولں۔ آپ ہا ےت  ے ںیم و”

 رہ ےئگ۔ ان۔نانا اس ےک ادناز رپ ریح وکست نت ایگ نابر رھپ نرونں ےک نرایم کیا

ملسم....ےھجم اتبےن   ے رہ ملسم....ریغ ،وکنیکیارم ،ی،رصم،رریس،اپاتسکین ی ے رہ ارمہح ! رباطون وکن”

  ی ،اغبرتیھت یااجزت ن  ی کلم ےس ابرہ ڑپاھیئ ،ںیہمت رھک رک انھٹیب وگل و اس اک بسح بسن اہھت ںیم

نانا “۔یگ ھجم رپ اںیھٹ ںاجن ول مت ےس ےلہپ اایلگن یھب ہیاو  ا مت ےس قلعتم وسال ھجم ےس اوےت  ے  ،اجیتنںیہن

 ۔اھت آراز یھب زیت اک ادناز یھب

 ۔ادنار خٹچ رک وٹٹ یئگ  ے،رہ ادنار یہ ابت ںیہن وکیئ یسیطلغ ھجمس ر ے  ے ا آپ”
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 ۔ہن ایک اےس اننس وگارہ یہ دینانا ےن زم“ےل وک رھپ ابت رکےت  ے۔ یڈرگ”

ے ابراس ےن  رس وک کٹھج نکیل نن ےنتک یہ ےنتک یہ“۔انھٹیب ےیل بسن اہھت ںیم بسح”
ف
ےرہ اس 
ی 

ززے
ق

وگجن   ی 

ےک  نرہ اعایل ںیم ینویاج اکس او ۔ رس ہن ایک ےک نل رپ اس اہپڑ اک وبھج آرگا ےسج یھبک ،اسڑھچا یکس ےس اجن ںیہن

 ۔ارر ٹلپ آیت رطف اجیت راےتس  ی

 ۔یھب ارر وپیتھچ یھب وخن ےس یتہک“افدئہ ؟ ایک”

 ے ۔وج نم  اویت یبمل یھب ےسیر زدنیگ ولوگں  ی ےسی ا۔اس ا اویئ و متخ ںیہن زدنیگ متخ اوےن وک اھت نکیل رٹسمس

 ارر یسک او رک اجےت  ںی رولگ ےب اایتخ اوں ۔ریہ اوں ارر راسپ آےن رپ وبجمر یھب ہاےئہ رےتس رپ ےلچ یھب

 ۔ راےل ےک وخف ےس ولٹ آےت  ںی راایتخ

 ونٹ ن ےن فیس اس

ئ

 ۔ےیرپ اکپچ ن اررںویررم اج رک ک

۔رھپ بسح بسن ذمبہ رپ وسال ہن  دنبہ ںیہن اریم ہیدنبہ  ے  اریم ہیےک  اتیرپ ھکل ن یناشیپ اہلل دنبے  ی اکش

 اےتھُٹ ۔۔۔

 ۔اجیت رحرف یتھکل یےس رہنس یہایس اکیل رہ

 اھک  یھب ہیارر اس ےن  ایگ این وک ںیہن ںویلیھتہ یاک قح  ریم ااھٹ ےنیل زیچ نیرتہب اوسفس ر ے اگ اکانئت  ی ےھجم

آوھکنں وک املئ اوےن ارر اکونں وک وتمہج اوےن ےس ررےنک ےس  اینپ اےنپ رعرج رپ  ے ںیم ارر ےب یسب یالہار

ہقلح  ےریم یھبک ہیراہ ےک  ںیہن نایرھپ ےھجم  اررےےس ےلہپ ںیلکن ےریم نیسح یارر رصب ذعمرر اوں ۔یعمس
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ےس بک انلکن  راےنپ اایتخ ےک  ریم وکسں یگ اھجمس ںیہن ہیےس  ااسنن وک کیھٹ یسک ںیم ن ای ےھت ںیم ںیم راایتخ

رطف  زمکرر ااسنن اوں ۔ اانکممت  ی کیا او اجات   ے ںیم  کیےس ا ارر رھپ متخ او اج ا انکممت ںیم رشرع اویئ

دجسے  اجےئ وکیئ انسیئ دیون اجےئ ےھجم ےتلچ رےنہ  ی ایہن ن رکرں؟؟ ےھجم رک اجےن اک دنعہیل ےسیک دقیمےشیپ

 اہجں اپدنب اوں آزان رکرا ےل اجےئ ۔ ےئل ناع امےگن ںیم ےےئل رس اکھجےئ رصف ریم ےریم ںیم ںیم

______________ 

اک اوٹسڈٹن  ے  یمملف اڈیک رکایوین ۔ارر وھچاٹ اھبیئ  ے اموکس ںیم ڑپھ ریہ اگننزیڈ نہب  ے نشیف وھچیٹ یریم

ے تہب اکم ایک ںیم رٹنوٹسیاےنپ ر ںیم  ںی ےتھکین رٹنوٹسی۔امام اپاپ نرونں ر
ف
ےي ے ے ان 

ی

 ے  اپاپ ےن ھجم ےس اکم ایل کت

اتب وکس  ںیہن رطح اشمدہہ رکےن ےک دعب یھب آؤ مت ایھچ رٹنوٹسیارگ مت امہرے ر تہب اکم رکےت  ںی رہ وخن یھب

  ے ۔ اامعتسلریِ ے ارر ےنتک رعےص ےس ز رپاین ےگ ہک ینتک

  ؟رکےت  ںی ران ےس ایپ وک اھبنسےتل ںیہن رںامترے اپاپ، زیچ ینعی

  رہ مت ےس لم رک تہب وخش اوں ےگ ےسیابلکل ۔ر اہں

  ؟یہ رایعق

  رطف ےس ااعنم اوات  ے او ا دقرت  ی ںیم اےھچ ااسنن اک ن ای رہ ےتہک  ںی اہں

 وسال رکےت اس ےک اہھت رک ےئگ ۔ ہیےس اہھت رھپ راہ اھت  اھگس رپ رنیم نااھچ ااسنن اوں؟ اعایل ںیم

 رس وک مخ نے رک  رکسما رک اہک اےنری۔ر ابلکل
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  ہتپ؟ ےسیک ںیہمت

 راتھک  ے ۔ ذات ںیم ےک ےتپ اینپ رہ ااھچیئ اویت رضررت ںیہن ہتپ رکےن  ی ااسنن ےک ابرے ںیم اےھچ

 رہج ےس ۔ ااھچ اوں و امام  ی ںیم ارگ

  رہج ےس اےھچ او؟ امےتن ےک اینپ ںیہن ںویک ہیےمت

ھاۂرا اولٹ وھکےنل اک ارانہ  ے؟ اتبؤ لبقتسم ںیم ہیاوں ےھجم  ںیہن ںیم ہکنویک

م

ی

ب

  

 اوں ڑپھ یہ اویئ ااوں ۔بج ےس دیپ وھگےتم اک ارانہ ریتھک ےک دعب ن ای یوسہا ۔ڈرگ ںیہن اس ابرے ںیم ایھب

  ؟ ںی یتگل ایھچ اوں وج ےھجم مت ںیم اتب یتکس رہ ابںیت ںیہمت ںیم اوں ۔ااھچ ایک ریہ

 ںیہن

ےک  رٹناپیاھت و مت ڈ اھکیابر ن یلہپ ےن ںیہمت بج ںیم اتب ا ہااوں یگ ہیارر اس ےس ےلہپ  اتبؤں یگ رھپ یھب ںیم

 ےس اگلےن ےگل آیئ یقشم رک ر ے ےھت رھپ مت نرونں زابن وھتڈ رکےن  ی یگیھب اوٹسڈٹن ےک اسھت آںیھکن یسک

ےس وپاھچ  الکس ولیف ےن اینپ ںیم  ے رھپ مت نرونں ےن اکونں وک ڑھپڑھپا ا رشرع ایک زابن یبمل یٹسم ےس اہمتر

   ے الشیپس یہ و رایعق ہیرک اہک  ھکیرطف ن یرھپ اس ےن آھکن امر رک امتر ڑپےتھ  ںی ںاہیےولگ یھب الشیپس ایک

 ااھچ اہاہاہ

  رپ ںیہن او اتکس  ے زنیم  ںیم انب ر ے ےھت وج لیخت ںایتپ وھپولں  ی ےسیمت ا بج ےتھٹیب  الکس ںیم اہں
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  ابت  ے؟؟ ایھچ ہیےو

 ۔ان ےک ابرے ںیم  ںی ںیہن وسےتچ او وج رسے ےس وموجن یہ یھب ےک ابرے ںیم رںمت ان زیچ ہکنویک اہں

 او۔ ےس ںیہن مت ااجنن رےنہ راولں ںیم انتک وسےتچ او ےگ وج وموجن  ںی

  ایرکسما ن ناو اعایل ۔مت ھجمس نار ڑل یاریاجن ےک ااھچ اگلر  ابرے ںیم اےنپ

  ااھچ اتگل نہایاو ےتہک و ےھجم ز ڑل ی ایھچ کیا مت

 او ۔ ڑل ی ایھچ کیا مت

   ے اب کیھٹ اہں

ارر  ایآرک رگا اس ےن اےس ااھٹ نوج ان ےک نرایم ارر اکزغ اک انب اہجز اڑےن یگل اتبےن یگل ںوخایب ایکس دیزم اریر

 ۔رھپ رکسماےن یگل اویئ انڑپاھ۔ےلہپ رہ ریح

  یئگ اہھت الہ رک  رہ  یلچ رھپ ےتلم  ںی ناعایل ااھچ

  رھٹ یئگ رظن ریہ اہجز ااھٹ رک ڑپاھ ارمہح ؛؛اس  ی ناعایل

 ےٹنھگ قشم رکرا یتکس نر نیت ررز ںیہمت  ے ںیم ایرس رخف ےس دنلب رک ن امت ےن ریم یھت ارمہح ےک رس رپ چنہپ یکچ اریر

  رک ا ایاھٹ اج یاوں ۔عبص دلج

  قشم؟  ی او ارر سک زیچ ہہک ریہ ایک
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   ی اسلکیئ

  ں؟ویک رہ

  اہر ا  ے ںیم سیر  ے  ا مت ےن اب ایک این وک جنلیچ اکرل

ے یھت رک ریہ یرایت  ی ےنیپ اکیف میرک رہ

ی ب

ے۔وپرا گم رگا 

 
ئ

ے

ی

ھئ

  ؟ایک سک ےن سک وک جنلیچ ئ

 ےن اکرل وک ۔ مت

 ۔۔انث اخص اس ےک اپس آیئ  ی رٹناپینرران آرٹ ڈ ڈن ارمہح ۔ایس لیر

   ے یاگل ن  ےن مت رپ دنپرہ وپڈن رشط یھب ںیم

 راہ  ے ۔ گل ےک آرخ او ایک ےنھکیلکش ن اس  ی ارمہح

 ےن و اکرل وک رکٹ اک وسہا  ے یسک رکش

 کیاکزغ ےک ےنب اہجز ےھت سج ےک ا ۔نرونں ےک اہوھتں ںیمیگل ےنھکیوک ن اریرطح انث ارر  ر  ی اونںوین ارمہح

 اھک ےک ارمہح ےن اکرل وک  ہیےرطف رتق ہگج اٹمئ  اھک اھت ۔ےچین یارر نررس سیر وکےن ارمہح اکرل اسلکیئ

 ۔ ارر اکرل ےن وبقل رک ایل ایک جنلیچ

 ارمہح ےک رس آ اگل نرر اکر ڑھکا ناتن اکنل راہ اھت۔ارمہح وفراً اس ےک ےھچیپ کیوخب اڑے ا رھب ںیم ینویاہجز ہی

 ۔ و  رہ  اس ےک  اسےنم  آ ایگ یخٹپ رک ڑم الم بج رہ  ریپ ۔اس ےن ڈوھڈنا ںیہن و رہ اھبگ ایگ یکپل
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  احرض اوں او؟ ںیم ڈوھڈن ریہ ےھجم

  ای ے؟ اس ےن اہجز اس  ےک  اےگ رہلا ایک ہی

 ۔اےلگ ےتفہ ۔ارمہح ارر اکرل سیر یامہر

  اسھت اسھت

 ڑپات۔  ےھجم  رفق ںیہن  ںیم ینویرطف ےس  زہار نر زہار اہجز ارر  اڑا نر   یریم

 سی،راویگ تہب ےبزعیت یڑپے اگ اہمتر رفق”

 ۔،،رضرراویگ

 لتق رکنرں ںیہمت ارگںیم”

 “.....و ہغمت ےلماگ ۔ و

 ٹویلس ںیہن”

 نرں اگ،ارگ مت وخن ںیہمت وجںیم......

 و....ونس او ںیئگ باکایم لتق رکےن ںیم ےھجم

 ںمت ڈر ویک وکنیئ یڈ وھکی،ہکلب ن ارمہح
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 ڑھکے ڑھکے امن ںاہیاو....ولچ مت  ریہ

 ۔ارر مت ٹیرگ یاکرل ن میا ہک آیئ ول

 “او ۔ ےس ڈریت ٹیرگ ین اکرل

 .....اکرل اوہہن”

 اکرل.....“ٹیرگ ی....اکرل ن ٹیرگ ین

 وکیئ ،اےسثحب وضفل اجن رک رہ ٹلپ آیئ ےس

 ینویرکف ہک اکرل  ،ہنیھت ںیہن نیپسچل

 العن رکات رھپ راہ  ے،رہ ایک ایک ںیم

 ۔اگلیت سیوج اس ےک اسھت ر یھت اپلگ

 ولچ”

 اریرات وک ر“قشم رکرا نرں۔ ںیہمت ںیم آؤ

 ۔رمکے ےس ےل اجےن آیئ اےس

 او یئگ اپلگ”
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 الچےت نن ےھجم اسلکیئ ،ہارمت یھب او

 اگلےن لچ ڑپرں.... انکمم سیر اوےئ ہک ںیم ںیہن

 “۔ ںیہن یھب نیپسچل ارر ےھجم وکیئ 

  انکمم”

 او و اےس نکمم ےسیک وسچ رک یھٹیب اک

 “او الھب۔ یتکس رک

 اریاپلگ نپ  ے ر ہی”

 “۔

 اپلگ نپ.....اپاتسکین ہیزگرر  رک”

 ۔متاو ر ے  ںی ذجابیت اکیف نیاڈن ارر

 ےسیاو ر  ے۔مت ولگ بیجع رشط اگلیئ رپ

 او یکلم ریغ ارسیت وکیئ ںیم ،اقمےلب

 او اجےت کیا دنہراتسین مت اپاتسکین و
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 وٹہ ںیہن رے مت اب ےھچیپ ینی....ا او

 “۔یگ

 ںیہن یہ ھجم ےس  واسلکیئ اریر”

 “۔یگ ےلچ

 انھکیو ن ارتر یگ ںیم اندیم”

 “۔ وجش آےئ اگ مت ںیم اسیک

 آےئ اوش”

 “و وجش آےئ اگ  ا ۔ اگ

 یارر ڈیل اسنانھ

 اہھت وک ولعمم اوا و اوہنں ےن یھب رہم

 ہک ومعمیل ںیک ںیریرہلا رک رقت رہلا

 نرڑ و  ے وکن اس ارکپمل  ی یہ سیر یس

 وقمےل ارر اجاپین آیئگ ارن یھب نی۔ا ے
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 ۔اسھت اس ہعمج رک رک ےک انسےن یگل رت

 یاجشتع ارر اہبنر ،ہارڑھکےڑھکے نیت ےن

 انس یھب ںاہک ای اجاپین یابلبل  رھب ےس

 ارر ۔اس ےک العرہ بس تہب رپوجش یھت ںین

 روک ایت ےنی اک  ک وجش رھب ن ںیم اس

 اگہ ںیمںیھت

ی  
ج

 رات رھب ہار وخانیت ۔ن

 ارر ر ںی یھٹیب ےیل اےنپ رنےغ ںیم اےس

 وھچڑا  بج  ک اس اک رس اہں  ک ںیہن بت

 ۔حبص رہ بس ےس ےلہپلہ ایگ ںیہن ںیم 

 ن۔اکرل ارر اعایلیئگ رٹناپیزبسن ڈ رہ

 رک ر ے ےھت۔....رہ ان ےک ابںیت ڑھکے

 ۔یئگ بیرق

 اوں رایت ےک ےیل سیر ںیم”
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 رطح ےک رکنار  ی اہکین  ی نیاس ےن ا“۔

 نوک دنلب رکےک اہک  ارر  رصف اعایل رگنان

 ۔رک آیئگ ھکیرکسما رک ن وک

 ینویےیوپر”

 اگلےن سیر یھت یلم ارمہح یہ ںیہمت ںیم

 “؟ےیل ےک

 ںیم ن ای یوپر .....ےسیجاہں”

 رپوپز رکےن ےک یھت یلم ریہ کیا ںیہمت

 اھت،رہ ایک اکرل ےن ذماق ابلکل ںیہن“۔ےیل

 اھت۔ ہابت ےتہک دیجنس ہی

 

          

             *.........*.........* 
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 رہ

 ہک یھت لہٹ ریہ ےک ارطاف ںیم یریالربئ

 ۔رہرہ آات ارر رہ اےس آات رظن آایگ بک

 ۔ےس اس ےک اپس آیئگ یدلج

 ناعایل اہےئ”

 او....ابل وٹکا رک ڑبے اےھچ گل ےسیک

  ے،مت سیر یاو ،ااھچ ونس ےتفہ وک ریم ر ے

 “ےگ؟ آؤ

 اخومش اتلچ راہ .....ارر رہ

 رکےت۔ اسیگل راہ اھت ا ااھچ

 مت ایک”

 قشم رکرا ےتکساو ،ںیم یس یوھتڑ ےھجم

 مت ہکنویک اہں یہک ےس اس ےیل ےناکرل
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 ابر اہک اھت اہر اجےن راےلان کیا ےن

 وجاقمہلب ولوگں ےسزہار نرےجرتہب اوےت ںی 

 رکےت وجاب ےکااظتن ںیہن تمہ یہ ےن  ی رک

 ،نکیلیگل ےنھکیرطف ن رہ اس  ی ںیم ر

  ی اخومش اھت۔نرونں اہوھتں وک ٹنیپ رہ

 رظن آےن ےک زڈاےل رہ ےب  ای ںیم ںوبیج

 نے راہ اھت ادناز رتبیت ےئن

  

 ۔

ےہمیشہےمیں، دوےدادےمجھےےپھرےبارےایک۔ہیںےیادےباتیںےساریےتمہاریےمجھےےدیکھو

ےکہےہےےیادےیہےمجھےےلیکن،گاےآئےےجوتاےکاےنمبرےکسےمجھےےکہےہوںےجاتیےبھولےیہ

ےتھااورےتنگےذراےکاےنمبرےکس، تھاےآیاےفٹےجوتاےکاےنمبرےکسےتمہیںےمیںےاسٹورےمیرے

ےاتناےمیں، میںےمستقبلےاگر....ےےجوتاےمہنگاےاتنا”ے۔ تھاےکہاےنےےتمےکرےٹھآُاےجوتےکوےکس

ےکھوےتوازنےدماغیےمیراےگاےجاؤںےسمجھےمیںےتوےگاےکروںےاردہےکاےلینےےجوتاےمہنگا

ےآمدےکارےکےےجوتوںےکارےبےےاپنےےتمےکہےہےےمعلومےبھیےیہےمجھےےاور۔ہےےچکا
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ےتمہارےےکہےبھیےیہےاورےہوےکرتےےاستعمالےکرےبدلےبدلےمیںےجوتوںےدوسرےےلیسز

ےوجہ،ہوےپہنتےےضرورےبارےایکےتمےمیںےہفتےےجسےےہےےواچےریسٹےبندےایکےپاس

ےبےےوہےکہےدیتےےپھینکےنہیںےلیےےاسےصرفےکوےچیزوںےتم، ہےےلیےجانےنےےمیں

ےہوناےالگےسےےانےلیےےتمہارے، ہوےجاتےےہوےوابستہےسےےانےتم۔ہیںےچکیےہوےکار

 سکتےےکرےنہیںےمظاہرہےکاےغرضیےخودےساتھےکےےچیزوںےتم۔ہےےجاتاےہوےمشکل

ےفیےلیکن، رہےےکرےنہیںےمظاہرہےکاےدلیےرحمےاتناےکچھےساتھےمیرےےوقتےاسےتم۔

ےاسےےاورےلیاےسانسےنےےاسےکرےرک۔ہوںےدیتیےکرےاندازےنظرےاسےےمیںےاالحال

 ۔تھاےنہیںےراضیےپرےبولنےےوہےبھیےابھی.....ےےدیکھا

ےکیےسائیکلےتمہاریےنےےمیں،ہےےضروریےجاناےسراہاےمجھےےپھرےبارےایک ”

ےتھاےدوستےتمہاراےلڑکاےصفتےفرشتہےایکےجیساےسائی۔ہےےلیےکرےمعلومےبھیےکہانی

ےکرتےےجایاےآیاےکرےبیٹھےپیچھےےکےےسائیکلوںےکےےدوسرےےایکےدونوںےتم

ےتمہیںےسائیکلےاپنیےپرےطورےکےےیادگارےہوئےےجاتےےوہےبعدےکےےلینےےڈگری۔تھے

ےطورےکےےیادگارےوہےکہےکیاےیہےکامےاچھاےایکےنےےاسےگیاےلےےتمہاریےاورےگیاےدے

ےلڑکیوںےشرارتیےکچھےکیےڈیپارٹمنٹےمیرے....ےےگیاےلےےنہیںےکرےٹھآُاےہیےتمہیںےپر

ےکہےہےےکہناےبھیےیہےکاےانےاورےہےےگیاےہوےضروریےاغواکرناےتمہیںےکہےہےےکہناےکا

ےگزاریںےکرےوہےتوےگئیںےہوےہوےحاصلےخدماتےکیےرائیڈرےنائیٹےکسیےانہیںےاگر

ےبھیےباتےاورےایکےمجھے....ےےخیر....ےےعالیانےہوےمطلوبےکوےلوگوںےکتنےےتم۔گی

ےرہیےتکےجبےوہ۔ تھیےلڑکیےنامیےلنڈاےکوئیےمیںےسینئرزےکہےہےےہوئیےمعلوم
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”ےےاسےےکہےگئیںےہوےمشہورےاتنےےٹکریںےیہےرہیےٹکراتیےسےےتمےسےےبہانےےبہانے

ےتمےہیےدیکھتےےاسے۔لگاےجانےےکہا“ےےفائٹرےدیےعالیان”ےےتمہیںےاور“ےےبلےدیےلنڈا

ےاچھاےویسے۔تھیےلیتیےڈھونڈےتمہیںےوہےبھیےپھر۔تھےےکرتےےجایاےہوےدھرُٓاےادھر

ےیقیناےتوےدیکھتیےکرتیےحرکتیںےبچکانہےایسیےاسےےمیں۔گئیےچلیےلڑکیےوہےہوا

 ۔ہیںےکسےےکہتےےآخر“ےےبلےدی”ےےکہےدیتیےسمجھاےاسے

ےہےےچاہتاےبھیےوہےہوتاےنہیںےبھیےدوستےتمہاراےجوےکہےہےےسناےنہیںےبھیےیہےنےےمیں

ےلڑکیےدلےمعصومےسہمیےڈریےایکےکہےبھیےیہےاور،آؤےمیںےپارٹیےکیےاسےتمےکہ

ےگیمےکوئیےسےےکارلےنےےتمےجب۔تھاےدیاےمارےہیےدیکھتےےتمہیںےوقتےنےاس

ےکیوںےبالےلیتےےکٹواےسرےاپنا”ے۔ تھےےلئےےکرواےصافےبالےکےےسرےاپنےےپرےہارنے

ےاسے۔ تھیےگئیےکہہےہیےزیادہےکچھےوہےویسے۔تھاےکہاےیہےسےےتمےنےےاس“ےےئےےکٹوا

 “ ۔کٹوائےےکیوںےبالےاپنے۔ دیتےےکٹواےسرےکاےکارل”ےےتھاےچاہیےےکہنا

ےکہےہواےانکشافےپرےمجھےپہلےےدنےچند۔ہےےبھیےیہےشکایتےایکےسےےتمےمجھےےاور

ےکدوےہالوینےکرےچڑھےپرےعمارتےاونچیےکسیےکارلےاورےتمےپرےہالوینےسالےپچھلے

ےنےےتمےہےکہےیہےشکوہےسےےتمےمجھے۔تھےےرہےےپرلڑھکاےوالوںےجانےےآنے

ےثوابےکتناےتوےدیتےےکرےیہےتمےاگر....ےےلڑھکایاےنہیںےکیوںےنیچےےسےےاوپرےکوےکارل

ےتوےہوتیےعالیانےمیںےاگر....ےےبتاؤںےباتےکیےرازےاورےایکےعالیانےویسے...ےےکماتے

ےپھرےاورےدیتیےڈبہےکاےچاکلیٹےمیںےٹوئیٹےاسے...ےےلیتیےکرےدوستیےسےےامرحہےًٓفورا
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“ے۔ جاتیےبھولےلیناےاورےرہتیےدیتیےٹوئیٹےروزےہرےاورےلیتیےنہےبھیےواپسےٹوئیٹےیہ

 ۔ہوتیےعالیانےمیںےاگر۔تھاےدیدےقابلےاندازےکاےبولنےےکےےاس

ےمیںےزندگیےمیں،لوےسنےباتےاورےایکےلیکن،ہوںےچکیےبھٹکےمیںےباتوںےمیں ”

ےنہیںےپلسےمیںےاےےبی۔ سکیےکرےنہیںےٹاپےمیںےایےایسےایف۔ہوںےہوئیےفیلےبارےبہت

ےدلےمیراےابےرہیےسیےچاریےبےےمیںےزندگیےمیریےنہیںےاندازہےتمہیںےسکیےلے

ےتمےشایدےلیکنےسےےفخرےزراےتوےبھیےہاروںےمیںےتاکہےدوےساتھےمیراےتمےمیںےمشقےہے

 ناےہے۔۔۔۔ دوےہیےجتواےمجھے

ےچاکلیٹےاورےکہاےسےےاسےمڑےےبغیرےنےےعالیانےچلتےےاگےےقدمےدوےلکےآفےبسٹ

 ۔ گیاےچالےاندرےکےےالئبریریےہوئےےکھاتے

 تھیےسکتیےکرےنہیںےمحسوسےیہےوہےآئیےپلٹےواپسےامرحہ

 ۔ تھیےلیےکرےآہستہےرفتارےاپنیےنےےعالیانےچلتےےاگےےاگے

 ۔ تھاےلیاےکیوںےوقتےاتناےلئےےکےےآنےےمیںےالئبریریےنےےاس

ےسکیےنہیںےہراےکوےویراےبھیےبارےایکےوہےکرتےےمشقےسےےجانےجیےساتھےکےےویرا

ےمگرےگیےسکےےنہیںےہاراےصورتےکسیےوہےکوےکارلےکےےتھیےجانتیےوہ۔ تھی

 ۔جیتےکےےناےہےےاہمےمقابلہ

ےکیےسبےتھےےموجودےاسٹوڈنٹےکافیےوالےےجاننےےکوےدونوںےانےمیںےگراؤنڈ

 ہےےنہیںےممکنےیہےتھےےجانتےےسبےمگرےجائےےہارےکارلےتھیےخواہش
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 تھیےہوئیےگھسیےمیںےکانےکےےاسےکوجےاسکیےویرا

ےدوڑاناےسائیکلےکرےلگاےقوتےپوری۔ ہےےموجودےکارلےکوئیےیہاںےکےےجاؤےبھول

 ۔ ہےےکرناےیہیےتمہیںےآجےبس

ےآئےےمزاےکتناےتوےجائےےجیتےسےےکارلےکےےکیےمنتےبلکہےکیےدعاےنےےامرحہ

ےنظریںےاسکیےگاےرہےےکیساےتوےجائےےآےفالجےکوےکارلےچالتےےسائیکلےاگر۔گا

 ۔ جائےےہوےنابیناےوہےبلکہےجائیںےدھندال

 مینڈکیےگاےکروںےگیےکہوےجوےتمےتوےدیاےہاراےمجھےےنےےتمےاگر

 ۔کہاےکرےالےبرابرےکےےاسےسائیکلےنےےکارل

 سوچاےمیںےدلےنےےاسےاف۔گیےگزروںےکرےکیاےنہیںےپتہےتوےگئیےجیتےمیںےاگر

ےٹریکےایکےبسےگئیےہوےغیبےدنیاےساریےہوئیےشروعےدیسےاورےہواےفائیرےکاےریس

 امرحہےپاکستانےِٓخاتونےچالتیےسائیکلےپرےاسےاورےگیاےرہ

ےکارل۔ تھیےچکیےجاےاگےےبہتےامرحہےاورےتھاےرہے،چالےپیڈلےسےےآرامےبہتےکارل

ےتھاےرہاےجاےبجاتاےسیٹی۔ تھاےرہےلےےمزاےکاےموسمےسہانےےوہےتھیےنہیںےجلدیےکوئیےکو

ےنکلےاگےےکےےاسےاورےپکڑیےسپیٹےدمےایکےنےےاسےتوےگئیےنکلےاگےےبہتےامرحہ

 کرےمارےجانےپوریےامرحہ۔ لیےکرےآہستہےرفتارےنےےکارلےپھر۔ گیا
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ےآہستہےپھرےاورےگیاےاگےےکرےچالےتیزےپھرےنےےکارل۔نکلیےاگےےتھوڑیےسےےکارل

 تھاےچاہتاےہراناےسےےاندازےشاندارےنہیںےسےےاندازےعامےوہ۔لگاےبجانےےسیٹیےکےےکر

ےاسےےسبےیہ۔ ہےےرہاےکرےیہےکارلےتھاےپتہےاسےےنہےتھیےرہیےدیکھےاسےےنہےامرحہ۔

ےتھیےقوتےبھیےجتنیےاسکی۔ تھیےمیںےنظرےالئنےریسےبسےتوےاسےےگیاےبتایاےمیںےبعد

 ۔ دیےلگاےپرےسائیکلےنےےاس

ےجوےہوئیےوالیےخرگوشےکچھوےےاورےتھاےرہاےجاےبجاتاےسیٹیےسےےآرامےکارل

ےکےےتھاےکہاےکاےاسےگیاےگرےسےےسائیکلےکارلےمیںےعین۔ ہےےہوتاےساتھےکےےخرگوش

ےگیاےگرےوہےاورےگیاےگھومےسرےکاےاسےتھاےلگاےسےےپٹیےکانےکیےاسےچھتراےایک

ےجبےکےےتھاےکہناےیہیےکاےسب۔ کیاےنہیںےیقینےنےےکسیےکاےباتےکیےکارلےبازےڈرامے

 ہےےرہاےکرےایسےےتوےآئیےنظرےہار

ےپہاڑےپھرےگراےاورےچڑھاےپرےپہاڑےبارےسوےمیںےتھیےطرفےاسےکےےالئنےامرحہےلیکن

ےنہیںےگراےمیںےعملےِٓمیدانےپرندےےکےےحشرےمیدانےپایاےہواےجھکاےاگےےاپنےےکو

ےکسیےوالےےجانےےجیتےکےےسکتےےجانےنہیںےیہےوالےےدیکھنےےمقابلہ۔ کرتے

 ۔ ہیںےلوٹےےکےےکرےسفرےکاےآسمان

ےکیاےیہےنےےاسےسےےوجہےکیےجسےتھیےرہیےڈھونڈےاسےےمیںےلوگوںےسبےامرحہ

ےخودےوہےتھیےلگتیےطرحےکیےدعاےاسےےباتیںےکیےشخصےاس۔ گئیےبھیےجیتےاور

 ۔ تھاےہیےدعاےایکےبھی
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__________________ 

 تھاےشکےپرےعالیانےصرفےکوےکارلےتھاےکیاےنےےتمےفائرےوہ

 ؟تھیےضرورتےکیاےمجھے

 تھےےچاہتےےہراناےمجھےےتمےکیونکہ

 تھاےمیںےمقابلےےساےکونےمیں

 ؟کیوںےآئےےتمےپھرےنہیںےشوقےکوئیےتمہیںےمیںےکھیلےبچگانہےایسےےتھاےکہاےنےےتم

 لئےےکےےسپوتےتمہاری

 نہیںےلئےےمیرےےمگرےتھےےآئےےلیےےکےےسپوٹ

 تھےےہیےتمےوہےکہےہےےکہتیےحسےساتویںےمیری

 کروےبندےبکواسےکہےہےےکہتیےحسےپہلیےمیری

 ۔گاےہوےدنےآخریےپرےزمینےتمہاراےدنےوہےتوےنکلےےتمےوہےاگر

ےلیےےاسےنےےکسیےیہےشاید۔ ہےےلعنتےپرےحسےساتویںےتماریےتوےنکالےنہےمیںےاگر

 ۔آتیےنہےمیںےمقابلےےکسیےزندگیےساریےپھرےتوےجاتیےہارےوہےاگرےکےےکیا

ےعالیانےلیےےکےےچڑھنےےکوےکارل۔ دیاےکرےخرابےریکارڈےمیراےجائےےمیںےبھاڑ

ےوہ۔ ہےےگیاےہارےسےےلڑکیےایکےوہےکہےتھےےچکےےہنسےہیےسبےہنساےکرےگھولےمنہ

 سےےامرحہےبھی



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 622 

 ۔بنائےےبھیےآنسوےموٹےےموٹےےاورےبنائےےکارٹونےکےےکارلےپرےدیوارےنےےانہوں

 عالیانےگاےدوںےتوڑےدانتےتمارےےمیں

 کیاےاشارہےطرفےکیےوالوںےکرنےےکھیےکھیےسبےنےےاسےگےےتوڑوےکےےکسےکس

 ۔

ےاسےاورےماراےدےےکوےعالیانےنےےاسےگالسےپڑاےپاسےہوںےکرتاےسےےتمےشروعات

ےکاونٹرےکرتاےوصولےسےےتمےپیسےےکےےگالسےتوےکرتےےنہےکیچ۔ لیاےکرےکیچےنے

ے،سکاےکرےنہیںےکیچےوہےجوےماراےدےےگالسےایکےبھیےاسےنےےکارلےتوےچالیاےبوائے

 لیاےاٹھاےبھیےگالسےتیسراےنےےکارلےپیسےےبھرناےبھیےتمےابےگیاےٹوٹےگالسےاور

ےوہاںےتھیےکھڑیےسیےاداسےطرفےاسےکےےیونیےوہ۔ تھاےرہاےجاےلڑاےلئےےکےےجس۔

 ۔ تھاےموجودےٹوالےکاےدوستوںےبکھرےےبچھڑے

ےپہلےےسالےاٹھارہےوہےتھےےرہتےےمیںےملکوںےمختلفےکےےدنیاےاورےتھےےچارےوہ

ےتھےےآتےےوہاںےدنےایکےسالےہرےمیںےسالوںےاٹھارہےانےتھےےنکلےےکےےپڑھےیونی

ےرہےےکرےانتظارےکاےدوستےپانچویںےاپنےےوہےاورےتھےےجمعےگردےکےےانےاسٹوڈنٹس

 تھے

ےامرحہےاسے۔تھاےخوبصورتےزیادہےسےےسبےمیںےانےجو“....ےےہےےعالیانےیہ ”

 ۔تھاےدیاےخطابےکاےعالیانےنے

 ....“ وہےاورےامرحہےلڑکیےگالبیےگالبی،خوےنرمےوہےاور....ےےویراےلڑکیےلمبیےیہ ”
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ےگھڑیےبارےبارےچاروںےوہ۔تھیےچاہتیےنہیںےلیناےنامےکاےکارلےوہ“...ےےسائیےوہ ”

 ۔تھاےسےےشدتےبہتےانتظارےکاےدوستےپانچویںےانہیں۔تھےےرہےےدیکھ

 ۔چالئیےویرا“.....ےےآگیاےوہےلو ”

 ۔ پکڑاےسےےبالوںےکےےسرےکوےوالےےآنےےنےےعالیان“....ےےدیرےاتنی ”

ےیقینےکوےبڈھےےایکےسےےمشکلےبہت۔ تھیےرہیےملےنہیںےسیٹےمیںےفالئیٹ ”

ےسےےپچاسےکہےہےےزیادہےاتناےدباؤےکاےہواےراتےآجےکہےسکاےہوےکامیابےمیںےدالنے

ےچھپاےباتےیہےانتظامیہ۔ہےےخطرہےلیواےجانےکاےاٹیکےہارٹےمیںےجہازےکوےوالوںےاوپر

 “ ۔گیےہوےبےوقوفیےلیناےرسکےکاےجانےلیکن۔ہےےرہی

ےسےےکارلےنےےاسےاورےتھیےگئیےجیتےریسےوہ۔بنایاےمنہےنےےامرحہ“!ےےکارل ”

ےنہیںےبالےبھیےایکےتکےسالےایکےپورےےپرےبھنوؤںےاورےسرےتمہارے”ے۔ تھاےکہا

ےبھنوؤںےاورےسرےکوےکارلےدوسرےےموجودےمیںےیونیےنےےکارلےاور“ے۔ چاہئےےرہنا

 ۔کیاےکھڑاےالےسامنےےکےےاسےاورےلیاےکرےراضیےپرےلینےےکرےصافےکو

ےاورےکیاےاشارہےطرفےکیےکارلےدوسرےےنےےاس“ے۔ دیکھایاےکرےیہےنےےکارل ”

 ۔گیاےچالےکرےدکھاےدانت
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ےانےمیںےکےہاتھوںےجنےاسٹوڈنٹس۔ لگاےبنوانےےتصویرےٹولہےکاےدوستوںےپرانےےان

ےمسےہاتھےکاےآپےمارٹنےمسٹر۔ لگےےدینےےہدیاتےانہیںےتھیںےتصویریںےپرانیےکی

ےمسٹرےاور....ےےبس....ےےاوپرےساےذراےہاں.....ےےگاےہوےاوپرےکےےکندھےےکےےکرولین

ےلیناےمس،ہےےنہیںےڈھیلی۔ ہےےبندھیےسےےمضبوطیےپرےکالئیےگھڑیےکیےآپےبالٹر

 “ ۔کھولیںےذراےکوےچھنگلیےاپنےےآپ

 لگےےبنوانےےتصویریںےساتھےکےےانےاسٹوڈنٹسےتوےگئیےبنےتصویرےساالنہےکیےان

 ۔ہونےلگیےطاریےسیےرقتےپرےامرحہ۔

ےآسکےےنہیںےبھیےلئےےکےےتصویرےساالنہےتوےگیےجائےےچلیےسےےیہاںےوی ”

ےرہیےکرےبزنسےمیںےروسےویرا، گیےجائےےہوےبوڑھیےوہ۔گاےجائےےگزارےوقت۔گی

ےچالےٹرسٹےمیںےملکوںےالحالےمفلوکےکےےدنیاےسائی۔گاےہوےچکاےمرےکارل، گیےہو

 “ ؟عالیانےاورےگاےہوےرہا

 ۔گئیےہوےسیےخاموشےہیےمیںےسوچوںےوہ

ےتصورےیہ۔گےےہوےنہیںےاکھٹےےمیںےوقتےوالےےآنےےوالےےرہنےےاکھٹےےجگہےایک

 ۔لگیےرونےےوہےکہےآیاےبھرےدلےکاےاس،پرےدلےہےےگزارتاےبھاریےبہت

” 

 “ ۔جاناےہوےآٹھ،چھ،چار، جاناےہوےدورےکرےہوےایکےہےےہوتاےمشکلےکتنا
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ےرہاےبنواےتصویریںےساتھےکےےاسٹوڈنٹسےپرانےےبھیےوہ۔ دیاےٹشوےاسےےنےےکارل

 ۔ ہواےحیرانےوہےتوےلیاےلےےٹشوںےنےےامرحہ۔تھا

 “ ؟ ہوےرہیےروےکےےکرےیادےکوےوالوںےگھرےاپنےےتم ”

 ....“ کوےسبےتم...ےےنہیں ”

 “ .... ؟ کوےسبےہم ”

ےویرا،گیےجاؤںےچلیےپاکستانےمیں۔ گاےجائےےہوےختمےسبےدنےایک....ےےہاں ”

 “ ۔گےےہوںےچکےےمرےتم...ےےتمےاورےجاپانےاین،افریقہےسائیے،روس

 “ ؟عالیانےاور”ے۔  ہواےافسوسےپرےمرنےےاپنےےاکیلےےمیںےسبےانےکوےکارل

 “ ۔گاےہوےرہاےکرےبزنسےمیںےخطےےگمنامےکسیےکےےدنیاےوہ ”

ےانسانےاچھےےایکےکبھیےتم۔گاےہوںےچکاےمرےمیںےاورےگاےہوےرہاےکرےبزنسےوہ ”

ےچالےوہےکرےچھنےٹشوےسےےہاتھےکےےاس“!ےےامرحہےسکتیںےدےےنہیںےثبوتےکاےہونے

ےکرےدیکھےاسےےکہےتھیےاداسےقدرےاسےوہ۔ دیکھاےاسےےکرےموڑےگردنےپھرےاورےگیا

 ۔ لگیےہونےےاداسیےبھیےاسے

....ےےہےناےتوےسنتاےلیکنےہےےنہیںےبولتاےوہےہےےٹھیک،لگیےجانےےپاسےکےےعالیانےوہ

 ۔ہےےنعمتےایکےبھیےلیناےسن....ےےہےےکافیےبھیےاتنا
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ےسارےےپڑیےپرےعالیانےنظرےاسکیےتھیےرہیےبجاےگٹارےجوےویراےبیٹھیےپرےگھاس

 ۔ گئےےہوےمقیدےسےےپھرےمیںےپنجروںےاپنےےاپنےےالفاظ

ےاتناےوہےہوےگاناےاچھاےہیےکتناےمیںےدنیاےلیکن۔گیےہوےرہیےگاےہیےگاناےروسیےکوئیےویرا

ےتوجہےاتنیےعالیانےاورےگائےےسامنےےکےےعالیانےویراےکےےناےسکتاےہوےنہیںےاچھا

 ۔سنےےاسےےسے

ےکےےاسےدھوپےتھےےرہےےسنے،گاناےاورےگٹارےبھیےاسٹوڈنٹسےبھیےاورےپاسےآس

ےگردنےلمبیےاسکیےتھیےرہیےپڑےپرےگالوںےکےےاسےکرےچھنےسےےبالوںےسہنری

 تھیےرہیےہلےبائیںےدائیں

ےپیروںےپکڑےےمیںےہاتھےکوناےکاےفراکےگیتےروسیےجیسےےتھاےرہاےجھومےایسےےسر

 ۔ ہوےرقصےمحورےبلےکے

 ۔ تھیےچکیےسناےگانےےکئےبھیےاسےےوہ۔ بھیےاندازےاورےتھیےاچھیےآوازےکیےویرا

 ۔ چاہئےےسناناےگاناےنہیںےکوےعالیانےاسےےلیکن

ےبرفانیےطوفانیےکےےروسےاور۔ گاےہوےرہاےکرےبزنسےعالیانےتھاےچکاےمیربنےکارل

 ۔ گیےہوےچکیےمرےویراےکرےگرےمیں

 تھیےدیےتسلیےکوےخودےنےےاسےکیےبدلےردوےمیںےخیالےاپنےےکھڑےےکھڑےےنےےاس

 میںےاندازےبونڈےےلیکن۔
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ےسامنےےکےےلڑکوںےگئےےراتےنیلےاورےاینڈیےسیٹسےہالےکےےانےاورےعالیانےکارل

 تھاےرکھاےپکڑےبورڈےایکےایکےکرےاٹھاےاوپرےسےےسرےہاتھےنےےانہوںےتھےےکھڑے

 well you marry me سےےروشنائیےوالیےدینےےدکھائیےمیںےاندھیرےےمیںےجس۔

 ۔ تھاےلکھاےگیےکروےشادیےسےےمجھےتمےکیاےمطلب

ےتیزےکیےالئٹےسرچےپرےکھڑکیےایکےکیےمنزلےتیسریےکارلےسےےوقفےےوقفے

ےدےےدکھائیےچلےہلےکوئیےاور۔ تھیےرہیےکھولےکھڑکیےلیکنےتھاےرہاےڈالےروشنی

 ۔ تھیےرہی

 ۔ کیاےجاریےبیانےنےےکارل۔کرتیےنہیںےپسندےتمہیںےوہ

ےوہ۔ تھاےچاہئےےپرپوزلےمیںےاندازےاسیےاسےےہوںےجانتاےمیں۔ ہےےنہیںےایساےنہیں

 ہےےلڑکیےسیےفلمیےکیےقسمےاسی

ےتھاےچاہئےےکرناےپرپوزےہوئےےگھومتےےگھولےمیںےٹاورےایفلےتوےہےےسیےفلمیےاگر

 ہےےاپنایاےاندازےبھونڈاےنےےتم۔نا

 ۔کلوفیےجارجےباپےمیراےنہےہوںےکروزےٹامےمیںےنہ۔ ہوںےسکتاےکرےافوڈےیہیےمیں

 پوچھاےنےےعالیانےگےےآؤےتمےراتےآجےکےےتھاےکہاےاسےےنےےتمےکیا

 ہےےسرپرائزےتوےیہےنہیں

ےنیچےےکےےکھڑکیےتمےکےےگاےآئےےخوابےاسےےجب۔گیےہوےرہیےسوےنیندےگہریےوہ

 ۔ گیاےبھناےکارل۔۔۔گیےدےےجوابےکوئیےتمیں۔گیےآئےےتوےہوےکھڑے
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ےکرتیےانتظارےمیراےراتےہرےوہےتھاےگیاےسمجھےمیںےلیکنےنہیںےکہاےنےےاسےنہیںےگزےہر

 ہے

 ہےےنہیںےارادہےکوئیےکاےرہنےےکھڑےےتکےصبعےہماراےکےےدوںےدالےیادےتمہیںےمیں

 ۔ماریےپرےکھڑکیےنےےعالیانےکرےلےےالئٹےسےےکارل

 ۔بوالےسےےجوشےوہےآیاےنظرےمجھےکوئیےکھڑاےمیںےاندھیرے

 تھاےنہیںےکھڑاےبھیےکوئیےتھاےاندھیراےوہاںےماریےپرےکھڑکیےالئٹےسرچےنےےاینڈی

ےاینڈیےلئےےکےےکرنےےصافےانسوےنےےکارلےتوےچکےےتھکےکھڑےےکھڑےےجب۔

ےتو۔ لگےےجانےےپرےسائیکلوںےاپنیےکےےکرےنیچےےبورڈےاور۔ کیاےٹیشوےاگےےکے

ےتھیںےپڑیںےالئٹےسرچےمیںےان۔کھولیےکھڑکیاںےکئےکیےحالےسےےتیزیےدمےایک

 ۔ کہاےنےےسبےانےکرےچالےاورےگئیےہوےروشنےسٹرکےکے

 تھیےشرارتےاتنیےمیںےآوازےکیےلڑکیوں۔۔۔۔۔۔یس

 ۔لیےدےےمیںےکانوںےانگلیاںےاپنیےنےےچاروںےکےےتھیےلمبیےاتنیےتانےکیےیس

 ۔نکالےےدانتےنےےکارلےگےےکروےشادیےسےےلڑکیوںےساریےاتنیےتم

 ۔آئےےنکلےدانتےبھیےکےےاینڈی۔۔۔ توےدیےاجازتےنےےسارہےاگر

ےکوے،پرپوزےسےےاندازےفلمی۔ لگےےآنےےنظرےبورڈےکےےیسےمیںےکھڑکیوںےسبےپھر

 ۔ مالےجوابےمیںےاندازےفلمی
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ےتوےگیےدیکھوےجبےتمےباہرےکےےکھڑکیےاپنی۔گاےلوےکرےاکھٹاےمانچسٹرےساراےمیں

 گاےپڑےےدیکھاناےکوےسبےبورڈےکاےہاںےتمہیں

 ۔ آئےےنظرےلکھےےالفاظےاپنےےکوےعالیانےپرےبوڑوںےسبےان

ےپھیرےنظریںےسےےچہرےےمسکراتےےکےےاینڈیےنےےاسےگیاےپڑےٹھنڈاےجوشےکاےاس

 ۔ لیں

ےبارےتینےدوےوہ۔ تھیےرہیےجاےچالئیےنہیںےہیےسائیکلےسےےاینڈیےمارےےکےےخوشی

ےاٹھنےےاورے،ہوتاے،پڑاےگراےوہےجاتےےنکلےاگےےسب۔ تھاےچکاےگراےسائیکلےمیںےخوش

 ۔ کرتاےنہیںےبھیےجلدیےکی

ےتھےےپیغاماتےوہےیہےتھیےہوئیےچپکائیےپرچیاںےکئےنےےانہوںےمیںےہالےپرائیویٹ

ےچکےےچپکاےپرچیاںےسبےجب۔ تھےےثبتےلئےےکےےابچیلےسےےطرفےکیےنیلےجو

ےابچیلےفارےمیسجےتھاےپرےجسےدیاےٹھونکےپرےدرختےبورڈےبڑاےایکےنےےانہوںےتو

ےمیںےروبےوارڈےکرےآےمیںےکمرےےاپنےےہالےنےےعالیان۔ تھاےلکھاےمیںےحروفےبڑے

ےکارڈےیہ۔دیاےجالےکارڈےبناےسےےہاتھےنھنےےمیںےاسےاورےنکاالےبکسےبڑاےایکےسے

ےسامنےےکےےکھڑکیےمیںےکاکےشٹلےکرےپروےسےےدھاگوںےبرنگےےرنگےنےےاس

ےمیںےدانےکوڑےےکوےگھنٹیاںےلگیےساتھےجوےاورےتھےےباندھےےپرےدرختےلگے

 تھاےچاہئےےجاناےہوےپہلےےبہتےیہےساتھےکےےسبےان۔ دیاےپھینک

 ۔ رہاےکہتاےسےےخودےبھرےراتےوہ
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ےوہےبیٹھیےمیںےکھڑکیےکیےسامنےےکےےدرختےتناورےلگےےمیںےباغےکےےکاکےشٹل

ےسےےگھنٹوںےکئےوہےتھیےرہیےلکھےپیغاماتےسےےمارکروںےمختلفےبرنگےےرنگ

ےنہیںےپرےدیواروںےکیےرومےسیفےاسےےپیغاماتےیہ۔ تھیےرہیےکرےکامےیہیےبیٹھی

 ۔ تھےےچپکانے

 ۔ تھیےرکھتیےارادہےکاےدینےےکوےعالیانےکوےپیغاماتےان

ےابھیےتھاےساچاےنہیںےبھیےمیںےبارےےاسےنےےاس۔ تھیےجانتیےنہیںےوہےکیسےےکب

 تھیےرہیےکرےجرتےکیےلکھنےےپیغامات

____________________ 

ےگٹارےہنگمےبےےکیےکراہنےےکےےکسیےدورےکہیںےسنسانےسٹرکیںےوقتےکاےراتےدیر

ےاور۔ ہیںےجاتےےہوےکھڑےےکانےپرےجنےآوازیںےایسی۔ تھیےرہیےآےآوازیںےکیےبجائے

ےاسٹوڈنٹسےمیںےتعدادےبڑیےہےےراتےکیےہفتے۔ ہیںےجاتےےبھیگےسےےپسینےےمسام

ےسےےہوشےکچھےتھےےآرہےےطرفےکیےہالزےاپنےےواپسےسےےکلبےبارےجابےاپنی

ےانہوںےمیںےگوشےےسنسانےاسےکےےرات۔ تھیےرکھیےپیےنےےجنوںےبھیےگانےےبے

 ہیںےسمجھتےےورکرےکاےکمپنیےفوڈےفاسٹےکسیےاسےےوہےہےےآتاےنظرےجوکرےایک

ےہاتھےاورےہےےاٹھاتاےاوپرےکوےہاتھوںےدمےایکےپھرےاور۔ ہیںےپرےپشتےہاتھےکےےجوکر۔

 ۔ ہےےمارتاےدےےپرےکھوپڑیےپڑیےپہےزمینےکوےہتھوڑےےپکڑےےمیں

ےپرےسڑکےمیںےشکلےکیےفوارےےخون۔ ہےےجاتیےہوےپاشےپاشےکھوپڑیےانسانی

ےدباتےےچیخیںےاپنیےاسٹوڈنٹسےوالےےلینےےدیکھےمنظرےیہےسےےدورےزراےہےےبکھرتا
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ےعینےہیںےبھاگتےےپاؤںےالٹےےوہےاورےجائےےہوےنہیںےمتوجہےطرفےکیےانےوہےتاکہےہیں

ےٹپکےخونےسےےہتھوڑےےکےےاس۔ہےےہوتاےنمودارےجوکرےدوسراےپیچھےےکےےان

 خرےجوکرےدوسرےےاورےہےےرہا

 تھےےرہےےلگاےنشانہےکاےکھوپڑیےکیےانےکرےنکالےآوازیںےکیےخر

 ۔ تھاےرہاےکرےخوفناکےاورےکوےماحولےکرےبجاےگٹارےکرےلگاےقہقہےےجوےتیسرا

 ہےےاورےہیےمزاےتوےکاےکرتبےخاصےاٹھیےگونجےسےےچیخوںےکیےاسٹوڈنٹسےسڑک

ےجاتاےہلےمانچسٹرےساراےتوےہےےہوتیےکیےلڑکیوںےتعدادےبڑیےمیںےٹولوںےکےےانےجب

 ۔جوکرزےمارےہتھوڑاےپیچھےےوہےاگےےاگےےہے

ےقسطےپہلیےکیےڈرامےےکرےچھپےپرےسڑکےنےےویزےشاہےاورےسائیےکارلےعالیان

ےخبرےاسکیےانہیں۔ تھاےگیاےہوےدردےمیںےپیٹےکےےانےکرےہنسےہنسےاور۔ تھیےدیکھی

ےمگرےلےےکرےرولےواالےہتھوڑےےبھیےوہےتھاےدلےتوےکاےکارلےتھیےچکیےملےہیےپہلے

 ۔ گےےکریںےسبےپرےآنےےوقتےہمےکہےتھاےدیاےکرےمنعےنےےعالیان

ےکتابےمیںےہاتھےایکےکےےجسےتھاےمجسمہےایکےمیںےرستےےکےےالئبریریےکیےیونی

ےکتابےمیںےسرےگزرتاےجوےہواےایساےدنےایکےپھرےتھاےنیچےےکےےتھوڑیےدوسراےاور

ےمجسمہےجوےلگتےےہونےےاٹیکےہارٹےتینےدوےدیکھتاےکرےموڑےسےےوجہےکیےلگنے

 ہےےرہاےبڑھناےاگےےہاتھےکرےہنسےاورےماراےنےےاسےتھاےرہاےپڑھےکتاب

ےمیںےدنےکچھےپھر۔ تھاےگیاےرکھاےمجسمہےاصلیےدنےبہتےوہاںےلئےےکےےدھوکے

ےکوےوالےےگزرنےےکبھی۔لیاےدھارےروپےکاےمجسمہےنےےکسیےسےےمیںےاسٹوڈنٹس
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ےاچانکےکبھیےلگتاےکرنےےٹھیکےبالےکبھیےاورےرکتاےجمائیےاپنیےکبھیےکہتاےبائے

 ۔دیتاےڈراےانہیں

 تھیےبھیےامرحہےایکےسےےمیںےانےچالتیےسےےطاقتےپوریےلڑکیاںےڈرپوکےکئ

 ۔ تھیےبچیےہوتےےہوتےےہوشےبےےوہ۔

ےعالیان۔ تھےےرہےےہوےمیںےہالزےزیادہےسےےاسےجاتےےکیےےمیںےیونیےمذاقےجتنے

ےکرےمرےجوےہےےہوتیےغلطیےوحدےیہےاورےتھاےگیاےبھولے،کرناےالکےکوےکمرےےاپنے

ےایکےہرےاورےہوتاےپڑاےباہرےسامانےساراےآوےکرےلوٹےتکےجبےچاہئےےکرنیےنہیںےبھی

ےاورےپرفیومےسوٹےدوےکےےاسےتوےگیاےپرےآنےےیادےعالیانےہےےہوتیےٹیگےپرائززےپر

ےکرناےالکےلوگےسارےےبہتےدنےاسےاور۔ تھاے،چکاےبھیےبکےسامانےکچھےجوتے

ےاالرمےفائرےراتےاورےتھےےپائےےنہیںےسےسوےسہیےراتےکیونکےتھےےگئےےبھول

 لگاےبجنے

 گئیےچلیےبجلیےاورےنکلےےسےےکمروںےاپنےےاٹھےےکرےبڑاےہڑےسب

ےپیروںےکےےانےتھےےبھرےےپٹاخےےمیںےجنےغبارےےتوےپہنچےےباہرےپڑتےےگرتے

ےناکےکیےعالیانےہوئےےبھیےزخمیےوہےگرتےےپرےدوسرےےایکےپھوٹنےلگےےمیں

 ۔آئیےسیےشرمےکافیےلگاتےےبینڈیجےپرےناکےکیےاسےآئیےچوٹےپر

ےاورےکپٹاخوںےتھاےکہناےکاےشاہدینےعینیےتھاےہواےبھیےمیںےہالےکےےلڑکیوںےیہی

ےایساےتھاےبنایاےبھیےریکارڈےکاےاٹھانےےاوپرےفٹےچندےعمارتےسےےآوازےکیےلڑکیوں

 ۔ ہےےممکنےہونا

 بالکل
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ےکےےگئیےبھیےکوےداداےکےےامرحہےکالےعادےایکےگئیےکیےکالزےکےےانےاوپرےتعدادےال

ےورنہےتھیےاچھیےصحتےکیےداداےلیےکرےشادیےسےےلڑکےےعیسائیےایکےنےےامرحہ

ےمحالےسمجھناےکوےداداےامرحہےتھاےسکتاےروکےنہیںےکوئیےسےےجانےےہسپتالےکوےان

 نہیںےکچھےاورےتھیےشرارتےکیےلڑکیوںےیہےکےےگیاےہو

ےلوٹتےےسےےچاقوےمیںےمانچسٹرےکرےپہنےماسکےویراےگیاےبتایاےکوےپاپاےکےےویرا

ےبلڈنگےکیےہالےنےےعالیانےکےےگئےکالےکوےمہرےلیڈیےگئیےدیکھیےبارےکئےہوئے

ےلمباےکرےبنےامرحہےنےےلڑکیےمصریےایک۔ کیےکوششےکیےکشےخودےکرےکودےسے

ےایکےنےےکارلےرہےےکرتےےڈرامہےکاےگرنےےکرےپھنسےمیںےاسےسبےاورےپہناےدوپٹہ

ےنےےکارلےگئیےلگائیےپوسٹرےتھیےبھنگیےآنکھیںےکیےعالیانےمیںےجسےبنائیےتصویر

ےعامےبہتےمیںےیونیےٹوئیٹےدنوںےان۔ تھیےلیےرکھےپاسےاپنےےکاپیےفوٹوےایکےاسکی

ےسیےبڑیےایکےنےےامرحہےکیےاگےےکےےامرحہےچاکلیٹےایکےنےےسارہےتھیےگئیےہو

ےعالیانےادھرےجھاگےگیاےبھرےسےےکسیےکسیےجانےےنہےاورےصابنےمنہےاسکاےلیےبئٹ

ےمانوےنہےیاےمانوےتم۔ گیاےآےپانیےمیںےآنکھوںےکیےانےکرےہنسےہنس۔ تھاےحالےیہیےبھیےکا

 ہیںےجیسےےایکےدونوںےہمےعالیان

 ساےمجھےناےہےےکوئیےساےتمےنہےمیںےدنیاےلوےمانےیہےتمےاور

 ۔گئےکہہےکرےمٹکاےسرےطرحےکیےگڑیاےکیےچابیےوہ

ےتھیےوالیےجانےےدینےےاسےےاورےتھاےبنایاےسکیچےایکےکاےعالیانےکرےکہہےسےےجوجو

 ۔ کیاےتیارےسےےمحنتےکیےدنےکئےکے

ےاگےےتھاےرکھاےپکڑےمیںےہاتھےاسکیچےنےےاسےتھاےہیےنکالےوہےکرےلےےکالسےآخری

ےوالےےپاسےتھیآسےدورےکچھےسےےعالیانےوہےتھےےرہےےٹہلےاسٹوڈنٹسےپیچھے
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ےسےےاسپیکرےجیسیےبھیےسرےاورےتھاےبھیےاونچاےنکالیےآوازیںےایسیےنےےاسٹوڈنٹس

 ۔ہوےرہاےنکل

 “.....رن وٹ رری....رن....وٹ......زرریز”

 ۔ارر رمبت آراز یھت ےگل ۔تہب زیت ےنھکیوچکن رک انرھ اُنرھ ن ارر ارمہح ےسیج ارمہح

 “آن۔ نشکیرن....ااٹسرٹ اسرڈن.....ا رریز”

وس  ....یئکزی....اجدم....رفرپ امرے ےئگ ارر وج اہجں ڑھکا اھت راہں ڑھکا او ایگ زنیم رطح ریپ  ی ںوفویج

 .....وس فلتخم ادناز ںیم اوٹسڈسٹن.....یئک

رظنم اھت ،وج الٹس  یہیےگل۔نرر نرر  ک  ےنھکینررسے اوٹسڈسٹن رس ااھٹ ااھٹ رکارنرگن ن ےسیج نارر اعایل ارمہح

ے نررسے اوٹسڈسٹن  وج الٹس ںیہن نےھت۔ان ےک نرایم

ی

کلی

ج

ن
ےھت رہ اڑےس ےسنھپ  ڑھکے ےھت۔الکزس ےل رک 

 ے ےھت۔ےمسجم ڑھک ااسنین اسنکےہیےگل.....نرر نرر  ک  ےنھکیرظنم ن ہیہگج ڑھکے او رک  اینپ اینپ

رھگا ڑھکا  اپچن ڑلوکں ںیم ن۔اعایلیھت یڑھک اویئ یسنھپ نڑلےک ےک نرایم کیارر ا ںنر ڑلویک ارمہح

ےک ادنار  ینویے،بجزگر ایگ یہ ےسیرپ ھچک اوےن اج راہ  ے۔ھچک رتق ا ےنرتق ہن اگل ڑبے امیپ اھت۔ےنھجمس ںیم

 ۔رھپ وگیجن زلکن آےئ و رروبکٹ آرا الکزس ےل رک نررسے اوٹسڈسٹن یھب یآرخ ےس اینپ

 “آن۔ نشکیاکم....اےٹس الٹس....ا پیک”
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ڈلھ  ارر رہ ےئن رروبکٹ لکش ںیم کھج ایگ ےن اہھت ارر وکیئ یسک ےن ریپ ،یسکےن رس امھگ ایل ،یسکوھگم ایگ وکیئ

نررسے  کیا کیاوہنں ےن ا ںیم نشکیرروبٹ رک رک رک اھبگ ر ے اوں....ارر رھپ اےلگ ا ےئگ۔ےسیج

ارر ارمہح  نآےئگ۔اعایل زوجرئین ںیم ںرکےئگ ارر ان وکچر اخون رلکش اایتخ ارر وچوکر اخونں  ی ےک اہھت ڑکپ ےیل

 ےھت۔ آےنم اسےنم ےک اخونں ںیم

 ۔یےس اےس آراز ن ارمہح ےن وخیش“اوں۔ ںاہیےںیم ناعایل اہےئ”

 انب راہ اھت۔ ویڈیاےنپ ومابلئ ےس ر ،رہاھکیےن وفراً رگنن ومڑ رک ن نوطر رپاعایل یارنریغ

 ےسیےن راسپ ا نوک رہلا رک اہک ۔اعایل ڑکپے اچیکس اس ےن اہھت ںیم“اوں۔ ھچک الیئ اہمترے ےیل ںیم”

  ۔ںیہن یہ اھکیھچک ن ،ےسیج یرگنن ومڑ

رک ےکچ ےھت۔نرر،نرر  رلکش اایتخ نکمھ وچوکر اخےن وکتن  ی  ی رںزرر نار وگجن اررریپ کیا آن  ی نشکیا

زہار او ےکچ ےھت۔رہ آہتسہ  وس اوٹسڈسٹن اب یئک اجل انب رظن آےن اگل۔یئک نررسے ےس ڑجا وکتین کی ک ا

 قشم  ی اس  ی ًانیقیےن  ںےک وکونں دھکررں ےس لکن رک اوہن ینویاشلم اوےت اجر ے ےھت۔ آہتسہ اس ںیم

 وج اس وکتین ان نررسے اوٹسڈسٹن ےن ایک یہ اسی۔ا وکن ایگ ںیم نارر نرایم ای۔اکرل نرر ےس اھباتگ اوا آیھت

 .....و ااظتنر اھتاس ےحمل اک اجل ےس ابرہ ڑھکے ےھت۔اںیہن

 “...رن وٹ....رن وٹ....اےٹس وفسک رریز”
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رک ےکچ ےھت۔الدعتان نارئرں  رلکش اایتخ ابر رہ وھگےم اہھت وھچڑے،رھپ اہھت ڑکپے....اب رہ نارئرں  ی اس

 “......اسھت ڑجے نارئرں  ی کی..... ا ی

 “اٹمئ۔ ٹاکم.....اسٹ رٹویب وفسک .....پیک اےٹس”

 ۔اہھت وھچڑے،وھگےم رھپ ڑکپ ےئل.....ےلہپ ےس ڑبے نارئے نب ےئگ ےھت۔ارر....ارر دنلب او ںیئگ ںیآراز

 ۔آےکچ ےھت ارر اکرل اسےنم راےل ںیم نارئے ںیم کیارمہح ا ناعایل

ارر رھپ اوہنں ےن ان ےک رگن  ںیھت نکمھ ےک اسھت وگجن ریہ  ی رںریپ ںیآراز“اٹمئ۔ ٹرٹویب اسٹ”

 وک یھب نیآےکچ ےھت ارر ڈ یھب زرپررسیف .....یئکامرچ رکےنےک ادناز ںیم ۔وفیج ایوگل وگل وگانم رشرع رک ن

بس  ہیزہار ےھت ارر سج ادناز ےس رہ  اخومش رانہ ہااتہ اھت۔رہ یئک آرازرں ےک العرہ رہ وکیئ  ی زآ ا ڑپا۔رئنیس

 ۔ںیھت ان  ک یچنہپ ںیربخ اڑیت اڑیت  ی لسرہیر اھت۔ان  ی رک ر ے ےھت رہ اقلب نیسحت

                    we are champion 

 ب۔اوہنں ےن اکایماسھت الم رک اگ ا رشرع ایک کیآراز وک ا ےک رگن وگل وگل امرچ رکےت اوہنں ےن اینپ ان

 رری......وٹ رن،زےس اج ر ے  ںی ینوی......رہ وج ۔رہ اگ ر ے  ںییھت آراز  وکرس ںیم ۔ان  ییھت  ی لسرہیر

وھگےتم رہ رک ےئگ۔ان اک رک اجےن اک لمع اقلب نان اھت  .....اےٹس الٹس وگل نارئرں ںیمڈڈولیر نشکیا

 “..آن نشکیولڈڈ.....ا یر نشکی۔ا
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زز ےن نارئرں ےک نارئرں

ئ
ج

رہ  یہآرک ڑبے ڑبے ابغرے وھچڑے  ارر ےسیج ننرایم ےس ابرہ ےلکن ڑھکےش

 .....ایگ ایافرئ رک ےک وھپڑ ن وھتڑا اررپاےھُٹ اںیہن

رھک رک  ںیم گیب یارر ڈارئ اجبےن ےگل ارر نااتسن وگ ےن الان نی ںارر دنلب آراز ےس اگےن ےگل ۔اسھت اتایل رہ

 ۔ارر آراز ےک اسھت آراز المیئ  ی راایتخ ومشتیل

.....ان  رہ رگن  ی ،یلیپ ،رسخ،زبسی۔رہنسااشفں رھکبےن یگل وھپےٹ ےھت ان ےس یلکن وج اضف ںیم ابغرے

 ......ےک ابولں ارر رسرں رپ....ان ےک اہوھتں ارر رہچرں رپ

اجےن  ۔اس ےن اےس ااشفں ےس گیھب ۔ااشفں اس رپ رگےن یگلایل وھکل رک الیھپ ڑکپا اچیکس ےن اہھت ںیم ارمہح

 ۔،وخن وک یھب این

متخ  ہن اوں۔اکش  نکمھ ارراگےن ےک وبل یھبک وگجن،دقومں  ی  ی ں.....اکش اتویل،رگن ایگ رہچہ جس ایگ رہ

 ،رہ رتق وک رہھٹا اجےئ۔ ےئاھکیاجنررگ امکل رک ن ہن اجےئ ارر اکش وکیئ یٹیمس ااشفں یھبک یرھکب اضف ںیم

زز ےناےس اسیک نایےہیوک  ریٹوینویےامرٹسچن

ئ
ج

 اھت۔ ایک رخاج شیپ رانھک ڑپے اگ..... اجےت اوےئ ش

وموجن اوٹسڈسٹن ےن اےس زعاز اھجمس  رتق ہن اگل ۔نارئرں ںیم آےن ںیم یمن آوھکنں ںیم اجےن راولں  ی رہ

 یہ کیاس ےن ا ااھچ اگل  ہک نہایز  یھب اس ےیل ٹرٹویب ہیرہ رتاہن اگل۔ ارر ارمہح وک  اںیہنایوج اگ ا اگ ۔ان ےک ےیل

 ۔ہن وٹٹ ںیکس .....ارر رھپ یھبکنارئے ررز ںینب ےسی....اکش ا ایوک ڑھکے اپ نوخن وک ارر اعایل نارئے ںیم
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 اری۔ر یھت ۔ارمہح آیکچ یھت او ریہ اوٹسڈٹن ےک رھگ ےک الن ںیم کیاھت وج ا اک اامتہم ایک اپریٹ کیےن ا زرئنیس

 ںیم آراہ اھت ۔اپریٹ رظن ںیہن  ںیہک یھب ن۔اہتبل اکرل راہں ےلہپ ےس وموجن اھت ۔اعایل یگ ےس آیئ ریےن اہک اھت رہ ن

 “ رشسٹ ےس ینب رریئ”۔ںیھتاانبرلم  ذرا یس ںیزیچ بس  ارلم اھت ۔سب نیت

ےک  رریئ انبےن ےک ےیل ناگرایوک  ٹنویا ایےاوٹسڈسٹن ےن نہپ راھک اھت۔فلتخم رظن آےن ےک ےیل نیت ںیہنج

 رطز اک فلتخم انہپرا۔ ۔وقبل ان ےک اینپیھت  یئگ یوصرت ن رک رشٹ  ی وک یس رںوگل وگل دنیگ

 یھت رینک ںیہن یسنہ ہک رھپ اس  ی یھت اس اانتجب رک ریہ ےنھکیارمہح اس رطف ن“۔گل ر ے  ںی یہ اھبول”

الان  آیئ ایھب ڑکپرںیم ےک ےیل رین یاےس وھتڑ”ےےاکٹس ڑکپایئ پیل اس ےک اپس اےس اینپ آیئ ڑل ی کی۔ا

 “اوں۔ رھک رک وھبک یئگ اپرچ ںیہک

ےک اجبےئ  ڈیش  ے ،نکیل اسیک ہک اس اک ڈیش اھکیاےس وھکل رک ن یئگ ڑل ی یہ ارر ےسیج یاکٹس ڑکپ ےن پیل ارمہح

 نرران اس تس زرا نرر وشر ااھُٹ،اےس آگ ےک ےلعش رظن آےئ اسھت الچےن  ی ایس آگ اک ہلعش الکن۔رہ کیھٹ

 ںیھت رشسٹ نہپ ریھک ےس ینب  رشمرابت ان رپ ااھچےل ےئگ،ان رپ وہنجں ےن رریئرپ ےجس رں۔زیمںیآراز

اھت   رطح  ےس  الھچ ر ے ےھت،ااھچ اخاص اگنہہم او ایگ یرب ں۔ونیتیھت آگ ڑھبک ایھُٹ رشسٹ ںیم ارر نج  ی

 ۔ںیم اپریٹ

 “سک ےن ؟ اگلیئ آگ ان ےک رشسٹ ںیم ہیےنکیل  یئگ یاھجب ن آگ”

 ۔رطف ااشرہ ایک اکرل ےن ارمہح  ی“ےن۔ اس”
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او اکچ اھت ان  ہاہک ۔اموحل تہب دیجنس اوات اکرل۔۔ارمہح ےن تہب تخس ادناز ںیم رتق زماق اک رتق ںیہن رہ

  زماق ہیاک اموحل دبل اکچ اھت اس رتق اکرل اک  اپریٹ ی۔اسر ایگ ایےک ےئل ادنر ےل اج ڈیوک رفٹس ا ںونیت

  رحتک  ی ہیےس  یگدیجنس ںیہن مت ےن ذماق ںیم ینعی

 ہیےرضررت یھت اکرل ےن بس ےس وپاھچ ۔۔۔وھجٹ وبل راہ  ے ےھجم ایک یل ھکیبس ےن ن یگدیجنس  ی ارمہح

 نم دبل ےئگ ۔ کیاک ومڈ ا زرنیس اھکیارمہح ےن ن بس رکےن  ی

 ہیاھت ۔ ًاتعق ںیہن  ے اکرل ذماق ےک ومڈ ںیم الرٹئ یھب اےس آگ اگلےت اس ےک اہھت ںیم اھکیےن وخن ن ںیم

  یھت ںیہن ذماق ںیم رحتک رصف مت رک ےتکس او ارمہح یھب

ے ارمہح مت ےن ااہتنیئ اس ابر مت ےن  ی نکیل

ی

 رحتک۔ اۂي ےگی

التش   ی اس ڑل ی نرڑاںیئ ںیہہک رک آس اپس رظن ایالرٹئ ےھجم اس ےن  ڑکپا ہیمت رکےت او ارر  ںیہن اکم ںیم ےسیا

 ۔ یھت کیےن ا رگم رہ راہں  ی ںیم

  ےن رسکل ےن وپاھچ سک

  ے ارر رہ مت او ۔ ںیہیےرہ

   ے ںیہن ںاہیےن رگم اب رہ  ڑل ی اس

  رحتک مت رکےت او یسیا ےن الچ رک اہک ہک رہ مت او بس اجےتن  ںی ارمہح
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 ۔  ی ںیہن ےن یھبک رحتک ںیم ااجن ویل یسیا ایالج اںیہن ےھجم اسھپےن ےک ےیل رگم اس ابر مت ےن  ی اہں

 ۔ و  ںی ارر ولگ یھب ںاہی۔ یھت یزیت آراز ںیم ازلام اگلےتکس او اس  ی مت ھجم رپ ےسیک و

 ںیہن یھب او اگ ۔وھجٹ طلغ ےھجم و یسنہ اھکین نوعا  ے ارر ولوگں ےن یھب اارر ریم اھکین ےن وخن ںیہمت ںیم ہکنویک

ے ےسیا آ ریہ

ی

 ازلام رپ ۔ اۂي ےگی

 ۔ او  ایگ ہ ا اکرل ارر دیجنس ہاےیہ و اوین رشدنمیگ

  اھکیرہ اتبےئ ارمہح ےن بس ےک رہچرں وک ن اھکیےن ےھجم آگ اگلےت ن سج

 اوٹس ےن دقِر اتفس ےس اہک ۔ رک ا ہاےئہ اھت اپریٹ ںیہن ےسیا رگم ارمہح ںیہمت ںیاوا اجےن ن وج

 اجن  ی ان ولوگں  ی ںیہن ابت امن رک۔ابت اکرل  ی ھجم رپ کش رک ر ے او  اکرل  ی مت یھب رہ یئگ انریح ارمہح

 اہک ہیاگل مت ےن   ے  ےھجم ااھچ  ںیہن

 مت  نرونں ےلم اوےئ او۔ ںیہن یہ ےن ھچک ایک ںیم بج

  ہاےئہ ینی ے اب ابت متخ رک ن لایخ اریم

 ۔ متخ او یئگ رشرع اوےن ےس ےلہپ یہ اپریٹ

 اسرہ ےن ےن رس الہ رک اوسفس اہک ڑل ی رئنیس ارمہح
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وبثت اھت  اھت ارر ایک اہھت ںیم الرٹیئ کیابت امن ےئگ ا رہ رسکل  ی رگم رھپ یھب اہےئ یھت ولیہ ایھچ بس ےس ینتک ان

 رگم ان  ی ےک بس لم رک ذماق رک ر ے   ںی ایآ لایخ یھب ہیارر  یئگ گیھب آںیھکن ان ےک اپس۔۔ارمہح  ی

اپلگ  ںیم اگلیئ ےن آگ ںیہن ۔۔۔ںیم رہ کش رک ر ے  ںی اموحل اتب، راہ اھت  ذماق، ںیہن یھت رشسٹ رپ آگ یگل

 اجیت ارر امن یھب اگلیت ننمش  ے ارر اےس یھب او ریم ہیےایک نیقیبس ےن اکرل اک  رحتک رکرں یگ یسیاوں وج ا

اھت  اھکیآگ اگلےت ن ںیہمت ےن یھب ۔ںیم یھت بیکلھچ اجےن ےک رق آںیھکن لج اجاترم اجات۔اس  ی ہیارگ 

چہ کیج
مع
اسھت  ےمت بس ریم ایک اھکیےس ن ینیقیوک ےب  رڑگےت اوےئ  اہک۔۔۔ارمہح ےن کیج ینےن اشیپ ا

 رپاکن رک ر ے او

  اموحل ںیم ےسیاھت ا افدئہ ںیہن اب وکیئ یکلھچ ڑپ آںیھکن ےک اس اافلظ رپ اس  ی او کیج و مت رک ریہ رپاکن

  ی ررےک اگ رگم کیج ںیہن اھت اب اےس وکیئ نیقیاےس  ےس ےلچ اج ا ہاےیہ ںاہی ے اب ےھجم  لایخ ارےنہ اک ریم

  ارمہح اج یتکس ںیہن ےسیمت ا آراز آیئ

  اھکیولبا ا ہا ےت او ۔اس ےن ڑم رک ن مت وپسیل ںویک

  ںیہن

 ۔ی ے ریم رکین ارر ےبزعیت ایک و

رطف ااشرہ  کیےن ا ہااتہ اھت کیج ےس اج ا ںیہن ںاہیےیھب انب وکیئ ےھکیلکش ن رریت یاتب ا اھت ےک امتر ہیسب  ںیہن

  ناتن اکنل ر ے ےھت رشسٹ ںیم اھبول وین ںونیت ایک



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 642 

امہرا  ۔۔آرخ ڑباھےپ ںیم یھت ریہ ھکین ہیرک اکس ارمہح  ااکنر ںیہن ارر ںیم یھت دمن ہاےیہ یےن اہک ان وک ریم اکرل

ررےن  ۔رہ رمن وج اس  ی ے مت اجےن راولں وک اعمف رک نر یگ نیقیےھچک و ااثہث او ا ہاےئہ اعمف رک ا ارر ںیمہ

وسہا  ںیہن ںاےس اب ولعمم اوا اھت اس ےن ےلہپ ویک ہیاتکس اھت  ھکین آوھکنں رپ دفا اوا اھت رہ اےس ررات ںیہن رایل

  یھت ہک ادتبا اہک ےس اویئ

 رہ اب یھب او یتکس طلغ ںیہن اھت رہ اس ںیم آ اکچ اھت ارر اس ےن وسحمس رک ایل ںیم اپریٹ ناعایل وملں ںیم یآرخ

  ے ۔ ررہ اےکس اسھت ررےن وک ایت لکش ےس ےگل اگ ہک اب یھب اےس اس  ی ایک امر رک ررےن ےگل یگ ںیناھڈ

ےھت  شقن ےیک ںیم اکافلظ اےنپ زنیہ ٹیامررگ ۔ لک رات یہیل ریھپ ںیرظن اھت ارر وفرا اینپ ایل ھکیےن ن ناعایل

اک العج  یررہ امیب ںیم اوں ۔ن ای اوں ارر رہ عبص دہع وڈ رک ایتھٹ رہ رات اس ےس رفنت اک دہع رک ےک وسیت ۔ںیم

  ے وج  متخ اوےن اک   ام ہن ےل ارر متخ رک  نے۔رہ وخن وک متخ ںیہن یرامیب کی۔ےب کش تبحم ا او اگ تبحم اک ںیہن

 ہااتہ اھت انیرک ا ہااتہ اھت ارر اس ےب اگلم رےتش وک متخ رک ن

نج  اھت ۔سج نرن ےک ااسحس وک ڑپاتھ اھت ےلہپ وخن رپ دنکہ رک اتیل ڑپےنھ گل ایگ ںایڈاریئ  ی ٹیاباقدعہ امررگ رہ

 نرم اکچ اھت اع ایل وکیئ ےیل رہ اافلظ ےھت ںیہنج ہیےھت ۔ اعم اافلظ ںیہن ہیاھت  ایگ ایک اافلظ وک ررےک اجےن ےس دیشک

 ڑپےت رانہ اھت ںایڈارئ ہیوک اب  ٹیامررگ

ےھت  شقن ےیک ںیم اکافلظ اےنپ زنیہ ٹیامررگ ۔ لک رات یہیل ریھپ ںیرظن اھت ارر وفرا اینپ ایل ھکیےن ن ناعایل

اک العج  یررہ امیب ںیم اوں ۔ن ای اوں ارر رہ عبص دہع وڈ رک ایتھٹ رہ رات اس ےس رفنت اک دہع رک ےک وسیت ۔ںیم
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 ہن ےل ارر متخ رک  نے۔رہ وخن وک متخ ںیہن ے وج  متخ اوےن اک   ام  یرامیب کی۔ےب کش تبحم ا او اگ تبحم اک ںیہن

 ہااتہ اھت انیرک ا ہااتہ اھت ارر اس ےب اگلم رےتش وک متخ رک ن

نج  اھت ۔سج نرن ےک ااسحس وک ڑپاتھ اھت ےلہپ وخن رپ دنکہ رک اتیل ڑپےنھ گل ایگ ںایڈاریئ  ی ٹیاباقدعہ امررگ رہ

 نرم اکچ اھت اع ایل وکیئ ےیل رہ اافلظ ےھت ںیہنج ہیےھت ۔ اعم اافلظ ںیہن ہیاھت  ایگ ایک اافلظ وک ررےک اجےن ےس دیشک

 ڑپےت رانہ اھت۔ ںایڈارئ ہیوک اب  ٹیامررگ

 _ہحفصکی_اک_ای_ڈارئارمہح_ ی#

اک  ہن ےنلم ےک ےئل تیج رھکبےن ارر رھپ یھبک ےک وکونں ںیم اسھت ےل ےئگ ن ای  بس ےلچ ےئگ اس رتق وک یھب رہ

  نشج انمےن ارر وشررکےن راےل اب اس وک انپچب ےھجمس ےگ

 ںیم رک انایس ھکیملف ن رپ ینبم یٹوینویےںیم ےفیک ےک انکرے یسک ایڑسک ےک انکرے ےتلچ نر اناس اشم یسک یسک

 ںیم ایاگ ا اگ رریس ےن اولنایع اریبس ےس ےلہپ ر ریرقت ٹنم  ی کیا کیبس ےن ا ںیم ےگ ۔اس اپریٹ ںیاوا رک

اب رہ  یھت اپھچ ریھک یگدی ادنسپ ےک ےئل وج نل ںیم سا یئگ ارر نرر اج رک ھٹیب نے یل ںاایلگن ےن اےنپ اکونں ںیم

  او راہ اھت اوسفس ںیہن ےھجم وکیئ یھت آےن یگل ابرہ یھب

اولؤں ےن  ابیق ہکنانب اکس ویک وک اول ںیہن کیےس دنچ ا اہک ہک اےس اوسفس ر ے اگ ےک ان ںیم ںیم ریےن دقت اکرل

 یمت بس وک اہمتر ر ے ۔اس ےن اہک ںیم نل ےک رہ سب وباتل یہ اےن تہب ھچک  اہک ارر ریم ناھت ۔اعایل رتق ےل ایل

 کیا کیرپ ا ربھت ڈے اپریٹ اینپ اوں مت بس ےن اینپ وھبل اتکس ےسیک روھکں اگ ۔الھب ںیم نایےاعنوں تیمس
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اھت ۔مت  ایاک  ام ن اپریٹ ڈنیرھبے ےھت ۔رھپ ارتا ارتا رک اےس رگ ےس اسھٹ رتس اوٹسڈسٹن ےک ٹیپ وپڈن ےک کیک

 ارر بج یھب آنیھ رک اسھت اسھت اھک یل اسھت ھٹیب یہ ےریم ین ےن ےھجم وٹٹیئ یسک ےس ارثک بج یھب ںیم

 یل یروپ راسپ یل

 ایرک ےھجم رتس نولا اھکین اھکین راٹیل اخیل اےنپ

 کہ انتج ڑبا زبس۔ ین مت ےن ہنم انب رہ یھب ےن الان راٹل اہمترے اےگ ایک ںیم بج یھبک ارر

 ےن اہک ۔  ا ںیم آ ا ہاےیہ  ام یہ اےک ےئل اس ےک اسھت ارر اس ےک دعب ریم ریرقت اویئ یڑھک ےک دعب ںیم ناعایل

 ۔ڈال رک اسھت رھک یتیل ںیم کیمت بس وک وھچےٹ وھچےٹ وبےن انب رک ا اک رنہ اوات و ںیم ےنیل ارگ ٹیمس ےھجم

ے

ئ

 وپرے نر ٹنم  ک ڑھکا ررات راہ ایکس ۔ارر اسیئاجبیئ ںاس ابت رپ بس ےن زرر نار اتایل یریم یتیہن اجےن ن ک

او ےئگ  اجےت اجےت بس  ںبس ےک راز ایع  ے سج ںیم اتکب ھکل یل کیےن ا ۔۔ںیم   ی ریہگج اکرل ےن رقت

ےس الان  ام ارر راز وٹکاےت اج ا ررہن دنج اسولں دعب  رر اتکب ںیماپس عمج رکرا اج ا ا ےزہار زہار وپڈن ریم

 ان سھب اکرل اسیئ ہیاو اجؤ ۔رکش رےننبےک ےئل ایت ںرسایخ اابخرات  ی

 ابر اج رک ٹلپ آیئ یرایت  ی زیمزگیاھت ا این ںیہن وک اچیکس نےن اعایل ںیم

ئ

 اپ ٹس ہن او  اجےئ  ےک نرران ک

ئ

ےک ک

 یھت رہاحل ںیم ہکنارر اس اک رزٹل رخاب ہن او اجےئ ویک

ئ

 اس ےک ےئل رابل نب یئگ ہک ںیم اانت و اجن گ

 ےک اقمےلب اوےئ ےھت ۔ ںاوں۔ااحتم ات ےک  دعب ولیھک
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 ںیم ےن وخن وک اپین اس رتق انکرے رپ ڑھکے ںیم اٹل یئگ یتشک ارر اکرل  ی ناعایل ےک اقمےلب ںیم راین یتشک

 ھجم رپ تہب ےس ااشکنف اوےئ ۔۔ اھت ارر اس احتل ںیم ایڈوب

ےل اج ےتکس ےھت اس  راھک اھت اب اسھت ںیہن دیاسولں ےک ےئل رخ ںیزیچ یڑپکے نررس اوٹسڈسٹن اتکںیب بس

 ۔سج رپ اسیئیلمےیڈارئ کیاجےن راال اسز راسامن ےس ا ااھٹگ ےیک ۔۔ارک اہرس ںیم ایرک ن ماسامن وک مہ ےن الین

 اپیئ رکےن ےس وخن وک ررک ںیہن ناینررق رگ ےس ےلہپ اس ےک جیپ ےنیوک ن اجےئ  اھک اھت ۔اسیئ یوک نے ن

ےک آرخ  یآوسن اہبےئ ڈارئ رگےن راےل وتپں رپ یھب اک اھت اس ےن زخاں ںیم کےنھک راال تہب اسحس تعیبط یڈارئ

 اس ےک اےگ رصف اانت  اھک اھت ۔ اھکیےن وخن اک  ام ن رپ ںیم

اوےئ  ےتیر وکےن ںیم ےک یسک امرٹسچن ےس نرر ن ای یھت لسم ریہ آںیھکن رہ ابر ابر اینپ اھکیےن اےس ررےت ن ںیم

  او ےئگ کیرہ نرونں ا رضرر وسوچں اگ ۔ایک ہی

  اک ررن ایک ناعایل نروجن ےن بس ےس پھچ رک اعایل ےارر رھپ ریم ایادنر انساٹ رھب ن ےرتسرں ےن ریم ان

 ۔  ںی تہب وخوصبرت انمرظ دیق آوھکنں ںیم یریم

 ےک رھکبے ابولں رپ وکلپں رپ ااشفں رگےن یگل ناعایل بج

وکلپں وک وھپکن  او رک اس  ی بیارر اس ےک رق ےن اس لپ اک اجدم رک ایل الھچ راہ اھت ان ےک اسھت اگ راہ اھت ںیم رہ

 انبےن ںیم ویڈیرچا ےکس۔رہ ر تمہ ںیہن  ی وھکل رک ااشفں یسک یھٹم ی۔ریم رک ایل دیق ںیم امر رک ااشفں وک یلیھتہ
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ے ھچک ربخ ںیہن یھت رظنم ٹمس ریہ  آوھکنں  ںیم رصمرف اھت  ںیم
ھ
 

ح
 م
ہ

او راہ  ے ۔ےھجم  ایک اےگ ےھچیپ ےریم یھت 

   ے رہ اافتق اھت لایخ ااوں ریم ےس رگا یکچ اےس دنچ ابر اسلکیئ اھت ۔ںیم ںیہن اس ےس بلطم یھب

راضوتحں ےس نرر رانہ،  نرں یگ اب راضتح ںیہن اس رپ ںیم  ے ںیم اافتق ںیہن ہیراولں اک انہک  ے  ےنھکین نکیل

  بک  ے ااسنن لمکم اوا یہ اناھ نسح اھک اجیت اک انہک  ے وسںیچ الکس ولیف یاوں ریم ہایتہ

 اھت ۔ ھکل رک رانھک الان ومعمل انب ایل امترات اغیپ رہ

اسحب  ارر وخن ںیمہ طلغ اثتب اوےت  ںی رپ ہشیمہ  زات اک اسحب اتکب نررسرں  ےس ےنیل اوں اینپ اجیتن ںیم

  ںی زات ےک اسرے وسال اکنل ےیل اینپ ریغب ےن اب ااجزت ےیل ںیم اجیت ین ااجزت ںیہن اتکب رکےن  ی

ے اپ ناعایل ارر وجاابت ںیم

ی

کلی

ج

ن
   ے ایوک 

 نارمہح انبم اعایل وگوشارہ

ے یو ریم  رک ا رشرع ایک اسیےن  ا ںیم ہکنویکایےن وسانچ مک رک ن افصت  ک آےت آےت ںیم یےک آرخ یڈارئ

ی

ھئ
م

 ئ

 ۔۔۔ ااشفں اڑ اجےئ یگ یارر ریم لھک اجےئ یگ

  اک ہحفص یڈارئ  ی ناعایل

 امہرا جیپ وپٹس ےک ےیل یسیا دیزم

AAP K LIYE 
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 ںیرپ کلک رک See First All رفٹس آل ارر اسھت افول ےک نٹب رپ کلک رک ےک یس ںیرک الکیئ

Muhammad Sadaqat Mehmood Chaudhry 

 یامام ریم یامرٹسچن ریم ااوں ۔۔ریم مہس ایگ ابر اوا  ے ہک ںیم یلہپ اسیاج ےکچ ےھت ارر ا زولیف ینویتہب ےس  ےریم

 بس ےک اجےن ےس اوا  ے ۔ ہیےوسحمس رک راہ اھت ایک وخن وک اخیل ابر رھپ ںیم کیرگم ا   ںی ن ای

 ڈوھڈنا ےتلچ ادناز وجوں  ی اجےن ایک . ڑسک رپ ےتلچ بس ےک رہچرں ںیمایاپ ےن وخن وک وصفل اکم رکےت یھب ںیم

 ۔انبرٹ رپوغر ایک

ن وک رپ وجش ےک  رک وکسں اگ ۔ےھجم وخ وطر رپ ھچک ںیہن زگار نرں اگ۔ارر یلمع ےب دصقم زدنیگ اتگل ںیم یھبک یھبک

آ اجات اوں  ںیم تیفیک  ی فیلکت یسک ںیم آےت یہ لوک ایخ ٹیرک ا رپات  ے ۔ارر امام امررگ نایامام رہم وک  ےیل

او  ںانس رکات اھت ان بس ےس رفنت ویک ںاہک ای وھچیٹ یٹوھچ ی۔رکسما ا آاسن اھت رگم وخش رانہ لکشم ۔رہ اسر

 ۔ یھت یئگ

 املئ راتہ اوں ۔ ںےس نرر راھک۔اب ان وک رہ رتق ڑپےنھ رپ ویک ںویےن وج وخن وک امام ےک وطخط ارر ڈارئ ںیم ارر

زمکرر  یھب ںیم یھت ی۔اےس زمکرر یھت اننب وج امام نب یئگ ےس قبس ےل راہ اوں ےھجم رہ ںیہن ںویڈارئ امام  ی ںیم

 ۔ڑپےھ یگ یہ وک تمہ ناھکین یسک اوں۔۔نکیل
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 ے  زگارین اٹب اوا اوں رگم ےھجم رپ وکسن زدنیگ نر وصحں ںیم ۔ںیم اپات اوں ارر اپدنب یھب وخن وک وبجمر یھب ںیم

او  اگ  ےک ےئل اس اک ررس ااھچ یہ ےنھکی۔ررس ن ہاےئیہ ینیوک اہں رک ن اریرک ا او اگ ےھجم ر کیےھجم نروصحں وک ا

 ےھجم رہا ہن نے ۔ ی۔ات ےک ےب وخناو یگ ےس ینیج وخیش نہایز رطح  اب ےھجم زدنیگ ۔اس  ی

                                                      ********** 

 ںیہن رک ےک یھب یرایت یاسر ےھجم اپاپ ےس انلم اھت ۔ربف رپ انلسھپ اھت ںیم یھت ررس اج ا ہایتہ ےک دعب ںیم ااحتم ات

۔ںیم

ئ

 انھکیرہ ررس ن اوےت ۔اس ےن اہک ایھب و اب  ک مہ ررس ےھٹیب اتیاہں رک ن ناعایل یئگ ںیہن ںویک یھب گ

 ۔ےھجم اےنپ اس اپس ےک ولوگں ےس تبحم رکینایاسامن وھکل ن لانا ےن یھب  ے ںیم ےن اہک کیھٹ ہااتہ و ںیم ںیہن

اےس رضررت  ے ۔اس  نہایےس ز ن ای یاوں  اسر رھک ریہ لاک تہب ایخ ناس رتق اعایل ےئل ںیم  ے ۔ایس آیت

 رتق

                         ********************* 

 ٍراںیت اےس ڑپھ رک ںیم یےھجم ن یےن وج ڈارئ ارمہح

ئ

وج ااسحاست ےس  یھت اوٹسڈٹن  ی ےسیاکس۔رہ اا وس ںیہن ک

  ے ڑل ی اس ےس تبحم او یئگ اینرتس  ے   ااکم راہ ےک اس  ی رکےن ںیم ۔وج تہب نن ہلصیف یھت یڑپ یرھب

 ربخ وموصل اویئ ومت  ی  ی ڑل یرات اےس اس  کی۔ا یھت ان ےک رھگ ےک اسےنم ریتہ اس ےک  اگؤں ںیم

ےس  ےط  دجایئ آ آاسن اھت  مہ نایمئ رک ا اس ےک ےئل اےس ہلصیف یھت  سن ٹھپ یئگ رک.                                                                                                 نامغ  ی ڑل ی یھت

 ریرحت ہیرہ  کیھٹ وک شش رکات اوں ۔ےک کیھٹ اسحس نال ےن  ی ہیوک  ںتہب ولوگ و ااسحس ارر ںیم  اہےت  ںی

 ۔۔۔ ھجمس ںیکس
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 رمالح ےس زگر ےک۔ نک

ےک ربرگ ےنتک اک  ے  یھب ہیےاوفسکررڑ ےس اہکں اہکں ےل اجےت  ںی یھب ہیےبس اتب ےتکس  ںی اھت ااسیم لاک ایخ ھچک

 وہشمر اھت ہک سک  ی ینویاہکں  ے ۔ان نونں  ےک اس اک نرتس ڈیم وپھچ ایل یھب ہیےن  کی۔ا ےنتک  ی اکیف

  ڈرگنس رک ےک وہشمر او اجےئ یگ

 اھت ۔ ایک ےن اس ےک اسھت ابلکل کیھٹ ناسل ےلہپ اعایل کیا

 زگرا اس اس اقمم ےس رہ زگرے یگ ہی ے سج سج اقمم ےس  دح  ک متخ اویت کیربناتش ا  ی کیرہ ا ہکنویک

 ۔ و اجن اپےئ یگ

ے

حی

ے

ی 

ے

م
س

ے
 
ی

ے

ج

   ے؟؟؟؟؟ ایک  ے رہ الچیئ رگنن رپ ایک یامتر ں

 یراہ اتگل  ے  اس ےن ڈگن ادنر ڈاال  ے زرہ امتر ںیہن و ارت یہ ہی ے اف  اڑیک الیاتگل  ے زر ڑپ یئگ و یلین رگنن

ے ہیراہ  ے  لیھپ رگنن ںیم

حی

ےنس رک 

ی 

ے

م
س

ے
 
ی

ے

ج

 ایےن زرر ےس الچ ں

اعمدہہ اوا اھت اکرل ےک ابرے  ۔ان بس ںیم لکن یئگ یسنہ ارمہح  ی رک ہن ہا ےت اوےئ یھب ھکیےک اترثات ن ان

 وھکےل اگ ۔ زابن ںیہن اینپ وکیئ ںیم

  گل راہ  ے او  اسیک یہگج ڑھک یاس ےک اپس ریم ایآ ڈرگ

 ۔اےنپ ااسحاست اجن اپیت یھب ںیم اویت  اک یبمل یھب یریم اکش
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 اھت ۔ اک وسچ ایل یرسرج ےن  اک  ی رات ںیم ایس یھت  اک وک وگر ریہ ےسج رطح مت ریم اہاہاہ

 اس ےن ناتن اکنےل ایک ںوسانچ رتک ویک رھپ

ےوٹ ہاٹیلک اےس

ی
ئ

 
نالخ  ینویوکٹ ےنہپ اکال ہمشچ ےنہپ ڈرم اجبات  ڑلاک ٹنیپ کی۔ا نے رک پگ پش اگل رک الچ ایگ ت

  ولگ ارر وفوٹ رگارف نیت اوا اسھت ارر یھب

 اوےت و یھب ےس ارگ اگرڈ ارر وفوٹ رگارف ہن یھب وخوصبرت  ے ہشیمہ رہ اانت یہ ایک  یھت ریہ ھکیہنم وھکےل ن ارمہح

  چس  ے؟؟ ہیےافےلص رپ اھت ۔ایک رپس اٹسر اس ےس ھچک یہ رٹاک امکل راتھک اھت اس اک ویف وجہم وک ررک ےنیل

 رمے اج ر ے ےھت ۔ ر ے ےھت  وفوٹرگارف وفوٹ ےک ےیل ھکیرگنن ومڑ ومڑ رک ن بس

ے ںیم شیتفت اس ابت  ی  ے ۔ںیم  ڑپےنھ اک افہلص ایک ںیم ینویےن امرٹسچن  نیج رٹسم

ف

ےاوں ےک اس ےک الوھکں 
ي 
ز

ج

ر

ج

ی
 

 ےگ ۔ اظنہم ررک اپںیئ ینویوک 

 ےگ ۔ رک اپںیئ ںیہن اسیدخہش  ے رہ ا ےھجم

ارمہح اسسن  ایمخ ن اسیرکےت اس ےن رگنن وک ا اسیاگل۔ا ےنھکیوک ن ینویاہھت ڈال رک رگنن ااھٹ رک  ںیم بیج  ی ٹنیپ

اخدنان ےس  ے  اشیہ ایاٹسر  ے   وکیئ ہیر ے ےھت رضرر  ھکیوک ن ۔اسرے الان اکم وھچڑ رک رٹسم نیج وھبل یئگ انیل

 انبےن ےگل ویڈیرطح وفوٹ ر ۔تہب ولگ اپولگں  ی

وک نرر ےس  ںاک وٹال ان اک اجبن اکپل اگرذ ےن ڑلویک ںنرران ڑلویک ۔ایس نے ںیکس اابخرات ںیم ہک اےنپ اقمیم ات

 ۔۔ ررک ایل یہ
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  اس ےن اہھت ےس ااشرہ ایک اںیہن ںین آےن

آےن  ںاےگ اہھت ڑباھےئ۔ارر ربڑلےک ڑلایک ےن ےباوش اوےن ےس ےلہپ ےلہپ آوٹرگاف ےک ےیل ںڑلویک

ابت  یڑپےھ اگ ۔۔بس ےس ڑب ںیم ینویےاٹسر ان  ی ےک وکیئ یھت بس وک وخیش وکشش  ی ےگل ہقلح وڑےن  ی

  ڑپےنھ اک افہلص ایک ےک دعب یھب ںویباکایم ےن اینت ےک رٹسم نیج

 آرام ےس یھت نس یتکس ینویےآنیھ یھت اریچن آراز اینت  ی اس

 اس ےک رگن زرشی۔دنچ ٹنم ےگل رف اھچ ایگ ارر آےت یہ ایآ رہ

 ے بس ےک  ایےگل ہک وکن آ ےنھکیرطف ن  ی ایس انب رک ڑھکے او ےئگ ارر وج انرھ اُنرھ ےھت رہ یھب اریھگ

  رطف  اھک اھت کیےک ادنر وبرڈ دنلب اوا سج ےک ا ےومابولئں راےل اہھت دنب ےھت ارر اس ےک ریھک

ے زرٹنیس ویار  ین زشیرف مکلیر

ھ

ی

ب

ے

 
ی

س

ک

ج

ي

 انشنیٹ یافنر 

  رطف  اھک اھت یوبرڈ ےک نررس ارر

 ار آمس وفزل وی

 رطح وبرڈ ڑپےتھ رہ ےئگ ارر رھپ ان دنلب ابگن وہقہقں وک ےننس ےگل آےن راےل ولوگں  ی ےین

اس رپ الان  ایاےگ رک ن اسنہ رپیپ کیارر ا وفراً اس ےک اپس آ یئگ ےس آوٹرگاف ےل ر ے ےھت رہ یھب ناعایل بج

  ام ھکل نرارمہح ےن اس ےک اسےنم آ رک تہب وخش او  رک اہک
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  اک رمزک انب اوا اھت ینویےیوج وپر اس ااسنن ےک اسےنم یھت رہ

 ین چنیھک ںیاکذغ رپ  ریکل یہ ےسیےن ا ناعایل

ھاۂرا  ام ہاےئہ ریکل ےھجم

م

ی

ب

  اہک اس ےن ارنر ںیم ںیہن ںی

 ۔ و رہ اکرڈ ےنب اکرل وک ناکھ نے رک ےقلح ےس ابرہ آ یئگ ایہار اس ےن   ام ھکل ن  ا

 رمکغہ رس رک آیئ کیاھت رہ ا لاس اک ایخ ارر وخن وک وجہم ےس نرر ےل یئگ یےک اپس ےس  زگر اریر رکیت روپرگنٹ

ے یز ے اس ےس ےلہپ اس ےن ےب  ای  ے اس اک  ام وھکلا الیئ

ف

ےےس اےنپ 
ي 
ز،

ج

ر

ج

ی
 س ںیم۔ا و ارمہح نگن رہ یئگ اھکیوک ن 

  ںیم یتنگ ںیہن متخ اویت  ںی اناںیئ ینتک

 ۔وک اگل رہ اس اک زماق اڑاراےئ. یگ نو اعایل رہ اس اک  ام وھکلا رک ےل یگ بج

 اب اےس دشت ےس ےنگل اگل اھت رہ اس  اک ولھک ا  ے ارر

 این ررہن وڑ وھپڑ ےک کنیھپ ایل ہااہ لیھک نل

ادنر ےس رہ اخومش اھت ارر  اک اظرہ اھت نکیل ناعایل ہیرہ بس سنہ ر ے ےھت  ایآےن راولں وک اول انب ےن ےین اس

 ےب لمع رک ڈاال۔ اھت  ارر  اےس یہ زماق و اس ےک اسھت اوا وج یلمع کیوسچ راہ اھت ا

 _اک_ہحفصی_ڈارئارمہح_ ی#
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ےن رہ رات اجب  رھپ ںیم یھت ںیہن نیپسچل رکےن ںیم یاملسمن ےس اشن کیےھجم ا ایےن اےس ااکنر رک ن ںیم

  ےسرایسپ

اانت لقتسم  اےکس اپس ےس زگر اجیت راتہ ارر ںیم اتھکی۔رہ رات رہ عبص رہ ےھجم نایڑھکا اپ اس اےنپ رےتس ںیم رپ

 رےتسرپ ڑھکا راتہ ےرہ ریم ااکنر رپ یھب ےزماج ےک ریم

و ں دعب ا یاردیرفس رکات رخ اسھت سب ںیم ےریم

ج

 ی
مہ
نن اےس راہں ڑھکے  کیےک رتق اپس اپس راتہ رھپ ےنتک 

  ایاپ ںیہن

 وسحمس  ی مک اویت ررینش اوھکنں  ی ےن اینپ  ںیم و

  راہ ںیہن ںھچک ویک ںیم راہں ڑھکے ہن اوےن ےس ن ای اےکس

  ے یہ اسیدخا ےھجم اتبےئ ا اھکیرطف ن ےن رس ااھٹ رک آامسن  ی ںیم

ے ںویارر رات دص رھگ راسپ آ یئگ ںیم
م
 ےرپ 
ئ
  او یئگ جظ

 ۔ ی روجن ےن رحتک ںیہن ےشبنج ےک وسا ریم  ی وکلپں

و  ایآ اھت اب ارگ رہ ےھجم عبص اشم رظن ںیہن او ایگ یرضرر ےیل ےرگم رہ ریم یھت او یئگ اس ےس تبحم و ںیہن ےھجم

ےن  ےب روجن او اجےئ اگ اس رات ںیم ہیاس ارہ  وریم اسھت ںیہن ےریم ہیرپ ارث او اگ اب ارگ ااکس اس یئانیب یریم

   ے ںےھجم اتلم ویک وسہا اےس اہں ےنہک ںیم



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 654 

 ارر رفق اغبل  ے ۔۔ ،ایتہب وخوصبرت اوں  ایرغمرر اوں  ںیم ایک

 انشتخ ااسنن او ا اوات  ے  ا۔ یلہپ نر ااسنونں  ی نکیل

زجہب  راک بس ےس ےب اایتخ ۔تبحم ن ایاین ہفسلف وخن وک اھکیس اسیےن ا وقت ںیم اس صخش  ی ایےیھت اقتیلب یریم ہی

   ے وخیب یڑب اس  ی یہی ے ارر 

 اب اےس اےنپ روتسں ںیم ناعایل

ئ

رہ اجاتن اھت اس صخش  ںیہن یہ اھکیاس ےن ن اظرہ رکات ےسیج ےسیرہ ا اھکین ےن ک

ےلہپ اسنہ ا رھپ ررال ا اےنپ اسھت زدنہ رانھک رھپ  انیرھپ کٹھج ن ےلہپ ڑکج انیل  ںی ںارر وخایب ںاخایم یسیا ارر ارمہح ںیم

 ان ےک ےھچیپ ربابن رکےن راےل ولگ رساب اوےت  ںی اوےت  ںی ےسیج کیولگ ا ہیےانینرر رک ےک رمنہ رک ن

  ہا ےت  ںی یہیاجےئ  اینسنھ رک نم وڈ ن اس ںیم اھبوگ و اپ رک ندلل نب اجےت  ںی

  ےھت ےسیج کیا ڑل ی آےن راال صخش ارر آےن رایل ںیم زدنیگ ارر اس  ی ٹیامررگ و

 نرپ رتس اھکؤ اعایل ارمہح

  ےنب رےنہ اک تہب وشق  ے رہ رتق اس اک رلیک ںیہمت اسیئ

 وک نوھہک نے ر ے او ۔ مت یسک یڈب ناعایل وھکیامترا اوں وخن وک ن ںیم رپ او رلیک یطلغ مت

  اوں ایو لکن آ ےس یہ نوھےک

  اجےئ یگ و یلچ  اجےئ یگ اسل رہ یلچ ہی
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  ےس ہہک وکس ےگ؟ آاسین و اینت اجےئ یگ یلچ بج

 ابلکل

   ے فلتخم اموحل ےس آیئ کیرہ ا وھکین

 وخن رغض اموحل ےس آےت  ںی کیاھت بس ےب سح ولگ ا ایفلتخم اموحل ےس آ اک وشرہ یھب ٹیامررگ

   ے ےب سح ںیہن رہ

 اوں ےب سح  ے و رھپ ںیم کیھٹ

  اوات  ے رانھک ہصغ اونپں رپ یہ نایاس رپ اانت ہصغ  ے  ںیہمت

 ے رہ   ے ونس ارمہح ایک ااسحس اوات  ے ارر ارمہح۔۔کیھٹ سج ےکےئل اہمترے نل ںیم رہ اوات  ے اسیئ الان

  ؟اویئ ںیہن ںرہ رھپ ھجم ےس نرر ویک یھت زجابت راتھک اوں ےب روقف ںیہن اس ےک ےئل ایک ںیم یھت اجیتن

ےھجم مت  ربخ ںیہن او اہمترے ابپ  ی ملسم وعرت ےک ےٹیب ریغ کیاہک ےک مت ا ںیہن ںویک ہی ررک رک ےن ےھجم اس

ے کیارگ ا اویت ہن  ی رتتیب یامام ےن ریم یرانھک ارگ ریم قلعت ںیہن ےس وکیئ

ی

 

 

اوات و  نرس ہن ایل املسمن ح

 اس رپ ڑھباک ںیہن  ے ںیم ایگ ولسک ایک اسیانب رک ا وقفاپلگ او اجات ےھجم ےبر اوات ںیم اسھت ایک ےاجےتن او ریم

 ےوھبل اتکس ےک رہ بس ھچک اجےتن اوےئ ریم ںیہن ہیےوخن رغض  ے ۔ںیم ےک رہ ینتک ںیہن ایاس اتب ںیہن ایالچ

 اسھت ریہ
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 یہ آات۔۔اصف رظن آات  ے ارگ نریتس رفق رظن ںیہن ںیم تبحم ارر نریتس نل وڑ ا اس اک دصقم اھت ۔ایک اریم ےسیج

   ی ےبزعیت ےسیک امں  ی یارر ریم یےک اسےنم ریم اریر رکیت ںیہن اک احلظ رک ےک ےب زعیت و نریتس یھت

اۂیئ ارتحام

ج

 ي
ہ

ی

ب
امں ےک اسھت تبحم  یارگ ریم ۔اسیئ یھب اجےئ ارر نل نامغ وسوچں ںیم ایک یھب ںیم رہ اوات  ے وج 

 امں زدنہ اویت یراتھک و آج ریم رکےن راال ارتحام اک رہتش یھب

 ے یٹوینویولھک ا ہاےئہ اھت نرتس  کیوک ا ارمہح

ی ی
ج

 Most wantedوک بس ےس ومٹس ران

ے یہیاوٹسڈٹن اس ےک اسھت  ے اس ےک آس اپس راتہ  ے سب  کیا

ی

 

 

 رہ آج یھب یریم اس ےک ےیل یھت ح

اس ےن ےھجم الذمبہ  لم ایگ اس اک نرتس نب اجؤں بج  ک اےس وبثت ںیہن  ے ہک ںیم اپس آیت ےریم

   ی ںیہن امں ےن یھب یتمہ و ریم اینت ریہ کٹ امرک رکیت ارر اخونں ںیم ریہ اھجمس ےھجم ےل رک رہ افم رھبیت

ز ہکنوبس اوا اھت مت ھجمس ےتکس او ویک ےس زنیم یدنلب یسک ںیم اسیئ

ی
ج

 
ھاۂر  ے ہن یہ رپررش اپیئ  ںیم مت ےن ڈگ ش

م

ی

ب

 ی

  ے ۔ ریہ ٹیامں امررگ

  ی نرکے اگ اعایل ایوکسن ےس وس اپ اھت اےس نس رک رہ ےسیک او ا ہاےیہ وک نھک اوا اےس آٹ آل ںیہن اسیئ

  راال اھت ےنیارر رہ رر ن یھت یمن آوھکنں ںیم

 وصحں ںیم ںیم

ئ

  نر رک ےنیل نر ہلصیف ےنیل اٹب اوا اوں ےھجم وخن وک تیمس ک

  ےن وپاھچ نامغ ےس  رکےن اج ر ے او اسیئ  ہلصیف

 امں ےک رجتابت ےس اینپ ںیہن
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 ۔ایاک نل رھب آ وسال رکےت اسیئ ہیمت اس ےس تبحم رک ا وھچڑ ےکچ او  و

 وسانچ وھچڑ اکچ اوں ۔ اس ابرے ںیم ںیم

  اک ومازہن رک ےک طلغ رک زدنیگ ارر امں  ی زدنیگ اینپ مت

 او ۔ ر ے

  طلغ اوا اھت رک راہ اھت بت یھب کیھٹ بج

اوٹسڈٹن وھچڑ  کیارک اہرس ا ےیل ےنے اتکس وج ریم یڈارئ کیا ںیہمت ناع وگ اوں اکش ںیم ےیل اہمترے

  اھت ایگ

 ۔ریہ وج اےکس اپس ںیہن دقر اجن ایگ  ی ہگج  اھک ےک اب رہ اس زیچ کیےن ا اس

  ے ان ںیم ھچک ںیہن  ںی اخیل اہھت یھب ےریم

  اکم ارمہح ےن ایک ہی ے ارر  اسےنم لھک یکچ ےریم تقیقح  ی ےن  اھک ہک  زدنیگ اس

   اھک یھب ہیاس ےن  ارر

 وخن وک اتبات رھپات اوں ارر ںیم اب رہ وس یکچ ایاتب ےن اےنپ زجابت وک الساتراہ اےس ںیہن ںیم

 الچ ااھٹ ناتب اکچ اھت اعایل اےس اتب اکچ، اھت اسیئ ںیم

  ہیےںیم یابت اس ڈارئ یآرخ ارر
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   ے یرپ اقمئ رانہ رضرر مایق نہایتبحم راعق اوےن ےس ز ےن اجن ایل ںیم ارر

 ںایڈارئ  ی ٹیامررگ ےتیوشمرہ ن ہیےوک یھب ٹیامررگ مت یت ےک اکرل ےس ڑکپا ایک ےن اےس ٹیش ناعایل اسیئ

 اگ۔ ںوھکین ںیم اگ مت ےنتک ااسنن نرتس اثتب او ےتکس او اسیئ ںوھکین ںیم انیےل اجؤ رھپ وشمرہ ن یھب

 ۔ انسنسٹہ اوےن یگل اس ےک مسج ںیم ابلکل پچ او ایگ اسیئ

_______________________ 

 ے  رتق اتگل ۔ےتلچ ےتلچ ابرش اوےن یتگل بک ےک رسن اوےن ںیم رھپ ےس رسن اوےن اگل اھت اانت رگم اھت یہ وممس

 ےس یہ آےئ نن ھچک  ا ھچک انسےن وک اتلم. اکش رہ ان ںیم ےک ابرے ںیم زشی ے رف اجیت رک یھب اس رھپ ےتلچ یہ

ارر رھپ اےس ڑسک رپ  یتیاک وبثت ن یھجمس نار نہایارر اس ابر ز ےس یتلم نرہ بس ہن اوات وج او اکچ رہ اعایل اویت

  ہن اویت ہن انلچ ڑپات وممس ےک دبےنل رپ اےس انایس اےلیک

 ہک رہ اس احل یھت یتص اکنل رک اےس دباع نےن رف یسک

۔ رہ ںیھت آریہ ںایلیےس دبت یزیت  آےن اگل اھت۔ اس ںیم ےس شیپ یتخس نہایاس ےک اسھت ز ن۔اعایلیھت آیکچ

 تخس ارر دبال اوا اتگل اھت۔ نہاینن رہ ےلہپ ےس ز

 "وک اننچ۔۔ کیےس ا ںیم ررں ے اسئ! نر ایپ اویت وصرت اجےتن او وکن یس نیدبرت  ی زدنیگ"

 "۔۔انیوک وھچڑ ن کیےس ا ارر نر ںیم"
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 "ےسجانچ او اس ےک اسھت وخش ہن رہ اپ ا۔۔  ے سج ںیم وصرت رہ اواجیت نیدبرت اہں ارر اس ےس یھب"

تمہ ہن  ،اینتریہ رریت زدنیگ ی،اسریرہ ریم تیصخش اوں اسئ،ایک وسچ وسچ رک کھت یکچ اےنپ ابرے ںیم"

 ںیم امیض ے۔ ریماک اکشر ریہ ی۔۔ ااسحس رتمکیتی۔۔ اےس دبل نہک اےنپ اموحل ےک الخف ڈٹ اجیت رک یکس

 وک وخش رھک یکس یسک  ے۔ںیم ایک اک دصقم زدنیگ یوسہا اھت ہک ریم ںیہن ہیےےن یھبک  ،ںیماقلب ذرک ںیہن ھچک یھب

رہ  ،سبینب ںیہن اینپ یھبک  ے۔ںیم ی ے ہک نررسرں ےس ےلہپ الان اننب رضرر نرتس یتہک کیا یہن وخن وک،ریم

 اہھت ںیم ے ے ریم وخنرغض، ےبسح۔۔ایک ،زمکرر اوں، وھجیٹ ،اوں ںیم رتق ےبہارے ےنب رانہ،ایک

 "۔۔؟

ھاۂرے اوھت ںیم"

م

ی

ب

  ی یاو۔۔ بج ااسنن وخن ےس وسالت وپےنھچ اتگل  ے و رہ وخن وک دنلب وسچ  ے ہک مت ایک ہیےے

 "رطف ےل اجراہ اوات  ے۔

ہن  ےبزعیت اعمرشے  ی ےےک اسےنم ریم اری۔۔ رایک ےک اسھت ایک  نےن اعایل اسئ۔۔ ںیم یدنلب یسیک

اوں، ررہن  اگلںیم  ا نج رپ ارتحام  ی اوےت  ںی اافلظ و ریہ یرکن لھک رک ےبزعیت  ی  نےن اعایل  ۔ںیمۓاواج

 ۔ ںیمیتھکیلکش ہن ن رمع ارمہح  ی یو اسر ہگج اویت  ی ناعایل و بس کتہ  ے۔ ادناز۔۔ آراز بس۔۔ ارگ ںیم

اسولں  نج ےس ںیم ولگ  ںی ےسیتہب ےس ا  اخدنان ںیم ےریم ،اہجں ارمہح اویت یتیوھچڑ ن اس ہگج وک یہ

  ی ،یلم ںیہن
 
 

ج

نل  اوھنجں ےن ریم بس ولگ رہ  ںی ہی۔۔ ایل رک ہنم ریھپ ھکین  اںیہن ،ایک السم ںیہن ،ابت ن

اھک
ُ
 بس اجیتن  ابرے ںیم ےنرتس وج ریم ییریم ہک اکجل  ی وھکین یااہتن دنسپ یریم ،یھت  ی زتلیل یاھت،ریم این

 ارر زماًاق ےنہک یگل ےنن ریم کی،ا یھت

ئ

ھاۂرے اسھت لچ ریہـاسھت ےتلچ ےتلچ رگ گ

م

ی

ب

رگ ا و اھت۔"ارر رھپ  یھت "
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ےڈ ۔ اس ےک افنر  ی ی ابت ںیہن ےن اس ےس یھبک ںیم اس ےک الھک انمےن رپ یھب
ب 
ھ

ی

ئ
ے 

ئ

ےن اس ےس  ۔ ںیماوگ

 ۔رضررت یھت نہایاس ےس ز یہکبج اےس ریم رصف اوسفس ایک

ےس  ۓیےک رھکنرے تخس رر ن۔۔ سب اعایل۔۔ ںیماوئ۔۔ ںیم راتہ  ے ہک ےھجم فیلکت نایےہیےھجم سب "

اک  نارر اعایل ا ے۔ ریم رکف ریتہ ینتک اوں۔ ےھجم اینپ اجیت وک ےل رک ھٹیب اس فیلکت  ے۔ ارر ںیم اویت ےھجم فیلکت

 ے، اسنانھ ےس  اتیعمج رکےک رہ ن ےسیپ نہایےک ےہل بس ےس ز نایاجےتن اوں، اسنانھ وک آر ،وکئ اقمہلب ںیہن

 ے   ے۔ رہ انتک ذنیہ  ے الچات ںیہن  بک او ا  ے۔ رہ ڑھباتک ںیہن یرسرج  ی نایراتہ  ے ہک آر نایاےس  نہایز

 " ے۔ اھکسات  ے۔ ارتاات ںیہن۔ رہ  ںی سک دقر میظع الت ے، اس ےک ایخ اتجات ںیہن

 ۔یھت یتکس ںیہن ہک ارمہح اجن یہ اب ولعمم اوا ے ارمہح؟" اسئ اانت رسفنہ اوایگ بس ںیھمت ہی"

 ایھچ اری ے۔ ےھجم ر ھچک اقلب ذرک ںیہن اسئ! اہک ا ےھجم اوسفس  ے وخن رپ ھجم ںیم یھت ولعمم و اھت، دقر ںیہن"

اوں  اوں، اس ےس رکسما رک ابت رک یتیل اس ےس اکم ولکنایتیل   ے و ںیم رضررت ڑپیت ےھجم اس  ی ،یتگل ںیہن

 ےسیک اس ےک ابرے ںیم ۔ اےس ولعمم او ہک ںیماوںےوسیتچ ےس اس ےک ابرے ںیم رک  ادنسپي  یگ ارر ہنم ریھپ

ھاۂرے اسھت ا وسال وپےھچ۔"ںیم یہ کینھک او۔۔ رہ ھجم ےس ا او و اےس یھب وسیتچ

م

ی

ب

 " ے؟ رُبا ایک ایکاسیےن 

 " ے۔ انمتقف ارر دگنسیل ہیاوں۔  نب اجیت وخن یہ یھب یراوں ارر اچیب بس ےک اسھت رُبا رکیت ںیم

ارمہح ! ااسنن بج الان ااستحب رکات  ے و رہ رتق تہب اخص  او۔۔ نکیل لکشم رتق ےس زگر ریہ کیمت ا"

 "اوات  ے۔
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اتبؤ، ولوگں ےس بج  ابںیت ایھچ ایھچ ےئن اموحل  ی اںیہن اےنپ رھگ راولں ےس ولم، اجیت ںیہن ںمت اپاتسکن ویک"

 "۔وطر رپ ااھچ وسحمس رکریگ ۔۔ مت ذینہےتگل  ںی یہ رہ ربے ارر بیجع ۓ ک الم ہن اج

  "۔؟رایعق ایک"

۔ رکیت ےھجم دنسپ ںیہن ہیرک ےھجم اتگل ہک  ھکیاےس ن ،ےس زگریت بیرق ےبج بج ریم ڑل ی کیا ںیم ینویےاہں،

سج رپ اہکل  ایرہعق ن کیرطف ےس ا ےن ےھجم اس  ی ٹنیاوٹسڈ کینن ا کیاتلچ راہ، رھپ ا یہ ےسیابمل رعہص ا کیا

 "۔۔؟ںرکےت۔۔ رپ ویک اھت۔" مت ےھجم دنسپ ںیہن

رہ تبثم زجےب ارر وسچ رپ ہلمح آرر  ہیےک  ں ے ویک راک الہپ ایھتہ نارر ااہبم اطیش رکےت  ںی اافےلص ااہبم دیپ"

 "تچ رک ڈااتل  ے۔او رک اےس 

 "آراہ  ے۔ ارثریِاس ااہبم ےک ز ںویک ناعایل ھک ر ے او اسئ! نکیل مت کیھٹ"

 "رک اتکس۔۔  اتبئ وکئ ابت ںیہن  ی یسک او ارمہح! ںیم مت اجیتن"

 "ےھجم وکئ وشمرہ نر۔۔  ے نکیل کیھٹ"

ظفل  ےسیرکاتکس۔۔ اس ےک اپس البہبش ا وشمرہ نےاتکس اھت وج بس کیھٹ ایک اسیرہ اےس ا رک رہ ایگ ھکیاےس ن اسئ

 ےھت ہن اجنر۔۔
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ے ہاےیہ اوین ںیہن ریتہب ن"

ی

ی

ج

اۂری ےہک اب

 

ااجزت  ہن  ۔۔ ارر رفاق وک رتصخ اوےن  یۓرپ رفامن اغبل آاج ط

 "ےلم۔

ڑپاھ اھت۔ اہکں۔۔ اہں  ہلمج اس ےن ںیہک ہیآراہ اھت  نای۔ اےس اانت ہک ارمہح ےن نس ایل ایاوےل ےس ڑبڑبا اسئ

 اج ا ارمہح وک سحن اگل۔ ۓال ۔۔ اس ےلمج وک اامعتسل ںیمںیم یڈارئ ارک اہرس ےس ےنلم رایل

-------------------- 

اےس ااسحس اھت ہک ااکنر انتک  کنرکاتکس اھت ویک ۔ رہ رہ ابر اےس ااکنر ںیہنےل آئ یھت ےفیک ےک ےیل اےس اکیف اریر

 نہ اوات  ے۔ او فیلکت کیھٹ یھب

 ابرش وھپار  ی ،یھت اشم رات ےک اسھت اج ےنلم رایل ،یرشرع رکن ےک دعب اوہنں ےن لُپ رپ لہچ دقیم ےنیپ اکیف

ے وچبں  ی اریارر ر یھت وصرت ربس ریہ
ھ
ّ

ج

ئ

ج

ب

۔ اسھت اےس ررس ےک یھت ریہ ھکیرطح رس ااھٹ ااھٹ رک آامسن وک ن 

 ۔یھت اتبریہ اھکونں ےک ابرے ںیم

 "و ررس ولچےگ  ا؟ ںیم ںوھچویٹ رکسمس  ی"

 "ےگ۔ ںیرطف رفس رک امام ےک اسھت اج ا ہااتہ اوں، مہ رگم العوقں  ی ںیم اریر ںیہن"

 "؟آںیتکس رہ ررس ںیہن ایک  ے۔ نکیل کیھٹ

 " ے۔ ںیہن کیھٹ ڈنھٹ ان ےک ےیل نہایتہب ز"
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 "ےک دعب۔۔؟ یرھپ ڈرگ"

 "و تہب رتق  ے۔ ایھب"

 "ےھجم اہں ھک نر  ا۔۔۔ مت تہب رتق ےلہپ یہ"

 ارر اھت۔ راہ اھت۔ رہ ںیہک ھکیوھپار ن ےک ابولں رپ رگےن رایل اریاخومش ر رہ

 "الاور آ ا ہااتہ اوں۔ ںیم"

 "ں؟ویک"

 "ہن آؤں؟ ںویک"

 "رےتھک۔ ےک رفس اک ارانہ ںیہن ایشیمت ا مت ےن و اہک اھت ہک ایھب"

  "ابت رک راہ اوں۔ الاور  ی راتھک۔ ںیم ںیہن ےک رفس اک ارانہ اب یھب ایشیا ںیم"

 " ے۔ یہ ںیم ایشیالاور ا"

 "۔ۓاج ایالفٹئ ےس اج  ے اہجں یلہپ اٹپ ٹسل ںیم یریم ،ںیہن ںیم ایشیالاور ا"

 "۔اوےت  ںی رھچم یھب الاور ںیم ےسیول ر ھکیااھچ۔۔ ن"

 "او۔ رک ریہ یہیاو۔۔ اہں مت  مت ےھجم رھچمرں ےس ڈرا ریہ"
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ل ںیہن"
یلک ب

ےاوں۔۔ مت ےن ڈ رصف ربخنار رک ریہ  

ئ

 

ااسنن وفراً ےس ےلہپ رماجات  اک  ام انس  ے اس ےک اکےتٹن یہ ی

ل ٹھج ٹپ
یلک ب
 " ے۔۔ 

ےراال ڈ ےنیامر ن یوفر اسیا و الاور ںیم"

ج

 

ےاک رہ ڈ ےٹنھگ و ن ای  ے ررہن نر نیت ی

ج

 

 ے رمےن ےک  اتیرھچم نے ن ی

 "۔۔ےیل

ےڈ یپ آیئ یاپس ر امہرے

ج

 

 "ہن رک ا۔ تی ے۔ اےنپ رکس رپ الاور آ ا ھجم ےس اکش ی

 اکاتٹ۔۔؟؟ رہ الاور راولں وک ںیہن ایک

 رپ ہلمح آرر اوات  ے۔ یکلم  ے رہ ریغ وصختیص و ایکس یہیےںیہن

 "۔اوں اگ اس ےک ےیل یکلم ریغ یھب ںیم الاور اجؤں اگ و ایک بج ںیم"

ےڈ"

ج

 

 "۔۔؟ےک ےیل ی

 '۔۔الاور ےک ےیل ںیہن"

 "۔۔ںیہن ایربف وک اجےتن او ا، رھپ ہن انہک اتب  ی ررس"

 "اہں'اس ےک اکےنٹ ےس ااسنن رم اجات  ے۔"

 "!۔۔۔ناعایل ںیہن اہاہاہ، ربف اکیتٹ"

 ۔یھت اج ریہ ارر یتسنہ یھت اریاک اکشر اوا۔ رہ ر یرھجرھج یس یکلہ
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ےک، رصف  رطح لسھپ اجےن راےل زدنیگ  ی تیےس ر اھت، یھٹم ںیہن وک اانت ابمل رعہص انس یھب ےن و ردیل ںیم

 ارر نررسرں ےک ےیل ایرہبہ رک ن اس ےن ےھجم اےنپ وساےئ بس ےک ےیل یہ ارر ان دنچ اسولں ںیم دنچ اسل یہ

وج اس ےک اجےن  رہ ادتبا یھت ہی۔ یھت اویئاس ےس الکمہم او ا رشرع  بج ںیم یھت او یئگ بت یہ و ںیم وگیگن

 ۔ےک دعب ااہتن وک یچنہپ

اوں،  رک اجیت رھپ یطلغ اوں ارر ہن رکرں، ارر ںیم رک یکچ ںایطلغ اوں اینت اوں و وسیتچ یتھکیوک ن ناعایل ںیم

وک  ےھجم یسک ںیم اوں ارگ ن ای رہ اسسن ےک اسھت رکیت اینپ یطلغ ہیےاوں۔ ںیم آوسن اہبےن یتگل ےک ےیل ردیل ںیم

 ںیم ںوقیےک زہاررں رط ےنیہک"وخن وک متخ رکن رکرں یگ تحیصن اجےئ و ںیم ایرکےن اک ومعق ن تحیصن

 ۔ںیارر ذجےب اک ااختنب رک یسک ۔۔۔زدنہ نروگر اوےن ےک ےیلہن رںیھک ےس"تبحم" وک بس ےس آرخ رپ یھب

ہن  ادنیھ یسیا نکیل اواجیت ادنیھ ایشدیپ رہ رتق اتلچ اوا رظن آات  ے۔ ںیم رمکے ےک رھگ ںیم کیاس ا ےھجم

ےب  یسیےھجم ا راال صخش رہ ہگج رظنآےئ ۔۔۔و ایک ےنیاےس ناکتھر ن رظن ہن آےئ، نکیل اٹیب اہک ےھجم ریم اویت

ے رپ وکڑے ںیہن یراایتخ
 
 
 

 ۔۔رباسےن ہاہ

 ۔وھپار یٹیمس ابرش  ی ںیم یلیھتہ ےن اینپ ناعایل

 ۔اعمف ہن ایک وک اس ےن یھب یرےب اایتخ !" اینپاریےگ ر  ے مہ رضرر ںیلچ کیھٹ"

ۂ وگن ںیم ارر امام رہم  ی اینونں دعب رہ رات وک لٹش اکک آ دنچ

ی

 
رپ  ارویراہ اھت رھپ ن ھکیراہ۔ رہ تھچ وک ن  رس رھک رک ل

 ۔ےس ابرہ ےنکٹھب ںیگل ڑھک ی ںیرظن اگل رھپ اس  ی ےنھکین ریوصت یگنٹ



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 666 

 التش رک او۔۔؟ ایک

 امرہ او اکچ  ے۔ اتہک  ے رہ ابت دبےنل ںیم کیھٹ آپ وک ھچک انب رک الھکؤں ؟" اسیئ "

 "رات ےک اس رتق۔؟ "

 "رتق اوا  ے؟ ایک"

ےس ابت  نونں ےس یسک اخومش او ہک ےھجم گل راہ  ے مت ےن یئک ےسیآےئ آناھ ہٹنھگ زگر اکچ  ے ارر مت ا ںیہمت"

 زابن ناھکؤ ، اس ںیم ر ےت او، ہنم وھکول ارر ےھجم اینپ یہ ےسیمت ا یھب ںیم ینویہک  یھت اتب ریہ نیا  ی ںیہن یھب

سلہ اواگ۔ رضرر وکیئ
م

 

 ۔یےس ہنم وھکل رک زابن ناھک ن یےن رفامربنار اس

 " ے۔ وقت ابیق ینتک ےک اپس اجؤ زرر ےس الچؤ ےھجم ولعمم او ہک مت ںیم اب ڑھک ی"

وفن اھت ارر رہ ڈنھٹ  اظبرہ اس ےک اہھت ںیم یھت ریہ ھکیوک ن ڑھک ی ایس ی۔۔۔ابرہ ارمہح ڑھکایےک اپس آ ڑھک ی رہ

 ۔یھت لہٹ ریہ ںیم

  ڑپات۔۔ آاجؤ الچہن

 اگل راھک  ے۔۔"؟ ےک ےیل اجوسیس یوک آپ ےن ریم نی۔۔اایگ راسپ آرک ھٹیب رہ

(Note ! Aik Khas Members Ki Requst Pr Ye Post Kiya) 
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  اک رصنع اوا رکات  ے رہ اہکں  ے؟ رنیم وج اخیص او ر ے او؟" مت ںیم ںویک ینیشم اتبؤ اےنت ینیشم ہیوھچڑر"  اےس

 ربا  ے امام ہیرر اریم ایک

 ے مت ےن ااکنر رک ےک اس اک نل  ایرپوپز رک ن ےن ںیہمت ڑل ی یسک ںیم ینویےایراال  ےنی ے ۔اہسرا ن بیجع ںیہن ربا

 ااسحس او ر ے او ۔ وڑا  ے ارر مت اس ےک ےیل

  وکشش  ی اس ےن ےنسنہ  ی ںیہن

 ۔  ںی ےس دبےل ےل ےیل ںو مت ےن ان آھٹ نس ڑلویک ایاس ےن ااکنر رک ن وک رپوپز، ایک مت ےن یسک ایک و

 امام  اسھت  ےلچ یگ ےریم  ںیم ںوھچویٹ  ی رکسمس

  اہکں اھبنسےتل رھپر ےگ ےھجم

 ارمہح بس لم رک اج ا اریمت ر اکرل

   ںی یتیرہ ابر ااکنر رک ن آپ

  ےل رک اج ا ہا ےت او؟ نڈیمت ےھجم وس ایک رک ا ہایتہ ںیہن ناشیرپ ںیہمت رکیت ااکنر ںیہن ںیم

  دنسپ ںیہن نےھجم وسڈیئ ںیہن رہزگ

 اہک اھت ۔ بج مت راسپ آےئ ےھت و مت ےن ایک نانتک دبل ر ے او اعایل مت

  دنسپ  ے ہک ےھجم ںیہن ہیےاھت تقیقح یقیقح ریغ نایب رہ
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  اس ےس ےلہپ ےک بس ہاےیہ رک ینیل یاشن یو دلج ںیہمت

 ےنگل ےگل۔ یرضرر ریغ

  ںیرک  ارلم ااسنن اوں امام رکف ںیہن کیا ںیم

   ے؟ یتگل ارمہح یسیک ںیہمت

  ا؟؟؟؟؟ری ے؟ اس ےن وفرا اہک  ر یتگل یسیک اریوک ر آپ

  ے ہک رہ ااسنین ہیےوخیب یڑب ینررس  ے ۔ایکس ابت زعت رک ا اجیتن ی ے بس ےس ڑب ھجمس نار ڑل ی کیرہ ا یج

 ے رہ دسح رکش ےس  یتیر ردمن وک ایت  ی کیرہ رہ ا ایےن اےس ےب رغض ارر رپولخص اپ  ے ںیم وک یتھجمس تایسفن

 امام۔  ںی ںوخایب یتہب اسر اپک  ے اس  ی

راکتل مت  ہیےایآ ںیہن ھجمس ںیم یریم راکتل رک ر ے او۔نکیل اس  ی ےسیج ابت  ی ےسیا  ی ارینم ر کیےن ا مت

 ۔ وخن ےک ےیل ایے ی ےیل ےےن ریم

 ۔ےک رہچے ےک بس رگن وچنڑ ےیل نابت ےس اعایل یآرخ

 وج ےھجم  ا دنسپ او۔ ااسنن ںیہن اسیا وکیئ ںیم ن ای

 اوں ۔ تبحم اک رہتس اکنل یتیل رطح اقلب رفنت ولوگں ےس  یھب ہن یسک یسک ںیم

 ےک ۔۔ کیرکات امام وساےئ ا ےس رفنت ںیہن یسک ںیم
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تبحم وکرا  اس ےس امہ  ے ےک مہ ونتکں ےس رفنت رک ےکچ  ںی ونتکں ےس تبحم رکےن ےک اقلب او ےکچ  ںی مہ

   ے او ہن او  رفنت وکرا اویت

  نب اتکس ںیہن ٹیامررگ رک اتکس ںیم اس صخش ےس تبحم ںیہن ںیم

  اھکیےس ن یگاوہنں ےن تہب دیجنس رک ریہ ابت ںیہن رصف اس  ی ںیم

   ںی ابت رک ریہ ہتپ آپ سک  ی ےھجم ںیہن رھپ

  وک ےل رک تہب وسہا رکر ےگ ٹینن امررگ کیےک مت ا نڈر اھت اعایل ےھجم

 .؟؟ وسانچ ربا  ے ایک ےک ابرے ںیم امام

 یاہمتر ارالن او ںیم یوسانچ مت ریم وج اس ےک  اسھت اوا اس ےک ابرے ںیم وسانچ ںیہن ےک ابرے ںیم ٹیامررگ

  اوں اچہپیتن رحتک یھب  ی یلتپ آھکن  ی

  وہکں یگ یہی۔سب وپوھچں یگ ںیہن یھب ےن ایھب ںیم ںیہن وپاھچ یہ ہیکمچ اہکں مگ رک آےئ او  آوھکنں  ی ان

 ونب وخن وک رتق نر رپوکسن راو دلج ابز تیم

 امام۔۔ دلج ابز و ںیہن ںیم
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 اتلچ۔"رہ اخومش اوایگ ارر ںیمہ مہ اواجےت  ںی ضعب اعمالمت ںیم اوں،نکیل ںیم اہں
 
 

ج

 کی۔ اوخن وک ہتپ ن

 ےنجب اگل۔ ہلمج اس ےک ذنہ ںیم

 ریغ ینتک ہک ںیم ایاثتب رک ناھک ہیاوں رھپ اس ےن  یسک دقر رضرر اس ےک ےیل  ہک ںیم ایاتب ہیاس ےن ےھجم  ےلہپ

 ۔یھت یرضرر

--------------------- 

ارر  یھت یاےس ن رمق راسپ رکےن ےک ےیل رہم ےس رقض یل یاھت۔ ارر اوہنں ےن ڈیل اک ااجڑ الپٹ کب ایگ نانا

 " رمق ہک رہ نامئ وک نے ےکس۔ دیھچک زم

 "۔نرں یگ ںیم وک ےسیپ نامئ

 "و اےس نےنر ارمہح! مت رصف نل اگل رک ڑپوھ، ےبکش اجب وھچڑ نر۔۔  ںی اب بج ےسیپ"

 "۔۔رکرں یگ وخن یہ رہ  ںی  ںی ےن اےنپ ذہم ےیل نانا ! وجاکم ںیم ںیہن"

ھاۂرا آرخ"

م

ی

ب

اوےن  ناشیرپ اب ارخااجت ےک ےیل وشمرہ  ے ہک مت اجب وھچڑ رک ڑپوھ، ںیھمت ااسل  ے ریم ی

ھاۂرے ارر ناہین ےن بس ےسیپ  ے، ںیم رضررت ںیہن  ی

م

ی

ب

 "۔رےھک  ںی ےک ےیل 

 "۔ہاےیہ ےھجم ھچک ںیہن ںیرھک ن ےک ےیل بس ناہین"
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اب ےس ےلہپ  ک مت تہب وخش وخش ھجم ےس  ابرہ آ ا اھت مت آںیئگ ارمہح۔۔ ںیھمت ہاےیہ ایک و اب ںیھمت"

ھاۂرے تہب ےس  اناس ریہ نونں مت اس ےیل ،ےلھچپںیھت رکیت ایک ابںیت یتہب اسر

م

ی

ب

ےلچ ےئگ،  زولیف ینویہک 

ھاۂرا آرخ رہج وکن یس اب یئن

م

ی

ب

 "رک رصف ڑپوھ۔ اگل۔۔ نل ںیم ینویاسل  ے  ی ے ےھجم اتبؤ، 

 "اسل  ے۔ یآرخ اک یہ اسل  ے۔ اتگل  ے نانا زدنیگ یآرخ اریم ہی ے ےھجم، نای"

 "او۔۔؟ رکےن یگل ابںیت یسیاب ا"

 "۔ بس متخ اوا اس اتگل  ے۔آیئ رظن ںیہن اس ےس آےگ ےھجم زدنیگ نانا !نکیل ولعمم ںیہن"

 "!او ارمہح۔۔ رکفدنم رک ریہ دیرطف ےس زم مت ےھجم اینپ"

 ے،  ےنگل یتگل یھب ی ے و وفراً رب یتگل ایھچ اوں، زدنیگ اوں و وفراً مغ زنہ اواجیت وخش اویت ںیم نانا ! یھبک"

 رطخ اک اویت تیفیک یسی ے ہک ا یتہک الکس ولیف کیا ی ے ہن ہاہ۔ ریم تمہ ریتہ اھبےتگ اھبےتگ رھپ ہن ےنلچ  ی

 "۔اُس رطف اجےت  ںی ہنےرطف آےت  ںی ،اسانکرے ڑھکے اوےت  ںی آپ یسک  ںی

۔ یآراز رھکنر سک رطف اج ا  ے او اتبؤ ارمہح۔؟" نانا  ی ںیھمت"

ئ

 اوگ

 ننرونں ےک نرایم ،ایولتار وک اس ےن رگ اجےن ن اتبؤ۔"رس رپ یتکٹل اپس ےسیک ے ے ریم بسح بسن ںیہن"

 ۔رتق ایل نانا ےن اکیف  ابت رکےن ںیم وکست راہ ایلگ

 ۔یھت  ادیپ وحہلص ازفایئ وکن  ے رہ؟"ان ےک ادناز ںیم"
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 "نرتس۔"

 ۔نانا ےن رھپ رتق ایل ابت رکےن ںیم ایلگ"ےـ ے رشرع اویت نرتس ےس یہ رخایب"

 " ے۔ رک ایل و مت ےن ہلصیف"

 "راہ۔ اانت آاسن ںیہن ۓیل ےاوں، رہ ریم ےس اتب ریہ آاسین وج ںیم ،ہن وپںیھچ ہیھجم ےس "

ھاۂر ہیامستع رپ  یریم"

م

ی

ب

  "۔اوں یگ ابںیت ہیو  زگرا اواگ۔ مت اپاتسکن آؤیگ زابن رپ ںیہن یانتج رگاں زگرا  ے 

 ے ہک اس رطح نرر  ایھچ ظاایتح سب اپاتسکن آاجؤ۔ آپ  ی ہک ںیم ۔"نانا ! آپ ہا ےت  ںیےس یسنہ یخلت رہ

 نرر ایلیک اینت ںاہیوج  ںیم ،آپ ےک اہوھتں ےس لکن اجؤں یگ ۔ ںیمیگۓرکےن ےس ابت ڑبھ اج ابںیت ےھٹیب

 و آپ ایک ںیہیے ی ںیہیاوں ارر ارگ  رک یتکس اوں۔ ھچک یھب

ئ

 "ےگ۔ رکںیل رہ گ

 ۔این  ےن وکئ وجاب ںیہن نانا

 "۔ارر آپ اخومش  ںی یابت ھک ن یڑب ےن اینت ںیم"

 

ابت    ے ہک اس ےک ابرے ںیم وکئ رخایب یسیرضرر ا اوں ہک اس ںیم اجن ایگ اخومش راو ارمہح ںیم مت یھب"

ھاۂرا ادناز ا

م

ی

ب

 " ے۔ اسیرکےت 
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ااھچ املسمن  کیااھچ ااسنن ارر ا کیرہ ا اجیتن ںیہن اس ےک ابرے ںیم   ے ارر ںیم وعرت اک اٹیب یئاسیع کیرہ ا"

 " ے ہکلب۔۔۔

ے اپاتسکن ںیم ارمہح ںیم"

ی

ی

ج

ھاۂرا اب

م

ی

ب

اۂری ے

 

 "ـاپاتسکن آ ا  ے رک راہ او۔ ںیھمت ط

 ےٹنھگ  ۔رہ اخومش اوئ اس ےن وسحمس ایکیھت رہ وعق رک ریہ سج  ی ادنار الان ایل ریہ نانا ےن یھب ارر

ئ

ہک رہ ک

 ،ہکیھت ۔ رہ نانا وک اتب ا ہایتہرک یتکس تمہ ںیہن نانا ےک اس ادناز ےک دعب وبےنل  ی  ے۔ نکیل تب ےنب و رہ یتکس

 رطف ڑباھیت ارر نر دقم اس  ی یھت دقم اس ےس نرر اجیتےر ے رہ وج ہا وکلپں ےس ااشفں نچ یل  ی اس ےن یسک

ہک ان اک اس رپ ارر  یھت اتب ا ہایتہ یھب ہیاوئ  ے ارر رہ نانا وک  یاےکس اسےنم اج ڑھک رہ ان نیع یھت رھپ ٹلپ اجیت

رز  ی ہک اب ارگ رہ یٹلپ یھب ہیراہ ارر  ںیہن روخن اس اکوخن رپ اایتخ

ی

 ھی
ب

ہن  ر ے یگ اکم  ی ےکہن رہ ان  ،یگ ۓنب اج و 

  ے  ا۔۔ نانا ےس ابت  ی  ے و یہ اےنپ۔۔ اس ےن اانت بس اجن ایل

ے اپاتسکن ںیم ارمہح ںیم"

ی

ی

ج

ھاۂرا اب

م

ی

ب

اۂری ے

 

 ڑپا۔ےانہکےےسےرھپےوکےنانا"ـرک راہ اوں ط

یے ےیوجاب ن اوا اس اک نل ایک یھب ،نھکنانا ےک ادناز رپ ہصغ آایگ اےس
ب
ے
ی 
ززے

ج

ع
رہ ڑھبک رک  نکیل ۓالگ آف اواج 

 یکس ہیوخن وک 
 
 

ج

 ۔ےنہک ےس ررک ن

 رحام رکولں اس نررازے رپ نکتس نرں وج رصف رمےن راولں ےک ےیل وخن رپ زدنیگ ںیم آپ ہا ےت  ںی"

 "اتلھک  ے۔



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 674 

ن ےک دلج رہمابن اویت رانھک وبڑوھں رپ امت انب یسک نایےیھب ہیاو ارمہح ۔۔! رھپ  ابت رک ریہ رمےن  ی"
ّ
 رتن

 " ے۔

۔ اہجں  ی ارمہح

ئ

  اہتں رہ گ

   ےلچ ےئگ۔ نانا

۔ اھکیاو۔؟"اسنانھ ےن رمکے ےک آےگ ےس زگرےت اےس ن یھٹیب ںویک ےسیاوا ا ایک"

ئ

  وپ ادنر آگ

  " ے۔؟ اوات  ے اسنانھ ہک ےنگل اتگل  ے ہک سب اب زدنہ رےنہاک وکئ افدئہ ںیہن اسیوکن اس اقمم ا ںیم زدنیگ"

 ۔یھت ۔" اسنانھ ھچک ھچک ھجمس ریہرک ا ہاےیہ  ںیہن رک زگرے وج ںیمہ اسیبج مہ ھچک ا"

 "؟ ایک اسیا"

ےک اپاپ  نایاھت، آر وسحمس ایک اسیا ےناےنپ ابرے ںیم  ںیم نکیل یتکس ھچک ھک ںیہن نررسرں ےک ابرے ںیم ںیم"

امن ر ے ےھت، رھپ مہ ےن وخن  رھگ راےل ںیہن ے۔ مہ نر فلتخم ذاوں ےس ےھت۔ ریمیھت  ی یاشن ےس دنسپ  ی

 ے۔  دبناع یگل امات اتپ  ی ےاوا، ےھجم اگل ریم مولعم ےک ابرے ںیم یرامیب  ی نایآر ارر رھپ بج ںیمہ ،رکیل یاشن

رہ  ،یھت ابت یہک کیامں ےن ا یریم رہ ےھجم اعمف رکےکچ ےھت نکیل ،یھت امگن یکچ اعمیف ان ےس ےلہپ یہ ںیم

 "مت ےن وبںیل

ھاۂرے ننمش ںیہن ارر اب ںیمہ یل یج وخیش و اینپ 

م

ی

ب

رس   ےھت سب امسج ںیم الان نھک رمن ےمس  ک اکانٹ  ے۔ مہ 

 "اکٹ ڈاال۔ننھ نرتل تمسق ےس،امن امسن امسج ےس۔ ااھٹ رک انلچ اھت۔مت ےن امہرا رس یہ
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و ہ
لظ

ج

ع
 یھت یھب  ےھت،طلغ ںیم ںیہن 

 
 

ج

ارر ارالن ارگ آےنم  اتگل  ے ارمہح امں ابپ اسیےھجم ا ں۔ ہن اجےن ویکن

 اتیےس امں ابپ اک اسھت ن ۔۔ و وگھبان ان نر ںیمکیھٹ طلغ اوں،ارر نرونں یہ اسےنم اوں ارر نرونں یہ

ہن  اپس رشیم ےےن وسہا اھت۔ ریم ںیم رتقاوات۔۔ اس  وج امن امسن ان اک اوات  ے رہ امہرا ںیہن کن ے،ویک

 "امات اتپ ےک اپس ان اک امن امسن اوات۔ ےہن اوات۔ ریم یھب نایاوات ، آر

۔ اہجں  ی ارمہح

ئ

 اہتں رہ گ

رہ وفن ہن ااھٹےت، الگ ہن  وفن اکزلرکیت یہ ۔ رہ ینتکیدنب رکن یہ نونں نانا ےن اس ےس ابت تیچ اےلگ

 وبثت اھت، اک یلمع  ارایگض ان  ی ہیاوےت،

و رہ اجن نے رک وبثت  ایانس ن س ےن ہلصیفابت رکےن رپ ارمہح وک اس وصرت احل اک اسانم اھت۔ ا ایھب رصف

 اوئ۔ تیج  ی یےس ڈبےھ دض ںیم ںوینر دض وھکیےگ ہک ن ںین

 ۔ےن اس ےس ابت  ی ناہین

 "رک ر ے۔  ںیہن ےس ابت یہ ۔۔۔ رہ و یسکاسیااہ  ے نانا ےس مت ےن ا ایک"

 "اھت۔ ےس ااکنر ایک ےنیل ےن ان ےس ےسیپ ںیم"

 او ارمہح !ہک نانا وک ااکنر رکےن یگل یڑب اب راہں اج رک مت اینت"

ئ

ھاۂر او گ

م

ی

ب

 " ا؟  ںی  و اجن  ے نانا ںیم یاو، 
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و اب۔۔ اس  اجن  ںی ہک نانا اس  ی یھت رکیت ۔ رہ العن ایکرطح یگل ابت اےس ڑپھت ی ہیے،یھت زنط رک ریہ ناہین

ےھت  رک ر ے ےھت،سب رپاےن روتقں ےک آنیم  ںیہن لیم کیلب راہ اےس۔ رہ اےس زجابیت ںیہن ںویک لاجن اک ایخ

 ےکس۔ ابت اھبنسل ںیہن یڑب و سب اینت

 امں۔۔ الاتپ ابپ۔۔ رھگ ہن اخدنان،  ام ہن اشنن۔۔ یئاسیع

 راوں ےس رہ ھکل ریہ یتیوک ن نوک سک نل ےس اعایل امتان اغیپ رہ

ئ

 و اینپ اجن رپ رمح رکیت رہ نانا  ی یھت وج ک

ارر  یھت وکشش  ی  ی ےنیوک ن نوک اعایل امتو اس ےن ان اغیپ ا ےس ابت رکےن ےس ےلہپ یہ۔ نانرکیت اجن اک ایک

 ۔ایل ںیہن اوا اس ےن اںیہن ااھچ یہ

--------------------- 

ھاۂرے ےیل ہی"

م

ی

ب

 "ڑپھ ول۔ اںیہن زیلپ ےن تہب رجات ےس ےھکل  ںی ںیم امتدنچ اغیپ 

 "ـاج رک اگلنر ررم ںیم فیس یھب اںیہن"

 "!۔ناعایل ہیے ںی ںیہن ناھکرے ےک ےیل ن ای"

 "نس اکچ اوں۔  اہرٹ راک ںیم وج  اھک  ے رہ ںیم ان ںیم"

 " ے ہن اہک۔۔  ے ،رہ انس ایگ وج  اھک ایگ ان ںیم"

 " اپات۔ وخن وک وموجن ںیہن ںیم وج انہک  ے رہ ےننس ےک ےیل ارمہح ۔! اب ںیھمت"
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 "۔ ناو اعایل یمت سک دقر دض"

 "اوں۔ یتہب دض اہں، ںیم"

 "مت ےن اہک اھت،مت ھجم ےس تبحم رکےت او۔"

 "رکات اھت ارر وکباس رک راہ اھت۔"

 و اسئ ےک ہنم ےس اپل ےک ہلمح اک نس رک مت اپ ٹیس ابت یھت یہ یسیوھجٹ وبل ر ے او  ا مت۔ وھجٹ۔ ا"

آےت ر ے  ںےن ویکےھت۔ اپل ھجم رپ نرابرہ ہلمح ہن رکنے مت اوٹسر ےس رھگ  ک ےھجم وھچڑ ۓاوگ ںویک

 ایاھت اکرل وک مت ےن افرئ رک ےک رگا ن راہرہ ابر ابر ےھجم گنت رک  ہکنویک ایناکھ نے ن  ںیم وک مت ےن لیھج ےھت۔ رالیف

 "ارر مت وھجٹ وبل ر ے او۔ ولں۔ اےنت اسرے چس  ںی تیج سیر اتہک ںیم

 ہک ارگ مت اہر ںیئگ یھت اھت،رہ اجیتن ےن ایک اریےھجم ر التبم او ارمہح! اکرل رپ افرئ رکےن ےک ےیل ںیم مت وخش یمہف "

۔ اکرل ےک اسھت یھت ہایتہ انھکیاوا ن اتیج ںیھمت  ۔۔ رہ رہاحل ںیمرک وکسیگ  ےس اقمہلب ںیہن یسک و نابرہ یھبک

 "۔ےک ےیل اریرصف ر ایےن رکن اھت و ںیم ںیہن ررکےن وک ایت ہیےوکئ یھب

 ۔اوےن یگل اسںیئ اسںیئ ۔" ارمہح ےک اکونں ںیم ےک ےیل اریرصف ر"

ھاۂرے ےیل ایک ںیہن وغر یہ ہیےمت ےن یھبک"

م

ی

ب

ھاۂر اںیہن ،ھچک رکےت  ںی ایک ہک نررسے 

م

ی

ب

 رکف۔ ںیھمت ینتک ی

ھاۂر ہی۔ ےھجم رکف  ے۔ اپل ےن مت رپ ہلمح ایک  ی  اناین رصف اینپ

م

ی

ب

اوات ےھجم نھک  ہگج وکئ یھب یاجن رک نھک اوا، 

ےک ےنہک رپ  نساو ا  ارلم  ے ارر ےج رٹیپ اسینھک اوا۔ ا اےس یھب ینعی۔ ایاوات۔ اکرل ےن اخص اج رک اپل وک اھجمس
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 یہ ینتک نسرحتک ہن رکے۔ وخن ےج رٹیپ یسیرھگ  ک وھچڑےت ر ے اتہک اپل نرابرہ ا ولگ ںیھمت مہ نیت

رہ رپاکن اک  ہکنویک ایناکھ ن وک رصف اس ےیل ارمہح۔! ارر رالیف یھت یٹویڈ یراہ۔ ریم اتین یٹویڈ ہیےراںیت

 "اھت۔ ایامرٹسامڈنئ اھت۔ اس ےن امام وک اناس رک ن

 بس مت وخن رک ا ہا ےت ےھت۔ وخن۔ ہی۔۔ نبس وھجٹ  ے اعایل ہی"

 "مت ےس نرر رانہ ہااتہ اوں۔ وخن رک ا ہااتہ اوں رہ رصف اانت  ے ہک ںیم وج ںیم"

 "۔ رک ا ہاےیہ  ے ،ان ےس رفنت رکےناکانگہ ںیہن اجیت ر تبحم  یاب کینج ےس ا"

بس   ی زدنیگ یریم ،رک ا ہاےیہ ابر ناکتھر ےلم ان ےک اپس راسپ ٹلپ رک اجےن اک رجم ںیہن کینج ےس ا"

ھاۂرے ےھچیپ ںیم ڈیرپ یطلغ یےس ڑب

م

ی

ب

ھاۂرا وھکول ا ںیہن آ ا اھت۔ ںیم 

م

ی

ب

 "!اوں ارمہح۔۔ 

 ھک ہن یکس اتپ ںیم ایک ںیھمت"

ئ

 ۔سک سک اک ولھک ا اوں۔"رہ وسچ رک رہ گ

 ے یھب نرتس انب ول۔" اس اک ادناز یھبک وک یھب  ے اج رک یسک یڑپ یرھب ریٹوینوی"
ہ
 ےا
ی
 اب او اکچ اھت۔ اھت اسیج ںیہن ساۂ

۔۔ "نرتس"اہں رہ نرتس۔۔ نریتس یتھکیرطف ن اس  ی ارمہح

ئ

 ۔۔۔ اب یھببت یھب یھت و رک ریہ یہ رہ گ

 ۔" اس ےن اینپ کیھٹ"

ئ

 یھت وسہا اھت۔ رہ ابت رک یکچ الماقت ںیم یآرخ ارر اس  ی  ے رہ نانا ےس ابت رکےگ

  ے۔ رتق اس ےک اہھت ںیم ہک ایھب یھت  اراض اوےن رپ وسچ ریہ ےسیارر نانا ےک ا
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اواکچ اھت۔ رہ وپرا اک  رایت " اجےن ےک ےیل" ربگنن نیم ہکناھت ویک لاس اک الان ایخ ہیاھت۔"  رتق اس ےک اہھت ںیم"

 ۔یگ ۓرہ اج یتھکیارر رہ ن یگ اس اے اںیھٹ ںیٹیپل اگ آگ  ی ۓوپرا لج اج

زز ےس ذرا نرر  ینپمک ینررس کیا لرطز اک ویٹسیف اوےن راےل ربگنن نیم " ںیمرٹزیررک ڈ کیلب"
ھ

 

س

ز 

ی

ز
ج 
س

ج

ن

ام

 اوراہ اھت۔ رہ اجب ےس رھگ اج ریہ ںیم انرات رپ لمتشم اھت وج تہب ڑبے دیم کیا لویٹسیف ہی۔ یھت رکراریہ

، رہ اےنپ آپ ںیم  رہ ںیہننکیل یھت اجےن اک ھک یکچ اس ےس ےلہپ یہ اریآئ۔ ر اےس ےنیل نیہک ا یھت

ئ

مگ  اینت گ

 یھت مص یس

ئ

 ےنلم وک۔ ہااتہ اھت ہن یہ ےس ابت رکےن وک یج ہک ہن یسک اوگ

 "۔راہں اجےن ےک ےیل ۔ رمے اج ر ے ےھت بساوئ اویگ ایٹھک ینویےیولچ راہں اسر"

 اواگ راہں۔؟"اس ےن وپاھچ۔ یھب ناعایل"

 "۔او ا و رضرر ہاےیہ"

۔ ا ےک اسھت آیہ نیراہں اواگ رہ وسچ رک ا یھب ناعایل

ئ

 ےک نیع اندیم ٹف اراچن ربگنن نیم وس سیب کیگ

 رکبت او ر ے ےھت رہ رطف آگ یہ نہاتسیا ںیم ننرایم

ئ

ہنم ےس ۔ وکئ آگ یھت اھت۔ آس اپس آگ ےک ک

 الچئ اج ریہ اسلکیئ آگ  ی ںیہک ،ےل رک ااھچل راہ اھت، وکئ رمک ےک رگن وھگام راہ اھت اکنل راہ اھت، وکئ اہھت ںیم

۔ رہ ںیھت اگلئ اج ریہ ںایالقابز آگ ےس ےتلج نارئرں ںیم رپ الچ اج راہ اھت ارر ںیہک ریّس ینت ےس یتلج ،آگیھت

نرتس ےک اسھت  کیا  ی نیارر ا نیاھت۔ رہ، ا نہایرش تہب ز اےئن ادناز ےس وموجن یھت کینس دقم رپ آگ ا
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 اسیارر ا ڈال رک آگ ہنم ےس اکنیل لیت ہنم ںیم ےن یھب نی۔ ایھت ن وک ڈوھڈن ریہاسھت وھگےتم ر ے،رہ اعایل

  ۔ۓونھبؤں ےک ابل افصئ ےس اصف اوگ رکےت اس  ی

ھاۂر یہ ےسیاو اب مت،ر گل ریہ یرایپ اینت"

م

ی

ب

 مت ےس ربناتش ںیہن ہار ابل ےھت رہ یھب  ونھبؤں ںیم ی

 ۔یھت نرتس ےسنہ اج ریہ  ی نی۔"اۓاو

 ۔ایرس الہ  رکر ارمہح۔"ارمہح ےن  اں ںیم مت یھب"

 اےس آگ۔؟"ارمہح ےن وپاھچ۔ بک ےگل یگ"

 "ٹنم رپ۔ کیابرہ جب رک ا"

 ۓبس تہب اوجنا ۔" ارمہح ےن رصبتہ ایکرکےت ر ےت  ںی ایک ایک  اتپ ںیہن اےھچ افرغ ولگ  ںی راےل یھب رپوی"

 آراہ اھت۔  اےس وکئ زمہ ںیہن رک ر ے ےھت۔ نکیل

 "! ے ارمہح ۔۔ امتوشں ےس یجس لیھک ان یہ ن ای"

۔ وک ڑپھ ریہ یفسلف مت آج لک سک اجاپین ےسیااھچ!ر"

ئ

 او؟ "ارمہح ڑچ گ

 ےن ناتن اکنےل وج ارمہح وک اےھچ ےگل وھچےٹ وھچےٹ وچب ےس۔ نیارن وک۔" ا نیا"

ھاۂرے نرنھ ےک ناتن  ںی ہی"

م

ی

ب

 " اں؟ 

 رک ےک اہک۔ ںایناتن امن نہای! ناتن ےک ناتن۔۔" اےنس ارر ز ںیہن"
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ھاۂر تہب زابن ہاےنل یگل"

م

ی

ب

 ۔ین ۔" ارمہح سنہ یہی ے 

 

ل ےسیج"
یلک ب

 " ے۔ یتلچ اسلکیئ یاہمتر 

گل  وج ہنم ےس آگ اکنل راہ اھت " آگ ،اگ وک آگ اگل راہ  ے۔۔۔دخا رکے آگ یہ رظن اکرل رپ یئگ  ی ارمہح

  "اجےئ۔۔

دعتان  یڑب کیا رکبت ناھک راہ اھت آگ ےس۔۔۔ولوگں  ی ۔۔ اکرل اکیفاویئگ یاکرل ےک اپس اج رک ڑھک نیا

 ۔لم ایگ اےس ریہ یھب ۔ اسیئیھت ریہ ھکیاےس ن

 اوا اھت اس ےک راہں آےن ےس۔ ھچک وخش ںیہن " اسیئاریگ ںیہنمت ےن و اہک اھت مت  "

  ے رہ؟ ای ے مت ےن۔۔۔۔ آ اھکیوک ن ن۔۔۔ اعایل ےل آیئ نیا سب

ےک اتھچپرے  زدنیگ  ے سج رپبس اینپ اھکیسک رطف  ے۔۔۔مت ےن رہ ڈاھہچن ن و  ے اب رہ اتپ ںیہن ایا "

 "۔۔۔اجےئ اگ۔۔۔ آؤ راہں لچ رک ںیھکل ایالج ۔۔۔رھپ رہ ڈاھہچن یھبھکل ر ے  ںی

 ۔۔ ا اسیئ رہ

ئ

 ڑپا اھت اانت ڑبا اھت ہک وکیئ ںیم اناک ڈاھہچن اھت رصف رس وج دیم ررےت وسبرےت آنیم کیےک اسھت آگ

 اےنپ اتھچپرے ھکل ر ے ےھت۔ وس ارفان اس رپ کیب

 '۔۔ناعایل  اک ابثع ینب فیلکت اہمترے ےیل ںیم ،ایےن اہمترا نل ناھک ہک ںیم ات رمع اتھچپؤں یگ ںیم "
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ےک اکن  ۔ رہ یسک اےس تشپ ےس رظن آیئگ اریر  ایرہ و اےس رظن ہن آ  وک ڈوھڈنےن یگل نوھچڑ رک رہ اعایل وک ر ںی اسیئ

 اک اھت۔ نو ارمہح وک ولعمم اوا رہ اکن اعایل اویئ  ارر بج رہ زرا ےھچیپ یھت ابت رک ریہ

نرر  ک  وج اکیف ےن اکنیل زاسھت رھپ اےکن نر الکس ولیف کیا ڑھکے او رک ہنم ےس آگ اکنیل ےھےن دیس نرونں

 ۔یھت رشط یگل ان نرونں ےک رگرسپ ںیم دی۔ اش یئگ

ے
مع
 

ح
م

 ۔ اویئگ ارمہح ایلیک یڑھک ںیم 

 افرئ وپیئ ارر اہھت ںیم وک ڑھکے اوےن اک ااشرہ ایک نےن اعایل اریرہ ہنم ےس آگ اکنےنل ےس افرغ اوےکچ و ر بج

(fire poi) اےکس مسج ےک اسھت وگل  ںیرہل ۔ آگ  ی ےس امھگےن یگل یارر اےس اےنپ اسھت زیت اھتم یل

رس ےس  اررپ، نرونں  ،ےل یئگ رمک ےک ےھچیپ ۔۔رہ اےسںیئگ یلچ یتنب روگنں ںیم یئک فلتخم ااکشل ںیم نارئرں ںیم

 ےس رھپ رس ےک اررپ۔۔۔ ےک ےچین رںریپ

ہک اتگل  یھت ےس اس ےک ےن ےئن رکبت  ناھک ریہ ارر امکتیل یزیت رہ اینت اےکس روجن ےک مہ آگنہ اویئگ وپیئ افرئ

  ے۔ قشم  ی  ی  ے اس ےن رصف ایس ریہ وک یتلیھک لیھک رمع رصف ایس یاھت ہک رہ اسر

 ۔۔ یتھکیرطف ن ےس ایکس وموجن ہن اوات و ارمہح رضرر نانر نیسحت نراہں اس ےک اسےنم اعایل ارگ

۔۔۔ارمہح اک نم ٹھگ راہ  یھت رظن ںیم ارمہح  ی نہایز اس ےس ںیہک یھت ےک اہھت ںیم اریآگ ر اب ینتج نکیل

 ۔اتشگن دبدناں ںیھت ںیسح یھبس اھت ایکس

 ۔۔ایےک رگن وھگانم رشرع رک ن نےن اعایل اریر اب
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 ےگل ۔۔ ےنھکیان نرونں وک ن زولیف س اپس وموجن وپیئ آ

 ۔۔وسحمس ںیک ںیٹپل ےن اےنپ نل رپ آگ  ی ارمہح

ابلس نہپ راھک اھت وج اس ےن  ےن ریہ اریر رہ ارر ڑبھ یئگ ، نکیل ہایہ نرر رکین طلغ یمہف ارر اینپ ےن زرا وغر ایک اس

 نہپ رک اجیکچ ریٹوینوینر ابر  کیاگل اھت رہ ا اھت ارر وج نب رک اےس اانت ااھچ ںیہن ےس ڈرا ایک اہؤس ےک وش سیک ٹنیپ

 اےس اکنیھپ نکیل نے یگ ڑپا راہ اھت۔ ارمہح وک اگل رہ اےس کنیھپ ںیم ربرارڈر رعےص  ک ایکس کیرھپ رہ ا یھت

 اھت۔۔ ایگ ںیہن

ےک اسےنم،  ناعایل نیع ،آر ے ےھت ارر رھپ رہ رک یئگ ںیہن ےک رکبت متخ اوےن ںیم اریڑھکا اھت ارر ر ناعایل

 مک افہلص رھک ےک۔۔اس ےن ھچک اہک۔ تہب یہ

 راہ۔۔ اتھکیاخومش اےس ن  ناعایل

 اہک  ے۔۔ ےن اس ےس ایک اریہک ر زرا لکشم ہن اویئ اےس ےننس ںیم نرر ےس یھب نہایز نرر ےس۔۔اینت اینت

 اسھت ررس ولچ ےگ اپاپ ےس ےنلم؟؟۔۔ابرہ ےٹنھگ ےجب۔۔ارر عمجم ںیم ےاوں"ریم رک ا ہایتہ یمت ےس اشن ںیم"

  اک ہٹنھگ اجب عمجم ےن وکست وک وشر ےس وڑا کی۔۔ ارر رھپ ابرہ اوکست اھچ ایگ

 ک وپرے اک وپرا آگ  ارر رہ ےنلج اگل۔رس ےس رگنن رگنن ےس ےنیس آگ ڑھب ی ٹف ارےچن ڈاھےچن ںیم رتس

 بس لج اجےن اک رتق آ اکچ او ۔ ۔ےسیجایاک رظنم رک ن تمےن ایق

 ۔ ایےس وھچا ارر رکسماےےک اہھت وک رنیم اریےن ر ناعایل
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۔رھپ ارر وبےنل یگل رطف ااشرہ ایک  ی ناعایل اجب رک وتمہج ایک ںوک اتایل زولیف ینویےن  اریر اویئ رپ ابت متخ ںیہن ایس

 ۔ےیارر نرونں اہھت وجڈ ن یئگ رطف ھٹیب  ی ناعایل

 ۔ اھت نل راب یھب ادناز اگچبہن یھب وبےنل یگل زیت زیت ارر

 ر ے ےھت ۔ ھکین ےس اںیہن نیپسچل زولیف ینوی

 یئاھکیےک اووٹنں رپ ن اریرکسماٹہ ر یسی۔ااھٹ رک رکسماےن یگل اریر ےنجب یگل ںےن ھچک اہک و اتایل نرھپ اعایل ارر

 ۔ یھت آراز رلز ریہ  ی او ۔اسیئ رک ریہ ایک یڑھک ںاہیڑھگا و ارمہح  ےھچیپ اس ےک نیع ۔۔اسیئ ین ںیہن

 ۔ رک ڈر یئگ ھکیاحتل ن  ی اسیئ اھکیےن اےس ن ارمہح

   ے مت اجےتن او  ا؟ ہہک ریہ ےس ایک ناعایل اریر

اہک اس ےن  ارمہح  ایک اسیئ یھت اہمترے اپس آیئ اریہک اجاتن  ے ۔ر و رہ ھجمس یگ رچایئ ےن اس ےس آںیھکن اسیئ

 ۔نے اتکس اھت ۔ارمہح ےکٹھج ےس یٹلپ وک ےسیک اک راز یسک ڑھکا راہ رہ یسک ۔اسیئالچ ایھٹ

 رپ رگےن ےگل۔ ےس اہک ۔ارمہح ےک آوسن زنیم ےن رنیم بس وک اےگ ڑبانھ اوات  ے ارمہح اسیئ ںیم زدنیگ

 اھت ۔ ہرہ ومڑ اھت وج نل ارر آوھکنں ےس  وپدیش ہیاک  اس ےک اسھت اےگ ڑبھ راہ   ے  اہکین ناعایل

 اس  ی او ایگ نیےک ےئل لکشم رتےارر اپ ےل اگ ۔اسیئ ابت  ے اےس وکیئ یاپےتکس و اظرہ وک ںیہن مہ یسک ارگ

 رک وبانل ۔ ھکیرطف ن
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  ےس اےگ ڑبیھ یزیت ارمہح

 او  ارمہح اج، ریہ اہکں

 رھگ

  تہب وکشش  ی رطف ےس اےس الہبےن  ی و رشرع اوا اس ےن اینپ ایھب وھکیرھگ ن یدلج اینت

 یاگنچر کیچنہپ اکس۔ا ںیہن اکپل۔نکیل اس ےک ےھچیپ اسیئ  یھت اج ریہ اویئ و بک اک لج اکچ ارمہح رش وک اٹہیت رہ

 ۔ نرےٹپ رپ رگ یئگ اس ےک رفیش اویئ اڑیت

 اھت رہ ڑبڑبایئ و او ا یہ ہی

 ایھب ۔وج اس ےن ایھب رظنم وک ذنہ ےس اٹمےن ےک ےیل کی۔رصف ا زنہ ےس رھکچ ڈاےل یگ ںینایےیاسر رہ

 نارر اعایل اریر اریارر ر ناھت  اعایل اھکین

گگ رمہح امترا نرح ہٹپ ا اجیتن رہ ںیہن رکے یگ یاشن ےک ےیل یاس اشن یھت اجیتن ہیےیھت اس دنسپ رکیت رہ

ی

 نیب

 ۔ایالچ

 آات رپ رڑگ اھت رظن ںیہن نرہٹپ زنیم ایاےکس اپس آ نیا

 یاڈ ر ںایاوں بس آرر اور رک ر ے ےھت اگنچر  ے رظن لچ رک رمےن یگل آات

 ۔۔آگ یھت رطف آگ یہ رہ
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 ۔احتل رپ وغر ایک ےن اس  ی نی" ا؟اوا  ے ںیہمت ارمہح ونس۔۔ایک"

ےک  وک اپر رک ےک۔۔۔ اس ےس ابرہ لکن رک اےس یسکیٹ ان، آگ ےس رھبے دیم آیئ انب رہ یلچ ےیوجاب ن اےس

اھت ۔۔ اےس اگل رہ  نہاتسیا تشپ رپ ربگنن نیم اس  ی ےنلچ یگل لڑسک رپ دیپ نرر  ک لچ ےک اج ا اھت رہ یبمل ےیل

لج راہ  ے۔۔۔  نہایلج راہ  ے ارر ھجم ےس ز وکیئ راہں یھب وھکیرطف ااشرہ رک راہ  ے۔۔۔ رہ ن اہھت ااھٹ رک ایکس

 رہ ھجم ےس ےلہپ لج رک راھک او اجےئ اگ۔

  ے۔ رک ریہ او راہ اھت ہک رہ اہکں ایک ںیہن اےس ولعمم یہ ہکنویک ابقتح ہن اویئ وکیئ ےنلچ ںیم لدیپ اےس

                     

 ۔یھت اےس ابر ابر دنچ انمرظ ناھک ریہ یلتپ آھکن  ی ۔۔ ایکسیرک ن ریےک وسحماست الچ ر ے ےھت ہک اس ےن ن اس

اےس ڈوھڈن راہ  ںیم ڈیرپ  ے۔۔۔ رہ زہاررں  ی اویئ اس آےگ یکھج اریکھج رک اس اک امکس ااھٹ راہ  ے۔۔۔ ر رہ

ےس وکن راہ  ے  ڑھک ی ےس کپھت راہ  ے۔۔ رہ اس ےک رمکے  ی اک اہھت رنیم اریر  ے۔۔ رہ زہاررں ےک عمجم ںیم

 ےس رخ ومڑے اج راہ  ے۔۔۔ ڑھک ی رہ ایس

 ۔۔۔تہب نرر۔۔۔رہ نرر اجاکچ  ے۔نرر

 رہپ اک ہصق  ے۔۔ یرات ےک آرخ ہیےارر



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 687 

وج اس ےک اہھت ےن  زیچ آوھکنں ےس رگےن ےگل اس ےن ابسک وھکال ارر بس ےس یلہپ پٹ پٹ اس  ی آوسن

  ھٹیب ےسیا ونٹھگں ےک لب ےچین ایل رہ ررل اوا اکذغ اھت۔ اس ےن ااکس رنب وھکل رک اےنپ اسےنم الیھپ ہایہ ااھٹین

ئ

گ

 رک ا الزم اھت۔ اسیرظن ا ےک ِشیپ تدیقع ےسیج

ےن رہ  ںیم اسھت ریہ ےریم ایگ اھت رھپ اہجں اہجں ںیم اےس انب ا رشرع ایک ںیم نیےن رٹ اجےت ںیم نڈیوس"

رگن رھبے، ہار  ںیم ںےن ان ولیب ےک اسھت ےتلچ ںیم ای۔۔نریونک کلپ ونسار  وخوصبرت ہگج رک رک ایکس

ےن  وھگےتم ںیم زہاررں ےک وجہم ںیم ررا  ایآ لوھپل انبےن اک ایخ ںیم ںرھگ رک ےھجم ان ولیب ارطاف اہپڑرں ںیم

وھپولں وک رمک  مت ےن یھبک ۔۔۔ ارر ایکںیہن ایےوک وھچےئ یگ زنیم ہی،  رتق ایل اکیف رکےن ںیم وسےنچ ارر ہلصیف ہی

 "۔۔گل ر ے  ںی ےسیک رفاک ےک رگن ےٹیپل ہیےوھکی ے ن  ےک رگن اٹیپل

اھت اہجں اہجں رہ ہااتہ اھت ہک رہ اس ےک اسھت او۔۔۔رہ  ایرک انب وک ان وخوصبرت وہگجں رپ ھٹیب ریےن اس وصت اس

 اھت۔۔۔ اےس اسھت ےل ایگ

 "۔۔؟ےیل ےالےئ او ریم یہیےس رصف  نوسڈیئ"

 ۔رہ تہب اناس او ایگ  ے۔۔" ااکس ہنم نب ایگ رصف ںیہن ہی"

 ایرہ ھکل رک ال اوا ۔ وج اہکین ایےس وگ  ے۔" رہ انایس وبیتل ری، رہ وصت ڑپیھ اتکب ںیہن وکیئ آرٹ  ی مت ےن یھبک"

 ڑپاھ اھت۔ اھت ارمہح ےن اےس ںیہن

 " ے۔ اکیف یہیااجےئ  زابن ھجمس ںیم ےھجم ااسنن  ی"
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 رکےت رہ تہب وخش اھت۔۔ اسیارر ا ےس اکنیل ںیم نااتسن رکاس  گیب یئن کیوک کٹھج رک اس ےن ا انایس

 اجنر رضرر ےلچ اگ۔ ہیرہ اجاتن اھت ہک  ےسیج یھت متخ او یکچ انایس

 ا ہنم رپ اہھت رےھک یسکڑلاک ڑھک کیےک اررپ انب اھت۔ لپ ےک اس رطف ا لیھج یاک لپ اھت وج تہب ڑب یڑکل کیا رہ

 نابیت یسنہ اینپ ڑل ی کیا یڑھک نرتخ ےک ےھچیپ کیرطف لگنج ارر اہپڑ ےھت۔ ا یوک آراز نے راہ اھت لپ نررس

 ۔یھت یڑھک یپھچ

اس ےن اھگس رپ اس  یہ ھچک اتب راہ اھت۔ ےسیج اھت، رہ اےس ھچک انس راہ اھت ایک ایاےنپ اسھت ال ارر نااتسںین زابںین ینتک رہ

 ۔ایامڈل وک اکنل رک راھک ارمہح ےن الان اسسن مگ او ےت اپ

 یدلج وخاب اینت ہیہک اس ےن وسچ راھک  ے  او اگ ےسیج انی۔۔ارر اےس ااکنر رک ناگیرہ اس ےس وسال رکن و ایک"

 ر ے اگ اس ےک آس اپس ںیہن ےسیرھپ رہ ا متخ او اجےت  ںی

 ۔ ایےس اس اک وخاب وڑ ن الےئ او اس ےن گنس نیل سک ےچب ےک ےیل ہی

اۂ اس نل یھب  ک وساتچ راہ ےسیج ریرہ ن ےچب؟؟؟

ج

ھي

ج

ب

 ںیلیب یوھپولں ےس دل ےس وھپیتٹ او زنیم وٹٹ ایگ اس اک 

 ۔یٹپل نشکل روگنں ںیم

  یھت ےبمل ابل دنکےھ رپ رھکبے آ ریہ  ڑل ی

  ارمہح یھت رہ
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  اھت ایرہ انب رک ال اہکین  ے؟  اس ےن وشق ےس وپاھچ اس قلعتم وپاھچ سج  ی یسیک

   ے ایھچ 

 ۔ آراز زمکرر او یئگ ایکس وھکیےس ن زرہ لیصفت مت

رطف آات رظن آ راہ اھت  وج    ی ڑل ی ہیاس کیا ےس اہک ۔وصتر ںیم اس ےن ال رپرایئ یکچ ھکیےس ن لیصفت تہب

رہ  ایل ھکیےس ےلہپ اس وک ن ےنھکیاج اتکس اھت ارمہح ےن وخن وک ن ںیہن اھکیرظن ن یلہپ ہصح گل راہ اھت ےسیج وھپولں اک یہ

 ۔ یھت ۔اس رپ ارمہح ےن رظن رھک یل یھت ریھک ںیہن اھت سج رپ اس ےن ایلگن ناعایل

 یھت لپ اگل ےسیج کیا اےس

ئ

اےکس  ںیم ینویرک راہ اھت ۔رہ  ںڑھکا رکسما ویک ےک ےچین ۔رہ اس ڑھک ی رہ بس ھجمس گ

 ےس زگرے رہ اسےنم آ اجات  ے ۔رہ وش اوٹسر ںیم ںویک ےھچیپ ےھچیپ

ئ

اھت  ایرکےن آ ںتنم ویک اس  ی راتہ  ے رہ ک

 یھت اھت رہ اہکین بس اجن ایل وسحمس رکےت یہ افاس اےنپ ہاررں ارط یہ ےتھکیربف ن یلہپ ۔امرٹسچن ںیم

ئ

 ھجمس گ

 ۔ یھت یئگ ںیہن وج اےس انسیئ

 ۔اواجیت و ےب نیچ یتنس ہاپ ںیہن اس ےک دقومں  ی رہ اےنپ ےھچیپ او یئگ میسقت رتق رہ نر وصحں ںیم ایس

  اس ےک اپس چنہپ اجیت ہیو  اتگل۔رہ اےس ڈوھڈن ہن اتیل ااھچ ںیہن آات و اےس اسےنم آات وکیئ رہ اسےنم ںیہن بج

   ے؟  ولھک ا ںیہن  ہیےو

لکش  ے  یلمع  ی ریوصت کیا ہیے۔ںیہن یھت قشم تہب ےلہپ ےس رک ریہ رہ اس  ی ایاس اک نل وڑ ن دیےن زم اس

  اج اتکس  ے ارمہح اس وھچا اج اتکس  ے دبال یھب
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اک اکشر رک ا  ے اےس ۔ارر  وک آراز نے راہ  ے سج ےک اسھت لم رک یلھچم لپ ےک اس رطف ڑلاک ڑھکا ڑل ی وھکین

ے

ی

ب

ےاہھت ڑکپ رک 
 
ی

ے
ل

ی

ي
 ے
ی
 ےگ ۔ اھبںیگ ےک ےھچیپ و ں

ے ولھک ا یہ و

ی

ب

ےاوا  ا 
 
ی

ے
ل

ی

ي
 ے
ی
  اھبےتگ  ںی ےچب یہ ےک ےھچیپ و ں

ے ںیہن ےچب

ی

ب

ےارمہح وصمم نل 
 
ی

ے
ل

ی

ي
 ے
ی
  اھبےتگ  ںی ےک ےھچیپ و ں

ے ہیہااتہ ےک امترا الاور  امترا نل ںیہن ایک

ی

ب

ےامرٹسچن اسرا رھگ 
 
ی

ے
ل

ی

ي
 ے
ی
ےس امہرے  ںویلتت ےس رھب اجےئ رگن ربیگن و ں

 ںیاڑ اےگ ےھچیپ

  ن؟زبسن ہک اوٹسڈٹن او  ا اعایل مت

 رہ ابت لیصفت ںیھمت مت۔ ںیم یتھجمس ںیہن ابت یھب ومعمیل ۔مت  ینتک نامغ زبسن اوٹسڈٹن  ے نل ںیہن اریم

ہااتھ اھت  ا  یہیاس رتق رہ  یھت ےس ھجمس یکچ اہرا۔ رہ ابت رہ لیصفت ےس اھجمس اتکس اوں۔۔ اس ےن وحہلص  ںیہن

 ےس لکن رک یتلچ ےھچیپ آراز رپ رہ نرتخ  ی وج اےس آراز نے راہ  ے و اس  ی نہک لپ ےک اس رطف ڑھکا اعایل

 ارر ےہک۔ ۓاس ےک اپس آاج

 مت اینپ ول ںیم"

ئ

 "نے ےتکس۔؟ رک ےک آراز ںیہن الیآراز وک وھتڑا رُس یےب رُس آگ

 ہیو  اویت اپس ںیہن ےبج مت ریم"

 " ۓرُس آ اس ںیم  ے ۔۔ اب ونس ایک اواجیت یےب رُس 
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 ۔۔ رہ اس ےس اےگ ےلچ یگ  ۓوک رس رپ امج ٹیہ"ےےـاہں اب ھچک رتہب  ے"

 ۔۔اگۓ۔۔ رضرر آاگۓآ  ے۔؟" رہ اس ےک ےھچیپ ایک ںیم یاس وٹرک"

یےیریچ"
ب
ے۔"رہ ڑمے 
ی 
زز

ج

ع
 ۔انا ےس ےہک یگ 

 اواگ۔ ۔" اےس رصف ابت رکےن اک اہبہن ہاےیہیریچ یس اینت"

ھاۂرے ےیل یتھک یہ اینت ںیم"

م

ی

ب

 "الئ۔۔ یہن اوں۔۔ اہاہاہ۔۔ 

ھاۂرے ےیل ںیم نکیل"

م

ی

ب

 ر ے اگ۔ رایت ےک ےیل ےنین نہایےس ز اوں۔"رہ ےنیل ایال و 

 ۔یگ ےھکیاےس ن ۔؟" اب رہ ےٹلپ یگایک"

 ہک رہ ایک اڑیت ارر یلتت یوھکل ن ۔۔" اس ےن یھٹم ہی"

ئ

 رہ ھجمس گ

ئ

ہااتہ  ے۔۔  اوئ اس ےک رس رپ ےس زگر گ

 ان ےک ےھچیپ ،ںیھت ہا ںی  ںیہن ںانگھب۔۔ اےس ایلتت اھبےنگ اک اہب ا رکےت نرالص اس ےک ےھچیپ ےک ےھچیپ ںویلتت

۔۔ اےس ےس رغض یھت اےس اس ےک اسھت ےنھٹیب اھت  ےس بلطم ںیہن ں۔۔ اےس ویلھچمیھت ارمہح  ہاےیہ یتگھب

وصررت  رس رپ اتج  ی ایرمک ےس ےٹپل اوں  دنگےه اوں، ایکس وپاشک ںیم وھپل اےھچ ےتگل ےھت ارگ رہ اس  ی

 رےھک اوں۔

 "ولھک ا ہن ےگل ےھجم اتب ا۔۔ ںیھمت ہیولھک ا گل راہ  ے سج نن  وج ںیھمت ہی"

 ۔رکرےگ۔؟" اس اک نل ڈرب ایگ ااھچ! مت ایک"
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 " ۔رکریگ وسال ںیہن ہیاس نن  ھجمس ےل آؤ یگ سج نن اےس ےنھجمس  ی"

 ۔یھجمس ہن آئ و۔" اےنپ وخف وک اس ےن زابن نے ن یھب ارگ ےھجم یھبک"

ھاۂر اویگ رھپ وکئ دبناع یہ ہی۔۔ او ا نکمم ںیہن اسیا"

م

ی

ب

 اویگ یلقع وک ن یوج 

ئ

  لقع وک ںیہن ۔" دبناع ایکسگ

 یھت یتمسق وک ن

ئ

۔۔ نرونں وک ایوک ےل اج رک اس ےک اسھت ڑھکا رک ن ڑل ی یڑھک ۔ اس ےن نرتخ ےک ےھچیپگ

۔۔ یھت ہایتہ یہیےہااتہ اھت و رہ یھب ہیر ے۔۔ رہ  ےھٹیب ۔۔وسرج ڈےنلھ اگل۔۔ رہ ریہاین ےک انکرے اھٹیب لیھج

ے کیا ااکس ہاانہ دنب رمکے ںیم نکیل

مل
ع

ے
 
ی

و ر
ص

ی

ی
سحن روجن  ے، رہ  کیاس ےن ام ا ہک رہ ا ،یھت رک یتکس ےک اسھت یہ 

س ےک ےیل ےسیا کی۔ اوحنتس ےل رک آئ یھت ےک ےیل ناعایل

ج

ج

 

س

وصعمم اھت، وج اس ےک  نہایوج وچبں ےس ز 

 اجاتگ راہ اواگ۔ راںیت یہ رکےن رہ ینتک اسیاتنب اھت، ارر ا ںاہک ای تن یئن ےیل

--------------------- 

اہب ا رکےت ہک رہ سب اس ےک اوٹسر ےک اسےنم ےس زگر راہ اھت رہ رھگ  ک  ہیونس۔" رات وک  اہکین کیااھچ ولچ ا"

 " انسےن اگل۔ اےس اہکین ارر راےتس ںیم نب ایگ  مہ رایہاافتق ےس ااکس ےک ےیل

 "او۔۔ او۔۔ انسےت یھب  ے۔ ےتنس یھب ںاک اانت اشق ویک ںبس وک اہکوین مت

 ۔یھت ہایتہ اھت، ارمہح اس ےس وپھچ انیل ایاہب ا انب ےک ےیل اہکین ایاھت  ایاک اہب ا رک ےک رات وک رہ اس ےس ےنلم آ اہکین

 "! ا۔ مہ رفےتش  ںی"

 "رفےتش۔"
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 ۔نرر رہ اےس ےل رک سب ےس ارت ایگ یہ ۔۔" لٹش اکک اے ینتکو اوےت  ںی اہں،ےچب رفےتش یہ"

 ۔مت!" رہ الچ ایھٹ ۓےنتکااٹسپ ےلہپ ارت گ"

 . ے آیت دنین یو تہب رہگ ۓاج ایرک ےک وس رات وک لہچ دقیم ےتہک  ںی ارٹکزڈ

 اوں ےگ ناعایل ارٹکڈےکیےس ا ںیم ارٹکزڈان  انیقی

 ہاےیہ اینلڈاعنت  رکےن  ی نیقیابوں رپ  یریم ںیھمت اہاہاہ

ھاۂرے وھجٹ ڑکپےن  ی ےھجم

م

ی

ب

زہشانے وک اجنر  کیےنا اجنررگین کیونس.ا .ولچ اہکینہاےیہ وکشش رکین 

 وبل ںیہن رہ نس اتکس  ے نکیل اتین ںیہن وک ناھکیئ یسک .اغبئ بلطم رہ وموجن  ے.نکیلایےس اغبئ رکن

 زہشانے ےس یتہک  ے.اجنررگین اےس الملع اویت یزہشان  ے.نکیل ےس تبحم اویت یزہشان کیاتکس.اےس ا

 .اگ ۓ.و رہ اس ےک اجنر ےس آزان او اجاینال ن نیقیتبحم اک  وک اینپ ی ے ہک ارگ اس ےن زہشان

 ?...رھپ ااھچ

 "رکر یرھپ اب مت وپر"

 ?ایک

 "...اہکین"

 "و مت انس ر ے ےھت رپ اہکین"



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 694 

وک  یزہشان وبوھج زہشانہ ےسیک ہی...اب مت ےننس راےل  ی آنیھ انسےن راےل  ی  ے  ا ...آنیھ اہکین یہ یسیا ہی"

 "...اتبےئ اگ تبحم ےک ابرے ںیم اینپ

 "...ےک رساہےن وھپل رھک رک اس

 "..رھک راہ  ے ریہ ہیولعمم اواگہک  ہیےےس اےس ےسیک وھپولں

 ... ے اہکین بیارر رغ یلیہپ بیجع تہب

 .و رکر وکشش

 ےےھجم تہب رہگ ےتہک  ںی کیھٹ ارٹکزڈ.ارر تہب افرغ اوئ و رکر یگ یھبک

ج

 

ج

 
 ے..."اس ےن  رایل سب آےن یہ ی

 ..یھت وبھج یکچ ہکبج رہ وفرا اہکین ایاےس اخومش رکرا ن

  ںی اک زگر اوات  ے.ولچ امن ےتیل یہگج ابدنھ نے اگاہجں ےس زہشان یسیا ےھکل اگ ارر اےسیسک امتاغیپ زہشانہ

ابدنھ نے اگارر ان  ںےک رمکے ےک ابرہ ےگل نرتخ ےک اسھت,رات ےک رتق رہ ان ےک اسھت ایٹنھگ یزہشان

ڑپے اگبج  ک رہ نرتخ ےک اپس  رانہ ارر اےس اجےگ یہ یگ ۓےس اجگ اج دنین یاگ زہشان ۓوک الہ ںویٹنھگ

.رھپ رہ یگ ےھکیےس ن توک ےلہپ ریح امتاج اجب دنبےھ اغیپ اشوخں ںیم .رہ نرتخ  ییتیل ڑپھ ںیہن امتآرکاغیپ

نن زہشانہ  کیرھپ ا ررےک ےنجب اک ااظتنر رکے ایگ ں.ارر رھپ رہ رات وک رہ ویٹنھگرک ےک ڑپےھ یگ کیا کیا اںیہن

 .اگ ۓاجنر ےس آزان او اج
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رہ  ےک ےھچیپ اس رات اےنس اچیکس رہپ  ی ی.ارر آرخیھت آیتکس ےسیک نس رک دنین اہکین یسیا رات رہ وس ہن یکس اس

  ے بس وخن ایکس ہیوبل راہ اھتارر  .اب رہ نس راہ اھت  ا یہاجنر ااٹلاوایگ ایک ہیے.نکیلیھکل ن اہکین یاسر

ج

 
ےس  ہجاپ

دفا  ے.ارر اس ےن  ےسیاس رپ ا اھت ہک وکیئ رجف احلص او ایگ ہیےےسا یھت ارر ااجنن یتنب یھت اوا اھترہ بس یتھجمس

ے یسیوخن ا

ج

ض

ےوخن رغ

ی 

ے

ش

ے
ي 
ھ
ک
 اینپ ہک رہ اپاتسکن ںیم ایاتب ہیہک اےس افہلص راھک  ہن اےنپ الپن ےک اطمقب اےس ےلہپ  یل 

 . ے رکرا رک آیئ ابت یکپ

 ےس لمع ںیہن کیھٹ ہن ارقار ےک اقلب اھجمس.اس ےن اےنپ اس وپرے الپن رپ یھب ےناےس ااکنر ایک اس

ھے ۓاو ےیک ااکنر رکےن اک ارانہ یہ رصف نرتس رانہ اھت..ارگ رہ اےس رہ احل ںیم .سج ےک تحت اںیہنایک
ی

ب

 ے
ی
و 

ی

ی
 

س ےک ڑمرٹم ازگ ابر ںیم کیاھت..ا ال ا ہاےیہ اےس وخن وک اانت آےگ ںیہن

سک

 اانت رریئ .اانت رریئاو یئگ لیف ںیم زمی

 ہک ںیم یھت ہیرہج  ررےن  ی ے... ریمارر رھپ ےب وحش او یئگ رھپ رریئ آیئ ,رھپ اوش ںیمہک ےب وحش او یئگ

 یریم اچس اواگ.سج ںیم اب رہ وخاب یھب ینعی.اوں.وخاب اچس او ایگ اویئگ لیف اھت ہک ںیم اھکین ےن وخاب ںیم

 ریہ ےک اررپ ریت دنمسر ےک اپین ر ےار اویئ رگنن یٹک

ے ن رطف یئک لکش  ی ایکس ناعایل

 

جظ
ل

اک رتق اگل اس ےن  نہایآنےھ ےٹنھگ ےس ز راہ ارر رھپ اےکس ےہقہق ےنمھت ںیم اتھکی

  ۔۔سنہ سنہ رک ااکس رس نرن رکےن اگل اھت۔رس رپ اہھت رھک ایل

 کیھٹ ۔۔ رہ وخن وک یھبیھت وک اگنھکل رک دنچ رااعقت اےکس ررربر الیئ رہ اےنپ امیض ےک ےیل ےنھکین یسنہ یسیا ایکس

  ے۔۔۔ایکس ایابت رپ اتسنہ  ے و اےس اتگل  ے ہک اس ےن وثاب امک یسک ہک بج رہ اس  ی یھت یتکس اتب ںیہن ہیےس 

 آےن اتگل  ے۔ روک اےنپ رحس رپ ایپ رحہاس و رشمیق  ںی ےس رھب اجیت اپین آںیھکن یوھبر
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  ے۔ وغشمل او اجیت ںیم ےنھکیرصمرف راتہ  ے ہک رہ اےس ن ےسیا ےنسنہ ںیم رہ

 وپاتھچ  ے۔ نےک نرایم او؟" رہ یسنہ اسنہ یتکس ےسیا مت ےھجم ہشیمہ ایک"

 ۔ںیہن وسال انس یہ  ے ےسیج اخومش او اجیت رہ

 رانہ۔ اسھت ںیہن ہشیمہ  ے۔ےسج ولعمم  ے ہک اںیہن ارمہح نب اجیت رتق رہ نررسے ےصح رایل ےسیا

  ے۔ ااہتن رپ چنہپ اجیت  ی  ارر وخن رتیس  رتق وخنرغیض کیب رہ

  ے ارر۔۔۔ ہایتہ ےک رہ ایک رکیت ارقار ںیہن وخن ےس یھب رہ

او  مت اجیتن ایاو  رکےن رایل یاشن دلج یہ ایدشہ او  یاوےئ اس ےس وپاھچ " ارگ مت اشن ےتیاخون ےن رنب ن ینیچ

 "او۔۔  ے و مت ااکس  ام نس رپ وھکلا یتکس رکین یسک ےس اشن ہک ںیہمت

 ۔رہ اس ےک نل اک وچر ڑکپےن وک  ںی ۔ ایکارر رکسما ہن یکس اھکیےن اخون وک ن ارمہح

 اوں۔ ڑکپ یکچ یرہ وچر ےسیج " رہ رھپ ےس رکسماںیئمت نرونں ےک  ام ھکل نرں یگ ںیم ینیچ ںیم"

ےک اسےنم  اجراہ اھت۔۔ااکس ارقار یسک اپھچ رک ایک اجراہ اھت۔۔ااکس رس وھگےنم اگل  وج اکم وخن ےس یھب ےس وسال ایک اس

او و نل بس وگشونں ارر  وکیئ اج ا۔ بج نل ںیم اس ےن اےس دبوگشین رھپ ےسیج رہ ٹلپ رک اجےن یگل رک یتیل ےسیک

ہااتہ۔۔۔رھپ رہ وہتار اک ومعق اھت ارر رھپ وہتاررں  ںیہن انیل لدبوگشونں ےک اسحب رےنھک اتگل  ے۔۔رہ رطخہ وم
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اگل ہک  یھب ہی۔۔ارر اےس یزت نے نااج ہیو اس ےن وخن وک   ںی اجیت ینے ن ااجزںیت تہب یس یہ ےسیرپ ر

 آامسونں ےس اس ےس وپاھچ اجراہ  ے۔

 "سک اک  ام وھکلا ا  ے اےنپ  ام ےک اسھت ارمہح؟"

 " ام ارمہح  ے ارر اس اک۔۔۔ ا"ریمراسپ یٹلپ یھت وج ٹلپ یئگ رہ

 ۔رکسماےن ںیگل دیاس اک؟" اخون زم"

 "۔۔نرہ۔۔۔ااکس۔۔۔اعایل"

 ۔ےیھکل ن ںیم ارر نرونں ےک  ام ینیچ یےن رس وک شبنجِ ن اخون

ہک اےس اگل ہک راہں  وموجن  او یئگ زیت نڑھنک اینت ۔ اس ےک نل  ینر رنب وک ےل رک ااکس  انلچ نررھب او ایگ ان

 وک رکیل ۔۔۔ایسنڑھنک وک التش رک ر ے  ںی نل  ی و نرالص اس  ی ر ے  ںی ھکیزہاررں ولگ وج انرھ اُنرھ ن

 ہک اہں مہ اجن ےئگ  ںی رک اےس اتب ا ہا ےت  ںی ۔۔۔ارر رس الہرپ رکسما ر ے  ںی ۔۔۔ایسرک ر ے  ںی ںرسوگایش

 ۔۔یئگ یمت ڑکپ وھکیاو۔۔۔ن رک آیئ مت ایک

ہک  یھب ہی ے۔۔ ارر  ڑبا انگہ رک ایل اگل ہک اس ےن وکیئ یھب ہی۔۔۔اےس  رکیل ارر رکسماٹہ اغبئ یھب رکسمایئ رہ

وفحمظ ےنگل اگل  ے ارر اےس  اک رہ وفحمظ وک  ا ریغ  ے ہک اےس ن ای یتمیق  ے وج اینت یلم زیچ یسیاب اےس ا  ںیم زدنیگ

آات و  ںیم ڈیرپ نگیڈر ناک ارانہ راتھک  ے۔۔۔ ارگ اعایل وک رچا ےنیل رزنباس ےک ان  رہ وکیئ ںیم ےنگل اگل  ے ہک ن ای

۔۔۔ ن۔۔۔انرھ اعایلاھکیےتم اس تہب ھچک نااٹسولں رپ  وھگ ۔۔۔ ینیچ نونں  ک اس اک اسانم  ہن رکیت رہ اےلگ یئک
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وک  ناعایل یھب ںارر راہ اھکین ںیم اس وخن وک ےشیش ن،۔۔۔،رہ اھکن،رہ ادناز،رہ رکسماٹہ اعایلنانرھ اعایل

 ۔۔۔ایاپ

 pg#268 اپاتسکن مہ اےھچ نرتس ےنب ر ے ےگ رھپ ںیم"

 "زکن ےکاسھت ےط  ے۔ ےابت ریم یہک ریم ھک نرں یگ ارگ اس ےن ھچک اہک و ںیم اجؤ یگ یلچ"

 رکیت ایرک آ ھکیوک ن نوج اےس اعایل یھت ینب نایرہج  نے راھک اھت ارر اس الپن  ی اھت اس اک الپن وج اس ےن رتبیت ہی

 ۔یھت

-------------------- 

 "ـ۔۔ مت اےس رھک ول رادجلم اجیت ںیہن یبج  ک اےس وکئ ونرک"

 "۔ ۔۔ و ںیہن ںیہن ایابر ھک ن کیبج ا"

 "اےنت ااہتن دنسپ نب ر ے او۔۔؟ ںویک"

 "ـاننس  ے ھجم ےس اوں ااہتن دنسپ۔۔ ارر ایک ںیم یج"

 "۔او ا ہاےیہ ااسنن وک اانت تخس نل ںیہن"

 "!اباب۔۔ ںیاباب ! آپ دماتلخ ہن رک اےنپ اوصل  ںی ےریم"

 "ہن اج ےکس۔ ہک  دبیل ںیہن تعیرش اوصل  ںی"
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 "۔ھجمس ںیل یہ تعیرش"

اۂ بج بج اس  ی ہلمج اس ےک اکونں ںیم ہی۔" ھجمس ںیل یہ تعیرش"

ی

یي
ج

ج

ب

رپ  نرظن اعایل اس رتق رضرر وگ

  ۔ڑپیت

اٹگن ےس زعمرر اھت ارر رصف  کیاھت وج ا ناشیرپ ےک ےیل یونرک  ی اھت ، اےنپ ےٹیب یئاسیع اراک وچدیک اکولین  ی ان

ےھت، اہجں رہ اکم رکات اھت  ںیہن الت کیھٹاکم رک اتکس اھت۔ اس ےک نر ےچب ےھت ارر اس ےک رھگ ےک اح راال یہ ےنھٹیب

 ۔ریہ رہج ےس اجیت یسک یرہ ونرک

 اباب ےنالھک تنم رپ یھب نکیل اشپ رپ رھک ںیل وطر رپ اینپ اھت ہک اباب اےس اعریض ایابر آ نانا ےک اپس یئک اروچدیک

 ۔ںیادمان رک ن ےک اس  ی ۓیراھک۔ دنچ زہار نے ن  ںیہن

  ۔ےیراسپ رک ن ڑتپ ہن راہ اوات۔" نانا ےن ےسیپ ےکےیل یو ونرک اویت ینیل ادمان یہ"

ناامن  وک رھگ ںیم وعرت ےک ےٹیب یئاسیع کیرھک ر ے ےھت رہ ا ڑلےک وک المزم ںیہن یئاسیع کیاشپ رپ ا اینپ وج

وڑ ر ے  دض ںیہن ۔ سج ےک ےیلےتین اےس یٹیب یھت ین  ںیہن ی۔ ےسج ونرکےتیےس ےنسھگ ن تیثیح اوےن  ی

 وڑےت؟ تیررا ےھت اس ےک ےیل

 ۔رکرایت زتلیل ارر اس  ی وک اپاتسکن  ےل اجیت ناعایل رہ

 رر ریہ ۓےس اگل وک ےنیس ریاا وصت رپ یکھج  ے ہک ونٹھگں ےک لب رہ زنیم اہکین یہ اینت رہپ  ی یرات ےک آرخ ارر

 ےک امکس ےلت یھب نگیاھت۔ رہ ڈر ےس رہگا رک ایل سکع وک اس ےن لسنیپ رظن آےت اس ےک بیہم  ے،سج ںیم
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 اےیس یھت رہ اجیتن ہکنویک ریہ ۔۔ رریتریہ رریت ے۔ رہ  ہک اب اےس رر ا یہ یھت اجن یئگ ۔ رہ ےسیجیھت ریہ رریت

 ۔یگ ۓال تبحم  ک ابت ںیہن ،انم ےل یگ ےک ےیل رانہ  ے۔ رہ اےس نریتس اس ےس اگل یہ

۔ اس ےن اس ابر تشپ رپ نرر وھچڑےت رہ ابت تبحم  ک ےل آئ یھت وک اینپ اب اس رات ربگنن نیم نکیل

 اھت۔ ایوک اھٹیب نڑکپا اھت، ارر نرونں رطف اعایل تبحم اک رتازر اہھت ںیم

 و اس ےن رہ ننھ لیکشت ۔ اہں اب و۔۔ اب یہیھت رہ ےبوخف او رک آےگ ڑبیھ ےیل یہ وک نل ںیم وخف

و اس ےن  ۔ اب یہےس لم رک رصق انکں اوےنوک یھت ررینش ےک روجن ےس وھپیتٹ نوج اعایل یھت رشرع  ی ینین

 ابر اینپ یہ ینتک  وصتر ںیم ۔ اس ےن اںیہنیھت اھٹین امکونں ےک انکرے ےس اج ےنلم  ی آوھکنں رپ ینت اس  ی

رےنہ اک ونکل ےےتھکیرک ن و اےس اسےنم اھٹیب وک ررک رک اےس استک رک ےک اب یہ نوپررں ےس وھچا اھت۔ اعایل

 اھت۔ ایآنس امج

  ےس ڑبھ اج ا ہااہ۔ یےن انسےٹ ےس الکمہم او ا ہااہ۔ رتق ےن ےبنرن ںویکسس

 ۔ۓےن رتمح ےک آوسنں اکپٹ ریدقت

 ۔ایاجےن ن وک گیھب ناڑیھ " ےن اینپ آےگ ےس ررنش اوےت اس راےتس رپ ےتلچ "ہفیلخ ے،ادنریھ

 ںیم یاھت۔ رہ وج قشع اجمز ایآ ھکیابر ن یرھبےن راال اھت۔۔اب رہ آرخ ںیہن رےنہ ےس اس اک یج ےتھکیرمع ن یاسر

 اھت۔۔۔ ایوک وھچڑ آ یابدن  ی آاق اھت رہ قشع یقیقح
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ےن  الزنمل ےتلچ ہفیلخ آگ آگ اوےت رہپ ںیم ےسیرہ وبحمب ےک وبحمب وک اپےن الکن اھت۔۔۔رات ےک ا اب

 دیفس ناڑیھ ہایس ےک وخف ےس رکال راہ اھت۔۔۔ایکس دجایئ ۔۔۔ااکس نل نایمئاھکین ڑم رک ںیہن ےھچیپ ابر یھب کیا

 ۔یھت اوےن اجریہ

 "اجےئ۔۔ ہک تلفغ ربیت اجزئ ںیہن ہیارر قشع۔اس رپ "

 ے۔۔۔ آرخ ااکس رفس  اویت ا ےبج ےس دیپ اےس اگل رہ بت ےس لچ ریہ ےیل وھچڑےت  ار وک روجن ںیم وک ےھچیپ  ار

رہ اہکں اجرک  ےک اسھت اےکس  آوسنؤں ےن وج رفس ایک رںےک ریپ۔۔۔اس ںیہن ایےبک متخ اواگ۔۔۔اواگ یھب

 رےک اگ اب۔۔۔

 آںیھکن ۔۔رہ وکٹ ےک اکرل ےس اینپیل ںیہن یھب کیا اس ےن وکیئ ےس زگر ںیئگ بیاےکس رق  ںایسکیٹ یئک

اصف  اوےن  آںیھکن  ۔۔اےس اینپیھت ابر رگےن یگل نے راہ اھت۔۔رہ یئک ںیہن ۔۔اےس ھچک ناھکیئریہ رڑگیت

 ۔ںیھت آریہ ںیہن ںیم

 ۔۔یھت نامھل یچم وظفلں  ی اکونں ںیم اےکس

۔۔ بسح بسن ےل رک ھجمس ںیل یہ تعیارمہح؟ رش رکر یگ یارمہح۔۔؟" ھجم ےس اشن رکر یگ یھجم ےس اشن "

اسھت ررس  ولچ ےگ  ےاس ابت ےس الملع  ے۔۔ریم یزہشان ےس تبحم  ے نکیل یزہشان کی۔۔اےس اانھٹیب

 اوں ۔ اہمترا ولھک ا ںیہن اپاپ ےس ےنلم۔۔ںیم
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ابر ناکتھر ےلم ان  کیاپات۔۔۔نج ےس ا وخن وک وموجن ںیہن ںیم وج انہک  ے رہ ےننس ےک ےیل  ۔۔اب ںیہمتارمہح

 "۔۔رک ا ہاےیہ ےک اپس ٹلپ رک اجےن اک رجم  ںیہن

 نامھل ںیم ۔۔وظفلں  یاھت ہن  آناھ ، رہ ڑسک رپ اےکس دقومں  ےلت رھکبات الچ ایگ ایگ ایوج وپرا انب ااکس رہ تیگ ارر

  رکالےن اگل۔

 "آدم  ے۔۔ آاغز اہبر  ی"

  ںی رطعم اوےن یگل اسںیسن

 آوھکنں ںیم  ے نکنھ یھب رممست

 ےنجس اگل  ے اہجں نل ںیم  ای

 "رہ ےنجس اگل  ے۔۔ اب

ےسج اسھت ےل رک  رکےن یگل ۔۔ارر اس اسامن وک کیپارر رھگ آیئگ یکس ھٹیب وک رہ لکشمب ررک رک رہ اس ںیم یسکیٹ"

 اس ےن بس ےس ےلہپ اپھچ رک رےھک ابسک وک ابرہ اکنل رک راھک۔۔۔رہ یلہپ اپاتسکن اج ا اھت۔ ۔ ۔اےنپ اسامن ںیم

اس ےن اس صخش  یھت رہ اجن یکچ ہکن۔۔ویکیھت رک یکچ روخن وک ایت اپاتسکن اجےن ےک ےیل ےئلیک الفٹئ ےس ہشیمہ

 ارر اپاکچ  ے۔  ے ےسج اب وکیئ ایوک وھک ن

 ؟ےکس یگ ھکیوک ن ناعایل یھبک ںیم زدنیگ ارمہح
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 ؟اپےئ یگ یج ےسیک ےس اکنل  اکچ  ے؟ ارمہح اےکس ریغب زدنیگ ارمہح وک اینپ ےک ےیل ہشیمہ ناعایل ایک

 

 ۔

ےنچنہپ ےک دعب اےس  رباطہین بس  ابںیت ہیراہش ارر اےنپ ارخااجت اک وخن  دنبرتسب رک ا اواگ۔  ارمہح وک اینپ دعب

اےس وخن اےنپ لب وبےت رپ  ۔۔ابیقوجھباےت  ںی ااھٹک رک ےک رباطہین ہسیپ ارمہح ےک ےیل نامئ اتبات  ے۔ نانا یج

ے رک ا او اگ۔ ذعرا،رشیل

لل

  ے۔ الماقت اویت ایئادتب وکل ےس ایکس ئارر 

راہش اک  رہم ےک رھگ ایکس ی ے ارر ڈیل اشپ رپ اجب رکےن یتگل اکیف کیڑپےن ےک اسھت اسھت ا ارمہح

 اےنپ اہلٹس امن رھگ ںیم ۔ اوہنں ےن لٹش اکک  ایمرہم ےب ارالن اخون  ںی یاواج ات  ے۔۔ ڈیل دنبرتس یھب

ارر  اریاسنانھ، ر  اوات  ے۔۔ر ںیٹیررگام ناعایل کیا ںیم رطح راھک اجات  ے۔۔ایہن فلتخم وچبں وک ارالن  ی

زے کری ے۔ اجب ےک نرران رہ ڈ او اجیت نریتس ارن ےس ایکس نیا

ی
ج

 ملف انبےن یتگل زیےک اسھت لم رک ڈاوکم

  ے۔

  ے سج ےس ااکن سیب  ے آگ گل اجیت نراکن اویت  ی اقنیل ںیم امظع امرٹیک نرران ارمہح ےک اباب یکنج ایس

 او اجات  ے۔ اکیٹ الھک اک اصقنن او اجات  ے۔ اںیہن سیچپ

زے یتین یلست اںیہن ارمہح

ی
ج

 ے۔  یتیرٹارفسن رکرا ن ان ےک ااکؤٹن ںیم ملف ےس ےنلم راےل ےسیپ ی ے ارر ڈاوکم

 ے۔ ارمہح ےک رادل تہب  یتیوجھبا ن اںیہن  ے۔ ارمہح رہ رمق یھب یتین کیچ کیاےس ا رہم یھب یاےکس العؤہ ڈیل
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  ی نیم راپسڈیئ یسک ٹیامررگ نبج اعایل  ے اویت یڑھک ںیم ڑھک ی ۔  ارمہح اےنپ رمکے  یاوےت  ںیوخش 

  ے۔ لکن اجیت خیچ اھجاتکن  ے۔ ارمہح  ی ںیم ڑھک ی رطح ایکس

 ںیآراز دعب رھگ ںیم رین یوھتڑ ،ےس وکن رک ابرہ لکن ایگ ڑھک ی ااکس رھگ   ے، رہ اےکس رمکے  ی ہیاتبات  ے  ناعایل

  ے۔ ایآ رہم اک اٹیب یڈیل ایو اسنانھ ےن اتب وگےنجن یگل

ابر  کیا ایآ نایالھک راہ اھت۔۔ اےس  رہم وک کیک یڈیل ہپ اھٹیب ہک رہ ڈیب اھکیو اس ےن ن یئگ رہم ےک رمکے ںیم یڈیل رہ

 ریٹوینویےایس یھب اھت ہک ااکن اٹیب ایرہم ےن اےس اتب یڈیل

  ڑپاتھ  ے ارر تہب اقلب  ے۔ ںیم

 اس اگل۔۔ ااجزئ؟؟ ۔۔اےس بیجعٹیامں اک امررگ اھت ارر ایکس نآراہ اھت ااکس  ام اعایل وک ھجمس ںیہن ارمہح

 ن۔۔اوہنں ےن ارمہح وک اعایلوج اےکن وچبں ےن ڑبے اامتہم ےس انمیئ اسرگلہ یھت رہم  ی ینن ڈیل نررسے

 ۔۔ ی رتتیب ےس ایکس دنتیہ یاھت ارر ڑب انارے ےس ایل کیہک اوہنں ےن ا ایاتب ےک ابرے ںیم

 ۔۔یھت ین رپ وہج ںیہن رتتیب  ی ںوٹیب یھب اامں ےن یھبک وک اوسفس اوا ایکس ارمہح

 بیجع کیوہج ےن ارمہح وک ا  ی ن ے۔ اعایل اہبنر اویتکس اک اسھت ارمہح وک ااسحس نال راہ اھت ہک وعرت یھب اریر

 ۔یھت ےس اتمرث او ریہ نوطر رپ اعایل یرہ الوعشر ،ایااسحس ےس نر ہار رک ن

 ے۔۔   ک اس ےس  اراض او اجیت ریرک ےک الچےن رپ ارمہح ن  رڈاکیر ابںیت  ی اریارمہح ارر ر راک ںیم اہٹ

 ۔ایک ہہک رک ااھچ ںیہن ہیاس ےن  ےک ابرے ںیم نارمہح وک دشت ےس ااسحس اوات  ے ہک اعایل
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وک  اریر نرکات ۔ رات وک اعایل ےس ابت ںیہن  ے رگم اس ےس حیحص ےک ابرہ ارمہح ااکس ااظتنر رکیت راک ےفیک اہٹ

ارمہح  اری۔ ر ایوک وھچڑےن ا اریرپ ر اسلکیئ اینپ ن ے ہک اعایل یتگل یابت رب ہیلٹش اکک وھچڑ اجات  ے۔ ارمہح وک 

 اھت۔۔ ایاےس رھگ  ک وھچڑےن آ ناعایل ۔ اس ےیلیھت آیئ ٹارر اس ےک اپؤں رپ وچ یھت  ے رہ رگ یئگ وک اتبیت

اوات  انریح ن ے۔ اعایل یتین ہاٹیلک ںیم  ے ۔ رہ اےس وٹٹیئ ےس نرابر ےنلم اجیت نتمہ رک ےک اعایل ارمہح

 رایت یھب ایھب نر و ںیم  ے ارگ مت وٹٹیئ  ے۔۔ اس رپ ارمہح یتہک اتیےس ااکنر رک ن ےنیل وٹٹیئ  ے۔۔ رھپ ایکس

 اوں۔

 الوجاب او اجات  ے۔ ناعایل

 ۔ ےس اجےن  ی ںاہیےیھت او یکچ یر۔ایت یھت رطح ےس اہپن ریہ یرپ رےھک ےھت رہ رب ڈیب ےک گیب اس

رہ وکنا اھت زجابت ےک  انکرے رپ  ےس یھبک ںاہی۔ یھت رک ریہ زیےس رگ ےنھکیرطف ن  ی ڑھک ی  اےنپ رمکے  ی رہ

  اہجں ےس ےس وٹاٹ رظن آات اھت یھت یڑھک

  ےئل ےھت رپ اقوب اپےن ےک ےئل اےنپ رگن اےنپ اپزر ٹیپل یپکپک ۔اینپ یھت رپ ہلمح آرر او یکچ وخن

 او  اگ یتہب ھچک رضرر ںیم ن ای یھت رہ اعملِ انف ںیم یھت رہ اکچ اھت تبحم اس ےس اےگ لکن یکچ ےھچیپ رعرج

 وج تہب ےلہپ ےط او یکچ ابت یھت یہیاہں  یھب اس ےس ےلہپ بس انف او اگ اس ےک ریغب ےس ےلہپ ںیہن ناعایل نکیل

 او یگ ںیہن رہ زدنیگ او یگ ےک وج اب اس ےک ریغب یھت
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  ی ےگل اگ ہن یسک اہسہن ںیہن تیگ آدم وکیئ اک نرر او اگ ہن رکسماٹہ  ی ںوھپل ےلھک ہن اہبر آےئ ہن وخویش اب

 اجےئ اگ ۔ اک ااظتنر ایک ںاشنوین نل اےکٹ اگ اب ومت  ی نااتسن ںیم

 ہاتہ۔ ہن ےننس  ی رغض ر ے یگ وبےنل  ی ہن

 ریہ رپ وھجیتل  ک رہ اےنپ ےلصیف عبص

  اک ہن رم رم ےک ےنیج یھت ریتھک رمےن اک ارانہ ںیہن رہ

ارئوپرٹ اج ا، اھت  ںیم ایس یھت رھگ آیئ ںیم سج یسکیٹ یھت اج ا ہایتہ رکایوین اریر یھب نیارر ا یھت رھگ آ یکچ اریر

 ۔ اس ےن وھکال ںیہن ۔نکیلریہ اس اک نررازہ اجبیت نیا  یئگ رک یلچ رہ راسپ ھٹیب

اس  ریہ او۔۔۔ رہ رات رھب اےس وفن رکیت اطتق ریتھک  ی ےنیرک ن  ا رصف وخن اپلگ او ہکلب نررسرں وک  یھب مت

 ارر  ے ارر رہ رھگ رپ یھت رہ یھجمس ںیہن ایےن ااھٹ

ئ

 ۔ ک

ے یہ یھت ےل گل یئگ اسںیسن زدنیگ ین اس  ی اجےت یہ امعرت ںیم اس

ی

کلی

ج

ن
 یآرخ زدنیگ ارر اس امعرت ےس 

  یئگ یلچ  رک  اوٹسر ںیم ھکیابر ن یرہ امرٹسچن رپ اڑان رھبےت رپدنے آرخ  ےگل یگ یگل ےنیل اسںیسن

  ےن وپاھچ و رھپ؟ رجینم اویت و اشم ںیم یٹویڈ یامتر

  رہ  آکٹ رک وبیل  ںی ےندیرہ ےھجم رخ ھچک وجےت  ںی ررم ںیم اڑسرر

 ول دیرخ ااھچ
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 ےھت ےک وکیئ ےیہگج اپھچ ن یسیاھت اس ےن ا اھکیےن نہپ رک ن ناعایل ںیہنج ارر وجےت ااھٹ الیئ اوٹسر ررم یئگ رہ

 ےکس۔ دیارر ہن رخ

ز ےک رہ نیت وجوں ی

ج

 

 ارر رشارت ےس رکسماےن اگل۔ےب کش ان ںیم اھکین ےن اںیہن دعن وجڑے ےھت ۔م

 ےم اںیہن اخدنان ےک رفان ےک ےیل وشمرہ نرں اگ ہک مت اس اشیہ ںیہمت رھپ یھب ںیم  ے ۔نکیل صقن ومعمیل

 اھکیوک ےنہپ ن یرپسن ریہ ںیم نیزگیم کیےن ا رہ ےلول ےسج ںیم کیےک اجبےئ مت ا وھجمس ارر ان نیت ومعمیل یھب

 ۔ یھت ہدیجنس کیاتر اس  ی اھت ۔اُس ےن رکسما رک اہک نکیل

تہب احص  اُس ےک ےیل او ےئگ ۔نکیل یہ ومعمیل ےک ےیل نہک وجےت اعایل یکس ںیہن ارر اتب یھب یکس ںیہن رکسما

ارانہ  ے  ۔رپ ایک انب ںیتکس ںیہن نوج وپرا اعایل وک ااھٹک رک ریہ ت ے ۔رہ ان ابایق اےنپ اپس رانھک ہایتہ رہ اںیہن  ںی

 ۔ ےک وجےت ےک ابرے ںیم یرپسن ریہ

ۂ اھت ہک رہ وجےت ےنیل نادناز ےس اعایل سج
ُ
ز کیآات ہکلب ا و رہزگ ںیہن اوٹسر آات اھت بس وک ادنازہ او چ  ی

ج

 

ےن  ابر م

  ے سج ےن آج  ک امہرے اوٹسر ےس ھچک ںیہن ریہ ہیےوھکیارر اہک ۔۔ن رطف ااشرہ ایک ےک اپر ڑسک  ی ےشیش

 ماۂرے یتمیقایل
ہ

ی

ب

 رتق ےک۔ ۔وساےئ 

ز اجیت ارمہح

ی

ِ
 ۔۔۔اتپ ںیہن چ 

ےس  ںاہیےاتہک  ے ہک ںیم رہ مت ےس ایک ےسی۔ ر اجب اٹگنمئ یھب ی ے ۔ارر اہمتر متخ او یکچ میرک آسیئے ی آُُس

ز ےک الفں وکےن ںیم اتہک  ے ےک ںیم ہیرہ  ایرکات اجؤں۔ زگر  اھت و وسہا مت ےس اھے ولیہ

ی

ر
ز
ج 

ج

ب

راعق الفں  ام
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ےن   ے ہک امگن اوات  ے ہک اس ےک فیش ےاک ے اہجں ےنلم راال شف وسپ اےنت زم رک ایل تفاینر رٹنوٹسیر

ے

ب 

ےوکئ اجنر ڑپھ رک وھپاکن  ے ۔ارر ونس رہ 

ئ 

ے
ھل
 

ح

۔رہ  ےس انرھ اُنرھ لہٹ راہ  ے وج زگر ر ے اوےت  ںی دنپرہ ٹنیم 

 ےس رکسما یتکس یوھجٹ ڑھگے و مت ڑسم ہیرکےت۔ارگ رہ اہمترے اسےنم   ک ااظتنر ںیہن دنپرہ ٹنیم ےسیا

 او۔

روھکا رک رہ  یہ ۔وجےت اوٹسر ںیمہا ںی ےک وجےت ںیہن یہک ریہ ایرس الہن ںیم ارر یفن یرکسما ن ںیم رہ انایس اب

۔رہ اےنپ راابجت ےنیل

ئ

۔اُس ایاٹل ن ااحلل اُس ےن اےنپ راابجت وک دنچ وٹنھگں ےک ےیل یف ۔نکیل آئ یھت ابرہ آ گ

ز رپ وج ندنھ اُرت ریہ ہ۔اےُس وکش ایاٹل ن دنچ وٹنھگں ےک ےیل ےن وخن وک یھب

ی

ر
ز
ج 

ج

ب

  ے رہ اس  ی اوےن اگل ےک ام

ےس اےنپ  ی ا او و رہ دلج اسی ے ۔ارگ ا او ریہ ینوشار  ے ہک اےُس ےنلچ رھپےن ںیم سھگ ریہ ںویک آوھکنں ںیم

 ماوےن اک اتپ ولعم میےک اق زیچ ےس۔ارر رہ وج ابر ابر اےنپ روجن رپ یسک ارر رھُپیت یےل۔ہکلب تہب زیت اکم ٹیمس

زتس ےلم ارر اُس ےک اکےل وکٹ ےک ادنر ایک  ے و اُس ےس یھب رک ریہ
ُ

ج

ے زیچ اےُس ف
ُ
 

 ے زارا نم  اپش اپش او چ

 احل ہال وپےھچ۔ ےل رک اُس اک یھب

 ولوگں ےن اُس ےک الگیب اھت ۔رہ امرٹسچن وک وھکج ریہ ل۔ااھچ ایخ ایےن وخن وک امرٹسچن وک وھکےتج اپ اُس

ئ

اگولں   ے ۔ک

 اھت ۔ ایانب اج اتکس اھت ارر اُس ےن وخن وک اقِلب رمح یہ ای۔اُس رپ رتس اھکاھکیارر رسخ آوھکن ں وک کٹھٹ رک ن

وک آگ اگل ےس ارر بس ےس ےلہپ وخن وک ۔ اُس ےن رفنت ےس  ذجہب ابر ابر رس ااھٹ راہ اھت ہک رہ ن ای کیےک ادنر ا اُس

ے ےطقن رپ رہٹ رک رہ وخن ےس رفنت رکےن ںیم ی آرخوسہا ۔ارر رھپ اےنپ اخدنان ےک ابرے ںیم
ُ
 

 یھت وغشمل او چ

 اےنپ اسھت ڑھکا رک ےل۔ارر اُس صخش  ی ہک اںیہن ہااہوسہا ارر  اُس ےن نےب نےب ےصغ ےس نانا ےک ابرے ںیم
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 نے وج ربگنٹن نیم ےتھکیرطف ن
ُ
ۂ اھت ارر ایک رےنہ اک کُح

ُ
ےنہک اک وحہلص رک  ہینانا  رھپ یھب ےک اسھت لج راھک او چ 

 اپےئ ےگ ۔

رہ اس ےک  بت یھب ےئگ ایک دبل اپںیئ رہ الان وسال ںیہن رپ ڑھکے او رک یھب راھک ےک ڈریھ بسن الؤ۔ا ُی بسحِ

  او اجںیئ رپ وبجمر ںیہن ابت امن ےنیل نل  ی

ی

ھد

ج

ئ

ی

ب

ے یےئگ ۔

ی ب

ےوھپار اُس اک رس 
 

ئ

و 
ھگ
   یھت ریہ 

ِ

ج

ے اہکن
قِص

 ںارر رہ ان 

ے ںیم
ُ
 

بس اوات  ے رپ  ۔رہ نج ںیم ںیھت یڑپ یاُنرھ رھکب اِنرھےاتکوبں ںیم وج اعمرشے ںیم  یھت اطلغں او چ

 نلم ںیہن

 اوات

  احالت ےن ارر ابیق ایاوا۔تہب ھچک اس ےن ااٹل اٹلپ رک ن یہیےارمہح ےک اسھت یھب نااتسن

  وک نہن وخن وک ہن اعایل ہن رھک یکس وک رایض یسک رہ

 ہیراہ اھت  ھکین رہج ےس ںیہن روجاہت  ی تشپ رپ آ ےئگ رہ اینپ نررسے  ی کیرےتس رپ ےتلچ ےتلچ ا یہ کیا نرونں

 راابجت ےنیل اینپ وھگم رھپ رک رہ رھپ اوٹسر آ یئگ اینپ

  ےن  اہک رجینم یہ ےتھکیاھت اےس ن ایوپےنھچ آ وکیئ اہمترا

 ےلہپ اس ےن  ام قلح ےس اکنال اسسن، ےس یھب ناعایل

 ۔ یئگ یلچ یھت رہ آیئ ایےن ہہک ن اھت ںیم اسیئ وکیئ
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اےنپ ادنر رفنت  ےک ےیل اس ےن اسیئ   ی وسیر ابر اےس وفن رک اکچ اھت اس ےن اکل ںیہن رہ اکیف رہ ڑبڑبایئ اسیئ

 ۔ ہصغ یھب وسحمس  ی

  اقباجت ہا ے اس ےن اہھت ےتلسم اوےئ اہک ےریم ےھجم

  او؟ اجب وھچڑ ریہ مت

 اس ےن رظن رچا رک اہک اہں

ے

ئ

  ؟ارر اجب لم یئگ ک

 ۔ریہ رضررت ںیہن اب اجب  ی ےھجم

 و او ارمہح کیھٹ مت

  اوں ابلکل کیھٹ یج

  ےس اہک ےن رنیم اجؤ ارمہح رجینم ھٹیب

 یگل ےنھکیارر ابرہ ڑسک ن یئگ اپس ڑپے اوٹسل رپ ھٹیب رہ

  او؟ اج ریہ ںیہک

 ایاےس سک ےن اتب اھکیےن وچکن رک ن ارمہح
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 ے اےھچ ادناز  یاو ارگ اہمترا اج ا رضرر ےس  رروپش او ریہ اخومیش رتق اہمترے اسھت زگارا ارر مت ےسیک اانت

 ےن ںیہمت ںیم اس ادناز ےس  اولناع وہکں. سج ادناز ںیم ںیہمت ےس  ابےئ رک ےک اجؤ ررہن ےھجم ومعق نر ںیم

  اہک اھت دیوخش آدم

  اھکیوک ن ےتلسم اوےئ رجینم ارر آںیھکن ابت رپ ررےنیگل یس اینت رہ

 اج ر ںیہن ںیہک  اج ریہ ںیہن ںیم

  ؟یوھچڑ ن ںاجب ویک رھپ

دشت ےس اجےن اک  یوپر اےس ںیہن اوں نکیل بس وھچڑ یتکس اوں ںیم ھچک وھچڑ یتکس ےک ایک ےک ےیل ےنھکین ہی

  اوں ہایتہ اگل رک وخن وک ررک انیل وقںیت یاسر رکےن ےک  ابروجن ںیم ہلصیف

  ںاہیاجؤ  رہ

   ے اب الھب؟ رہ یتکس اب رہ ےسیک ارر وکےن ںیم ےک یسک ن ای

  رضررت  ںیہن وکیئ اب ںیہمت رےنہ  ی ارر وکےن ںیم ےک یسک ن ای

  یتکس ںیہن ارر اج یھب ںیم رہ یتکس ںیہن یھب ںاہیےریہ رضررت ںیہن یاب ریم یھب ںاہی

  راہ اھت ھکیرنسح اےس ن ےیک ںویک یدلج ےھجم اسنہےن ارر ررالےن ےک اکم اینت یھت ںویک یدلج اینت اےس

  وجوں راال؟؟  تہب ھچک ھجمس اکچ اھت اب ارر ھجمس رہ
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  اھت راہ

 رطح ےس رشتنم اوں۔ یرب ںیم اوں ارر وخن وک ررےنک ےک یھب اےنپ اجےن ےک اسامن رک ریہ ںیم

.. ےم وخن وک اہک ڑھکا  رکرں  ارر اہکں ےس اتلچ اس ےک روجن ںیم کی ے ارر ا  ںیم یھٹم یہصح ریم کیا اریم

صلہ ںیھن  رکرں، ںیم
ف

۔۔  لیھک رطح یہ  ی اھجمس اھت، رگم لیھک ںیہن ےن اےس لیھک .. رنسل! ںیمرکاپ ریہ 

ئ

گ

او۔۔ سب  یہ و ہن او  ا۔۔ رصف تیج اسیو ا  ے۔ ارگ مہ اس ےس ہن ںیلیھک اویت اہر تیج تبحم ںیم وےیل ایس

 "۔۔تیج

.. اےس اافلظ ےنھجمس ےم ِنتق یھت ،یھت وبل ریہ ۔ ارمہح ارنر ںیمےک انکرے ےس کٹ ےک ڑھکا اوایگ زیم رنسل

 ۔۔وسحماست ےنھجمس ےم رہ زگ ںیہن

 نیقیےہیےںیم اگڑ رک.. نل امج رک .. رھپ یھب  ے.. آںیھکن اھکیرطف رس  ااھٹ ےک ن ےن رہ وخوصبرت ےش ی ںیم"

ڑسک رپ  ہیےوھکی۔۔ نیگ ھچک و اہسرا نب اجںیئ ےیل ےرہ ریم ولں یگ ان ےک اہسرے یج احلص ہن رک اپئ ہک ںیم

ے رکسماےت ولگ ےھجم ےنتک تبیہ

ی

سی
 

ہ

وھپار  ےھجم اس رپ  آامسن ےس ربیتس ہیےاررے اک گل ر ے  ںی ےتلچ ولگ، 

ےن    ے۔۔ ارر ںیم آوسنرں ےس اقمہلب رک ریہ ےریم ہی ے۔ گل ریہ یھب ریقح یسیک  ہیآراہ  ے ےھجم  رتس یھب

ے یڑب  یاسر

ع

ج

ن

ے
 
ئ

و ں

ی

می
 وخیش ربارب یھب ےئل رایئ ےو ریم ۓگ ےیےھجم ن  ے ۔ ان ےک اابنر یھب ایل ھکیوک نِگ رک ن 

رہ اتلکن  ے ارر رہ  رہ مغ ےک وجاب ںیم ،آجوھکیارر ن ریہ ںیہن ایھچ اسحب ںیم یھبک  اگ .. ںیم اک اسامن  ہن اوےکس

 "  ے اسحب ااھچ اوایگ ا۔۔ ریمیھب وسال ںیم  ی وخیش
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  ابسک وک رنسل ےن آےگ رک ا اقلب ریقحت زیم

 
ی

ولھکےن ےک   رےایپ رطح  اےنپ یسک اج ا۔۔رہ وچبں  ی رپ رےھک ٹ

ے ایاج اتکس اھت  ای.. اےس الڈ ےس پچ رکرایھت وٹٹ اجےن رپ رر  ریہ

ّ سل

ی

ن

 اکیف انیکشخ رک ن اںیھکن ےس، رصف ایکس ئ

 اواگ۔ ںیہن

 یھت نیمیھ آراز اینت " اس  یۓتمسق دبل اج یریم راوں و دیش رپ اوسن اہبیت ںویلیھتہ او ارگ اینپ وسیتچ ںیم"

 اکن اس ےک ہنم ےک اپس ےل اج ا ڑپےت و اثتب اواہک رہ اےنپ آپ ےس ابت رک ریہ ۓہک اےس ےننس ےک یل

 ۔یھت

 ،ہک ارمہح ےن اےس انتک دنسپ ایک اگۓہک رہ ےھجم انتک ااھچ اتگل  ے۔اب اےس وکن اتب یکس اتب ںیہن ہیےاےس یھبک ںیم

ےن  ارر اےکس اسےنم آےن رپ ںیم اھکیتشپ وک ارلھج او اجےن  ک ن ٹلپ اجےن رپ  اس  ی ےن اس  ی ںیم اانت  ی

 ے  ات۔۔ ارگ رہ ےھجم ہن الم اویرظن ااتر رظن ےس اس  ی اینپ
ھہ
 

ح
م

 ااسنین رتمح ےسیک ولعمم ہن اوات ہک دخا  ی یھبک ہیو 

ےم اشلم  زدنیگ ااسنن  ی وصرت  ے و رہ اس ےسیج یلہپ  وکیئ  ی  ے ارر ارگ رکم ارر رہمابین وصرت مسجم اویت

  ۔رپ اقضب اواجےن راال رہ  ررنش اتسرہ وج ولطع اوا رکات  ے رغرب ںیہن رںاو ا  ے۔  ادنریھ

 رہ  رس ااھٹ رک ےہقہق اگلات  ے.. ےھجم نیل راتہ  ے ہک ےسیک نایےانھکیرظنم ن ہی ےھجم دنبرکےن ےس ےلہپ وک اںیھکن رات

امکس ااھٹےن اکھج اھت۔ وج رکسماٹھ اس رتق اس ےن  اوکسن اتلم  ے اس رظنم وک نرہارک بج رہ ریم

اس رکسماتہ ےس  اوےت اج ر ے  ںی وج اب  ادیپ  ںی اجیت رہ  ان ذجوب وک اطع ی ،یھت اےنپاووٹنں رپ اجس ریھک

ہک رہ اخومش راتہ  ے و انگنگات اوا اتگل  ے   اتب یکس  ںیہن یھب ہیاےس  ۔ ںیمارر بلط اگر یھب دماح وھیئگ ایکس ںیم

ارر ہن اس ےن ےھجم انس۔  ایاتب ںیہن ےن و اے ھچک یھب وک اگجات اتگل  ے ۔ ںیم  ںاخومویش یارر ارگ رہ  انگنگ ےل  و اسر
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 ںیم تلجع ہک یھٹم یسی ےا اویت اھت رہ دبتیہ  ںیم یدلج ،ینتکےیےک ہنم ےک آےگ رک ن اریاس ےن اےنپ اکن ر

 "رپ املئ اوں۔ ےنیوھکل ن راےل یھٹم رک ےنیل دیق

  رتمح ڑباتھ اج راہ اھت۔ رظنرں  ںیم رنسل  ی ےتھکیروجن وک استک رےھک، نرون اہھت وگن  ےم رےھک اےس  ن اےنپ

ززے اپس  آ  کیرہ ا ،رضررت ںیہن اجےن  ی ںیہک ںیھمت"
ھ
م

ی

ب

 "۔ اگۓنن وخن 

 " ۔یھت وخش امگین یہیےےھجم یھب"

 تم اجؤ۔ ںیہک وجش امگن او ا ااھچ  ے، اجبے دب امگن اوےن ےک۔۔ اےنپ نل وک ارر اکلہ رکول۔۔ نکیل"

 

 اھٹ رکابرہ احتل ںیم ایس یھت رہ یھٹیب احالت ںیم سج

۔ 

ئ

 آگ

۔ ۔ اب ھچک ارر یھت ک رہ ھچک ارر یھت ڈیرپ نگی۔ ڈریھت رکیل رےک اسھت اسھت تبحم ےن دشت اایتخ رتق

 ۔یھت وکئ دح ںیہن رتعس  ی رگات اھت سج  ی ںیم ںاپوین ےسیا ایاکچ اھت ارر نر نبایہمشچ نر

 ہصح.. وج رہ ےصق اہکین ہیملع کیاک ا اتگل اھت ۔ اہکین اواکچ اھت رہ اب ےس ےلہپ اعم ارر ومعمیل نھچک ان ےک نرایم وج

 ں،ارر ےک رپسن اوا اھت و بس وخش ایمہف یسک  ناعایل ےس ڑجا اوات ارر رھپ ےس بس وخش.. ارر اب بج رایعق
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 ںیھت ںطلغ ایمہف

ئ

 اویت زیچ آےگ  ی وسوچں ارر ادنازرں ےس ںیہک ،۔ تقیقحاھت  ۔ بس اانت آاسن ںیہننرر او گ

   ے۔

 "۔یگ ۓاواج رپ رایض نرہ اےنت ےس اعایل "ایکـ اھکیڑکپے اشرپ وک ن ےن اہھت ںیم اس

 "۔۔۔۔اہں ںیہنںیہن "

 زہار ابر  وخن

ئ

 ےک ےیل وک ےنتیج نوسال وپھچ ےکچ ارر اس اک وجاب اجن ےکچ ارر الان بس ھچک اہر ےکچ اعایل ہیےس ک

  ےل ا ہااہ۔ لیھک وجا یھب یآرخ کیاس ےن ا

 اھت ارر اےس رہ۔۔ ۓےک اخدنان وک بسح ربسن ہاہ اس

ہن  ےک  ام رپ اےکس اپس ھچک و اواگ۔۔ وکئ و۔۔ ارر ہن اجےن رہ وکئ انتک ربتعم او ہک رتعاض اک وسال یہ اخدنان

 اےھٹ۔۔

وکٹ  ۔ اس ےناجنگش ہن ر ے یگ ہن  ی اہں ےک دعب یسک ھک نے اگ۔۔ ارمہح  ی وک اہں ھک اکچ  ے و ہن یھب اریر رہ

ز ےس وفن اکنال ارر اکیف بیج  ی
 
۔اےس ھچک یھت ابر اس ربمن رپ وفن رک یکچ کیا ۔ رہ ےلہپ یھباھکی ک اےس ن ع

دمن   ے ہک رہ ان  ی اظرہ رک ریہ ہیےۓےک یل ںرہ رصف وسیپ ہکاھت  کش اوایگ ہیےاھت ہکلب ااٹل اںیہن ایگ ایاتب ںیہن

   ے۔ رک یتکس یھب

رطح انلج اواگ ارر  ایس زدنیگ یاتبےناگل ہک اب اےس اسر ہیارر اےس  اےکس اسےنم آےک ڑھکا اوایگ نیم ربگنن

 نہ اوات  ے۔ آگ ےس تہب مک فیلکت اجاتن اھت ہک آگ ےس لج اج ا دجائ  ی ںیہن ہیےربگنن نیم
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ارر  یتیرپ وبجمر رک ن ےنھکیں وک رس ااھٹ رک نآےن راول شابیز تھچ  ی  ے سج  ی رٹنوٹسیر اک اقمیم یٹ کایوین

  یلیھپ ۔ اہل ںیمرہ راتح وسحمس رکےت  ںی رک اھکےن ںیم ےلت ھٹیب ۓسج ےک اس

 آوھکنں ںیم صخش  ی ارر اےنپ اسےنم ےھٹیب ےس ربت ر ے  ںی ولگ اھکےن وک تبحم ارر رنیم رپ ےھٹیب رںزیم

ےس  اررںوین  یےشیش ارر رفش ےس تھچ  ک ینت  ںی ۓوک رہ ابرہ وھچڑ آ ی۔ ارفارفتوک دنسپ رک ر ے  ںی ےنھکین

زز  ی کایوین یتین ئاھکین
ھ

 

س

 ۔رےتھک  ںی ںیم سپ رظنم وک اےنپ اسھت اسھت،نکیل ںرروینش 

 دنسپ  ے۔ و اںیہن یہیارر  رپ  ںی یدنلب رہ

 ڈاسئ رپ امکیئ نر ٹف اریچن  ے  ی وصمر ےن الان اکہشر تبث ایک ےک اسےنم سج رپ اقمیم ارویاس ن اہل  ی اسےنم

 ۔۔اری ے ۔۔ ر یوبلمس رہ ڑھک رفاک ںیم ےک اسےنم دیفس

 ارر اس ےن اینپ رک یکس دنلب ںیہن نہایرہ آراز وک ز رقفاہ رکسما رک اہک، نکیل ہی"اےنس ناشم انبم اعایل یریم"

 اجےن ن یولبر رپ یجس رںزیم ںیرظن

ی

ج

 ۔ںیوعمشں رپ کٹھب ت

 انبےت انبےت ںیم یھت بت وچیکن ابر ںیم یلہپ"

ی

ت

ج

می

ئ

ئ

ج

سی
 ارر اہھت ںیم بج ا

ئ

 ےس ںیم ڑکپے نی کھت رک رک گ

ارر اک  ام  ۔ اےنپ االعرہ یسکیکھت زرا ںیہن ارر ںیم ایےن ےحفص وک اس  ام ےس رھب ن اک  ام  اھک ارر رہپ ںیم نےن اعایل

ےن اس ےحفص وک اکنل رک  و سب ںیم اوایگ راکیب ۓیل ےریم ڈیپاکم رک ا ےھجم ااھچ اگل۔رھپ بج رہ ونٹ  ہیانھکل، 

 "۔اھبنسل ایل
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 ہلسلس اشم انبم انب راہ اھت ارر راہں وموجن ولوگں ےس نروخاتس  ی کیاک ا بیاسالہن رقت  ی ماےنپ ایق رٹنوٹسیر

 یھت

ئ

 تیثیح اخص اوےن  ی نہایبس ےس ز ۓان ےک یل ںیم وج ن ای ںیہک رہ اس صخش ےک  ام اک االعن رک گ

ےآے  اس رحتک رپ یسنہ رکاکچ  ے۔دنچ اسولں دعب ےھجم اینپ راایتخ

ئ

 ے اب یبگ
ہ
 
ح
م

رپ  ےھجم اس یسنہ  ےنکیل آریہ .

 رررت  وسحمس اوئ.  اےس ہاتہ اافلظ اک اامعتسل رک ا ہاےئہ. ںیہن وک رشدنمیگ

ئ

.  اےس اس ک

ئ

.  ہہک رکہ  ک گ

  .اس ےن وسہا

.  ےلہپ اوےت  ںی لکیٹکیمک اوےن ےگل وج  ان رپ  رہ ااسحاست یہ اوں ہک ہنم ںیم ریہ لکیٹکیرپ  اینت ںیم زدنیگ ںیم

 رطح اکاواگ. اشدہ رہ ڑل ی یصخش ےس اشن اےیس اھت ہک ںیم لایخ اریم

ئ

 وج اپاپ ک

ئ

 ے. ےھجم  ہایتہ اسیا یہ رکرں گ

 ارر ایھب  ںیہن ااسنن ےس اےنپ اپاپ ےسیج  یھبک اھت ہک ںیم نیقی

ئ

 یاانت  وقر ہیارر اب   ںیہن  یھب  ک یلم لن وکسں گ

ےک  لکیاس اوا ہک اس  ی اسینن ا کیا اھت  نکیل اناک دیم ناعاشیل ہیاھت  ارر  انین راہ.  ےھجم  ذاہتن ےس انیل ںیہن  یھب

ہک رہ ربا امن اجے  اگ ارر  ایآ لایخ  ےھجمےہکنویک ایک ںیہن اسیےن ا ےن اےس ڑکپ ا ہااہ ارر رھپ ںیم بج ںیم  ےھٹیب  ےھچیپ

ارر ےکلہ ےس  ارر رک یگ  ے. رہ یسنہ یتگل ایھچ تابیہ ہیےےھجم  ربخ اوئ  ہک ےھجم  اس  ی ےک آےت یہ لاس ایخ

ٹل  ام گن اکنل رک اسےنم ےس ابولں  ی  رکےت اس ےک ےلھک اب ل رہلےگ _اج اس ےن رتیھچ اسیارر ا  ایرگنن وک م ن

ارر رتممن انائ ں  ںوخب وسرویت یاسر . رہ راہں اینپ نپ اگلئ  یھت یلب ےس رل کمچ نار رہنس اےسوک ااھٹ رل 

  . وموجن یھت تیمس

 رہفتس  ںیہن بس ایھچ  ک اس  ی  ایھب ںیم"

ئ

." اہھت  وک اکلہ اس رہلا رک ںیہن  ےھجم  رک ا یھب اسیارر ا انب ذ ی ابوں ک

ے یسنہ یکلہ ہک اہل ںیم ااشرہ ایک ےسیاس ےن ا
 
 

ی

 آرازہ وگجن ان

ئ

 وہشمر   ےسیسب ا ںیم ینویاھت  ہک رہ  لایخ ا."ریمک

ئ

 

ہ
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اک اس رپ رخن  ے  ڑل ی ی.  رھپ ےھجم  ولعمم اوا ہک رہ رسیتاو اجےت  ںی  ڈسٹناوٹس ہک وخوصبرت ارر ذنیہ   ے اسیج

 " .اوائ رکیت ہک رہ ایک اجن یکس  ک ںیہن  ایھب ےک ابرے ںیم ڑل ی یارر رہ نررس

  .. بس اےس وہج ےس ےننس رپ وخش ےھتریہ  ک وگیتجن ریارر اس ابر ن رھپ  وگیجن یسنہ ںیم اپل

 ھجمس  ںیہن  ےھجم  یھبک ارر

ئ

, بج اےس الان ہنم  نہایھچک  و  ے,  ھچک تہب ز ہک اس ںیم ہی. ولعمم اوا و یآ اس طبخ ک

ے وج ا ےسیتہب ےس ا ںیم الص  اطتق  ے.  ن ای یہ ہیےکیےزنن ے ارر ریم دنب رل اتیل
گ
ااسنن وک  کیولگ اوں

 اطتق رےتہکاوں ےگ  ےنیرپ ھٹپ ن  ااھٹ  رل زنیم

ئ

 ومعمیل ےنتک ولگ اوں تگ وج زابن وک الہےن ی ےسیا نکیلک

ےی ےرےتہکاوں تگ.  مے وقت وک اقوب ںیم رایل ےنیےب سب رل ن نکیل

ج

ی
 ھہ انس ا ہااہ اےس ہمہ نت  ں

ح
ک

بج بج اےس 

 .اھکین اےس دب زماج ارر ڑچڑچاےت ںیہن ایوگش اپ

 او و ںیم ررکینارگ ےھجم رہفتس ایت اہں

ئ

 

اس ےک االخق وک بس ےس اررپ روہکں. رہ وبضمط ااصعب اک امکل  ہ

اس ےک اسےنم وخن وک رسف  اہک اجات  ے و ںیم ابرے ںیم ےہک ریم اوں,  اسیج یڈیل نآریئ کیا  ے. ارگ ںیم

زگرات  یرتق دلج ںیم وموجنیگ  ے.  اس  ی  ااسہچن  ے وج ظفل ااسنن رپ وپرا ارت اوں.  رہ ریہ ااسنن وسحمس رکیت

 ریغ

ئ

 اجیت ںیم وموجنیگ  ے ارر اس ک

ئ

 انمت ک

ئ

رہ ااسنن البہبش وخش   ے.  اپاپ ےتہک  ںی رتق وک اس  ک ےل اجےن ک

 ہک رہ اخدنان وخش  ا اس ںیم تمسق اوات  ے سح ےک رگن اخدنان  اک رہجٹم  اتجس  ے.  ںیم

ئ

اسہف رک ا ہااوں گ

 " .ےک رگن ےجس اگ ناک رہجٹم اعایل سجتمسق او اگ

 کمچ اینت  ی اس

ئ

  یھت آوھکنں  ک

ئ

 کمچ وک امدنن رکےن یگل ہک نیع  ڑبہ گ

ئ

 .یھت اس ےک رس رپ ےگل افونس ک
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 اک ااظتنر  یہب ےن اس زیچ ارر ںیم  ا ارر ںیم .  ارثک ولگ رک  اجےت   ںیایک عیرس رتق ںیہن نہایز ےن وسےنچ ںیم ںیم و

 ہیےس  رہ یسک . " ےھجم  ادنازہ اھت  ہک اب لکشم ےس یہںیزگرا ہک رہ ھجم ےس آرک رہکا.  "آؤ لن رک زدنیگ ایک ںیہن

 اس ےک اسھت کیےہک اگ.  ا

ئ

 

 ہک ںیم نین .  ےھجم  ہہک ےنیلایےن ہہک ن  ے ہک ںیم ربا اوا اھت  . ےھجم  وخیش  ابر ہہک رک ہ

ے,ویک وخش اوں نئمطم  یھب
 م
كہ

ج

ب

 ے
ی
 ہن رکین رگناین ںیہمت اس ااسنن ےس رک ا سج  ی یابر اہک اھت 'اشن کیامام ےن ا یرز

  االخق ےک احلم ااسنن  یےسیوھں و ےھجم ا بس ےس اررپ ریتھک اہک ہک اےکس االخق وک ںیم ےن یھب ڑپے ' ںیم

ےس ےھ وج ااسنونں وک اامعتسل  ولوگں ںیم ےھ رہ ان یھ نیقیےھجم  آے یگ ںیہن رضررت شیپ یھبک  ی رگناین

ےھ ہک رہ  اتین وباتل ےھ ہک اہشنںیت ےسیےھ ارر ا ےتھجمس رہ وھجٹ وبل اتیل ںیھن وکئ زیچ رہ اںیہن ہکنرکےت ویک

ااسنن ہک اہھت اوات ےھ ہک رہ  ہیےھ ہک تہب احل  ابت یھکیس کیےن ا وھجٹ وبل  راھ ےھ ..اس ےس لم رک ںیم

   ذات وک سک دقر وخوصبرت انبات ےھ ینپا

 وبل ریھ یھب ارر ایھب ےیھ ٹنم ےل یکچ رہ سیب اھت , نکیل ایوک بس وک ن اھت ےسیج ایگ ایٹنم اک رتق ن نیت اےس

زز  ی ںیھن روبےنل راال صخش اخومش وھےن وک ایت یھت
ھ

 

س

راےل ولگ  رھک رک ےنھٹیب وک سپ رظنم ںیم ںرروینش اھت و 

وبےتل  اج راہ اھت سج ےک ابرے ںیم ذرک ایک ںیم ےےھت راہں اس صخش ےک ابر اےس پچ رکراےن رپ آامنہ ںیھن

 ےھ اجیت زگاریکش ارر ےتنس رتق ےس رھٹ اجےن  ی

اس  اھت ارر ےسک ربخ یھت ایک وھ ےکچ ےھت اس ےن تبحم اک ظفل اامعتسل ںیہن ےک اپس ڑھکے اےکس اگل الگیب امکیئ

تہب  دیاش  ایک و ااھچ یھ ایارگ ہہک  ن نکیل بس ےنہک ںیہن ہیےظفل اپھچ  رک راھک اھت , رہ راہں اھک ا اھکےن آئ یھت ہیےن 

 .. ااھچ ایک
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 یھت ہاپ نس یل  ی امسوتعں ےن وھین ےھایکس وگل وگل وھگم ریھ اری اٹئ ےھ ارر اس ےک رگنن نیم ربگنن

   اج راہ ےھ ںیم زدنیگ ارر  ی اھت رہ یسک ارر اےس اصف اصف رظن آےن گل ایگ

وصتر  ہیرمن اھت ارر اس رپ  کی, 'رہ اولپ ں ںیم ےلم وھ ےت یھبک ںیم ںویدص آ ا ارر اج  ا ان ےک اعمےلم یھبک ہی ' 

 ہیقح رہ اےنپ اپس رانھک ہااتہ اھت .  ہیاجےئ . وخاشہ  ی  ی رگاں زگرات اھت ہک اس ےک اسےنم ےس اےس الان ےنیل

ےھ وکئ اےس الان  ےھ سب رہ دششر اس رہ ایگ ایگ ایل ااکس قح نیھچ اگل ہک ربا ںیہن ہیاےس   یھت اےس انا رک ین رمس

 .. وھ _ سب وکئ  _ اہں سب رھپ رہ وکئ یھ اب ت رک راہےھ _ ارمہح ںیہن  ی ےنیل

ہااتہ اھت ارر  انیارر ےک وحاےل رک ن رپ رہ وخن وک یسک اھتسجایاج اتن اھت ہک رہ اےنپ آپ وک اس ومڑ رپ ےل آ رہ

.... رہ یھت گل ریہ یاوا اھت .. اےس رہ آراز رب متخ ںیہن لیھک ہا اتہ اھت .. نکیل انیمتخ رک ن نررسے ونعمں رہ لیھک

ے یاسر اھت ارر اینپ لج راہ ادناز رپ اےس ااھبنچ  اوا رب گنن نیم

 

 
 

ی

  اےنپ ادنر لقتنم رک راہاھت ت

اس رظنم ےن ااکس نل  .. نکیل یھت یاس ےک اسےنم ڑھک اری.. ر وھئ یگل ہپ رہ ڑھکااھت رہ اسء یتکسھک زنیم سج

 ارراق ےس لکن رک اس ےک اسےنم نااتسن انب رک ڑھکا اھت  ی .. رہ سج ےک اسےنم ڑھکااھت رہ رظنم امیض ایاھبل ںیہن

   اس ےک رس رپ ےنجب ےگلےک نارئے اس ےک رگن چنھک ےئگ ارر الدعتان ےٹنھگ انےس رھبے دیم آگ

 ہی..ےےیھت ین ںیھن ابت انسئ یھب ہی..ارر اےس یھت ابت نس یل ہیاوں ' اس ےن  رک ا ہایتہ یمت  ےس اشن ںیم' 

 ےآوجنرے ےک ڈنیپ تمیق ہک وجرہات ڑجے شیب االعن یھب کیارر ا یھت انسؤین ےک وھ اجےن  ی اوہنین کیا

ےتکنھک ےکس  ایےاجےن ےگل ںیھ وجرہات وفحمظ ےیک ہک اس ںیم ریتہ رغض ںیھن ہیوسراخ وھ اجےئ و رھپ اےس  ںیم
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رکات  ے  اشندنیہ دصاتق  ی االعن ایکس ہیےھ ہک رہ اجم وہطر وھےن اک رخف وھک اکچ  ے ارر  رہ و سب اانت اجن اتیل

وھک رک  ہک اس ےن ایک ریتہ رکف ںیہن ہیوھات ےھ و اوکس  ہینل ےک اسھت  اللج ےس بل ابلب وھےئ ایپ میریبج 

 ..  ےایوھےن اک ازعاز اپ اب ایک

 یےلہپ آےن راےل وک مہ آرخ ےھ نل ںیم  اک وھیت تہب تبیہ تیفیک ہینل الان رخف وھک ےن اج راہ اھت ارر  ااکس

 .. ہاےتھ ںیہن اکنانل ہا ےت..اس دمع وک رک ےک وڑ ا یھ ںیہن اسسن ےک دعب یھب

 ے,  ےسج ڑپےتھ ڑپےتھ اس رپ نعل نعط  اک وکئ رکنار ںیہن اہکین اجےن رایل امہرا نل ڑپیھ ہکنےنگل اتگل  ے, ویک وپنا

 رن ی ےارر اس رپ نر رحرف جھب رک اسر اجیت  ی
 
 نب ک ڑپھ ںین یاکر اہکین نل اینپ  ںی اجیت یاب راف اٹل ن ںایہ

رک  زیوجت ہک زسا و مہ ےن اےنپ ےیل  ںی اجن ےتیل ہیو تہب دلج   ںی ہا ےت انی ادقرے وک زسا ن اتکس ارر ارگ مہ یسک

یو ب اک ظفل اتگل  اس ےک أےگ ےھچیپ یہس  ادقر ارر  ا رکشا یہ مہ تگھب ر ے  ںی نہایبس ےس ز  ےارر فیلکت یل
 ی
مہ

  رہ ظفل  ے سج ےک رزن رپ وکئ نررسا ظفل وپرا ارتات  ے  ا أناھ ہی ے ارر 

ہن  اسیو اس ےک اسھت ا اشلم رکیتل ںیم زدنیگ ارر وک اینپ اھت ہک رہ یسک ایک ہلصیف ہیےامں ےک ابرے ںیم ےن اینپ اس

 اےس اب رک ا اھتاب رہ ایک ہلصیف  ے ارر وخن اےنپ ابرے ںیم ارشب یسیج ہک رہ ردیل ایازلام اگل ہیاوات ارمہح رپ 

 "-اریہااتہ  ے "ر

 " .....ےھجم رتق نر -ارسار ہن رکر  "وجاب ےک ےیل -وھچا یس ےن اےکس اہھت وک رنیم اس

ے ایھچ رصف اانت اتب نر ہک ںیم انتج ہا ے ررت ولیل"
ھ
م

ی

ب

  .ہک وصعمامہن ےنہک یگل اوں؟"رہ اےکس اسےنم ھٹیب یتگل 
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 ..ارمہح اویت ریہ و اےکس ےیل ہن اویت انری...  رپ ولخص ارر وصعمم... ارگ رہ ریھت یرتہب ایپ رہ

وخش ےک  اےس   نہایز ارر اینت وخش اویئ نہایز ےس اہک ارر رہ اینت ےھجم اس ےن وخش نیلاو  یتگل مت تہب ایھچ اہں

اانت  ےک ےیل اری۔۔رہ ریکس ںیہن امہ ابت نس رک رکسما یھب ارر ارمہح اینت وخیش ابت رپ اینت یس اینت ایرک ن انریح

 یھت رھک یکس ارر رہ اےس  نرتس انب، رک ںیہن رضررت یھت  ی یتسامہ اےس نر اانت ریغ امہ اھت ارر ارمہح ےک ےیل

  یھت رکسما ریہ یھت نے ریہ ںیم ںاتویل اک وجاب وخن یھب ںوج اتویل اھکیوک ن اری۔۔اس ےن ر

ۂم وک  زعت ن یہ ےسیاجےئ  اےکس ےئل ا ینوعت ن اشلم اوےن  ی ںیم زدنیگ ےسیج

ج

 
 اجین یرکسما ا ہا ے ےلہپ اس پ

نرھےن ہاےئہ ےھت رھپ  رھپ وبقل اک ارتحام رک ا ہاےئہ اس رپ تہب انراک او ر ے ےھت اےس ان رپ  اکن یھب ہاےیہ

اوات  ے وج اس  ایک اواس ںیم ںیم یراایتخ وج ہلصیف ہاےئہاو ا  ںیم یرےب اایتخ وج ہلصیف رک ا ہاےئہ ۔۔نکیل ہلصیف

 کیرہ رطف اےس ا متخ او یئگ ںنایپسچل یاسر و اس  ی اوات۔۔اس ےن وھگم رک ہاررں رطف رظن ڈایل ںیہن ںیم

 آگ۔۔ رظن ایئ زیچ یہ

 ےس متخ او راہ  ے آاسین وخش تمسق  ے ینتک نیم ربگنن

ےک  ںوخویش  ی اریاس رپ اہپڑ آ رگا۔۔۔رہ ر رھپ یھب یھت رنیم ۔اس ےک اہھت ںیم ےن اس اک اہھت ڑکپ ایل اریر

  رتعمف اھت

  وخوصبرت ڑل ی کیاس ےن اھبگ رک اج ا ہااہ۔رہ ا یھب رھپ

  یھت رکسماٹہ اس رپ یتجس یھت
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 رکسماٹہ ونگا راہ اھت ۔ وخوصبرت رمن اھت رہ اینپ کیا رہ

اس  اسیا ایوموجن اپ ںیم ےامں وک ادنریھ اینپ رپ اھٹیب دنب اھت ۔زنیم رات  ے رہ اہرٹ راگ ےک اوٹسر ںیم ایلگ ہی

ےک دقرت اک  یھب آپ اک وخن اوں اس ےیل او راہ ےک ںیم بس اس ےیل ہی۔ےن وخن ہااہ اس ےس وسال ےیک

 اوا آپ ےس ااقتنم وپرا ںیہن

  یھت رپ ارث ںیہن نہایآراز ز ےس اس  ی mash up ےج ےک اافلظ ےس یڈ

  گل راہ  ے او اتکس  ے رہ طلغ او رک اتکس وج ےھجم کیھٹ ںیہن بس ھچک کیھٹ ااسنن اوں امام ارر ںیم کیا ںیم

لقع  راتہ  ے تہب ےس اعمالمت ںیم نایےہیلقع دنم او اجؤں ےھجم  انتک یھب اثتب او اجےئ ںیم طلغ  ے کیھٹ وج

 ناینل ےھجم  اریم  ی وقیفےک آپ ےن ویب ابت شقن یھت ہیےنل ےک رہ ےصح ںیم ےریم ںیہن اک لمع نلخ اوات یہ

اگل  ےنیج ںیم آپ ےک امیض او راہ ںیم ےس ادنازہ ںیہن ےھجم کیھٹ ایاہکں  راہ اوں نکیلرک   وقیفویب نالات  ے ںیم

 اھکیےس زگرا بج آپ وک رسن اوےت ن نرابر ااہتن  فیلکت ںیم زدنیگ نب راہ  ے ںیم امیض ااحل ریم ااوں ارر ریم

 ۔ںیمیالھب ن فیلکت ےن ےھجم یلہپ فیلکت ی۔اس نررس ایرسن اپ بت بج ارمہح ےک نل وک اےنپ ےیل کیارر ا

ےن ارمہح وک اعمف  ۔اسئ اتہک  ے ہک ںیمااجنم ںیم ںیہن اوں ۔آاغز ںیم سنھپ ایگ تبحم ںیم ارر اینپ آپ  ی

 ۔آےگ ایک  ے ۔نکیل ایےن اعمف رک ن ۔ںیم ایک ںیہن

ں آےگ ایک ںیم اب

ہ ع

 تخس نل ارمہح ےک ےیل کیا ایرکنرں  سویوک ام اریرُپ ولخِص نل ر کی؟ا اس رپ وسچ راہ 

ے ےسیا کیا  ے ےک ںیم یھب ےسیا ہیوخن وک اہنت رک ولں۔

ب 

ےنل ےک 

ئ 

ے
ھ
 

ح

 
ی
 ابوگں وجےھجم امضتن ےک وطر رپ دنچ ظفل یھب ے
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 اینت ہاتہ ںیم ااسنن سج  ی کی اپدنب  ے ۔وامام اےسیوج رہ ا  ںی تایررا اس  ی ےی۔اسئ اتہک  ے ےک  اتین ںیہن

 ےس اررپ ےل اجےئ۔ تای رراہک رہ اےنپ ذجےب وک اطتق ںیہن

اس اطتق تبحم اک  ااسنن وک ارعف انبےن ےک ےیل کیا راھک اج اتکس ۔ایک ااسنن رہ ےش ےس دنلب ںیہن کیا ایک

ے کیاج اتکس ۔ا ےس ربات ںیہن تیثیح ااسنن وک ااسنن اوےن  ی کیا اج اتکس ۔ایک ایک اامعتسل ںیہن
ک
 ےااسنن 
ي
اۂ

ج

ي

ی

 یتمیق ی

 الان آپ وھکےن اج راہ  ے ۔ ،وجایوھکن وکن اجن اتکس  ے سج ےن اےنپ آپ وک نہایھجم ےس ز ہی ے. 

اجات ہک سج  اہک ںیہن ہیے ے ۔ارر ایک رہھٹ یتکس وکئ زیچ اکانئت  ی نل ےک اقمےلب ںیم زیآپ ےک تبحم ےس ربل ایک

ارمہح ےک  اجے؟ ںیم اوں ےسج اپرک بس اپایل رہ ااسنن ںیہن ںیم ۔و ایکاس ےن بس اپایل ااسنن وک اپایل کیےن ا

  اوں؟ ںیہن ںااسنن ویک ےیل

                   ********* 

 ۔اسنانھ وپےنھچ یگل یہ ےتھکیلکش ن اس  ی ؟نرابرہ رھگ آ اکچ  ے مت اہک ںیھت اسئ

 ۔اجب رپ یھت ںیم"

 یھت  ے ارت مت حبص یہ یٹھچ آج

ئ

ں اہک گ

ئ

گی

  مت؟؟ رھگ ےس لکن 

 اگہ ےک اسےنم ڑھک یاردیرخ یہ ےسیا"

ی  
ج

 ۔ یھت یرکےن؟ رہ ن

  حبص؟ اینت"
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 یھت ںیہن حبص یھب اینت"

ئ

 ۔ گ

 ۔؛؛ یھت ےس ابت رک ریہ نایآر اھت، ںیم ایل ھکیاجےت اوےئ ن ےن ںیہمت ےس ںیم ڑھک ی رمک ے  ی اےنپ

  اب؟؟ نای ے آر اسیک"

 "اھت ۔ ناشی۔رہ تہب رپ یھت ںیہن اھت ۔مت راہں یھب ایگ ہہک راہ اھت رہ اوٹسر یھب اسئ

 . ے وفن رپ اس ےس ابت او یکچ یریم"

 رکےت و رہ اخومش راہ ۔ ںیہن ںےن اس ےس وپاھچ ہک مت نرابر آےکچ او وفن رپ ارمہح ےس راہطب ویک ںیم

 ھچک ارر  ے۔؟؟ رہج

 ےھچیپ اپلگ اس  ے رہ۔  رہ یتلچ یہ اسیا سب

ئ

ےک  یھت ہایتہ ۔ارمہح ںیہن اسنانھ یھت یہ ےھچیپ اےنپ رمکے  ک آگ

 ۔ یھت ںیہن ایھچ یسیاحتل ا آے۔ اس ےک رمکے  ی اسنانھ اس ےک رمکے ںیم

۔ رپ رےھک وسٹ سیک ڈیب اسنانھ  ی اےت یہ او؟؟  رمکے ںیم اج ریہ یہک مت

ئ

 رپ گ

 ۔ ایرطف رھک ن کی۔ وجوں اک اشرپ اس ےن ااب ںیہن -ںیہن

  ے۔ رزین اکیف اھکیااھٹ ےک ن وسٹ سیک کیےن ا اسنانھ

ےریچ افوتلں اک اسامن  ے ںیم ںیم اس

ئ ی
ئ

 اوں ۔۔ نے ریہ ےک ےیل ن

؟؟ریچ نر اےنت ڑبے وسٹ سیک ہی

ئ ی
ئ

  ن
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 رھبگائ ۔ اہن۔ "وھجٹ وبےتل رہ زرہ ںیہن"

 ۔ یآ ےک ڑھک بیاو ارمہح؟؟  رہ اس ےک رق ھچک اپھُچ ریہ مت

ئ

 او گ

 ۔ وخن وک تہب رُپ راقر انب رک اس ےن اہک ۔ اپھُچ ریہ ھچک ںیہن اسنانھ ںیم ںیہن

  مت۔رھگ یھت یلکن ںحبص ویک او ۔اینت رھپ ریہ رکیت ایک رھپ

  اُس اک ادناز خلت او ایگ ،۔اےنپ اخدنان ےک امن امسن ےک ےیلیھت یلکن ےیل اےنپ

  ؟ھچک اوا  ے ایک"

 ںیہن ںیاُس ےن رظن  ے "ےتہک  ںی یہ اسی۔اہن ا یسنہ ہیارر رہچہ اممت زنہ "رہ زنط رسخ  ںی آںیھکن یاہمتر

  اسنانھ؟؟ ر ںی ھکین مت ھچک ارر ںیہن ۔مت ھچک ارر ںیہنرچاںیئ

۔ ایک  ی یناشیپ ارر ۔اسنانھ  ی ھچک

ئ

  ؟گل ریہ رُجات دنم ںیہن دبیل دبیل ںیمت ںیم اھکل ٹمس گ

ےک اےنپ  ابت  ے۔ ارمہح ھٹیب یہ کیاو ۔اس ےک رہچے ےک الضعت ڑکس ےئگ۔ا مت ےھجم ڈنر گل ریہ ںیہن

۔ےمست  ارر ڈنر ہن ڈرےن راےل وک ۔ےب سح وک یھب رجات دنم اہبنر وک ےتہک  ںی ۔ںیہن وجےت ےک ےمست وھکےنل یگل

ک ےئگ "مت ےن سک اتکب ںیم
ُ
رگہ وھکےنل ےک  ڈنر وک ےب سح ڑپاھ  ے؟  ومستں  ی وھکےتل ارمہح ےک اہھت ر

 ۔یاجبےئ اُس ےن رگہ اگل ن

  ے۔ یاُس ےن رگہ اگل ن ایل ھکیاسنانھ ےن ن اتکب ںیم  ی زدنیگ اینپ
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ےرس ااھُٹ ےک اسنانھ وک ن ارمہح

 
ب

ے

ج

ھکی
 ۔ وھجمس یگ "مت ںیہن یگل 

۔ کیا اہک اھت ۔ومستں ںیم یہ ہینہب ےس  اینپ یھب ںیم

ئ

 ارر رگہ گل گ

 ۔ یھت یل ھکیاسنانھ ےن ن رگہ ےتگل یھب ی ے؟ ومستں وک نررس نرہ اعایل ایک

 ۔ایک او رک ھٹیب یھدیس رہ

ئ

رہ  کیےس ا راےل رفوتشں ںیم ےنین وک زدنیگ ےٹیب ےریم  ؟؟دنسپ ںیہن ناعایل ںیمت گ

 " اواگ دنسپ ںیہن ں ے۔رہ ےھجم ویک یھب

 ****ارتعاض او۔ ںیمت ےسیج ایک ےسیمت ےن وسال ا و

  ......اوات ارمہح و ارتعاض ںیہن یہ ںیمہ

وہج اُس ےن ےمست  ی۔وپر ین ابت ٹیمس یاسر طفل ںیم کیاھت ۔ا ارمہح وک ادنازہ ںیہن او یگ زنیہ اینت اسنانھ

رک اسنانھ  ھکیرارڈررب ن ہک اخیل وھکیل وسچ رک ںیہن ہیےارر اھٹ رک رارڈررب  ک آئ ۔نکیل یاگل ن وھکےنل ںیم

۔

ئ

 ارر وسال ےک گ

 رطف ےس اےُس رہ بس اھجمس ا ہاہ ریہ ۔ارر اسنانھ اینپ ےطح ےس یھت یہ کیوکئ و وجاب نر ۔رہ نرونں ا ےھجم

 اھجمس اھت۔ ۔وج وخن اُس ےن دعب ںیم یھت

 ای یالب ےس اسر ی ے اسنانھ ۔ارر ریم ارتعاض ںیہن ےھجم
ُ
اک اتپ ےلچ  ےک آےگ ےھچیپ ناو۔ وھتڑا تہب ارگ اعایل وکن

 ے اےس  ایل ھکیےن ن ۔ںیمرپرا ںیہن یھب  ی ۔ےھجم اےنپ نل ےک وسا یسیک ۔ ررہن اب ےھجم وکئ رپرا ںیہنو کیھٹ



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 728 

ےھجم  ںوھکیآوھکنں ےس ن ی۔ریمےھجم وکئ وخاشہ ںیہن  ی اتگل  ے ۔ارر اس ااسحس ےک اسھت ےنیج وھک رک اسیک

۔ اوں۔رھپ ںیہن تہب رُبا رک یکچ ےلہپ یہ آراہ۔ںیم اب اس ےک وسا وکئ رظن ںیہن

ئ

 رکرں گ

 اوئ۔ ںیہن ت۔اسنانھ وک نس ےک ریح ےن اےنپ نانا ےس ابت  ی مت

ااھچ  کیا  ے۔ اںیہن اےھچ ااسنن ےس بلطم ںیہن ۔اںیہن واعق یھت اھت سج  ی ایآ ارر وجاب ریہ یھت  ی

۔اتہک اسنانھ رمکے ےس یلچ ہہک ےک رہ راش ررم یلچ آراز ںیم زیت اخدنان ہاےیہ

ئ

اجےئ۔رہ زابن ےس ہہک  گ

  ے ۔ارر راش ررم ںیم یھت ریہ

ئ

 ۔ یھت او ریہ ہنیسپ رہ ہنیسپ ہک رہ اہبنر او گ

 یھت اھت رہ رھبگا ریہ بج اُس ےن وفن ایک اھت ۔اس ےس ےلہپ یھب ایرکےن ےس ےلہپ اس ےن اےنپ نامغ وک ُُسۂ ن وفن

 ۔

 ۔ےھجم رصف  الان  ام ںیہن ںیم ۔ںیہن۔اہن۔یج ولیہ

ئ

ارالن ےک ابرے   ی ٹیولعمم رک ا  ے ہک امر رگ ہیاتبؤں گ

 وکن ولعمم رک ا ہااتہ  ے ؟؟ ںیم

 ۔ رھکنرے ادناز ےس اہک ایگ رکف دنم او ا ہاےیہ اس ابرے ںیم ںیمت

 ھچک رک وکسں۔ اُس ےن ابت انبئ۔ ںیم دیھچک ولعمامت لم اجےئ و اش ےھجم

 ۔ اجےئ ےگ ولعمامت ںیہن ےین ےسیپ

  اک وشرہ؟؟ ٹیبس اجانن ہااتہ  ے۔امررگ ےیوسال  ے ۔وکن  ے وج  کیرصف ا اریم
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 ۔ایگ ایوفن دنب رک ن اخومش ریہ رین یوھتڑ

 اتبےن ےک ےیل اھت۔ ںیم ےس وفن ایک اس ابر اُس ےن اےنپ وملیب اھت ۔نکیل ےن وللک وفن وبھت ےس وفن ایک اُس

  بس ولعمم رک ا ہااتہ  ے؟؟ ہیاجےئاگ ہک وکن  ایاس ےک وفراً دعب ےھجم اتب اوں۔نکیل رایت

  ے۔ کیھٹ ایگ ایرھپ اےُس اوڈل رکرا اخومش ریہ رین ھچک

ز  ٹنی۔اوٹسڈ ٹی۔امررگ ناعایل

ی

ر
ز
ج 

ج

ب

ےس وبل  ۔اہل رہ رراینAnselmاے ۔راہش یب می۔ اریٹوینویآف ام

 ہک ابمنا رہ الان ارانہ یہ

ئ

ے کی۔وخف ےن  ںیوسال اک وجاب ن ےدبل نے۔اب ےھجم ریم گ

گ

ےنم اس ےک رگن 
 
ئ

ززا
ھ
 

اُس ےک نل اک اسرا وبھج اکلہ  یل اسسن۔اُس ےن تہب رُپ وکسن  ایاک ابپ ہہک ےک وفن دنب رک ن ن۔ ۔اعایلایگنت رک ن

 اھت۔۔ او ایگ

وکشش  اشنن و ےٹم اگ ۔رہ نانا وک انمےن  ی ملسم او و وموجن و او اگ  ۔اس رپ وموجنہ وساہیل اُس اک ابپ ریغ اب

 ےک 

ئ

و اب رہ اس  یلکن یھب اجنگش ارگ ںیہن  ی  ے ۔ابیق رکےن اج ریہ یاملسمن ےس اشن کیرہ ارکے گ

ےک  نہک اےس ولعمم اوا ےک اعایل ایل آنم ےس ایخ کیےتہب ررایل ۔تہب وسچ ایل وسےچ یگ ںیہن ابرے ںیم

ی وھکلاےن ےئگ ےھت ۔ا اکذغات ںیم  

 
اھت ۔اس وسچ ےن  اس اک ابپ املسمن یہ ینعیذم بہ االسم اھت  کیرہ ذمہ

 *******۔ ایارر الان اسامن وھکل ن ایوسوچ ں ےس آذان رک ن ۔اس ےن الان نامغ یفنم ایاےس ارر اکلہ اکلپ رک ن

ے۔ا اےنپ اھبئ ےک اپس آئ یھت رکایوین اریر

ب 

ے

لکس

وپٹس رپرڈنشک اک ھچک  ملف ںیم کیا نرےج  ی ےنےن نرایم ئ

رات وک اھت ارر اشم وک رہ اپاپ ےک  ریمیآےئ ےھت رپ اھت ۔ررس ےس اُس ےک امام۔اپاپ یھب ریمیاھت ارر اب ملف اک رپ اکم ایک
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آئ  ںیہن ھجمس ںیم یرہج ریم آےن  ی رکای۔اہمترے وین یھت رک ریہ  ڑسوکں ےپ لہچ دقیم  ی رکایاسھت وین

رہ  وک اجاچن  سج ےک ےیل۔ارر ےک رہچے رپ نےب نےب اُس وجش  این اک اہھت اےنپ ابزر ےک مخ ںیم اری۔اوہنں ےن ر

 ۔ الئ یھت ےک ےیل اوہنں لہچ دقیم

ےا ںیم

ب 

ے

لکس

 ۔آئ اوں ارر آپ ےس ےنلم یھب ےک ےیل ئ

 ۔؟؟ ےیرک ن ٹسیر ےسیک اس الماقت ںیم یھت اےٹھک رک ریہ ےسیپ ےک ےیل ںویٹھچ رکسمس  ی مت

 اپاپ ۔ وجنکس ںیہن یھب اینت ںیم

 ۔ اریر اشہ رخچ ںیہن یھب اینت مت

۔ یآپ ےس ۔اُن ےک ابزر وک اھتےم رہ وپر یھت آپ وک انلم ہایتہ یھت رکریہ نایآپ وک  ںیم

ئ

  گ
ِ
 اُن ےک اسھت چ 

ز اج  بت اہک اھت بج ںیمت ےیاسل ےلہپ مت ےن  کیاو ۔ ا یتیاو ےھجم اتحمط رک ن یتہک ےیبج مت۔ھجم ےس  بج

ی

ر
ز
ج 

ج

ب

ام

 ےک ڑپانھ اھت ۔

ز

ی

ر
ز
ج 

ج

ب

 اھت ؟؟ طلغ و ںیہن اجےکڑپےنھ اکہلصیف ام

 ۔ یھب ریٹوینویبس  ے  ررس ںیم ۔نکیل ںیہن

 ۔ یھت آ ا ہایتہ ےئن اموحل ںیم ںیم

  ےس۔؟ نےس ۔اکرل ےس ۔اعایل ارمہح
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ل
یلک ب
 ےھجم ان بس ےس لم وک تہب ااھچ اگل ۔ 

 ےھجم  ا ےتلم ۔ ررس ںیم ہی

ک رک اوہنں ےن ر وج رریس ںیم ررس
ُ
 ۔ ایوک اتج اریمت ےس ےتلم رہ ان ےس رُبے ہن اوےت ۔ر

 ۔۔۔ہک آپ تہب بحم رنط  ںی ر ےت  ںی ےتین ںابت وک وبثت ویک کیاس ا ہشیمہ آپ

رکےت  تیامح ۔ارر اس  ی ہاےیہ ےس تبحم رکین رس زنیم رُبا  ے۔ رہ ااسنن وک اینپ ایک اوں ۔ارر اس ںیم ںیم

 ارالن ےک اسےنم و احص رک۔۔ ۔اینپرانہ ہاےیہ

امہ  ے  ھچک قح  ے مہ رپ ۔ اہمترا ہتکن اکیف اک یھب ۔ اس ن ایاو ا ہاےیہ یھب رنط اوےن ےک اسھت بحم ن ای بحم

آرک   امرٹسچن آ رک اھکیس ںاہیاک ہفسلف  بحم ن ای ہیآ راہ  ے ےک مت ےن  یھب لایخ ہیارر ےھجم  ایآ ارت ےھجم دنسپ یھب

 ابزر وک نررسے اہھت ےس کپھت ےک اوہُنں ےن رکسما رک اہک ۔ وموجن اُس ےک  ے ۔ اےنپ ابزر ےک مخ ںیم اھکیس

 ۔۔اینم ےس ہہک ن کیےس ولما ا  ے آپ وک اُس ےن ا یسک

 ۔۔ایآ راہ اھت ۔اوہنں ےن اےنپ رس وک الہ ھچک ھچک ھجمس ںیم یریم

 ۔۔ ۔رہ یسنہ ےسیک
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ے یھت یتہک ہیےھجم ابر رسب  مت
ُ
 

  ںی ومننار اوےن یگل ںایآوھکن ےک رِگن رھج یاو اہمتر مت۔ڑپھ ڑپھ ےک کھت چ

 او ۔ ارر زدنیگ او ریہ مت وبڑیھ نررسے ونعمں ںیم

ئ

وک سب  او ۔اتکوبں ےک احفصت ڑپھ ڑپھ ےک مت ارےنب گل

  ا ۔ رانہ ہاےیہ و ںیہن نرس اگاوں  ک یہ

 ۔ یھت ہہک ریہ زماک ںیم بس و ںیم ہی۔ زرر ےس یسنہ رہ

 ےس اتنس راہ اوں ۔ ںیمت ںیم نکیل

ئ

ید گ چ

ج

سئ
  ے ۔؟؟ رکین یاشن 

 ۔؟؟ہاےیہ رکین ںیہن

 ۔ہاےیہ رکین رضرر

 وکن  ے۔؟ ےن وپاھچ ںیہن آپ

 ۔انلم ہااتہ اوں۔۔ ںیہن وپانھچ

 ۔یھب رھپ

۔  ی و ںیہن لقع دنم او مت۔ ےب روقیف ہن اجاتن ۔اکیف ۔ارگ ںیمت وپھچ اتیل رضرر

ئ

 اوگ

  ے۔ تہب زنیہ رہ

 

 اےُس۔ رہاؤ یگ ےسیاو۔ا ہایتہ انیرک ےک امت ن یو ہلئسم زاہتن  ے۔ اشن ارہ
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 رشاتف دنسپ  ے ۔۔ ۔ےھجم اُس  ی۔ںیہنںیہن

ے

ک

 
ي
ے

ج

ی

ی

ی
 رش 

ج

 
ے ںی

ُ
 

 چ
ِ
  او؟؟؟ رک ریہ رشاتف وک ارنیل او وج اُس  ی ےس ِم

ے اجےتن ںیہن آپ
ک
 ے
ي
اۂ

ج

ي

ی

ے ی
ُ
 

 اک ۔ اوں ن ای رفص رک چ

   انِب رپ اےُس انُچ؟؟ مت ےن اےنپ رجتےب  ی و

 وبال ۔۔ ۔ اُس ےن وھجٹ ںیہن رک یکس ںیہن اس اک ہلصیف ںیم

 او رھگ ؟؟ آ ا ہایتہ بک

  ے ۔ نےک دعب۔اُس اک  ام اعایل ےنیل یڈرگ

ارر رس اُن ےک  نل وھکل رک یسنہ اری ے ۔ر ارثک اُس اک زرک رکیت اریر یٹیب یاےُس اجاتن اوں ۔ریم ںیم ناعایل ارہ

 اوں اپاپ۔ زرک رکیت ارثک بس اک یہ ۔ںیمایدنکےھ رپ رھک ن

ھگاۂل ےنیل ناتشایے۔ےھجم اینپ رہٹر

ج

کئ

 اہک  ے ۔اوہنں ےن اینپ ایکایک ےن اُس ےک ابرے ںیم اریر یٹیب ینر ۔ریم 

 وک السم۔ یٹپنک

 تفایہفحت نر یھب کیاوں ارر وکئ ا اخک اھچن ریہ دنپرہ نن ےس امزل  ی اک ربھت ڈے  ے ارر ںیم ناعایل لک

 ےک ادناز  ی اریاوں ۔اوہنں ےن ر رھپ ےس امل اج ریہ رکرں۔ ںیم ایک وج اےُس دنسپ آےکس و آرخ ںیم رک یکس ںیہن

 ۔ یلقن ااُتر
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 ےس اےنپ اہھت ںیم ےن اُن ےک اہھت وک یتخس اریےنلسم ےگل ارر ر دشردم ےس یٹپنک نہای۔۔اباب۔۔رہ ارر ےنسنہ ےگل ارر ز

ے

بی

ے

ی 

ے
 
ح

ھ

ج

ئ

 ۔۔ ایل 

 ۔۔وک اسھت ےل آیت ناعایل

 وھچڑ اتکس ۔۔ الکس ںیہن ےن اہک رہ اینپ اُس

 ۔۔ یتہب اسر یھت رکین ےھجم اُس ےس ابںیت اسھت ےل آںیت ارمہح وک یہ و

 ۔۔ وھچڑ یتکس الکس ںیہن اہک رہ اینپ ےن یھب اُس

 " ا ؟ ... نرون تہب اےہچ  نرتس  ںیابت  ی یہ کینرونں  ےن  ا" 

 " ے ۔ ےس یھکیس نابت اعایل ہی...ارمہح ےن ًابیرقت"

رگنن ان ےک  ےن اینپ اریارر ر اھکیوک ن اری ے؟" ررک رک اوہنں ےن ر رکیت ےس لمع یھب ارر اس رپ یتخس"

 ۔اشےن ےس اٹہیل

------------------- 

 ے۔ رھپ نچک  ایوھبل آ یہ ہک گم رہ  نچک ںیم ایآ نایانبئ ارر رمکے ےم اج رک اوکس  وک اس ےن اےنپ ےئل اکیف رات

رکچ اگلات راہ۔ ھچک اےس  ےک رمکرں ںیم ۔ رھپ رہ الب رہج اہل سٹیموھبل ایگ ےس گم ال رک اسےنم رھک رک رہ اےس انیپ

 ابرہ الچ اجات۔ ےتھک و رہ رمکے ےس یہ ۓےک یل ےنھٹیب
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 رک اتکب ڑپےنھ اگل رھپ اس ےن اس ولفر رپ اجےن اک ہلصیف ارر ٹیل ۓ ی ٹیس ےیکت ،ایک ابر اس ےن الان رتسب کیھٹ نر

لقن   ی زرشیارر رف زلم رک رپررسیف زیارر اکرل اشہ ر رات یھت اگل اھت، اوار  ی اہجں ہتفہ رار وخن اسہتخ رٹیھت ایک

 اہل سٹیم ںیم ررڈیوکر رسے رپ اےنپ ڈراےم رک ر ے ےھت ارر ابیق یےک آرخ ارڈیااتر ر ے ےھت۔ رہ وکر

 ارر یسک نھپ اتیل ز اہن ڑپکے یھب زیاشہ ر ںیم ننرایم نےلگ اھپڑ اھپڑ رک سنہ ر ے ےھت۔ نرایم رپ ےھٹیب ںرکویس

 "۔ںیھمت ۔ "اہک ےھت مت بک ےس البر ے  ںیاٹیسھگ اک رکنار اھبنات، اکرل ےن اےس یھب رشیرف ڑل ی

 "۔رک ر ے  ںی نایوک تہب نون ےس مہ  oope set ڑپھ راہ اھت۔" اس ےن وھجٹ وبال۔ "ولچ رپررسیف"

اگل رک رس رپ  ۔ ابولں وک اپین۔ آوھکنں رپ ہمشچ اگل ایلنب رک ڑھکا او ایگ رہ اسپ ٹیس ۓذنہ وک الہبےن ےک یل اےنپ

 ۔ومابلئۓگ اسےنم ھٹیب ٹنیارر زرا اس بک اکنل رک رس وک اجھکےن اگل۔ نس اوٹسڈ امج ایل

"Oops..oops...pick up the call" 

جقہ زیخ  ی

ج

مض

آراز رپ  اہک اجات  ے، وٹن  ی ایک اںیہن ںیم ینویرطح اجےتن ےھت ہک  ایھچ وٹن ےک اسھت اجب رپررسیف 

ۂیٹ اپؤں آرک ان  ی ۓنب ےن ےھچیپ یسک ےسیج ۓیاترثات ن ےسیرگنن وک کٹھج رک اوھنں ےن ا  

ج

ےس نگ اگل  ک

 ۔ںیہن ۔۔ رحتک اک وسال یہزیرف " ارر رپررسیفرپررسیف زیاو"رف ین

یےہیسک اک وفن  ے "
ب
ے" ےلہ 
ی 
زز

ج

ع
 ۔اہک ایگ 
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ڑلےک  ے" اس رسیت"اس اک رپررسیفرطف ااشرہ ایک ڑلےک  ی (ےن اہھت ااھٹ رک زرا نرر ےھٹیبزی)اشہ ر ڑل ی کیا

اھجل  رپررسیف  ے سج ںیم ابزؤرں اک اجل نب ایگ نس ولوگں ےک سیب ںویرطف اس رطح  ےن وچےھت  ی

 اھجل راہ  ے۔ ۔ وفن ایھبۓگ

 کیارر آرخ ا اتیلب ڈال ن ںیم ےک اترثات اک اظمرہہ رکےت رہ بس ےک ٹیپ اہھت دنلب اوےن رپ رپررسیف کیا رہ

 ےھٹیب  ںیم ررڈی۔ وکراجےت  ںی  ۓالکس ےک ابرہ اپ  ے ہک رپررسیف الچیت ےسیرک ا ھکیالب وک ن "اکرکرچ " یسیج  ڑل ی

 ۔ۓڑلکھ گ ےس ےچین ںرکویس رہ بس اینپ

 ابر رک ےکچ ےھت۔ oops ےسیاصبح ےک اسھت ا رپررسیف

ئ

 رہ ک

ھاۂر"

م

ی

ب

 "او۔ اپ ٹیس وخن یھب ایےالوجاب یھت رپافرسنم یہ یآج 

  "اوں۔ کیھٹ ںیم"

  ی ررڈی ے۔" اکرل ےن وکر ےھجم دنسپ رکیت اریاھت ہک ر لایخ اریم ےسیرکر۔ ر ایاوےن اک تم اتب مت ےھجم اےنپکیھٹ"

 نل  ںیم نوعا رکات اھت ہک رہ نل یہ ہیےےک ابرے ںیم ںڑلویک اکرل تہب یس ےس رمک اکٹئ ارر اہھت ابدنھ ےیل اروین

و اکرل اتہک ہک اس ےن  یتین ئاھکیےلھب ااسنن ےک اسھت ن یسکےارر ھچک رتق دعب بج رہ ڑل ی  ںی اےس دنسپ رکیت

ں دنسپ ںیہن یلین ےھجم اس  ی اھت، نکیل ےھجم رپروپز ایک
 
ھی

ك

ج

ب

 زالکس ولیف ایے۔ ہکلب ارثک اہل سٹیمایو ااکنر رک ن ںیھت آ

 ںیم رٹنوٹسیر الفںسج اک مت رپ رکش اھت  ا، رہ آج  ،ڑل ی وصعمم یس اےس اتبےت ہک اکرل رہ وج زبس آوھکنں رایل

 کیا
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ے
ہ 

ے
ي 

زمس

ی

ر

ج

ی
  ے۔اوسفس اےس  یتنہپ اوھگنیٹ  ںیم ایلگن ڑلےک ےک اہھت ےس اینپ 

ئ

اکم ےھجب نل ےس رک ا ڑپا ےہیاپئ گ

 "۔یھت دنسپ رکیت بج ہک رہ و ںیھمت

 اجاتن اھت، اےس ڑچا راہ اھت۔ خیاتر ایکس نوک دنسپ رکےت او۔" اعایل اریو مت ر"

ہ اۂل ڑچےن راال ںیہنینامغ وھتڑا تہب اکم رکات  ے ڑب اریم"
فل
 اھت۔ ۔" رہ 

 "!۔یوھتڑا تہب اکم رکات  ے  ا ڈب اک یھب اریر"

ھاۂر"

م

ی

ب

 ۔"اس ےن وھگاسن اتن رک اہک۔ اک وڑ نرں اگ ںیم ی

ے رپروپز  ںیہن ںڑلایک رھپ یھب"
ھ
م

ی

ب

 ےن اس ےک وھگےسن وک رراک۔ ن۔" اےنپ اہھت ےک وھگےسن ےس اعایلیگ ںیرک  

زاتگل  ے ہک مت وکئ زہشانےر رظن زمکرر  ے اںیھن ان  ی ہکنویک"

ج

  
 "او۔ انےی

 "او۔ ناطیر ن ے ہک مت وکئ  اطیش نیقیے ے، اںیھن زمکرر ںیہن ںیرظن  ے ہک ان  ی نیقیےھجم  ،نکیلدیاش

 ںیہن وخیب کیرصف ا اولھچ تم، رم ںیم نہایز"

ی
 
 ےس رفنت اویت ٹیوک رگس ںارر ڑلویک ےتیپ  ے ہک مت رگسي

 " ے۔

 ےک اسھت اسھت وخن یھب رخایب کیرصف ا ارر مت ںیم"

ی
 
 "او۔ ےتیپ  ے ہک رم رگسي

ھاۂرا وخن انیپ او ایھب ۓمت چب گ"

م

ی

ب

 "ـ ے 

 رگنن وک نوبہا۔ ےن اس  ی اس
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ے دب یمضہ"
ھ
م

ی

ب

 ۔رگنن اس ےس نرر  ی ےن اینپ  ن۔" اعایلاواگ ںیھمت رکنے اگ۔مضہ ںیہن رفےتش اک وخن 

 یرکراولں اگ ارر ونس ن مضہ یھب ںاۂےسی ےرک ا  ےارر مے اکم ےھجم یہ ہیو  ںیہن یہ رفےتش و رفوتشں اک وخن ےتیپ"

ےا

ب 

یل
چ

ج

ئ

 ے۔"اس ےن آھکن   ےن ےط رکرایل وپڈن ںیم رمق سیچپ  ے،ااعنیم سی!اےلگ ےتفہ نر اولؤں ےک اسھت ر 

 ۔یامر

ے اجیتن ینویےیاسر
ھ

ی

ب

رہ وصرت  ینعیاوات اھت۔ اقمہلب رک ا یہ وک ڑھباکات اھت ارر رھپ اںیہن سٹنیاوٹسڈ رہ ےسیک کہي ے

 ومت۔  ی تریغ اقمہلب،ررہن ان  ی

ھاۂرا ارر ر ارر ابر ںیم کیاہں ا"

م

ی

ب

 کیےنتک رب ے ے  ا مت ےن ریم نایےرکرااتکس اوں،ںیھمت اپ یھب کیاک رب اری

 "ےھت۔ ۓاسپ رکرا

اھت رگم اےس رہ  نم ےس دبےل، اکرل ےن زماق ایک کیےک اترثات ا  نرطف اکپل، اعایل  ی ھک رک نابرہ رٹیھت اکرل

 یھت نایکتہ 

ئ

 ۔آایگ رمکے ںیم۔ رہ اےنپ اوئ یھت ایکس وج اہرٹ راک ںیم آگ

 "ـاجاتن اےس ںیہن ارمہح ۔۔رہ وکن  ے۔۔ ںیم"

اقضب  یاجاجب وخف،رمہ ارر  ےب ابتعر رکتار۔ بج ااسنن اک نل وٹٹ اجات  ے و ان ڑکٹرں ںیم ےس رپاین رھپ

ارع رھپ ان اہپڑرں وک رس رک ا لکشم   ںی نرزے اہپڑ ےننب یتگل ہی۔۔ رھپ ںیم  ے۔نرزرں ارر نرازرں یہ اواجیت

 اواجات  ے۔
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 دصا اگل راہ اھت وج ٹلپ رک ارمہح  ی "  ام  ی اریرہگا اپ راہ اھت ارر ان رپ "ر اس رتق رہ وخن وک ان اہپڑرں ںیم اب

 ۔یھت وصرت آریہ

چاۂل اش کیسلپ وپاسٹنئ اکنل ےل، ا ےک ےنتک  یھب اریہک رہ ر اینررازہ اس ےن اےنپ ادنر اتلھک اپ کیا
فل
 دیوپاٹنئ 

 اوےکس اگ ہک رہ اس ےس تبحم رکات  ے۔  اشلم ںیہن ان ںیم یھبک

 ۓو اس ےک یل ابر بج رہ اس ےک اپس آئ یھت  یارر آرخ اویگ کتہ ںیہن ی۔۔ دلجابزایےن وخنوک رتق ن اس

وسچ راہ اھت ہک اکش ےکپچ  ہیاب رہ  ہااہ اھت نکیل اجانن ںیہن ہی اھک اھت اس ےن  ایک ۔۔ ان ںیمامت۔۔ اغیپھچک الئ یھت

 اس ےک رمکے  ک رہ  تہب آاسین لکشم اکم ںیہن اسیوکئ ا ہیڑپھ ےل۔  ےس اس ےک رمکے ےس رچا رک رہ اںیہن

 ےس اج اتکس اھت۔

--------------------- 

 اعایل ینس ارر رگرسپ ںیم سٹنیربخ اوٹسڑ ےک رپروپزل  ی اریر ںیم ریٹوینوی

ئ

ےک رپروپزل وک نےب   نارر انسئ گ

 ۔یھت ربخ اہرٹ راک ےس یلکن اس ےک رپروپزل  ی کناھت۔ ویک ایگ ایثحب ال ریز نےب ادناز ںیم

ہن  اسیارگ رہ ا  ہکناھت، ویک ایےس رظن ادناز رک ن ےن اےس امکل ردمحیل سٹنیہک اوٹسڈ یھت یلکن اس ادناز ںیم ارر

 رن اک ابثع ےتنب ان بس  ی فیلکت ےک ےیل نرکےت و اعایل
 
ارر تہب ےس  ےک اسھت ںیھت ناعایل ںایہ

ااترڑچاھؤ آےت  اقلعتت ںیم ےسیاھت ہک ا لتہب ےس ولوگں اک ایخ ارمہح وخنرغض یھت کیےک زنن سٹنیاوٹسڈ

۔۔ سب۔ ر ےت  ںی یہ

ئ

 ارر ھچک اک امانناھت ہک ابت رشرع اوئ۔۔ارر متخ اوگ
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؟"وبن افرئ اپریٹ اریہ ہیارر اب "

ئ

ارر گم  ٹیلپ ان بس ےک رگرپ ںیم آگ ےک رگن ےھٹیب ںیم اہکں ےس آگ

 ےن اہک۔ رشیل ڑکپے ےتھٹیب اہھت ںیم

رزیل ےن چچ چچ ےک ادناز ںیم ئ۔"للےاگ یہ ۓو آ ااواگ و رسیت نہایافہلص اانت ز بج نر ںیم"

 

ز
ط

ےس  ٹیلپ  ی اہک ارر

 ۔رھک ایل ںیم ٹیلپ ااھٹ رک اینپ   سیپ

 ول ےس وپاھچ۔ ےن یٹیب اھت ررہا وک رپروپز رکےت؟"رشیل اھکیمت ےن ن"

 وموجن ےھت۔"یٹیب یہ سٹنیےک اوٹسڈ رٹناپیزبسن ڈ نہایراہں ز ےن وتمہج ایک جناتویل  ی سٹنیےھجم اوٹسڈ اہں

 ۔یھت ریہ یپ ول اکیف

 اہک ؟" ازرا ےن وپاھچ ےن ایک ناعایل"

 "۔اےس ھچک رتق ہاےیہ ہک اس ےن اہک وجاب ےک ےیل یھت اتب ریہ اس اک وجاب مہبم اھت۔اجرایح"

  وجاب اواگ ااکس؟"اہ ا ےن مہس رک اہک۔ ارر ایک"

 ےس اہک۔ ۔"زعرا ےنگنس نیلآیت ںویک ونتب یہ ےک رپروپز رکےن  ی اری ے اہں۔ارگ اہں ہن اوات و ر اظرہ

 ۔ین ۓےن اوٹن وکسڑ رک را  ے۔رشیل ںیہن وک ارمہح ےس وکئ نیپسچل ناثتب اوا اعایل و

   انب رکنچس وعرت ےک ےٹیب کیاہک اھت ہک رہ ا ےن ےلہپ یہ ںیم"
 

ج

" زعرا ےن اشےن ااکچ رک یگۓےس وکئ قلعت ن

 ۔اھکیرطف ن ارر بس  ی ہایہ قیدصت  ی ۓرا اینپ
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 نایےۓارر را کیا ےن زعرا وک ایکس ۔"رشیلیگ ۓتہب ڑگب اج ہیو مت ےن اہک اھت  آئ یھت ںاہیےیئن بج رہ یئن"

  نالئ۔

 ،رکے یگ اڈنیٹ اپرزیٹ ،یگۓاج ںیم ،ابرزانمبس ڑپکے  ےننہپ ےگل یگ اھت ہک رہ ریغ ہیبلطم  اڑگبےن ےس ریم"

 نرٹسیطلغ اثتب اوئ،اس ےن ر ۓرا ی ے ریم تہب ےس ولگ اوےگن۔ کیھٹ اس ےک نروتسں ےک ےقلح ںیم

 نکیل یھکین  ںیم ارر ےفیک رٹنوٹسیرہ ر ،انمبس ںیہن ریغ ڑپکے ےنہپ نکیل

ئ

 "۔ںیہن بلک ںیم  اٹئےگ

 و ۔۔۔؟" اہ ا ےن وپاھچ۔" 

اس  راہ رھپ یھب ھکین ںیہن اےس وکئ  یھب ںاہیاوئ  ے۔  یےک اسھت ڑج تایررا و اس ےس اثتب اوا ہک رہ اینپ"

 "اک ےباج اامعتسل۔ ی۔ آزانرکےت  ںی ایک سٹنیوج ارثک اوٹسڈ ایک ےن رہ بس ںیہن

 ےن تہب روثق ےس اہک۔ ۔ "رشیلںیہن رک ا  ے ارر ایک اھت ہک اےس ایک نایےہیاےس "

 ۓاج ۔۔۔ اہبڑ ںیمیتیےس ڑل رک اےس اہں ھک ن ن ای یاسر ےھجم رپروپز رکات و ںیم نزبنل  ے ارگ اعایل رہ

ے۔۔ن ای

لل

۔ "زعرا ےن ایک رپروپز  ںیہن اس ےن ںیھمت ےیل ایس"ےـےس اہک یگےن دیجنس ئ۔۔ اوصل۔۔ اقونن۔۔"

 ۔ایاےس ڑچا

ارر  گم اکیف کیےس ا ہک ریخ گم اہ ا ےک آےگ ایک ۓےن ےتہک او " رشیل؟یھت یلم ریہ ںیم ینویےیوک وپر ناعایل"

 النے۔
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اانت اصف  ے  رڈراکیاک ر تیصخش  ی اری۔" روبیل ۓ ے؟"اہ ا گم ےل رک اےتھٹ او لایخ ایک ےک ابرے ںیم اریر"

 ےن اہک۔۔" زعرا اویگ ہک اےس ااکنر رک ا ےبروقیف

ے  ےھجم اہکین"

ی

ی

ج

اۂری ےےک الکسکمئ اک اب

 

۔  ے" اہ ا راسپ آرک ھٹیب ط

ئ

 گ

  ےب زعیت اس  ی ےسیو ا رپراہ اویت  ی ناک اہں ےہک اگ۔ ارمہح وک اعایل اریر ناعایلےـھجم ےس نس ول"

  اہک ۔"زعرا ےن وخنت ےس۔" وھچےٹ ذنہ  ییھت ابت رک ریہ ےک ابرے ںیم  نرہ اعایل ۔ سک ادناز ںیمرکیت ہن

ےک اپس ابر ابر   نو رہ اعایل  ےس وکئ بلطم ںیہن  ن ے ارر اےس اعایل رک یکچ ےب زعیت اس  ی ےسیارگ ارمہح ا"

 " ے؟ ریہ ںویک اجیت

رہ ارمہح  اہک ےسیج ےسیےن ا "رشیلرکے یگ ےس یہ رمیض و رہ اےنپ اپاپ  ی یالمتم رکات اواگ،اشن اس اک ریمض"

  ے۔ وک ایھچ

ئ

 رطح ےس اجن گ

 اس ےک اسھت راہ رکات اھت۔ اہ ا ےک ادناز ںیم ن۔رہ رتق اعایلیھت رضررت ایک وک اانت اپلگ ےننب  ی نرھپ اعایل و

 رن یاسر
 
 ـںیھت ےک ےیل  ناعایل ںایہ

 ۔۔"زعرا ےن رس وک کٹھج ہک اہک۔وخنرغیض رضررت ںیہن"

  ے۔وکئ یھب ۔۔نکیلںیہن یتگل"

ئ

 "او اتکس  ے۔۔ او و وکئ  یھب  آےگ ےھچیپ ےسیاواتکس  ے۔ وکئ ڑلاک ا اوگ
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ااھچ اگل  ایک اسیاےس ا ںیم ڑل ی وبیگن یسیآات اھت ہک ا اھت۔ ےھجم ھجمس ںیہن این سکیلپمک ےھجم ارمہح ےن اکیف ےسیر"

ڑبے او ےکچ ےھت ارر اس رپ چج  ۔اب اس ےک ابل اکیفزعرا ےن ارقار ایک اخومش رہ رک ےسیج رین ی ے۔"وھتڑ

 ر ے ےھت۔ یھب

 ۔ۓآ زماق ےک آاثر رظن ںیہن  ے۔ نکیل رہ زماق رک ریہ ہک ایک اھکیےس زعرا وک ن تےن دقرے ریح ہاررں

ے یگل ااکس وباگن نپ۔۔"رشیل دیاش"

ج

سی
 

ہ

۔۔"  نب اجیت وھبیل ۔ "رہ اتہک و ںیماھچڑ رکےن یگل ارر آگ ےک اسھت ڑیھچ 

 ادناز۔ ہاف زعرا اک دیجنس

ےانبئ یھت رہ ینب مت ےنہک ےس یتنب"

لل

ہ قہ اگل ئ۔"
 ۔ایےن ھک رک ق

  ۔یھت ےھجم دنسپ رکات  ے۔۔"زعرا آج رات رر رک وس ا ہایتہ نہک اعایل یھت یتھجمس ںیم"

 ۔یھت اوریہ ترپ ریح یگدیجنس ۔۔؟"اہ ا وک اس  ییھجمس ےسیک ہیمت "

 "وھبل اجات اھت۔ رہ ےھجم وٹسٹئ نے رک انیل"

 ۔اھکینابئ ہکبج زعرا ےن اےس وھگر رک ن یسنہ ۔۔"اہ ا ےن لکشمب اینپہک رہ ںیھمت ابت رپ مت یھجمس یس سب اینت"

 ۔ثحب اھت۔نامئ ارر ونال ںیم ریز وموضع نر ارر ولوگں ںیم یہی

 اہک۔ ۓاو اب ےھجم ارمہح رپ رتس آات  ے۔" ونال ےن وسپ ےتیپ"
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ے ےس یہ ےھجم ہشیمہ نکیل ں ے۔ اجنےن ویک وک دنسپ رکیت ناتگل ہک رہ اعایل ےھجم ںیہن"
ل

ی

ي

ج

ج
م

  ی التایخ فی ےاگل ہک رہ 

 ےھت۔ ےھٹیب ںیم رٹنوٹسی ے۔ "نرونں ر ڑل ی

ھاۂرا بلطم بیجع"

م

ی

ب

 ۔"ونال ارمہح ےک اسھت یھت؟ ی التایخ 

 "۔۔دیاش"

 الچین وکن یس یسیا وکدنسپ رکےن ںیم ناعایل"

ج ئ

 "اےس۔ یھت اسنئ

ھاۂرے رھگ ریم یس یھدیس ر،ای"

م

ی

ب

ھاۂرے  ا ا ےن ایک رپروپزل ایگ اابت  ے۔بج 

م

ی

ب

 "اہک اھت۔؟ و 

ۂرے اخدنان ےک ابرے ںیم اھت اںیہن اہک و ھچک ںیہن"

ج ی

 "۔ںیھت ولعمامت ہاےیہ ت

 اپاپ  ی ےولعمامت۔۔ ریم رطف ےک اخدنان ےک ابرے ںیم امام ی یذات۔۔ ریم یرجشہ بسن۔۔ ریم اریم"

 ۔ای۔۔"نامئ ےن اتجیھب رطف ےک اخدنان ےک ابرے ںیم

ارر رھپ ڑبے  ےک ااسنن  ںی الترہ ذرا رپاےن ایخ یھب ےسیوپاھچ اھت، ر یہ ےسیبس ا ہیاوہنں ےن  ر،ایمک ان "

  "ارمہح ےک اوےگن۔ التایخ یہی ے۔ سب  ںیہن وشیڑبا ا اسیوکئ  ا ہیو  ایل ۔ ارگ ھچک وپھچ یھب ںی

 "ـ ے ل ے، ررنش ایخ امرٹسزرک ریہ او یتکس ںیہن ونیسنایق رہ اینت"

 "۔اس ےک رھگ راےل ںیہن  ے نکیل  لہک رہ ررنش ایخ  ںی امن ےتیل ہیولچ رھپ "

ھاۂرا بلطم اس ےن اےنپ رھگ ابت  ی"

م

ی

ب

 "۔۔؟اویگ 
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 .ےس اےس ھچک اھجمس ا ہااہ ےن رنیم ...اسیئناعایل اررریر

 .....دخا ےک ےیلنرونں اک  ام اسھت اسھت  ا ول اسیئ ان

 .او..وخن وک دبول ارمہح رک ا ہایتہ ےسیاک اقمہلب ا مت تقیقح و

 .اوں انتک دبل یکچ , اس رات ےس اب  ک ںیمںیہن  ے_مت اجےتن یہ و دبل ایل انتک

 .اوےن اگل ںایامن ھچک ارر یھب اونےھک نپ اک ااسحس اوا_اس ےک رہچے ےک اترثات ںیم وک اس ںیم اسیئ

اھت.ارر  ایآ ھجم  ک یھب آنیم کیا ر ے ےھت.ااکن اجیھب ڈوھنڈ ےرہ اےس  ےک ابپ وک وفن ایک نےن اعایل ںیم

ہک رہ اےس اس ےک اخدنان ےس نرر  قح ںیہن رہم وک وکیئ یڈ.یلایاتب ن ےک ابرے ںیم ناعایل ےن اںیھن اب ںیم

 __ےگ ہا ںی انلمےس رضرر  ناگ.نانا اعایل ۓوک ااکس اخدنان لم اج ن...اعایلرںیھک

ادنر  اک اھت.اس ےک اےنپ یہ اوےن راال اترثوخنرغیض ںایاس ےک رہچے رپ امن واھکیےن مہس رک ارمہح وک ن اسیئ

ارمہح وک اتباتہک  واتی_اس ےن الان الچن اوٹن اکاٹ_ارگ رہ وخن وک دہع وڑےن ےک ااجزت نھچک نھچ ےس وٹٹ ایگ

 __اھت ارر اےس یھب وھچڑ ایگ امں وک رمےن ےک ےیل ہااتہ_رہ اس  ی ںیہن انھکین لکش یھب اےنپ ابپ  ی ناعایل

_مت ےن اتیل وھڑنڈوک اےنپ ابپ ےس انلم اواتو رہ وخن اےس  ن_اعایلایارمہح..رہ ےب آراز ڑبڑبا ایک مت ےن ایک ہی

  ا دتریب .وج اب وقت ےس ےلکن یگیوھٹکن ن لیک یرہ آرخ نانف رکاس ںیم اےنپ ارر اس ےک قلعت وک اتوبت ںیم
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.. آوسناہبےن ڑپےت  ںی تہبرپ ااسکےنےک ےیل یلاک اتحمج اواگارر تمسق وک ردمح ردمحیل ےس_اب رہ تمسق  ی

 ..رہ اخومش ڑھکا وسچ راہ اھت

 ...ر ے اواسیئ ھکین ںویک ےسیےھجم ا مت

.ارر اھت.اس اک نل ربا اوایگایٹلپ آ رکر..ہہک رک اسیئ ناعںیئ یناع رکر..تہب اسر ہااتہ اوں مت اےنپ ےیل ںیم

 .....اھت ایاےس ارمہح رپ ہصغ اس آ

 .رہپ رہ وچکن رک ااھٹ یےک آرخ رات

ےہیاگل رھپ آس اپس.اےس  ےنھکی..رہ تھچ وک نیھت یمن آھکن ںیم اررایکس یھت یارئڈے ی ٹیرپ امررگ ےک ےنیس اس

 .اوات راہ  ے رک ا ڑپا ہک رہ اہکں  ے ارر اس ےکاسھت ایک نای

 احتل ںیم اجیگ رکات اھت.ارر رھپ وسیئ ایاوا رکات اھت.بج رتسب رپ ررےتررےت وساج اک اکشر رہ نچب ںیم تایفیک ان

 رکیت وج اےس وبلھج ںیہن ںرسوگایش یسیرکات راہ  ے.ا ںرسوگایش اس ےک رساہےنےھٹیب اےس اگل رکات اھت ہک وکیئ

 ٹیوسحمس رکات.وج امررگ بی.رہ اس وخوبش وک تہب رقںیھت یتیرپ وبجمر رکن ےنیارر آھکن ےنلھک رپ اےس رر ن ںیھت

اوےن  دجا ںیہن .ارر ےسج اس ےناےنپ ادنر ےس یھبکیھت ےک وسھت گل رک وسےن ےس اس ےک ادنر ولحل رک یئگ

 .اھت این
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.ارر ایگ وخوبش وکتہب راضتح ےس وسحمس رک راہ اھت.رہ اھٹ رک ھٹیب  ی ٹی.رہ امررگرات یھت  ی ںرسوگویش رہ

 .ارر وخن رہ ہچب یہایرےنہ ن یہ اادنریھ اکنےل اگ.اس ےن رمکے ںیم وھڑنڈامں وک  اےس اگل رہ سب اہھت ڑباھ رک اینپ

 وک اکپرا ٹیامررگ آراز ںیم یمیھرکات اھت.اس ےن تہب ن ایامں ےکاسھت وس .وج اینپنب ایگ

 "!امام"

 ..رپ رھک ایل رک رھپ ےساےس اےنپ ےنیس وک اہوھتں ےس وھچا ارر ٹیل یارئڈےنلسم اگل. آںیھکن رھپ رہ اینپ ارر

ڑپا رہ   ک رتسب ںیم رین رک ا ہااہ وج رات رھب اس ےک اسھت اوات راہ اھت.اکیف نایاس ےن رہ بس  آھکن ےتلھک یہ حبص

 __رہ وخن ارر ںیہک  اریارمہح ارر ن . ںیہکںیھت ںرسوگایش راہ_ ںیہک ااتلڈرپ زرر  نیہذ

 ..اغبل ر ںی تایفیک  ی ےنیڑپےن..اہپن اجےن ارر رر ن اھبگ

 وکشش رکین ااھجل اوا  ےاےس وخن وک وعمل رپ الےن  ی یہ نہایوطر رپھچک ز ینہذہک رہ  ےن وسحمس ایک اس

رپ وغر رک ا  ںوقیرےنہ ےک رط رپوکسنۓےک اجب ےنیوخن وک اکھت ن اررہاےیہ انی.اےس وخن وک رتق نہاےیہ

 .ہاےیہ

 ررطح ےسایت ایھچ نہایز راذرتق اگل رھپ اس ےن وخن وک  نہایاےس ومعمل ےس ز رتسب ارر رمکہ اصف رکےن ںیم الان

زز آ نہای.اتہک زایاوےن ن

 

ظ

ج

ی

 

س
کے رشٹ ینہپ کیچ ٹفگ  ی  ی .اس ےن اسیئۓاشہش اشب

ی

في
گ

ارر  اۂوکٹي ےاکرل اک 

 .ایک اگل رک ٹیش لیجابولں وکرئیہ

 "ول الان  اہتش ہی"ایآ اس ےک رمکے ںیم اکرل
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ز نیت اھکیرٹے وک ن الیئ اٹپ وک دنبرکےت اس ےن اکرل  ی پیل

ی
ج

 
اک گم...ےھجم  ارر اکیف رزدعن ومےٹ اتزے ش

 .ناب رک اہک رک ا  اہتش..!" اس ےن یسنہ ںیہن

اھت.اب اکرل وک اےس چنل رکرا ا  ایےن اکرل وک رہا ناعایل آگ ےک فلتخم رکوبتں ںیم ںیم ٹنویا نیم ربگنن

 .رتق راہ رکات اھت نیت رہ نیت یابر ہااتہ اھت ہکبج اینپ انیرطح ےس رھب ن ایھچ اھت.ارر چنل ےس ےلہپ رہ ااکس ٹیپ

 .ےن اےس ارر الج ا ہااہ نرکرں اگ"اعایل  اہتش ںیہن ےل آؤو آج ںیم آج مت وفج یھب"

 . ے..."اےنس ڑبھ رک نررازہ الک ایک  ے اکیف وفج اک رسرباہ آایگ "

ھاۂرا ہنم وھکل رک اںیہن ےس اںیھن رشاتف

م

ی

ب

ےک  وکٹ ااتر نر اس رپ اکیف ہیڑپے اگ.ارر  اانلڈر ادن اھک ول ررہن ےھجم 

 " .ناغ گل ےتکس  ںی

ڑھکے  نررازے ںیم اسیئ اررزی.اشہ رآراز آیئ ےن الان ومابلئ اکنال ارر نر ٹنم دعب الک ےنلھک  ی ناعایل

ارر نرونں ےن  یھت ین .ارر اس ےن ومابلئ رپ لیبیھت یوک نے ن زیاشہ ر ہایب ےن ےلہپ ےس یہ نےھت.اعایل

 .ایگنررازے ےک ابرہ ڑھکا او ناعایل اررایرٹے رپ الہ وبل ن الیئ اکرل  ی

اھک اجؤں اگ"ہہک رک  یھب ںیھت ںیم رھب ےک اکنانل آج...آج چنل ںیم بیج .اینپایاھک ںیہن ےن رات اک اھک ا یھب ںیم

 .رہ اھبگ ایگ

زے ہیمت ےن  ایک ااھچ

ی
ج

 
 وج  اےتش  ی اج رک اتب آات اوں ہک ایکس  ے  ا,اےس ںیم ولفر رپ وج وجلیئ ررٹساھک ےیل رزش

 .رطف اھباگ  ے رہ اہکں  ے.اکرل ناتن اکنل رک رفٹس ولفر  ی رٹے اغبئ اویئ
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اٹےل اگ, رھپ  یہ ےسینر نن ا کیاھترہ اجاتن اھت اکرل ا ای.اکرل ےن چنل اٹل ناہرٹ راک آایگ نےس اعایل ریٹوینوی

 .اگ ۓچب اپ ےس ںیہن انایگیئ لب  ی یاھبر کیرہ ا یھب

 انریح .اس ےک اترثات اکیفابت یھت ومعمیل .وج ریغایرظن آ اےس اسےنم رجینیم نالخ اوےت یہ راک ںیم اہرٹ

 .راہ اھت ھکیوک ن نابر اعایل رہ یلہپ اابنھچ اھت ےسیج اسیا آوھکنں ںیم نک ےھت.ارر اس  ی

 .وک وھچا یوھٹر او.اکرل ےن رشارت ےس ایکس کیھٹ مت

 .وکشش  ی رکسماےن  ی اہں...!" اس ےن یھب"

 ..وشیا  ے وکیئ ںویک اخیل ےفیک آج

 ںامن آنویم ڈرظنرں ےس نت رک ڑھکے ارر ہاق ر وچدنب رظن آےت نر اگر گنکب" ےتہک اس ےن رتیھچ ٹرپاویئ"

 .اھکیوک ن

 ".."وپرا ےفیکاجبیئ ارہ.." اس ےن یٹیس"

 "...اہں

 "...ااٹسرف ارر

زے مت ی

ج

 

 .رطف ااشرہ ایک اہل  ی کیےنادنر ا اس رطف ےلچ اجؤ.."م

 ?".. ے گنٹیم ااٹسف
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ز ی

ج

 

زرطف الچ ایگ رہ اےنپ آسف  ی ریغب ےیوجاب ن ےن ااکس وسال انس نکیل م ی

ج

 

 تےک ادناز رپ اےس ریح .م

رطف  سج  ی رطف آایگ اک وسےتچ ااہسل  ی رپ لمع رکےت ااٹسف گنٹیم تیدہا رہ ایکس رھپ یھب .نکیلاویئ

 .اھت اےس اجےن اک اہک ایگ

 اینپ وبلمس ,تلجع اک ادناز ےیل ںیم سیپ یرھت صخش یتمیق کیےک رگن ا کیےس ا ںیم رںوچوکر زیم ںیم لای

 ..وک لسم راہ اھت یوھٹڑ راہ اھت ارر نررسے اہھت ےساینپ ھکیوک ن یڑھگ

 

 تنطلس  ی اس  ی ااھٹ اوا اھت ےسیج ۓاو ےیل یزےب  ای یسیارر ا وک لسم راہ اھت۔ اس اک رس اس ادناز ںیم یوھتڑ

ارر رہ ان رپ اےنپ نم ہا ے ااکحامت  ادف رکےن اج راہ اھت۔ اس اک الہپ اترث قلطم  یھت رپ یھٹیب اسےنم زنیم ءایراع

 ۔۔وگایہ ااغلن اک اھت ارر االگ اترث ےلہپ  ی

ارر  ایپک اردناھ ڑپا اوا اھت۔ آٹہ رپ ااکحم اصنر رکےن راےل صخش ےن رس ااھٹ ںکاۂیفی ےرپ  رپچ مے زیم اسےنم

۔ تقیقح روجن  ی ررک ےتیل ررینش رطف آےن رایل رپ اس  ی ناعایل

ئ

  لھک گ

 ۔رطح زجب رکںیل وچس  ی یہایس یسک ںرراینش یلت ےن اسر ہایس

ے وٹےٹ۔۔ ےس اہل  ی انھچےک
مق
ق

 تھچ ےس وھجےتل 

 ۔ںیربقرں ےس الگ ن اینپ ارر آ ںی ںایکسس نیب نیب رتق  ی ےکچ بس یہ زگر
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ولخمق ارر امنارں اک نرن زہ اےکس روجن ےس ٹپل  رھب  ی ارر ن ای یسھگ وب اس ےک ونھتنں ںیم وگتش ےک ےنلج  ی ےچک

 ۔اںیھٹ ۔۔آ ںیایگ لیھپ ۔۔ اہل ںیمایگ

آھکن ےک انکرے رپ ربامجن لت رپ رھٹ  ںیرظن رفنت ہک اس  ی دیدش ایےیھت وخاشہ ریہ دیاس ےک ادنر دش ہی

و اھت۔  ااسنن یہ ریہ ہیااسنن راتھک اھت ۔۔ ارر  یہ کیا ںیم لک ااسنتین ںیم ن ای یلت اسر اسیا ارر ےسیج ںیئگ

نر انف  وقںیت یرصب اک انراک اوات۔۔ یعمس اوےنارر اس رپ اےنپ تپگ  نب ایگ رپاھچںیئ یہ ڑھکے ڑھکے رہ اینپ

 اکونں ےک رپنے اھپڑےن اگل۔ ارر اعمل انف اک وشر اعمل روجن ںیم وک اوںیئ لانہ ےنیل ںیم

 ۔وک وسحمس ایک وموجنیگ اوا( ی یلیاسوسنں ےن ابن ومسم )زرہ  ی اس

 تمس۔۔ نررسے  ی کی۔ااںیھٹ آںیھکن یوھبر ہار

ہک اس ےس قلعت ھجم رپ رابج  اوایگ نیقیےھجم  ،ۓتھچ ےلت اےٹھک او کیابر ا یلہپ ارر ردیل اررسج نن ںیم"

 "اھت۔۔ ارر اس ےس تبحم ھجم رپ رفض۔۔

 ۔۔ۓارر رھٹ گ رک ںیلم اھٹ

آدمررتف وک اانت ےب رض انب  اسوسنں  ی اینپ ںیم ،یھت رکیت اھکیاجگ اجگ رک اےس ن رکات اھت ںیم ایبج رہ وس اج"

 "۔۔ۓوخاب وٹٹ ہن اج ارےنہ اک ریم ےتھکیرھب رک ن ارر اےس یج لخم ہن اوںیکس ںیم دنین ہک رہ اس  ی یھت رکیت ایل

 اسسن۔۔ یآرخ ےسیج ےن  اانت ابمل اسسن ایل  ناعایل
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ےےھجمےرہےارگےـ ے ایگ ایانب دصقم ےک ےیل رکات اھت ہک ےھجم اخص ایس ایاواج نیقیاھت و ےھجم  رکاتاھکیبج رہ ےھجم ن"

 "اگ۔۔ ۓاوےن اک دصقم متخ اواج ےاگ و ریم ےھکین ںیہن

 اک ارانہ او۔ ےنتشپ ریھپ اجونر  ی ۓدساھےت او ےسیج ایرطف آ اس  ی ڑھکا اوا ارر لچ رک اس ادناز ںیم رہ

زرم)تسکش وخرنہ(انب ڑھکا اھت ہک اس  ی رہ

ج

 
 اج اتکس اھت۔ اتشپ رپ اہھت ریھپ م

 ےنین ئاھکین ٹیوکٹھجں ےس ےلھک ارر اےس اصف اصف امررگ کیےک ادنر ننف دنب اتوبوں ےک ڈنکھ ا اس

 ۔۔ ڑبڑبا ا۔۔ الچ ا۔۔ وھبل اج ا۔۔ کٹھب اج اارر رھپ "رسن " اواج ا۔۔۔۔ رر ا۔۔ ڑتلان۔۔ اہھت اکٹ انیلیگل

 ۔ارر اخومیش الی۔۔ رار۔۔ دصاںیئآ ںی

 "۔ایل رتق ںیہن ںیم اچھپن ےنیل ےن ںیھمت ںیم"

 وجش ےس وھجنھجڑا۔ےس اررپ اس ےک ابزرؤں رپ رےھک ارر اےس  ےن اےنپ نرونں اہھت ینہک ارشبردیل

وخاب  یہ کیرہ رات ا ۔ ںیمےھکیےن رہ رات ن رےنہ ےک وخاب ںیم ےل رک ےھٹیب اس ےک اہھت وک اہوھتں ںیم"

 روخن وک ایت رہ رات اامتہم ےس اس وخاب ےک ےیل   ے۔۔ ںیم اوں۔ وج یھب رپ دقرت احلص رک یکچ ےنیل ھکین

 "اوں۔ رکیت

 "ابشتہ  ے ینتک یریم مت ںیم"

 راہ اھت۔ ھکین اےس یہ یھب  ن۔ اعایلاھکی ک ن ےن اےس اررپ ےس ےچین ارشبردیل
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 ےن اینت ںیم ناعںیئ ےک ولٹ آےن  ی اس

دنمہ وقوں وک  ابیق ےن اینپ ، ںیم ارر اس لگنج ںیم ۓرپ لگنج اُگ آ رجنب زنیم وحملں ںیم ،ےسیجےس ںیک رثکت

 "۔۔اگلںیئ دصاںیئ ااٹھک رک ےک اس ےک  ام  ی

 وھگاس امرا۔ کیےک اقمم رپ وجش ےس ا اےنپ ابپ وک" اس  ےن اےکس ےنیس وھکی۔۔ نوھکین ےٹیب ےریم"

ھاۂرا ابپ۔۔ ردیل ۔۔ ںیماسھت  ںی کیاب مہ ا"

م

ی

ب

ھاۂرے اسےنم ڑھکا اوں۔۔ 

م

ی

ب

 "۔۔ارشب

 "اگ۔ ۓرضرر آ ےل آئ ہک ردیل نامیارر اس ےک ےہک رپ ا یامھت ن امجوپیجن اجنررگ وک اینپ یقیارف کیےن ا ںیم"

  ۔ریہ ۔؟" آراز اس ےک ادنر رکچایتایہن اتب ںاجنررگ ےن رتق ویک یقی۔۔ "ارفایڑبڑبا  ن ے"اعایل آایگ رہ"

ھاۂر ھچک وبول امئ نس۔۔ ںیم"

م

ی

ب

 "!۔ ںی ینس وخاوبں ںیم ںیآراز یےن 

ھاۂر کی۔۔ آافق اٹیاجن ول امررگ "

م

ی

ب

 یھب کیا  ے ارروکیئ ایناعرں وک ونحط رک ن یاسر یارحام  ے سج ےن 

 "وقت نرا رپ المل ر ے اگ ۔۔ اینپ ،ےھجمریتھک اطتق ن ںیہن الےن  ی وک نیچ رک ردیل  نرا آامسن وک دیھچ

رہ رسن رت  رظنم ںیم یےک دعب االگ رظنم۔۔رھپ االگ۔۔آرخ کیا  یھت ملف لچ ریہ  ی  ٹیرپ امررگ اروین  ی احل

  ۔یھت ریہ یوقت اک اشنن ن اویت  ادیپ  ی سیتنکل  آراز  ی  ی سیے،یھت اجریہ اویت
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 وک اوں ارر ان آوھکنں ںیم رک ےنیل ڈنیب آںیھکن ےم اینپ ہایتہ ونگا ا   ںیہن ںیم اسںیتع یاس ےک اسھت زگر"

 امیض  ںیم اوں نکیل اک ہّصح ےننب اج ریہ ۔۔ ےم امیضاےس دیقم

ج

اک  ای۔۔ارگ ارراوکح ن رکریگن ےک رپسن  ںیہن اھن

 "۔۔یھب یرھپ ےس رہ اواگ ارر آرخ یلیھپ یو ریم اگیاج ایومعق ن

 ےس ےنلسم اگل۔۔ ارر اگل وک رنیم ایاگل رپ آ ۓ۔۔رہ اہھت اس ےک  نااہھت آرک رھٹ ایگ کیدنکےھ رپ ا  ی سی

ملف   ی ٹیامررگ نرڑیت رپ اھبیتگ اررںوین ۔ اہل   یوک نل رپ وسحمس ایک ارر ایلگن آراز وک ررح ںیم ین سی!"ےناعایل"

 ۔مگ اوےن یگل ںیم رںادنریھ

 !"اہھت اگل لسم راہ اھت۔ ناعایل"

ں ابلبل رھب ںیئگ ۔۔ ایکس۔۔ ابپ ںیہنںیھت یلم نق امںیئ اےس
 
ھی

ك

ج

ب

۔ اےکس ابپ اک اہھت اےکس اگل رپ اھت۔روجن آ

آگ ےس  یسک  ی اابل اوات  ے وج ن ای کیا تہب دقررکات  ے۔ وخن ںیم الےن راےل  ی آےن راال ، روجن ںیم ںیم

ااسنن ےس نل وھکل رک رفنت  یھب یسک ںیم  ے۔ن ای رصف آچن ےس الب رک ےنکلھچ اتگل رےتش  ی ااتلب ارر وخین ںیہن

ہ ہک رہ ےتٹم ےتنب رھتپ اس نل ہاےیہ رےتش ےس رفنت رکےن ےک ےیل  ے۔ وخین اجیتکس  ی

ی

۔ ااکس نل ہااھ۔۔ حي

 ۓرس نے ےل ارر وھپٹ وھپٹ رک رر ںیم راہ اھت ہک رہ اس وچڑے ےنیس ھکیےک انمرظ ن زدنیگ  ی ٹیامررگ

اک ذجہب وھبہل رسبا رکنے۔ اہں رہ وخن ےس  ےس  ادنسپیگ  ارشبوک مگ رکنے ارر ردیل ناتشایےاےنس ہااہ ہک رہ اینپ

ے ےیک ربارب۔۔  رکنے۔۔اس ےک اسےنم ااکس ابپ ڑھکا اھت۔۔اس ےک دق ےک نیع ردعے ےس ردعہ الخیف گ 

 ےس نکہ ر ے ےھت وج ااکس ابپ اےکس روجن ںیم اگل ارر اشےن اس رگیماسےنم۔۔اےکس  آوھکنں ےک نیع ایکس

 وک اھت۔ ےنیرک ن زیلقتنم رک راہ اھت۔اےکس نل ےک اقمم رپ وھگاسن ڑپا۔ رہ اےس دشمگہ رسمت ےس ربل
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 کی!اےنس  وخن وک اۓاھت۔" اہھت اےکس رس ےک ابولں  ک یگ او ا یہ او مت اہں۔۔!ںیھمت ۓتہب ڑبے او گ"

 ۔ایک دقم ےھچیپ

زے ےمسجم وک ن ارشبردیل 

ی
 
ڈاھال اھت  ڈبھ ںیم اہوھتں ےن رغبیب ےسج رعیب اھکیےن ذرا وچکن رک اس اخومش ک

ں  نے ر ے ےھت ارر سج  ی نلیل سج ےک وچڑے اشےن ارر اراچن دق اےکس وبضمط  اوےن  ی
 
ھی

ك

ج

ب

رعب رگن آ

ےس راہ  ےاک راہطس رصف ادنریھ ئانیب ارر نج  ی  ںی ےس ااجنن ریہ رہ دسا ررینش ےسیج ےب اترث ںیھت اینت

  ے۔

ےن نرونں ابزر را رک  ارشبےل اجےت ردیل ڈوھڈن اکنال۔۔" نر دقم وخن وک ےھچیپ ےن ںیھمت ۔۔!ںیمناعایل وھکین "

 اکفء اھت۔ سن اانت یہ ےک ےیل ۔۔ اس ارےچن، ےبمل، اطوتقر رمن ول اقوب رکےنیلےین

 ۔انسنسٹہ اوےن یگل ےک مسج ںیم ناعایل

 رپ ایھب رںریوصت ارھبیت ڈریتب  ی  ٹیامررگ رہگے رہگے اسسن ےیل  اوا رر  اوسحمس ادناز ںیم ہار دقم ےھچیپ  رہ

 ۔رظن یھت ایکس یھب

 اھت؟" اافلظ وک اس ےن اجن اگل رک ےب اترث راھک۔ ایک ںےھجم مگ ویک"

 رہم اگلئ۔اس ےن اینپ  ی ےک وسال رپ اس ےک اترثات  ےن مکح دعریل ن۔اعایلکٹھٹ ےک رہ ایگ  ارشبردیل

ملہ یمہف رھپ ان ںیم دبںیل ںیرظن
مع

ے یگل 

ج

ہ لکی
ج 

  ۔ےن ان دبےتل اترثات وک اھبپن ایل  ن۔ اعایل
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ھاۂرے اپس یلہپ"

م

ی

ب

ھاۂرا ابپ 

م

ی

ب

رک اتکس  وسال وکئ اکٹھب اوا یہ اسیےس ےنگل ےس ےلہپ ا  ے۔۔اس ےک ےنیس ایابر آ 

ےن وسہا ہک   نہک اعایل اطتق یھت یسیا ںیم انایگیئ ان  ی نہایناب ناب اس الجل اھت ارر اافلظ ےس ز  ے۔"آراز ںیم

ابپ  ا۔ اب ریماج اتھٹیب و رہ اےکس دقوم ںیم اتی" ھک نرآاج ابوہنں ںیم یرم راہ اوں، ریم صخش " ںیم ہیارگ 

اوےن اگل اھت ہک اسےنم ڑھکے صخش  نیقیاس ےن وخن وک وبضمط رک ا ہااہ ہکبج اےس  ؟ایآ ںابر ویک اپس یلہپ ےریم

 اگ۔۔ ںیم ۓبس ولعمم اواج ۔ " ںیھمت ںی انسئ نے ریہ ںیبس آراز وٹٹ وھپٹ  ی وک اس ےک ادنر  ی

وخن اسہتخ  آراز  ی ارر ایکس ںیارھب ںیریکل  ی یرپ  اوگار ین۔۔ " اشیپوھٹیب ںاہیاسھت  ےریم آراتبؤں اگ ۔۔ 

 ۔دعمرم اوےن یگل رنیم

 ۔وقت احلئ ںیھت تہب یس رکےن ںیم اسیاننب ہااتہ اھت۔ رہ ڈٹ رک ڑھکا اھت،وگ ا وجزف ںیہن ٹی، امررگ ناعایل

۔ یآراز رھکنر ر ے۔"اس  ی آاسین اتہک مہ نرونں وک ےلچ اجےن ںیم ںیےھجم ڑھکا رےنہ ن"

ئ

 اوگ

اوئ۔۔  یپھچ  ی یارر مج زنہ رگنن رپ  اوگار ۓےک اہھت ررک گ  ارشبابرہ اکنےتل ردیل وک اس ےک ےیل رکیس

ے

س
ش

ج

ن

ے
 
ی

 کیا رظن اسےنم وموجن ااسنن  ی اکچ اھت۔ایکس ھکین ناعایل ۔ نکیلایگ وفراً  اپھچ ایل رگم اںیہن ارھب آںیئ یھب ں

 ۔شبنج رپ یھت کیا

 ۔ایرکسما ردیل"ےـےگ اسھت اجںیئ کیےگ و ا مہ اجںیئ"

 "آپ۔۔۔ اسھت اک بلطم اجےتن  ںی کیا"

ےوک ےتلسم اےس ن یوھتڑردیل اب

 
ب

ے

ج

ھکی
 ۔رطح ےسج الان االگ رہمہ انلچ اھت ررہن اسبط اٹُل اجیت  ی یالہکڑےسیا کیاگل  ا 
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 "انب رک انسئ  ے۔ اہکین ایکایک ابرے ںیم ےریم اس وعرت ےن ںیھمت ہتپ ںیہن"

 "نروخاتس رکرں اگ۔ ارتحام  ی ان ےک ےیل ۔۔ ںیمۓرہم ہک یڈیل اںیہن"

 "ابت رک راہ اوں۔  ی ٹیامررگ ںیم"

ے یہ  ارشبردیل

ی

کلی

ج

ن
اہجں ےس الچ اھت۔" رسن رمنہ  اس ہگج رپ اج ےک ڑھکا اوایگ رہ کیھٹ ےک ہنم ےس اس  ام ےک 

 "اجےن ےس۔ ۓاہھت ےس اہھت ڑھچا

 ااھٹ۔ےالچےرہ"ےـ۔ارر وخنت ےس امام اک  ام تم ںیل یتخس یسیا"

ھاۂرا ادناز اتب راہ  ے ہک ںیھمتاھکیےن اےس رسن رظنرں ےس ن ردیل

م

ی

ب

اجات راہ  ایطلغ اتب ابرے ںیم ےریم ۔ "

 " ے۔

 دیوک اوھگنےٹ ےک اسھت رڑگا۔۔اش ںاویلگن اہھت  ی ےن ابںیئ  ارشب۔۔" ردیلںیاتب ن اواتکس  ے اب آپ کیھٹ"

وج آامسن رپ ُاڑےت ابز  اھکیرہ رگن ن ےن ان ںیم  ناعایل ،اررذرا اس ارر کھج ںیئگ اوئ ونھبںیئ یکھج اعنًات اس  ی

اک نابؤ ڑباھےن راال اوات  ے۔ارر ابز  رپ ایلگن رگیاس رتق ارھبات  ے بج رہ رٹ آھکن ںیم  ی یرپ اشنہن ابدنےھ اکشر

 راال۔ ےنیابدنھ رک امر ن راال۔۔۔ رصف تسش یہ دنت وخ ارر نررمہف اوات  ے۔۔آامسن ےس اجےنیل یاک اکشر

 اپولگں  ی ارر ںیم ےل یئگ یھب ارر ںیھمت .رہ ےھجم وھچڑ یئگ ی یوعرت ھجمس رک اشن وک ایھچ ٹیےن امررگ ںیم

 ومت راہعق او یئگ ےھجم ولعمم اواہک اس  ی رھپایگ اہکں اہکں ںیہن راہ.اےنت اسل ںیم وھڑناتڈےرطح ںیھمت

 ...نتہب لکشم ےس مت  ک ناچنہ اوں اعایل  ےںیم
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 ایسنہ ن .رہ ازہتساہیئنم ےسرسن اوایگ کیاابل اےھٹ ےھترہ وخن ا سج آچن ےس اےکس وخن ںیم ارر

 .?آپ ےن یھت یسک وعرت وک الطق ارر ناکتھر ن ےک اولٹ ںیم ۓ ارر"

نالخ  اھتہک رہ تہب وھچاٹ اھت بج اےس ےب اہسرا وچبں ےک انارے ںیم ایگ ایوک اکٹھج اس اگل.اےس اتب ارشبردیل

 .ولعمم اواگ یھب ہک اےساس ابرے ںیم یھت اھت اےس وعق ںیہن ایگ ایرکرا

 اہکں اپولگں  ی و آپ اںیہن ںیھت رم یئگ ںیم ٹیلف راھک اھترہ ایس رک ےک اںیہن یاشن ںیم ٹیلف سج

ے اشدیپ یر ے ےھت.ریم وھڑنےتڈرطح
گل

ج

ن
 ےےس ےلہپ آپ ا
ی
ز

ی

اج  ولعمم ایک ہیےس  وھچڑ ےکچ ےھت.تہب آاسین ر

ے

گل

ج

ن

ےاتکس  ےہک نرابرہ آاپ
ي 
ز

ی

ر

ج

ی
 ...ۓآ 

 ..ایک وکاس ےن لکشمب اقوب ںیم یخلت ...اےنپ ادناز  یوھڑنےنڈےراہ اھت ںیھمت اےنپ نرتس وک اتجیھب ںیم

 ?ۓآ ںیہن ںوخن ویک آپ

ے ےھجم

گل

ج

ن

ےا
ي 
ز

ی

ر

ج

ی
 "اھت ایےن ھجم ےس راہطب متخ رک ن ٹی.امررگڑگڑبیھت اکزغات ںیم ےاھت. ریم ایگ ایےس اکنل ن 

ے نیقیےھجم  ڑگڑب یھت ںیم تین  ی آپ

گل

ج

ن

ے ے اس اک.ا
ي 
ز

ی

ر

ج

ی
ے یہ 

ی

کلی

ج

ن
 ...وفرا یھت رک یل یاشن آپ ےن  اررے ںیم ےس 

 .یھت یوبجمر یریم رہ

 ?...ی...رتق زگار...وخاشیہیاھت....رضررت...وبجمر ایک ںیم

 .او او اتکس ہک مت ےس اگل راہ...مت ےصغ ںیم طلغ ںیہن ۓرصف ایلس ںیم
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 "...ےن آپےیاسھت اےنت وھجٹ وبل ن کی..ا ٹھج وبل ر ے  ںی آپ

 ..وک رپ وکسن رکر...وھتڑے  ارلم او اجؤ وخن

 . ارلم او اکچ اوں.رہ ٹلپ رک اجےن اگل ںیم دیاگ اش اسولں دعب آںیئ ابر رھپ اےنت یہ  ے ..ایلگ کیھٹ

 ?ہا ےت او مت ایک

 ?ہا ےت  ںی ایک آپ

 ..ےھجم رصف چس اننس  ے ررہن ھچک ںیہن ?ںاوں.."اےنت اسولں دعب ویک ایآ ےنیل ںیھمت ںیم

 .ےس وجڑ وڑ ےیک یےن اےنپ ادنرزیت ارشبردیل 

 ...آیئگ قح اھت ارر رہ ےصغ ںیم اریم ہی,ےیھت یوک الطق نے ن ٹیےن امررگ ںیم

 .اہک اھت بت آپ ےن ایک ںیھت اتب ریہ ںیم ےابرےرہ آپ وک ریم  اررے ںیم بج

 . ے اھجمس رہ وھجٹ وبل ریہ ںیم

 یرکےن راولں وکن اوا.مکح دعریل رشدنمہ ںیہن راذارر اک ہچب اوں. ےت رہ  یسک آپ اک ںیہن آپ ےھجمس ںیم ںیہن

 .ایےن لکشمب ناب زساےک االعن رکےن ےک ادناز وک ردیل اھےن رایل

 "? ںی ۓآ ےنٹیمس ںارر ےک ےچب وک اب ویک یسک"

 .طلغ  ے ...وھجٹ  ے ہی
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تحص دنم  کیےک اسےنم ا اسایرتق ن وخن وک وسےنچ ےک ےیل اررایگ رک اس رپ ھٹیب ٹیسھگ رکیس کیا ناعایل

رعمرف  کی.وج ایھت یرہ ڑھگ وبلماساکس ابپ ڑھکا اھت اس ےک اہھت ںیم ابلس ارر وجوں ںیم وخش لکش,یتمیق

ےاھکل رپ ا  ی ارشب ے.ردیل رکیت ر" ایتکیرپ رصف "ا رڈآر ینپمک

ب 

زز
یھ
ح
ك

 لتحص اک تہب ایخ رہ اینپ یھت ںیہنےی

ااکس ابلس ااکس ادناز اےکس اافلظ اےکساترثات  وخوصبریت ابر زگر اکچ اھت.ایکس ےس یئک یراتھکراہ اھت.رہ انکس رسرج

امں لھگ  اتلھگ راہ  ے.ایکس ےک مغ ںیم ہک رہ اےنپ ےٹیب یھت نے ریہ ںیہن وگایہ ابت  ی اسزیچ یھب کیا وکیئ

 .ارر ااکس ابپ الھک الگب انبیھت لھگ رک رم یکچ

 ... دجائ ڑپ رر ا ہااتہ اھت  ی ےک اسےنم وموجن ےٹیب اس

  ےن آ ےگ ڑبھ رک اےکس رس وبہس ایل ارشبارر ردیل ےن الان رس ڑکپ ایل ن' اعایل ایآ ںیہن ںاہیےےیل ےرصف ریم ہی'

ےن تہب ربا  .. زدنیگ ایوھک ن ےن ںیہمت ہک ںیم یھت دبیبیصن یریم ہیاسھت.  ےمت وخن وک رپ وکسن روھک ارر آؤ ریم'

 'اھت وکئ وصقر ںیہن اریم اس ںیم اسھت .. ےھجم اعمف رک نر.. نکیل ےریم ایک

ا ۂ اھت ااکس ابپ رر رک اس اک وبہس ےل راہ  کیامں اک ا راھک ..ایکس رس اکھجےئ یہ ناعایل

ی

ھي

ی

ب

آوسن رگات اھت و رہ ڑتپ ا

 ..  ے ارر رہ تب انب اھٹیب ےی

 ۂارر  ےھجم ابپ ےننب آےئ  ںی ےآپ ریم'

ی

 
ی
 ے اننب ےھجم آپ ںیم ںیہن  آپ اک ی

شئ

 

ش
ل

 ںویک یھب ےھ ارر او یگ ںیہن ئن

  وھ نیشم ےسیج اپسٹ او ایگ ےسیادناز ےس اہک رہ ا ذجابیت ےن تہب رھکنرے ارر ریغ ن?  ' اعایل
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 ےن رہ اتپ اکنیھپ ارشبرطف ےس ردیل 'ایٹلںیہن نیپسچل اس ںیم ارر  ںیہمت یھ زبسن نیم باکایم کیاہمترا ابپ ا'

الچل  رظنرں ےس یتکپٹ رہ ذرا اس وچاکن ارر اس  ی ےنڑپھ ایل ناصف اصف اعایل ےھاررریس ےھےسج دیس

  یارر وخن وک نان ن ےن اتڑ یل ارشبردیل

ھاۂرا یھ اریم '

م

ی

ب

اپس تہب ھچک ےھ  اریم وھیگ یزگار زدنیگ ھجمس اتکس وھں ہک مت ےن ےسیک ےھ ںیم بس ھچک 

   'تہب ھچک نے اتکس اوں ںیہمت .. ںیم ناعایل

مغ زنا ابپ اک  کیا  احللہک اےس ایف ارر رہ وھبل ایگ وھ ایگ یااکس ادناز اک ررابر اس ابز وک امر رگاےت رہ وچک ایگ ارر

 ... رکنار اھبنےت رانہ  اھت یہ

 ... ےھ اتکس اےس اررپ آ ا یہ ںیہن رہ یہ اپین ریوھااکگ  ے وج ز اتریت ںیم اپین تلصخ

  ادنازالان ایل اماتن ہک آپ ےک اپس ھچک وھاگ دنچ زہارڈررلز ےک وسا ' اس ےن الیچل ںیہن ںیم'

 'اج ےتن او ےنتک زہار وپڈنز ہا ںی اس وپرے اہرٹ راک وک کب رکراےن ےک ےیل'

 'نرتل  ے نہایامام رہم ےک اپس اس ےس ز  ںی ےسیپ نہایاپس اس ےس ز ےدنچ زہار  ا ریم ریہ:

ھاۂر'

م

ی

ب

 ڑچایگ اواگ'ردیل ںیہن ہصح یھب کینرتل اک ا یامام رہم ےک اپس ریم ی

    اسنہ رھب وپر ازہتساہیئ نڑب  ے ' اعایل ایھچ'

 . ےصغ ےس ڑھبک ااھٹ ' ردیل ہیےیھ ڑب ںیہن'
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ارر را سپ آ  ےس اہل ےس  ابرہ ایگ یاھت ..رہ زیت ہک اس ہپ زنطااکس وگارہ ںیہن یھت یرایپ نرتل اینت اےس اینپ دیاش

  یافلئ اےکس اسےنم رھک ن کیرک ا

..  وھکیاتہک وھ ... ن اھت ےسیج اسی'ااکس ادناز ا  ےک  ںی امتیل ینتک زارر اس ےک رئیش ینپمک یاےس وھکول ارر ڑپوھ ریم'

 ابت رک ر ے او یسیااسنن ےس ا یتمیق ےسیھجمس رک مت ا  ے ایک ےک ا یتمیق ارشبڑپوھ .. ردیل

ے ںیم لپ اگل اعایل کیسب ا ارر

ج

ی
 
ج
م
س

ے  دبل ایگ ںیم نیقی.. ااکس کش  ن وک ابت 

ج
 

ی

 

 رپ ااکس نل اپش اپش او ایگ ارر اس پ

اس ےس رفنت رکات اھت  یر وک او ایگ ےنیرپ رہ رر ن ادنر اس تقیقح ادنر یہ  رہ نم وڑ یئگ یھت وج ادیم وماوم یس

  ے ایکس تیثیح ہی.. و سب  رفنت وسحمس اوےن یگل اب اےس اب وخن ےس یھب

 ... ارالن ارالن .. وسیلیت ... یگسز.... رئیش وعرت ..ینپمک اریم ہ... ویبیاپر ویب کیابپ ا ااکس

 ڈایل ںیہن رظن یھب یےن افلئ رپ رسرس ناوٹسڈٹن  ے  اعایل اجاتناھت ہک رہ زب  سن اک انتک زنیہ ںیہن ارشبردیل

 یھت ریہ ںیہن رضررت یہ .. ایکسیھت

ۂرالن  ے? ' اینپ العرہ آیکپ ےریم'

ئ

 .وسال وپاھچ ہیرلزش وک اقوب اپ رک اس ےن اعم ادناز الان رک  آراز  ی وکئ

 .. ےک رہچے ےک اپر اوا ارشبردیل ہیاس کیاک ا نھک

 'اھت اٹیب کیاہں.. ا'

 ..ھجمس ایگ یہ اہکین یاسر ناھت?'اب اعایل'
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ےڈ اس  ی اکر ےک احنےثںیم'
ب 
ھ

ی

ئ
 ' مین 

ئ

 ...اخ ومش او ایگ نھک ےک اترث ےک اسھت ردیل او گ

 

 ۔

 ےن دنچ رہکے نابت رکےن ےک ےئل اعایل ایلگ

 

ے

ج

 اےس اےنپ نل ےس ررےن  ی ۓ۔ اس اک نل ہااہ رہ اےنپ نل ےک اقمم رپ اہھت رھک رک اہل ےس ابرہ الچ اجےیل اسپ

 ۔ںیھت آریہ ںیراحض آراز

زے ںیہن تلہم یھب اس ےک اپس اینت ینعی "  

ئ  

اگس  اخون اک یھب ہوطر رپ لقتنم رک اجات۔ ان ویب اقونین زہک رہ اےنپ ش

 ںیارالن وسیلیت اوں ےگ۔۔ ھچک آپ  ی ۓآ ز" رئیشرپٹنیس "یٹفف ےس اس ےکہصح ںیم تیثیح اوےن  ی اٹیب

اوصولں ےک اطمقب رصف  ےک ےط ےیک ینپمک زرئیش ہیارالن  ے و  یگس ینررس ارر اب آپ  ی اوں یگ یھب

ارر آپ اک  اااواگ۔ ریم آپ وک وگارا ںیہن ًانیقیےگ۔ وج  ےک اپس اجںیئ راسپ ینپمک ہیررہن  اےس لقتنم او ےتکس  ںی

وصخمص دمت ےک دعب  کیارر ا ےتیرک ن ارالن انب رک شیپ یگس اینپ وک یھب اواگ  ررہن آپ یسک اے یھب نیا یڈ

آپ ےھجم ڈوھڈنےت  ۔" رہ راک۔ "اس ےیلابغل ارالن ہاےیہ کیےگ۔ آپ وک رہ وصرت ا ںیکس  آپ ھچک رک ںیہن

 "ر ے
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رپ اٹل  اھت ہک اےنپ ابپ ےک اجل وک  ایس ن۔ اےس اانیمطارر اھٹ رک ڑھکا اوایگ ایوک اس ےن وخنت ےس اکسھک ن افلئ

 اھت۔ این

 اھت۔ ای۔"اس ےن تہب آرام ےساس صخش وک اول انبن ںیہن وکئ نیپسچل  ےھجم اس بس ںیم"

 ڑتپ ااھٹ۔ رک ےتکس۔"ردیل ںیہن ہیمت "

 رک راہ اوں۔" رہ ازہتساء اسنہ۔ ہیےںیم"

ھاۂرا ابپ اوں، مت سک رطح شیپ ںیم"

م

ی

ب

 "اسھت؟ ےآر ے او ریم 

 اھت۔ او ایگ یرک ا رھپ ےس رضرر اسی۔۔ ا"ابپ" نب ایگ کیےس رھپ ا زبسن نیم کیا رہ

 ۔رطف ااشرہ ایک ےس اس  ی " اس ےن ایلگن ےھجم اس ابپ ےس وکئ اگلؤ ںیہن"

 "۔۔نوخن او اعایل امت ریم"

 "۔۔ایآ نایےس  ریآپ وکن"

 "ــاسھت لم رک رانہ ہاےیہ کیاب ا ںیمہ"

چس  کیوبضمط رظن آےن اگل۔ "رصف  نہایارر ےلہپ ےس ز ےیاہھت ن  ںیم ں ے ۔۔"اس ےن نرونں وبیج کیھٹ"

  "اوں۔ ربس رکےن ےک ےئل ایت  اگ  رھپ ںیم اھت۔۔ چس اتبںیئ ایوھچڑ ن ںامام وک ویک ۔۔ںیاتب ن

 ہااہ۔ آزام انیل اھت اس ےن چس وک یھب ایل ھکیےن وھجٹ وبل رک ن  ارشبردیل
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 "۔۔؟ایک ذلیل آپ ےن اںیہن"

ھاۂرا  راہ اوں ،ںیم قلعت ھچک یھب اےک اسھت ریم ٹی۔۔۔ امررگےل یگ ٹیسھگ ےھجم ڈر اھت ہک رہ ھجم دعاتل ںیم"

م

ی

ب

ھاۂرے اسھت ںیم ربا ایک ابپ اوں، ایک

م

ی

ب

 "ےن۔۔؟  ے 

اھت ارر  ایےن امےنن ےس ااکنر رک ن ارالن وک ںیم ہک اینپ ارر ےنلم راےل ےلہپ ااسنن وک اتبںیئ ے ابرہ ںیلکن اس ےفیک"

 "۔۔ایک اےنت اسولں دعب آج اس ےس لم راہ اوں و رہ آپ وک اتبنےاگ ہک آپ ےن ایک

 "رشدنمہ اوں۔۔ ںیم"

 رگن "تبحم "ےک اجل ںیم کیسج ےک ا اھکیرطف ن ےن اوسفس ےس اےنت رگن دبےتل اس ااسنن  ی ناعایل

 یھت اس  ی

ئ

 ۔امں آگ

 "اگ۔۔ ۓاواج اسھت ولچ۔۔ بس کیھٹ ے۔۔ ریمنہایوعق ےس ز یمت تہب خلت اور ے او۔۔ ریم"

 "وھچڑ ےئگےھت۔؟ ںرھپ الان وسال نرہارں اگ۔۔ امام وک ویک ںیم"

اےنپ زماج ےک ربالخف ھچک ربناتش رک راہ او ارر اےس وسال وپےھچ  ےنلسم اگل ےسیج یوھتڑ اینپ ےسیا ارشبردیل

 ۔۔ ںیہن  ی ےنیاو،وساولں اک وجاب ن اعنت ریہ اجےن  ی

 یھت نیپسچل اس ںیم یاےس دنسپ رکات اھت رھپ ریم ںیم"

ئ

 "۔متخ اوگ
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ےلت لسم  وھپل وک ریپ آےن راےل یسک  راےتس ںیم ایابت رک راہ اھت  ےئگ وھپل  ی اتسلگن ےس وڑ ےیل یسک ےسیج رہ

 دبرت اھت۔ ۔ اس اک ادناز اس ےس یھب ی ےنین

۔۔ اس وعرت یھت یےس ھک ن آاسین ابت اینت ہیسج ےن  ،اھکیےن تہب  ک اس وخش لکش ااسنن وک ن ناعایل

 ۔یھت یکھت رکےت رکےت ںیہن انایئ زابن اس ےک  ا  ی سج  ی ےک ےیل

 

رشحات ےٹپل اےس  ڈگن رپ  ڈگن  رم ر ے اوں۔  ےلیروجن ےس زرہ  ی سیےسج  یھت ریہ رڑگیت ںایڑیا ےسیا وج

رکب  ےسیتبحم ارر ا ۔ ااکس وھپٹ وھپٹ رک ررےن وک بج ہااہ۔ اینتایامں رپ تہب رتس ا وک اینپ ناس رتق اعایل

۔۔ ںیہن ظفل یھب کی،نھک اک ا ،ااسحس۔۔ اتھچپرے۔۔ رشدنمیگایا ایک امں ےک اوھت ںیم ۔۔ ایکسےک دعب یھب

رگم  اینت ںیوپر ۔۔"اس ےک ادنر آالؤ اس ناکہ،اےکس اہھت  یو اب رم اجیت اس رتق ہن رمیت ٹی"ارگ امررگ

 ہک ردیل

ئ

 و لج اجات۔۔ وھچ اتیل اںیہن اوگ

۔۔" وکئ ارانہ ںیہن ااک ریم ابت تیچ دیرکات اوں آپ ےس زم نہایآپ ےس رفنت رکات اھت۔اب ارر ز ںیم"

 اسےنم الان ہنم ےل اج رک اہک۔ ےک ہنم ےکنیع ارشباس ےن ردیل

 وعرت  ی یاوا ۔اس رکھٹان دقم ےھچیپ کیا ردیل

ئ

اس ےنوخن وک  ایاپ رکن ادناز ےن اےس خیس ےسیارالن ےک ا گ

 ۔یھت ، یامں  ی رکنے،وج اس  ی زتلیل ریہ یھب لکشمب رراک ہک رہ اس ےکٹل  ی

 ۔ااسنن نب ایگ یاکررابر کیمت الوھکں ڈارلز رکھٹا ر ے او۔" اب رہ اصف اصف ا"
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 "۔۔رہ رکرڑرں اوں و یھب"

ے ز"
ھ
م

ی

ب

 "۔۔؟ہصح ہاےیہ نہایاوں۔۔و 

 ازہتساء اسنہ۔۔ ناعایل

 "او ا ڑپے اگ۔ رایض امکئ  ے۔۔ ںیھمت  ی زدنیگ یاسر ی۔۔رہ ریموبولانتک ہاےیہ"

۔ ےھجم وبجمر ےتنگ  ںی ںیم ۔ااسنونں وک سک یتنگہک ر ے  ںی وک امکیئ ںاگل۔ "وسیپ ےنھکیناےس رتمح ےس  ناعایل اب

 "۔۔آپ ےک اسھت رہ رکرں وج آپ نررسرں ےک اسھت رکےن اک وشق رےتھک  ںی ہک ںیم ںیہن رک

 "ڑپے اگ۔ اکم آ ا یہ ےریم ںیھمت"

 "اوں۔ ںیہن رایت اس ےک ےیل ںیم"

 "ڑباھ ر ے او۔۔؟ تمیق و مت اینپ"

 اوں۔  ٹیامررگ ۔۔ںیمرکںیت ااکنر ںیہن ارگ آپ اس دمن اک وسال امام ےس رکےت و رہ یھبک"
 
 

ج

 "ن

 وصرت رکرا ا اھت۔ یھب " اےس وسنا یسکیہس یہ ےک ےیل  ٹی ے امررگ و کیھٹ"

ل یھب رم ںیئگ ۔۔ رہ آپ ےک ےیلدیو اش زدنہ رںیتہ ۓیل ےارگ رہ ریم"
یلک ب
بس اسحب  ن۔۔"اعایلںیہن و 

ے ہااتہ اھت،وج اینپ ےل انیل

ک

ےامں 
ی 

ززف
ظظ
 ےس اےس اکچےن ےھت۔ 

ے ںیم"

ف

ےآ

ی 

ے

ل

 

س

 "رکولں اگ۔۔ میلست یویب وک اینپ ٹیامررگ ئ
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 "احلص اواگ۔۔ رضررت  ے، ہن ااکس افدئہ اںیہن اس  ی"

 وکشه  ے ہن ہک ںیم یہیےںیھمت"

 ۔۔ںیماوےن اک اطخب یھب  یویب نرں اگ ارر اینپ اےس زعت یھب  ے ںیم ۔۔کیھٹ ی ےبزعیت ےن اس  ی 

 "اکرفنسن رکرں اگ۔۔ سیرپ

 ۔نب ںیئگ  ںیریکل رپ یئک یناشیپ اک رتعاف وکن رکےاگ۔۔؟"اس  ی ےنیامر ن اںیہن"

ے  ی ارشبردیل

ک

ےآوھکنں ےس رشارے ےنلکن ےگل،اس 
 
ی

یرزناتش
يیی

 ۔ںیھت متخ اوریہ ںیدح  ی 

۔۔ارر او ا ہاےیہ یہ اسیا ڑباھ ر ے او۔۔ ںیھمت اتیمہ وخن او۔۔ مت اینپ یہ ااثتب رک ر ے او ہک مت ریم ہیمت "

وخن کب ےکچ  اک ےھجم وشق  ے۔۔"یھبک ےندیرخ ںیزیچ اوں۔۔یگنہم رایت ےک ےیل ےنین ۔۔ ںیمتمیق ڑباھول اینپ

 وموجن  ے۔ یہ بس ےنکب ےک ےیل ںیم وک اتگل اھت ن ای ردیل

 رک اکس۔ ںیہن یانااکر ااھچ ابپ اوےن  ی کیا یھب ےک ےیل رین یصخش وھتڑ ہیادنر اسنہ۔۔  ادنر یہ  ناعایل

اس  امں یھب اس  ی یہ ےسیا ےس اجےن اگل۔۔ یھبک یاکچ ےتکس۔۔" زنط ےس ہہک رک رہ زیت آپ ںیہن تمیق یریم"

 ارروطہ تشپ ناھک ناھک رک اجات اواگ۔۔ اویگ یےک اسےنم ڑھک

ھاۂر"

م

ی

ب

 "!۔۔ردیل ناعایل رضررت رضرر اویگ یریم ہن ںیہک ںیہک یھب رضررت  ے و ںیھمت یارگ ےھجم 

 اجب رک اس ےن اہک۔  ںرپ اایلگن رےھک زیم بیرق
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 نراتھک اھت۔ اعایل نیقیاس ہفسلف رپ  ارشباجےکس۔"ردیل ادناز ےس اتیج یہ کیےسج ا ںیہن لیھک اسیوکئ ا ںیم ن ای"

 رفنت ےس اٹلپ۔ نہایےلہپ ےس ز

 ۔۔ںیم۔۔ ھکل رک وفحمظ رک ںیل ےھجم رضررت اویگ اوےگن۔۔ سج  ی ںیہن ااسنن یھب یآپ رہ آرخ ںیم ن ای"

 "ولوٹں اگ۔ رطف ںیہن آپ  ی یھبک

 ۔۔ ۓےک بل را او  ارشباوں۔۔" ردیل"

رپ ےنجب  ےس زیم یارر زیت ںرضررت  ے۔۔"اایلگن  ی وموجنیگ ی۔۔ ریم ام  ی ےریم ۔۔ ںیھمتردیل ناعایل"

 ۔ںیگل

 ۔"رہ ٹلپ رک اجےن اگل۔آپ اپل ےتکس  ںی وخش یمہف ہیےےک ےیل امدنہ زدنیگ ابیق"

 "اسھت ولچ۔ ےرھپ وسچ ول۔۔ ان اکزغات رپ اسنئ رکنر ارر ریم"

 اس رپ وکئ ااسحن رک راہ  ے۔  ارشبادناز اھت ہک ردیل اسیا کیا ہی

وج اےس مت ےس  س وکئ و رہج اویگےک اپ ڑل ی یئایشیےھجم الان ابپ امون ہن امون۔ اکہ رجتہب اکر ااسنن امن ول۔۔ اس ا"

 "۔۔یھت یرضرر نہایز

تشپ رپ اتگل  ے ارر اس رپ حتف اک وسرج رحام  رطح وج افحت  ی  ی ننمش ےک زرہ ےھجب ریت پھچ رک ےھٹیب ںیم ںویاہپڑ

 ںیم ۔۔ ن ایاھکیارر اےنس ےکٹھج ےس وھگم رک اےس ن ابت یگل یآرخ ہینب رک  تشپ رپ ریت  ی  ن ے۔اعایل اتیرک ن

 ۔ایان ےک وبھج ےلت اس ےن وخن وک اپ ںیھت ںیزیچ آزیم رکاتیہ ینتج
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 ۔یھت ےل رک لکن ریہ رچکیل ی۔ رہ آرخربمن ےس اکل یھت ایبنج

 ںیہن ھجمس ںیم ۔۔۔اس  یوفراً  اہک ایگ ےک وجاب ںیم ولیہ اک ابپ ابت رک راہ اوں۔ اس  ی نارشب،اعایلردیل ںیم

 وبےل۔ ہک اس ےسآےگ ایک ایا

 "۔؟ایرک ن ںےس ااکنر ویک ےنیل مت ےن ےسیپ"

 ۔یھت آراز اکپن ریہ اس  ی ،۔"رہ رھٹ رھٹ رک وبیلایک ںیہن ےک ےیل ںوسیپ ہیےن  ںیم"

 " ے۔؟ ایک رھپ سک ےک ےیل"

  "ہک رہ اےنپ اپاپ ےس ےلم۔۔ یھت ہایتہ ہیرصف  نرتس  ے ںیم اریم ناعایل"

 "۔؟سب رصف اس ےیل"

 "۔۔یج"

ھاۂرا قلعت اہک ےس  ے"

م

ی

ب

 "؟ــ

 "اپاتسکن ےس۔۔"

 "املسمن او۔۔؟"

 "۔۔یج"
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 اگ۔ ۓاج ایہک اےس اگل وفن دنب رک ن ریہ اخومیش رین تہب

ھاۂرا انتک ااھچ نرتس  ے۔؟ ناعایل"

م

ی

ب

" 

 ۔اخومش ریہ رہ

 "ہک اس اک ابپ اہکں  ے۔؟ وپاھچ ںیہن مت ےن اس ےس یھبک"

 ۔یھت ےن وپانھچ ہااہ اھت۔۔" رہ ابت رکےت کجھج ریہ ںیم"

 "و۔۔؟"

 "ہااتہ اھت۔ ابت رک ا ںیہن رہ اس ابرے ںیم"

 "۔؟ں۔۔ویک ںیھت اجانن ہایتہ ابرے ںیم ےمت ریم نکی"ل

 ارر نررس رہ

ئ

 ۔اھچئ ریہ اخومیش رطف یھب یرھپ ےس اخومش او گ

 "او؟ رک ا ہایتہ یےس اشن ناعایل"

 ۔ایگ این اس ےس وکئ وجاب ںیہن 

ھاۂر ںیم"

م

ی

ب

۔۔ ےھجم اھت۔۔ ربھگاؤ ںیہن ادنازہ وفراً  او ایگ ہی ے۔۔ ےھجم  ینس رڈگناکیر نرونں وفن اکزل ی یےن 

ھاۂرے ےیل اتبؤ ںیم

م

ی

ب

او ا  ولعمم ںیہن ہی۔۔ اےس ےک اپس او ا ہاےیہ رک اتکس اوں۔۔؟" آپ وک اےنپ ےٹیب ایک 

 ۔نہایآراز ارر ز ۔۔" اس  یےگلاےس ااھچ ہن  دی ے۔۔ اش ایےن آپ وک بس اتب ہک ںیم ہاےیہ
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 یگل اکےنپن

ےک  ےٹیب ے"ریم ًانیقی۔۔مت ہی۔۔اہمترا رکشبس ھجمس ایگ اس ےک ابپ ےس انلم ااھچ رضرر ےگل اگ۔۔ںیم اےس

 " ام  ے اہمترا؟ او۔۔ایک اےھچ ذجابت ریتھک ےیل

 "!ارمہح"

رانہ   ے۔۔اس رپ ارصار رکیت یابپ اک او ا سک دقر رضرر کیاو ہک ا ہک مت اجیتن ںمت دھجمسار او۔ ویک ارمہح

 ےگ۔ دلج مت ےس ںیلم اٹیب اارر ریم ارمہح۔۔ںیم

                          

 🌻 🌻 🌻 

بس اتب   ۔ ارر اہمترے ابرے ںیمایااکنر رک ن ےس یھب ےنیل ۔۔اس ےن ےسیپرہج اوایگ رتہب وطر ہپ ھجمس ےتکس او ایک مت

 یھب  ے ارر رہ ڑل ی ای۔ ےھجم ولعمم اوا  ے مت ےن ذمبہ االسم الان ی اےنپ ےیل ًانیقیےیکین ہی۔ اس ےن این یھب

 "املسمن  ے۔۔

۔ ہک ایکس شپت ہطقن  رعرج وک اج یچنہپ آگ  ی یتلج ےک روجن ںیم اس

ئ

 اھکل لھگپ اجےن وک او گ

 "۔۔ےتین ںیہن ںایٹیب املسمن اخدنان انب ابپ ہک  ااجزئ ارالنرں وک اینپ اےھچ

 ۔نس اس اوایگ ناعایل
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 ےک ہنم رپ ہااٹن ڑپا اس

 اھت۔۔ وسال ایک یہ کیےس ا آنیم ےاس ےن ریم"

 ڈوھڈن راہ  ے  ا۔۔ وک اس اک ابپ یہ ےک ےٹیب ٹیامررگ

۔ مت ا یڑب وکیئ ایکس  ے و ےسیج ابپ یہ بج اےس ولعمم او ایگ ارر

ئ

 آزان اعمرشے ںیم کیلکشم آاسن اوگ

مت  ےلہپ وپاھچ اجات  ے۔۔۔ابپ ےک  ام ےک ریغب ذہمب اعمرشرں ںیم ابپ اک وسال آج یھب ر ےت او۔نکیل

 ولگ وپےتھچ و اوں اہکں اوں اس ابرے ںیم  ااجزئ او۔۔۔ںیم

 "۔۔ےگ

 اب اسرے اکم او ےئگ۔ راک۔۔ےسیج ردیل

 یاہمتر ریغب ےےتکس۔ریم ںیہن اشلم اوےن اک وسھچ یھب ملسم اخدنان ںیم وعرت ےک  ام ےک اسھت مت یسک اس

 ارر ایکس ٹیامررگ ےسیج٬ایرکن ذلیل ےسیوک ا نابت ےس اعایل یارشب ےن اس آرخ  ے۔۔ردیل ایک یہ تیثیح

 ےک اپس   ے۔ کتہ القح رصف ایس ارالن  ی

 ۔اھٹک اامعتسل ایک اس ےن اس قح اک کیھٹ ارر

 "۔۔۔اجےئ اگ ہک رہ سک رطح  ی وسچ ایل ہیےس  آاسین ملسم امں ےک ابرے ںیم ریغ یاہمتر

 ناھڑا نزابن وک اگلم نر۔۔"اعایل اینپ
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 "ابت رک ر ے او۔تنعل و مت او۔۔  ام ارر سک وخن  ی سک

 "اجات ے۔۔ ایآ اس وعلمن وعرت اک وخن ہن اوےت و اجےتن ہک ابپ ےک اسھت سک رطح شیپ مت

 اہمترا وعلمن وخن ہن اوات و ااھچ اوات۔ ںیم

۔۔سج ہک اپس رہ ڑھکا اھت۔ ابرہ ڑھکے اگرڈز ادنر یےس وھٹرک امر ریپ ںیم وک شیط ارر زیم ےن اس رکیس اس

 ےکپل

 ے رراک۔ ردیل
ہ

ج

ب
 ےن ااشرے ےسا

 "ہن او۔ ھجمس ول ۔اےنت ذجابیت لیاہمترے اکم آاجؤں اگ۔مک ڈ ںیم٬اکم آاجؤ ےریم مت

 رپ۔۔ لی ے اس ڈ وھت

 رک ر ے او؟؟ یرطف نار ینتا مت سک وعرت  ی وکسن او اجؤ۔ مت اجےتن ںیہن رپ

اھت  اھپسن ایل ۔"مت ےن اےس اےنپ اجل ںیمیوک وھٹرک امر ارر رکیس کیا ےسج مت ےن امر ڈال۔"اس ےن ےصغ ںیم اہں

۔۔ ریہ

ئ

 "اجل اکےتٹ اکےتٹ رہ رمگ

 "نج ےک اسھت رہ رہ رات۔۔۔ ان رمنرں وک ررات وھچڑ یئگ اےنپ ےھچیپ ارر

زا ارر وھگاسن اےکس ہنم ےک رق ناعایل

ی

 
 نرونں اگرڈز وفراً اس رپ ےٹپھج۔ ایال بیےن ٹپھج رک اےکس وکٹ اک اکرل پ
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اطتق  وکیئ  ی ۔ ارر ن ایاملسمن ہن اوات و اہمترا ہلگ نوبچ اتیل کیا ںیم اویت ہن  ی اےھچ اہوھتں ںیم رتتیب یریم

 ر ے ےھت ارر رہ الچ راہ اھت۔ چنیھک وقت ےس ےھچیپ ی۔۔" اگرڈز اےس وپرردیل ھجم ےس اچب ہن یتکس ںیہمت

 "رک زگررں اگ۔ یھب ہیاہک و  ارر ظفل امام ےک ابرے ںیم یھب کیارگ ا"

 ۔۔ایااھٹ رک الچ ارر ایلگن ایےن اگرڈز ےس وخن وک آزان رکرا اس

ڈاولں  الان مسج لیھچ سب ےلچ و ںیم ا۔ ارگ ریمیےس اج رگ دب یبیصن امں اینپ یریم مت رہ الغزت او سج ںیہم"

ھاۂرے ظیلغ

م

ی

ب

 ۔دشش رہ ایگ ارشبہن ر ے۔"ردیل مسج ںیم ےرطقہ ریم کیوخن اک ا اتہک 

نس وکس  ظفل ںیہن کیارتحااکم ا اب ھجم ےس اےنپ ےیل رکرےگ، و یھب آےگ ڈریھ ےنرتل ریم  ی ن ای یاسر"

 اعتسمر ےنیل زدنیگ ہن او۔ ںیم ںویک اسسن یہ یآرخ ی۔رہ  ریم ڑپے یگ ںیہن رضررت یھبک یےگ۔ےھجم اہمتر

 آؤں اگ۔ بت یھب ےک ےیل
 
 

ج

ھاۂرے اپس ن

م

ی

ب

" 

--------------------- 

اک الگ  ارشبارر ررک اجات و ردیل رین ی۔ارگ رہ  وھتڑدنبرق ےس وگیل الکن ےسیج  ےسیدحرن ےس رہ  ا  ررک  ی رپٹن

اس  یھبک ںیم ۔اس ےن زدنیگاتیالگ ن اسسن ںیہن یاس رتق  ک نوبےچ راتھک بج  ک رہ قلح ےسآرخ

ص اےکس اسےنم آیھت  ی ہاہ ںیہن صخش ےس ےنلم  ی

ج

ج

 

ہ س

 اگ۔ ۓرےبت ےس رِگ اج و وخن رہ ااسنین اگ ۓ۔رہ اجاتن اھت ر

ھاۂرے اسےنم آاج ارگ رہ یھبک"

م

ی

ب

۔ "ھجم ےس ردعہ ںیھت رک یکچ ۔" امام رہم اےس تحیصنو لمحت ےس اکم انیل ۓ

ے یااھچ ااسنن اوےن اک وبثت نرےگ۔ مت ریم کیمت ارکر۔"مت ربص ےس اکم ولےگ۔ 

بی

ےرت
 
ی

ے

ك

ی

ي

 "الج روہکےگ۔ ئ
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 ۔ الان رگم وکٹ رہ اہرٹ راک ںیمیھت آریہ رظن ںیہن یاُڑا راہ اھت،اےس ڑسک رپ سب،اگڑ وک اوا ںیم رہ اسلکیئ 

ے  
 
رشٹ اوا ےس  ےھت۔ اس  ی ےیےھت،فک اٹل ن ےیرشٹ ےک نٹب اس ےن وھکل  اکچ  ن اھت۔اینپ ایآ ت

  ۔ ااکم یھت مک رکےن ںیم رگیم اس  ی ڈنھٹ یھب ۔ اینتیھت  رک ریہ ابںیت

ں  امٹمٹ ریہ  ی اس
 
ھی

ك

ج

ب

آراہ اھت ہک امام ےن اےس رھگ رپ آےن ےس عنم  ۔ اب اس ےک ھجمس ںیمںیھت وخن رگن آ

و  ہن اوںیت ںیارالن ۔ رگ امام  یرھگ  ک چنہپ  اکچ اھت ارر رھگ راولں  ک یھب ۓرکےت او اھت۔رہ ااکس اھچیپ ایرک ن ںویک

  اےس ڈوھڈن راہ اھت۔ اہجز وک اچبےن ےک ےیل ۓڈرےتب او اےسرہ اس ےس ےلہپ اس  ک چنہپ اکچ اوات۔ اس اک اپب 

ارر رڑگ اھکات اوا۔۔ ڑسک رپ رگا۔ اےس  اکر ےس رکٹا ایگ رہ ایس اکر ےس آےگ لکن اجےن ںیم یتلچ ںیم نیل اینپ

الان   ارشبسج اگل رپ ردیل ۓ۔ اس ےک اہھت ارر ےنٹھگ لھچ گیزگر ۔ اکر اس ےک اررپ ےس ںیہنوکئ ناع یگل

 اگل۔ ےنس۔ ارر اس ےس وخن رنب ںیئگ ںیاہھت رڑگات راہ اھت،راہں رسخ ریکل

  ۔ےنلچ یتگل نیشم  ی ںاس ےک وسیپ سج ےک ڈاےتل یہ ،یہن ن اتیمہ نہایوٹنک ےس ز کیےن اےس ا اس

رکےک اس رپ وسار  یڑھک اسلکیئ ہکبج رہ اینپ ایےس لکن رک اس ےک اپس آ یاو۔؟"اکر راال دلج مت کیھٹ ایک"

 کی۔ رتق اےس رگم وخن رےنس یگل ارر اس ںیم یگل ےناوا اس ےک اتزہ زومخں وک انڑیھ یاواکچ اھت۔ ڈنھٹ

ااسنن ےک  یہ کیےک احلم ےھت۔ نرونں ےن ا ےس بیصن کیا رپ اقنر۔ نرونں امں اٹیب ےنیرشارہ  ے الج ن

ں رڑگ ےن اینپ ،اسۓاکر ےس ہن رکٹا اج اہوھتں ذتل ااھُٹئ۔ نرابرہ رہ یسک
 
ھی

ك

ج

ب

 ۔ںیآ

 "ـ ے ےھجم مت ےس ابت رکین"
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 "ھچک اتبؤ۔ ےک ابرے ںیم وکشش رکر۔ ےھجم اےنپ امیض ےھجم طلغ تم انھجمس۔ ےنھجمس  ی"

 "او۔ مت طلغ رتق رپ وپھچ ریہ"

 "۔۔ےھجم اےنپ افنر۔۔اھت رہپ یھب اوں۔۔ رہ بس  ےنہک ےس ےلہپ وپانھچ ہاےیہ اجیتن"

 "۔۔وج رم ںیئگ امں ںیھت کیارمہح۔۔!رصف ا ابپ ںیہن اوکئریم"

ے  ااجزئ  ارالنرں وک اینپ اےھچ املسمن اخدنان انب ابپ  ی"
بی
 ے
ی
ے

ی

ي
 ي ے
 "۔ےتین ںیہن اۂی

یے زمبہ اعمرشرں ںیم ابپ اک وسال آج یھب"
ب
ےےلہپ وپاھچ اجات  ے۔ ابپ ےک  ام ےک 
ی 
زز

ج

ع
 "مت  ااجزئ او۔ 

 ی#

۔۔ مت اس ولعمن وعرت اگ ہک رہ سک رطح  ی ۓاج وسچ ایل ہیےس   آاسین ملسم امں ےک ابرے ںیم ریغ یاہمتر"

  "اک وخن او۔۔

  "ولعمن وعرت ۔۔ولعمن وعرت۔"

 کیززلہل رباپ  رکےن ےگل،ا نامھےک اس  ںیم ےھت، ریہ ۓاشفں ےنٹھپ ےس ےلہپ وج اس ےک ادنر نامھےک او آشت

ارر اسےنم ےس  سھگ اج ا ہاےئیہ اخمفل تمس ںیم اس ےک ذنہ ےس او رک زگرا، اےس ڑسک  ی لاس ایخ لایخ

 ۔سب ےس رکٹا اج ا ہاےیہ یسک آےن رایل
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 ریہ آج یھب اپک ابز امں ےک ےیل  ے۔  اس  ی یرضرر ااکس  ام اس ےک ےیل اھت ہک اتج ایگ اےس ےسیک  ارشبردیل

۔ رتق ےن اس ےک ںیہن یھب دبہل اھتارر اس رمنہ ےک ےیل ںیہن یھب اھت۔ رتق اس زدنہ ےک ےیل ایگ ایادناز الان

 ےھت۔ ۓےل گ فرط  ی ہک اےسارر یتسپ و سب  اینت یھت  ی یلیدبت نراجت ںیم

 اتسگیخ اھت ہک اےس زعت ےک القئ اھجمس اج راہ اھت ہن تبحم ےک،اس ےن اہکں ایک وکن اس انگہ ایک اسیوعرت ےن ا اس

۔ ایگ ںیہن ای۔۔ اتھچپایگ ںیہن ایرر ہک رمےن ےک دعب اےس زدنہ رہ اجےن راےل رردن ر ے ےھت۔ اےکس ےیل یھت  ی

 اجات  ے۔ ایک نایےاافلظ ںیم دبرتبس ےس  ہک اےس وظفلں ںیم یھت وکیھٹ اینت تضایر اس  ی

 "۔یھت ہاےیہ اوین وعرت ںیہن دببیصن یسیج ٹیامں امررگ یابر وسہا ہک۔" ریم ےن یلہپ ناعایل ارر

  اھت۔  وج وعرت اس ےک رفاق ںیم ایآ اامعتسل رکےب یہ اھت۔ ارر اےس یھب اامعتسل رک ایگ اےس یھب ردیل

ئ

رم گ

 اھت۔ ایگ اھت۔اس اک اولکات رہتش اس اک وخن یپ ایآ ۔رہ اس رپ رہپ ےس تنعل ےنجیھبیھت

امں ےک  وج اس  ی ںیھت یگل ےنیانسئ ن رکا ںی اجاجب رساخ اوےگ ےھت ارر ان رساوخں ےسریہ ےک مسج ںیم اس

 ۔ںیھت روجن ےس وھپیتٹ

 وک اوٹسر ےک ابرہ اکنیھپ  اس

ئ

 ۔اھچیپ رک اس ےک رس رپ ےک نررازے وک نلیکھ ارر رھبوپر اطتق ےس ےشیش ےن اسکئ

 رعےص دعب اوٹسر  ںیم رہ اس ڑلےک وک اجےتن ےھت رہ اکیف اھکیےس ن تڑھکے رررکز ےن اس ےک ادناز وک ریح نرر

ے ایآ ادناز ںیم ےئن ارر بیجع کیاھت ارر ا ایآ
ھ

گ

ۂ ارر اس اک ابزر   

ج

 

ےاھت۔ رہ اس ےک رس رپ پ
ی 
ے

ی

ارر اوٹسر  رک ڑھکا ایک شت

 ۔ےس ابرہ ےل ایگ
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 "۔؟ابرے ںیم ےاھت ریم ایوک وفن رک ےک مت ےن اتب ردیل"

ں ۔اف۔! ارمہح اک نل ہااہ، رہ اینپ ارر اس اک ادناز۔ اس  ی آراز دنلب یھت  ی اس
 
ھی

ك

ج

ب

ں  دنب رک ےل ارر  آ
 
ھی

ك

ج

ب

آ

 نے نے۔ ہینل وک دنب اواجےن اک دنع ۓاےنپ ڑکسےت او

ے  ی اس

ھ

ب لك

ے
 
ی

 ےس اس  ی  ارر اس اک ادناز اس ےک اگل رپ وموجن رخاوشں ےس راتس وخن فیلکت  ںیھت رلز ریہ ں

رطح سھگ  السخ   ی اھکل ںیم اظرہ رک راہ اھت۔ اس ےک ابزر رپ وموجن اس اک اہھت اانت رگم اھت ہک اس  ی یزےب  ای

 راہ اھت۔

۔۔ اس ےن ااکس ا رہ

ئ

 ۔اھت اھکین ںیہن  دشت دنسپاہن  ادناز ےلہپ یھبک اسیمہس گ

 ۔آراز لکن یکس یہ ۔۔!"اینتناعایل"

 اھت۔؟"رہ ناھڑا۔ وک وفن مت ےن ایک ردیل "

اھت۔ اوٹسر ےک ادنر اکم رکےت رررکز اکم ررک رک ارر رمٹسکز وجوں ےس  ایاوٹسر ےس ابرہ لکن آ اک رجینیم اوٹسر

ر ے ےھت۔ ڑسک رپ ےتلچ ھچک نررسے ولگ وچکن رک  ھکین ےک اپر ڑھکے اںیھن اروین  ی اٹہ رک ےشیش رظنںیئ

  رک زگر ر ے ےھت۔ ھکیرطف ن ان  ی

 ۔؟" وخف ےس اس اک اسسن ررک اجےن وک اھت۔ ۔۔  ے۔ ںیھمتاواایک"

 ےنسھگ اگل ارر ر ںی اھکل ںیم ۔ ارر ااکس رگم اہھت اس  یایوقت ےس رہپ ےس الچ ی ے  ا۔؟" رہ وپر مت ےن وفن ایک"

 ارر اس ےن رم اج ا ہااہ۔ ،ایھُٹ فیلکت ۔ اس ےک نل ںیماس اک وخن مج ایگ
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 "ہک ےھجم۔ ناعایل رصف اس ےیل"

 

اگل رپ تبث اوےن اک اشنن  اھت۔ارر اےکس دیفس رہ ایگ یہ ںیم نہلمج  اگل  رپ ڑپےن راےل اطوتقر  ڑپھت ےک نرایم ااکس

 ارر  ںایلتپ آوھکنں  ی ،ۓ۔ اووٹنں ےکانکرے رھترھتاوھچڑ ایگ

ئ

ہک"بس  اس ےن اجن ایلاستک اوگ

م ںیم رپویمتخ"

 ھ
ح
ب 

۔۔ اب رہ اس اک ایآدم اک لبط اجب ینپ۔ رپرگ)دجائ( ےن ااوا ارر وسرج ڈرب ایگ اک رفس 

رطف ااشرہ  ااھُٹ رک اس  ی ایلگن ۓاوےت او ارمہح۔۔ ارر رھپ اس رمقاش ےن دبتیہ ہن راہوہنہ اس  ی  ناعایل

 ۔۔ایک

اس  وک یھب ڑپھت ردیل ہی۔۔ یھت  ی ےب زعیت امں  ی یاھتبج مت ےن ریم اس ررز ڑپ ا ہاےیہ ڑپھت ںیھمت ہی"

نرں اگ ہک رہ  ااجزت ںیہن ہیصخش وک   یسک  ںیم ن ای  ۔ اب ںیمامں یھت  یاھت  وج ریم وعرت ےک اہوھتں ڑپ ا ہاےیہ

ےس تنکل زنہ ر ے  ںویرہ دص ہک ےسیج وٹٹ وھپٹ یھت یسیا انائ ںیم ااھٹےئ ۔"اافلظ  ی امں رپ ایلگن یریم

 اوں۔

 اوا اھت۔ ےب اقوب ںیہن ےسی۔آج ےس ےلہپ رہ ااوئ یھت ںیہن اریچن آراز اینت ےس ےلہپ اس  ی آج

 اوا۔۔؟ رکنرہ اس ررپ اک وسنارگ ویک ناک اعایل ارمہح

 ارر رشراعت وخن ےس رکات۔ اتیوک آگ اگل ا رشرع رک ن و رہ ن ای اجیت یلعشم ن اےکس اہوھتں ںیم ارگ
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مت ےس ۔"اےکس تنکل زنہ ولمجں انائ  یارر ریم ےس تبحم یھت ردیل یطلغ یبس ےس ڑب  ی زدنیگ امں  ی یریم"

 ۔۔رھپ رتق ایل ںیم

آےگ اک رفس  ےس ںیہک ںویاظمل او مت ارمہح ۔۔" ان اافلظ ےن دص او۔۔ ینتک یتیمت رہ ابر ےئن ادناز ےس نھک ن"

 ہااہ، رماجے۔۔ اافلظ رپ ارمہح اک یج۔۔۔ اس ےک ان ۓزابن ےسانا او ارر ایکس ےط ایک

رپ  ٹسیر  اک ےس وخن ےنلکن اگل اھت۔۔ اس  ی رطف اکپل۔ اس  ی  ی اسلکیئ اینپ یرطف رگ کیاوٹسر ےک ا رہ

 ھکیرک رک ن راہ اھت رہ سک سک زمخ  ی ںیہن رطقے رگ ر ے ےھت۔۔ اس ےک اپس اس وخن ےس ےنٹبن اک ذخہب ابیق

 اھبل رکات۔

 "۔۔ ن"ےھجم اعمف رکنر اعایل ارر اس اک ابزر ڑکپایل یکپل اس ےک ےھچیپ ارمہح

وک ااھٹےن اگل۔وخن ےک رطقے ڑسک رپ  اوئ اسلکیئ یارر رگ ایاس ےن کٹھج رک الان ابزر اس ےس آزان رکرا 

 رگے۔

ھاۂرے ےیلایک بس اس ےیک ہیےن   ںیم"

م

ی

ب

ابر اس ےن  اوں مت ےس۔۔"یلہپ !تہب تبحم رکیت ناعایل ایک ۔۔ 

 ۔۔۔  ا قح ایکےک اسےنم اس تبحم اک ارقار ایک  ناعایل

 "۔۔ ابت ونس اہلل ےک ےیل یو ۔۔ ریم ۔۔ ںیمبس نانا ےک ےیل ہی"

 ےس رڑگا۔  اک وک اس ےن آنیتس او ارمہح ۔۔"یلیگ اب مت رم یکچ ےیل ےریم"

 ۔ںیھت یڑگ ںیرظن آوھکنں رپ ارمہح  ی ےک وخن ارر اس  ی اس
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یے"
ب
ھاۂرے 

م

ی

ب

ے
ی 
زز

ج

ع
ےس  ابت نس ول۔۔" اس ےن کپل رک رھپ اس اک ابزر وبضمیط یریم ۔۔ زیلپاجؤں یگ رم یہ ںیم 

 ۔اھتم ایل

وک اس ےن  ڑپے اگ۔۔"وخن آولن آنیتس ےھجم وکئ رفق ںیہن یھب ہیےوھکیاکچ اھت۔ "اج رک۔ ن رپ ھٹیب اسلکیئ رہ

 ۔ایرگتف ےس آزان رکرا ارمہح  ی

 ۔ رہ اسلکیئیررن ارر اسھت یہ ی۔" رہ ازہتساء سنہ ن ںی ےتھکیو ولچ رم رک ن ن ے اعایل انھکین ںیہن ارگ رفق یہ"

 ۔ےل رک الچ ایگ

۔۔ رتق ےن اےنپ اھکی۔ اس ےن اےس اجےت نےیےن آامسن  ک دنلب ےلعقڑھکے رک ا رشرع رک ن زنرتیل  ی ربہ

 " اک الہپ ہکس ااھُچال۔اھتل ےس"رزم یقیقح

 ۔ایڑھکے اپ ےن وخن وک اےلیک اس

 " اک نررسا ہکس ااھچال۔ریاھتل ےس"طخ دقت  ایسےن رتق

" رایوج"رفاق  ےکس اک رار رتق ےن اس ےک نل رپ ایک ے۔ ریت رپ ااشکنف اوا۔رہ اےس اےنپ اسھت   ہن ےل ایگ اس

 ۔اک اھت ارر رہ ررےن یگل

  ے رریت ںآھکن و ویک اے

 نااتسن انسیئ کیوبحمب ےن ےھجم ا اگنہِے
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  ے رریت ںآھکن و رھپ ویک اے

 نااتسن قشع یھت رہ

 آھکن رھپ و رر ا دنب رک اے

  ام اھت'وج اب ٹم اکچ اریم ںیم اس

 اب و رر۔۔ اہں

                  ✡     ✡      ✡ 

 ےسڑبھ اجات  ے۔ یکیاتر  ی ' بیصنےس ںیہن یکیاتر رات  ی اادنریھ

 ۔نھک اک مہ وجیل اادنریھ

 اوات۔ وسرج ولطع ںیہن دلج وکیئ ںیم یکیاتر رھپ سج  ی اادنریھ اسیا

   اک رپ یہ یھت  ی زتمح ںیہن یھب ےس ےنہب راال  وخن کھت رک رک اکچ اھت۔اس ےن اینت  اک

 
ی

 رھک اتیل ہک ٹ

 انتک نیھک "ںیم اھت سج ںیم ںیہن ںیم ۔ رہ اس رتق اس تیفیکدیاش وکشش  ی  ی نررپنہ اس ےن اجن ےنیل

رپ پچ   ۔رہ رکیسرکیت اکم ںیہن چوس وکیئ اھت سج ںیم ںیم رکات  ے، رہ اس رتق اس تیفیک ایاوں" وسہا اج

 ."۔۔ارر وخن"دشمگہںیم ےےھت ارر رمکہ ادنریھ اھت۔ اہھت وگن ںیم اھٹیب
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راہ  اھت ہک رہ نس ںیہن اسیراہ اھت۔سب ا اھت ہک رہ وھکل ںیہن ںیہن اسیا اس ےک رمکے اک نررازہ اجب راہ اھت نکیل اسیئ

اھت،اجب ےس  رطف اکپل اھت۔ اکرل وموجن ںیہن اھت ارر رہ وفراً اس ےک رمکے  ی ن ایکوک اسنانھ ےن وف اھت۔ اسیئ

ااھٹ راہ اھت۔  وفن ںیہن ےیل رطح  اچ راہ اواگ ایس اپولگں  ی ًانیقیاھت ارر  رہج ےس رہ بلک الچ ایگ آف اوےن  ی

 ےگل اگ۔۔ اسیئ زرا رتق ںیہن و اےس آےن ںیم اس اک رمکہ وھکل اتکس اھت ارر بج اس ےن وفن ااھٹ ایل رصف ریہ

 ۔ےک اپس آایگ نوھچڑ رک اعایل وک ابرہ یہ ارر رمکہ وھکل رک اکرل اسیئ ایےن رصتخماً اےس بس اتب

ااھٹ ہک اکرل  ۔ اس ےن آںیھکنربخ اویئ  ی وموجنیگ وک اس  ی نو اعایل ایگ اس ےک اپس ونٹھگں ےک لب ھٹیب اکرل

 ونٹھگں ےک لب انھٹیب و اکرل ےک ےیل اھکیوک ن

 ااکس نل رک رک رھپ الچ۔ او ایگ لکشم

 ےس کلھچ اجےن وک او ںیئگ یمن آںیھکن اینپ ارر اس  ی ا! اس ےن اس ےک زمخ وخرنہ اگل رپ اہھت ریھپناعایل"

ےک دعب ۔ ارر اس ںیھت اوںیئگ یسیا آںیھکن  ے و اس  ی االیک ںیم انراک اوا اھت ہک رہ ن ای ہیابر  بج اس رپ یلہپ

  اب۔

 وکن اتکس اھت رہ یھب رہ آگ ںیم اھت ارر سج ےک ےیل نرہ اعایل یھت سج ےلہپ ااسنن ےس تبحم  ی ںیم ےن زدنیگ اس

 ۔یھت یہ ناعایل

 رےھک اےکس اہھت اےنپ ےن وگن ںیم اس
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وبلھج   ی زدنیگ ۔ان اہوھتں ںیمرمےکچ ااسنن ےک اہوھتں وک وھچ ایل اس ےن یسک ارر اس رپ اظرہ اوا ےسیج ےیل

 ۔یھت  ادیپ شپت یھب

 ےک نر  انخ ڑج ےس اڑھکے اوےئ ےھت ںاویلگن اہھت  ی ےک ابںیئ اس

 ۔رفاومیش ایےیھت نہاینہس ز اخومش اھت۔اس ںیم رہ ےسیک رپ یھب فیلکت ارر اینت 

 الاتپ رظنرں اک اتپ رک ا ےس ےلسم ارر ایکس ۔؟؟" اس ےن اس ےک رس ےک ابل رنیمنمت بک ڑبے اوےئگ اعایل'

ابسک اکنال ارر ونٹھگں ےک لب اس  ڈیراھک رفٹس ا ارر ےلچن اخےن ںیم ایرارڈررب  ک آ ہااہ۔ رھپ رہ اھٹ رک ایکس

اپس وخن ےک ولڑھتے ےمج ےھت۔  ےک اک  ےس اےکس اگل اصف رکےن اگل۔ ایکس ےک رریئ ےک اسےنم ھٹیب

ارر رھپ ان  اونخں وک وج اسرے اڑھک ےکچےھت۔ ارر زرا ےس ڑج ےک اسھت ےکپچ  ےس اصف ایک اس ےن رنیم اںیہن

 ۔ہن  ی " یھبےن "یس ناوےئ ےھت۔ رٹک ےس اکاٹ ارر اعایل

 وھبانل ہاےیہ  ںیہن یھب ہیارر   ںی ےس راہتس انب رک ھجم  ک آیت مت ںیم ھچک اسںین یہک ریم رانھک ہاےیہ نایےہیےںیہمت

 "ہن اوات ناوات،ارگ اےکس اپس اعایل ںیم ںدبوبیصن ہک اکرل اک امشر یھب

 و اےنپ افدئے ےک ےیل ایآ ھجم ےس ےنلم یھب رہ
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یے  ںیہن یھب ہیابپ اس ےن  ااکرل ! ریم"
ب
ےوپاھچ ہک اس ےک 
ی 
زز

ج

ع
یے ےسیک 

ب
ےراہ۔ اےنت اسل۔ اس ےک 
ی 
زز

ج

ع
 ےن ےسیک  ںیم 

۔ اس  ی امں بک ارر ےسیک یزگارے۔ ریم

ئ

 کیوکئ ا یتیب ایک ۔ اس رپ ایکریہ ںیم فیلکت ربق اہک  ے۔ رہ ینتک رم گ

 "۔وپیھچ ابت اس ےن ںیہن یھب

 راوں ارر نونں  ک ےننس ےک ےیل ایےن وبانل رشرع رک  ن ناعایل

ئ

 ن۔ اس ےن اعایلرک ایل ایت ارر اکرل ےن وخن وک ک

 ےس کپھت راہ اھت۔ رنیم ےل رےھک ےھت ارر رہ اںیہن ےک نرونں اہھت اےنپ اہوھتں ںیم

 ےک ابرہ ڑھکے ےھت۔ ٹیگ رین۔ نرونں اہل ےک ریبیھت یرطف ارمہح اسئ ےک اسےنم ڑھک ینررس

ھاۂرا اس ےس انلم کیھٹ ںیہن رہ کیھٹ ایھب"

م

ی

ب

  ےس اہک۔  ے۔" اسئ ےن دقرے یتخس ںیہن  ے۔ 

 ۔یھت ےس وج اس ےک زماج اک اخاص ںیہن یتخس یسیا

 "رکر۔ نیقیےا۔ ریمےس ایک یتین ےن بس کین   ے اسئ! ںیم ںیم فیلکت ںیہن رہ ہصغ ںیم"

اس اک اخدنان  اےنپ اخدنان ےک ےیل ارمہح ! ںیھمت ۔ اےنپ ےیلےس ایک دگنسیل  ےس ںیہن یتین ۔ مت ےن کینںیہن"

اھت۔  ہاےیہ لبیل کیاس رپ ا  ااجزئ۔ ںیھمت ایاس وسال اک وجاب ولعمم رک ا اھت ہک رہ اجزئ  ے  اھت۔ ںیھمت ہاےیہ

 "اوےن اک۔ اس ےک اخدناین

ارگ مت ھجم ےس  ،ایک او  ا ارمہح ! مت ےن اس ابت وک ےل رک ھجم ےس وشمرہ ںیہن ھجم ےس وشمرہ رکیت مت رہ ابت ںیم"

اوا رکےت رہ وخن وک  ہک اخدنان الاتپ ںیہن ھجمس ںیکس ابت ںیہن یس یھدیس ۔ ارمہح اینتاتیعنم رک ن و ںیم وپیتھچ

 ںرپررش ویک  ک اہکں اھت۔ اس ےن ےباہسرا وچب ےک انارے ںیم اب۔ ارگ وکئ اس اک ابپ اھت و  ںی الاتپ رک ےتیل
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اخون ےن اس ےک ابپ وک اس ےک  ارر ایس انا ایک ںامں اوےن اک رفہض ویک اخون ےن اس  ی ینررس کیاپئ، ا

لقع  یس ی۔ مت وھتڑ ے ناب اعایل سج احتل ںیم ںیھت احتل ےس ڈریت ۔ رہ ایسایاتب  ںیہن ںویک ابرے ںیم

 "۔و بس ھجمس اجںیت رکںیتاامعتسل 

 ۔ںیھکیےس ن تہب لیصفت ںا ایریر ذات ےک ادنر  ی آوھکنں ےن اس  ی  ی ارمہح

۔ اس ےک ےیل یھت اس ےس تبحم رکیت ںیم"

ئ

 "رہ دح ےس زگر گ

 ۔ ن"

ئ

 "۔ین فیلکت ےن ںیھمت ناعایل یھبک اوئ۔ ایک فیلکت اےس ینتک وھکیرہ دح ےس۔ اہں مت زگر گ

 رس الہ ا رفض اج ا۔ ےن  اں ںیم ارمہح

و مت ےن اہک ہک مت اس ےس  رپروپز ایک رک ا  ے۔ بج اس ےن  ںیھمت ایک رکول ہک ںیھمت ارمہح ! ےلہپ مت وخن ہلصیف"

اس ےس اگل رانہ  ے۔ رھپ مت ےن اہک مت  او۔ ںیھمت او ہن االعن رک یتکس اس تبحم وک الان یتکس او،نکیل تبحم رکیت

یے
ب
ےاس ےک 
ی 
زز

ج

ع
 "او۔ ےس ابت ہایتہ ںارر مت اےنپ رھگ راول ںیتکس رہ ںیہن 

  ۔ایوھچڑ ا رشرع رکن ررح ےن اس ےک مسج وک االیک ۔"اس  ییھت ےن نانا ےس ابت  ی ںیم"

رہبت  وبقل رک ا  ے۔ مت اس ےک اعمرشیت یہ ےسیاےس ا  ے ںیھمت ابت  ے رہ اہجں  ے اسیج یس یھارمہح ! دیس"

 ںیہن وکئ لیھک ہی۔ رک ںیتکس مت اےس اس اک اسحب اتکب ںیہن انمتقف اویگ ہی۔ یتکس اےس الان ںیہن وک دبل رک یہ

 ارر اجےت اجےت اےس رہا اجؤ۔ یھبک ںیتکس ںیہن تیج اجؤ  ہک مت ررہن وھچڑ رک یلچ وکس و کیھٹ  ے ہک بج مت لیھک

 ۓنم  ی   ے۔ مت ےس ےلہپر رہ ارر اکرل بس اک  اک ںیم ایاحل رک ن  ے ہک مت ےن اس صخش اک ایک مت ےن وغر ایک
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ےٹنیےس اجےن راال رہ اوٹسڈ ںاہیاھت،  نررسا اکم اوات رہ رشارںیت رےتھک ےھت۔ ڑپےنھ ےک العرہ وج اںیہن

اوئ۔ ارر مت ےن  الھکلھکیت ،رکسمایت یتسنہ یھت زدنیگ کیا ۔ اس  ی اےس ںیہن وھبل اتکس  ے نکیل وکےریٹوینوی

 ۔ مت ایکایاوےن ن ہیدنسپ رکراہ  ے ارر مت ےن  ہک رہ سک دقر ںیھمت یھت ںیھت اجیتن ہیاھت ہک مت  وبقل ایک ہیوخن 

 رکر۔ ہلصیف ۔ مت ارمہح ےلہپ وخن وک کیھٹۓاواج او اب اس اسرے ےصق اک ارمہح ۔ ہک بس کیھٹ ااتتخم ہایتہ

 "ؤ۔رکر ارر وخن وک انس

 رراک۔ ےک ےیل ریذرا ن اسئ

 

چاۂل اعایل ںیھمت اس ےس ےلہپ ںیم نکیل"
فل
 "ےس نرر راو۔ نوشمرہ نرں اگ ہک 

 ۔" رہ رطف ےس اےس نرر رےنہ ےک ےلصیفاھکیااھٹ رک اسئ وک ن ےس  آںیھکن نرھیت نل  ی اویکچ ارمہح ےن یلیگ"

 اج ر ے ےھت۔ ۓانس

 "ڈوھڈن ر ے ےھت۔ اس ےک افرر اےس ےلہپ ےس یہ"

ےس نرر  ناعایل اھت بس۔ بج اےنت رعےص ےس رہ اںیہن ایاتبن رہم ےن ےھجم ےلہپ یہ یاجاتن اوں۔ ڈیل اہں۔ ںیم"

 "۔یاحلص رکےن ن ںویک یباکایم ہیےومت ےن اںیہن ،ر ںی ریتھک

 "؟نے ر ںی اےس اس ےک ابپ ےس ےنلم ںیہن ؟رک ر ںی ںیہن ےک اسھت کیھٹ ناگل ہک رہ اعایل ںیھمت"

 اہں۔ "اس ےن چس وبال۔"
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ھاۂرے قح ںیم ہیہک  ےن ناع  ی و ںیم ایبج مت ےن ےھجم اتب"

م

ی

ب

 اوا۔ ارمہح مہ ںیم ںیہن اسیا ۔ نکیلۓاج رحتک 

ھاۂرے ابرے ںیم

م

ی

ب

 "۔یھت ہاےیہ وکئ ابت و امینن یامہر ربا وساتچ  ے۔ ارمہح ںیھمت ےس وکن  ے وج 

اےس  اھجمسے۔ نکیل ارر اںیہن ۓاج اھت ہک نانا ےک اپس یلچ ایھک راہ اھت۔ اس ےن اےس وشمرہ ن انتک کیھٹ اسئ

 ےگ۔ ںیآےن ن ںیہن وخف اھت ہک نانا اےس راسپ یہ

  "تخس نل ااسنن اک نرتس اوں۔ کیا  ابر ےھجم نھک اوا ارمہح ہک ںیم یلہپ"

 ۔الان رجم امن ایل۔" اس ےن نل تخس اوایگ اےس ریم لاس ےک دجا اوےن ےک ایخ"

وھبےنل راال اھت۔ وج  ںیہن زدنیگ یرہ نھک اھت وج اےس اسر ہی۔" ایاواجےن ن ںویک بیےک رق اریاس ےن وخن وک ر"

 رےنھک راال اھت۔ اسسن  ک اےس رجنب ےیک یآرخ اس  ی

 "؟ایاواجےن ن ںمت ےن اےس نرر ویک"

۔ یدلج اینت ےیل ےتبحم ریم اس  ی"

ئ

 "متخ اوگ

ھاۂر اب

م

ی

ب

وکسن  وسچ رک ںیھمت ہیےای۔ ںیبس رک زگر ہیہک مت  اجگ ایھٹ نم ےس اینت کیا تبحم اس ےک ےیل ی

اوا ۔ اےس  ںرطف وتمہج ویک ارر  ی نھک اوا ہک رہ یسک ہیےےس رکات  ے  ا۔ ارر ںیھمت اتلم راہ ہک رہ تبحم و مت یہ

ھاۂرے ےھچیپ

م

ی

ب

اس ےن اےس  ےن اےس وخن رپروپز ایک اری۔ ررانہ اھت ارر رھپ وج ہا ے مت اس ےک اسھت رکںیت یہ 

ےس  ںیم اری۔ و ارمہح ارر رۓاج ایرطف رھک ن کیاھت۔ رہ اس اک نرتس اھت۔ ارگ۔۔ تبحم وک ا این ڑباھرا ںیہن

 "وسوچ۔ یھب ہااو اگ مت اس ابرے ںیم رتہب وکن  ے۔ ںیم ےک ےیل ناعایل
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" اےس ھچک اری۔ "رریہ یہ یتھکیارر ن اھکیرطف ن  ی ےطقن ےس اٹہ رک اسیئ رمیئ ریغ ں۔۔ ایلتپہےن ایس ارمہح

 ۔ ام ڑبڑباےن ںیم ہیرتق اگل 

 ۔ ے؟" اس ےن وخن ےس وسال ایک ایک و ارمہح ںیم ۓاجایرطف رھک ن کیاہں ارگ تبحم وک ا"

 "اوےگن۔ ںیہن نےنتک تہب ےس اعایل نکیل ںیم ن ای ارمہح اوں یگ یہ ینتک"

ارر اکرل ےک  ذیرپ اہھت رےھک اشہ ر و مہ بس ٹیپ ایےن اتب بج امہرے اہل ٹیم اپل ےک ےلمح ےک ابرے ںیم"

 ہک ےسیج ےسیا یسنہ رپ سنہ ر ے ےھت ارر اس  ی رٹیھت

ئ

 رات ںیہن یسنہ ےکس اگ۔رہ اسر ںیہن نرابرہ رہ یھبک رک گ

 ینتک اریرہ اکرل ارر ر۔ اس ےن اگلئ ںیھت اگلئ ںیھت ںیہن یٹویڈ ولوگں  ی نس ےن نیت وس اکس ارمہح۔ ےج رٹیپ

رھگ  ک وھچڑ رک آےت ر ے،اوھنں ےن اظرہ رکےک مت رپ ااسحن  ےس افحبتظ ںیھمت اخومیش ںیھمت راںیت یہ

ھاۂرایاتج ںیہن

م

ی

ب

ھاۂرا یہ ،یتمہ، اہبنر ی۔ 

م

ی

ب

ے رصف 

ج

ی
دقر  ولوگں  ی ےسیا ۔ ںیھمتایرےنہ ن تمکح وک اوھنں

 ںیھمت ، ںی ےسیج ۔ رہ اہجں  ںیہاےیہ ںیہن انھکیرطف ن ےک دبامن ناوغں  ی ان ےک امیض ۔ ںیھمتہاےیہ رکین

ہک مہ ےن  ایک اظرہ ںیہن ہیےارر یھبک ینس رڈگناکیر ےنلچ رایل ۔ ارمہح مہ ب ےن اہرٹ راک ںیموبقل رک ا ہاےیہ

 "؟ایک ھچک انس  ے۔ ارر مت ےن۔ مت ےن اب  ک ایک

 "ــے۔ سب ناعںیئ ناعںیئ"

 

ے ںیم"

م
ھ

ی

ب

ے
 
ی

 "ـرک راہ رشدنمہ ںیہن ں
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 "!۔تم اتب ا اسیئ آےن ےک ابرے ںیم ےاےس ریم"

 " ے۔ دصقم طلغ ںیہن اریم نکیل ہجہل ارر ادناز ربے اوےتکس  ںی ارھگ اجؤ۔ ریم مت ایھب رضرر اتبؤں اگ۔ نکیل ںیم"

ےگ۔ ارر  امںین ںیہن نانا یھبک ےمت اےس ہن اتب ا۔ ریم آےن ےک ابرے ںیم ےریم ۔ نکیلاوں اسیئ اجیتن ںیم"

 ے ارر رہ  ہگج کیھٹ اب۔ ارر رہ اینپ ریہ ںیہن " یھب ںیہن " وکیئاےکس ےیل امےن اگ۔ ںیم ںیہن یھب  ناب و اعایل

 اھت۔ طلغ ںیہن ےلہپ یھب

 "ہااتہ اوں مت رپوکسن راو۔ ںیم"

 "ہاےنہ ےس بس اہکں اوات  ے۔ او نکیل ہایتہ یہیےیھب اہں ںیم"

 "مت رھگ اجؤ آرام رکر۔"

 "!اب۔ یگ ںیڑپ ڈوھڈنین را ںی  ی اہں ےھجم آرام رکےن یہ"

 ھچک ھکل راہ اھت۔ رہم ےک اپس اھٹیب یارر ادنر آرسف ڈیل یھت  یڑھک یاگڑ کیا  ی و وپسیل ادنر آیئ رہ

 ۔آیئ بیاھت ارمہح۔"اسنانھ اس ےک رق ایاک ابپ آ ناعایل"

 ۔یھت لکش رپ ھچک وھکج ریہ ۔" اسنانھ اس  ییڑپ ولباین ۔رھپ وپسیلریہ اویت ابت تیچ ریتہب ن نرونں ںیم"

 ارمہح۔" اس ےن رہگا اسسن رھب رک اہک۔ ایک ںیہن مت ےن کیھٹ"

 ۔ننف او یئگ یوپر  ی یارر ارمہح وپر یرطح آرک رگ لس  ی یابت، آرخ ہیےک اتچپرے رپ  ارمہح
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۔ ریہ اجیت رہ یھب یھت یچب تہب وقت ارمہح  ںیم یارر وج وھتڑ اھکیرہم ےن تہب رسن رظنرں ےس ارمہح وک ن یڈیل

 ۔اڑا نے۔ ارر سب رھپ بس کیھٹ یوھکڑپ اکروس رھب رک اینپ دنبرق ااتر رک اس ںیم رپ یگنٹ ارویہااہ ہک ن ااکس یج

--------------------- 

  ے ارمہح۔۔۔ ڑل ی کیا

 ۔۔۔ےک زبسہ زار یس ریمشک

 ۔۔۔ےک الگب یس نااتسن

 ۔۔۔ڑجے رطعنان یس زرمن

 رہ اینت رپ ھٹیب ارر ڈیب آیئگ  رمکے ںیم رہ

ئ

 رھپ اھٹ گ

ئ

 کیا ارر ایس رپ یھٹیب رھپ رہ رکیس ،یکس ھٹیب رھتپ ہگج رپ ںیہن گ

ے ریتہب ن اوئ۔ اس ےن راش ررم ںیم یوک وسحمس رکےت اھٹ ڑھک فیلکت  

ج

امرے اس ےک اگل  ےٹنیھچ ہنم رپ اپن

 مک ہن اوئ۔ رھپ یھب رسیخ  ی

وخن وک وفحمظ ےنھجمس  وکےن ںیم ےچین ،ےھچیپ رہ رکیس رتق ںیم یارر آرخ یگل ہگج دبل دبل رک ےنھٹیب رمکے ںیم رہ

 ےل اڑا۔ وک وکئ ریشح یاوش دنم ۔ ارر اس  یوکئ وسنائ ولحل رک ایگ ںیم تایفیک ۔ اس  ییگل

 ۔ایےس وخف آ ل ک اےنپ زدنہ رہ اجےن ےک ایخ ری۔ اےس تہب ننے ایل  ےن الان رس ونٹھگں ںیم اس

  ے ارمہح۔۔۔ ڑل ی کیا
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 ۔۔۔دبناع یس  ی  ارفامن

 ۔۔۔ےک الجل یس اسرح

 ۔۔۔ومت ےک ااہلم یس ارر

 وکڑے رباسےن اگل۔ لایخ ہیرپ  ،اسۓہن اواج تہب یبمل ںیہک زدنیگ  ی اس

 "اظمل او ارمہح؟ مت ینتک"

وخن وک اچہپن  کیھٹ ےن اب کیھٹ  اوں ۔۔ ںیم یتہب رب  تہب اظمل اوں۔۔ ےھجم اب ولعمم اوا ہک ںیم  اہں ںیم"

 " ے۔ ایل

 ۔ ںی دنگیھ اگںیھٹن "رجنب نپ"  ی یہ ںیم یزرزیخ  ی یٹم اک رہ وک ا۔۔رشمق۔۔ اس  ی زنیم

الچ، ارر رہ   ارر  اس رپ اس اک سب ںیہن ےنلھک ںیگل اگںیھٹن دنگیھ ڑجرں ںیم زرزیخ وک ا ارمہح ۔۔ اس  ی ہیاک رشمق

 ۔اس سب ہن ےنلچ رپ وھپٹ وھپٹ رک ررےن یگل

ے

ئ

 ی۔ اسرارر مسق ہن وٹےنٹ اک دہع ابدنھ ایل مسق ااھٹیل ۔ رات ےن الان رفس  ا امتم رکےن  یۓزگر گ یہ ےسیےٹنھگ ا ک

 ارر اسرے ارامن وخن وک وخن نانفےن ےگل۔۔ اس ےک ادنر نم وڑےن ںیگل زناںیتک

 

 ۔وھپےنٹ ںیگل اس ںیم ںیڑج رریگ میارر رپ ریہ ۔۔رہ رریت
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  ک رےفق رےفق ےس اتجب راہ۔ ےجب ےھت۔ وفن تہب ریہ رپ راھک اس اک وفن بک ےس جب راہ اھت۔ رات ےک نیت زیم

ھاۂرے نانا اک وفن  ے مت وفن ویک"

م

ی

ب

 ک اس  ری۔" تہب ناور ے  ںی ناشیرہ تہب رپ ،ااھٹ ر ںی ںیہن ںارمہح 

 ۔الچےن یگل آراز ںیم اک نررازہ اجبےن ےک دعب اسنانھ زیت

یعے ان  ی دی۔۔ اش ںی ۓاو ۓ ے رہ تہب ربھگا ابت رکین مت ےس ایھب اںیہن ، ںی رہ ھک ر ے" ےی ےطی
ی

 کیھٹ ت

 "۔۔ ارمہح اہکں۔۔  ارمہح ۔۔ نررازہ وھکول۔۔ںیہن

ابت   ے ارر لک نن ںیم انہک ہااہ ہک ان ےس ھک نر رہ وس ریہ ہیہنم اصف رک ےک ارمہح ےن نررازہ وھکل رک  الان

 ےھت۔ اٹپ اھت ارر نانا اسےنم یہ پیل اسنانھ ےک اہھت ںیم ،نکیلرکے یگ

۔ رہ اس ےس  اراض ےھت ارر ےنتک یہ قیدصت دخےش  ی یسک ارر ےسیج اھکیےن اےس ن نانا

ئ

نونں ےس اس ےس  اوگ

 رک ر ے ےھت۔ ابت ںیہن

 ۔ۓوھبل گ ارمہح !"رہ اس اک  ام ےلرک آےگ وبانل یہ"

۔ اوئ یلچ یتھکیرپ رھک رک تہب نھک ےس ارمہح وک ن اٹپ وک زیم پیل اسنانھ

ئ

 گ

 وپاھچ۔ اھت رھپ یھب او؟"نانا وک رظن آایگ مت کیھٹ"

ل۔"اس ےن اینپ"
یلک ب

 ۔اصف ںیک آںیھکن 

ھاۂر"

م

ی

ب

ھاۂرا رہچا۔۔؟ آوھکنں وک ایک ی

م

ی

ب

 "اوا  ے ارر 
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 ۔یرگ یلجب و  ے بس ۔۔" ھک رک رہ رکسمائ نانا رپ ےسیج کیھٹ"

 ۔ایگل راہ۔" نانا ےن تمہ رک ےک ھک ن ںیہن ےھجم ھچک کیھٹ ںیہن"

 بس کیھٹ ےن آپ ےک ےیل اوا  ے۔ ںیم و بس کیھٹ گل راہ۔ اب یہ ںیہن ںویک اب آپ وک کیھٹ ںویک"

 "۔او ا ہاےیہ ۔ اب آپ وک رکفدنم ںیہنایرکن

 وسال تہب وبنا اگل۔ ہیےاںیہن  احتل ےک اقمےلب ںیم مت  اراض او ھجم ےس؟"اس  ی"

 " ے۔۔ ایگ ایقح ےھجم اہکں ن ہی۔۔  ںیہن ۔۔ ںیم۔  اراض و آپ ھجم ےس اوےتکس  ںی ںیہن"

 "او ھجم رپ۔؟ مت زنط رک ریہ"

 "اوں؟ رکیتکس ےسیک ںیم اتسگیخ ہی"

 "نل دنب اواجےن وک  ے۔۔ ا۔۔ ریموسےت ےس اھٹ اھٹیب اوا  ے ارمہح ےھجم اتبؤ۔۔ ںیم ایک ںیھمت"

 "آوسنں آوھکنں ےس پٹ پٹ  رگےن ےگل۔؟وک ولعمم  ے نل دنب او ا ےسک ےتہک  ںیآپ "

 ۔ۓارمہح ۔۔ "نانا۔ اکپن ےس گ"

 "ڑپے اگ ےھجم۔۔ آپ وک اتب ا یہ ،ےھجم ولعمم رک ا  ے نانا، نل دنب او ا ےسک ےتہک  ںی"

 ۔۔"نانا وک وبانل ڑپا۔یچب یاو ریم ںیم وکئ فیلکت رابج۔۔ بج اجن ےس ایپ"

 "وکن اوات  ے؟ ااجن ےس ریپارر "
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۔ اینپ ۔۔ مت" ان  ی یرمت او ےھجم اجن ےس ایپ"

ئ

 آراز اکپن رک رہ گ

نل بت دنب اوےن اتگل  ے بج  ہیاوات  ے،  ںیم فیلکت رااوات بج اجن ےس ایپ اوھن ۔۔ نانا نل بت دنب ںیہن"

 ے ارر بج  اتی ے۔۔ بج رہ ہنم رپ ڑپھت امر ن اتی ے۔۔ بج رہ وخن ےس نرر رک ن اجن ڑھچا اتیل راوکئ اجن ےس ایپ

 وٹنھگ " اس  یرمںیئگ ےیل ےرہ اتہک  ے" اجؤ آج ےس مت ریم

ئ

آوھکنں ےن رھپ ےس وخن وک   ک رر یکچ ںک

 ۔ایآوسنؤں ےک وحاےل رکن

 ۓـوبل اپ ارمہح ۔"نانا اانت یہ"

اہھت   ے و رم اجےن وک نل ہااتہ  ے۔۔ نل ہااتہ  ے قلح ںیم اتیھک ن ہیاوات  ے۔۔ بج رہ  ےگ ایک اجانن ہا ںی ارر

ارر روگں  ،رک نل ابرہ اکنل ںیکنیھپ ریچ ،مسجےس ڑجا ان اک قلعت اکٹ ڈاںیل ارر زدنیگ ںیل چنیھک ڈال رک اسںیسن

 ۔نرڑات وخن اہب ڈاںیل رک ان ںیم وک دیھچ

رانہ ان ےس لکشم  رپ ےھٹیب ارر اےنپ ڈیب اڑےن ںیگل ںاو مت؟"نانا ےک رہچے رپ اواایئ رکےن اج ریہ ارمہح !ایک"

 ۔ اوایگ

ۂ آپ وک بس اتبیت اب۔۔ ںیم نانا۔۔ بس ںینس ںینس"

ی

 اپیتل رپ راھک ارر رہ اسےنم ےچن آیتل زیم پاوں۔" ل  

 ۔رہگا اسسن ایل کیارر ا ی اک رڑگ اس ےن اینپ ،یھت امج رک یھٹیب
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 ۔ سج  یااسنن ےسک ےتہک  ںی ااسنن نانا۔۔ اجےتن  ںی کیااسنن الم۔۔ ا کیےھجم ا ےک وجہم ںیم ااسنونں

۔۔ رہ   االعرظیف او ارر اقمدص ںیم رمح نیل ۔۔ سج ےک االخق ںیمرنیم ارتحام او ارر اافلظ ںیم آوھکنں ںیم

 اسھت او و اشن او ررہن بس امگن او۔

رکات۔ وج ااسحاست رپ دنمکے  وبےل و زمخ رہے ںیہن ااسنن وج وباتل  ے و زومخں رپ رممہ  راتھک  ے ارر ہن اسیا

کش اس  ہیتمسق رپ کش راہ اھت ارر  ڈااتل، ہکلب ان رپ وھپار نب رک رباتس  ے۔۔ رہ ااسنن نانا۔۔ ےھجم اینپ ںیہن

وکئ وسال  ابرے ںیم ےریم ااسنن ےس؟ اس ےن یھبک ےسیآپ ا ےلم  ںی ۔ یھبکااسنن ےس ےنلم رپ رکش اوایگ

 "؟رکر یگ یو اانت ہک "ھجم ےس اشن یھبارر وسال ایک ایک ںیہن

 "!ےن اہک  ا ارمہح !پچ اواجر ںیم"

ے تایفیک  ی اس

م
م

ے
 
ی

 وکئ وسنائ ولحل رک اکچ اھت۔ اس وسنائ ےس نانا وک وخف آراہ اھت۔ ں

 ۔"رہ رررک وبیل؟پچ اواجؤ اب ںیم ںویک"

ھاۂرے ادناز رپ او ریہ ےھجم فیلکت"

م

ی

ب

 " ے 

  آپ ۔۔ ہک آپ ارمہح ںیہن رک۔۔ وخش تمسق  ںی ھکی ے۔۔ رصف ن اوریہ رک فیلکت ھکیآوکپ رصف ےھجم ن"

 "۔ ںی

 "او؟ رکےن اج ریہ اوا  ے۔ مت  ی ایک"
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او ۔۔  رمیکچ ےیل ےاس ےن بج اہک مت ریم ،یگ ۓآ ونتب ںیہن ۔ اس  یاج ریہ رمےن ںیہن تم ںیم ںیڈر"

 "اھت۔ اوایگ اکم بت یہ ہی

 "۔ابت ونس اخ ےک ےیل یارمہح! ریم"

۔ رہ ایگ ہک آپ ےس بس اہک ںیہن او ا ہاےیہ  وکشہ ںیہن ہیآپ وک  ۔ دخا ےکےیلآپ پچ رک ےک ےھجم ںینس"

 آپ ےک اسےنم رکیت کیرپ ڑچھ رک رک ا اھت۔ لک اعمل وک ااٹھک رک ےک۔ اب رصف ا یوج ےھجم دنلب االعن ںینس

اس اک  ام  اھت ہک رہ اس احتل ںیم وگارا ںیہن ہیاےس  ےسیج ایک اوں۔" کشخ اووٹنں وک اس ےن زابن ےس الیگ

 ےل۔

 ے۔" نانا ےن اےنپ بل  یھب نوکئ اعایل اتپ اھت ااسنونں ںیم ےھجم ایک ۔ نکیل یھت ںیہن ےھجم ااسنونں ےس نیپسچل"

 ۔ےیل چنیھب

ارر ان  وٹنھگں ررےت ر ےت  ںی ےس یہ لےک ایخ ریتصخ  ی ںنانا۔ ویٹیب اوےت  ںی ولگ تہب بیجع رشمیق مہ

۔ ارر مہ رکیت ںیہن ارالن امہرا رس اچین یامن راتہ  ے ہک امہر ہیےاہبےت ںیمہ آوسن ںیہن کیےک نل ےک ارامونں رپ ا

 ۔ نانا امہرے رسرں رپ اخدنان  یاین اوےن ںیہن وک اچین ںوخویش رک اپےت ہک مہ ےن ارالن  ی  رغرر احلص ںیہن ہی

رھبات۔  ںیہن ارر وکئ ان رپ اہ یھب ارر امہرے نل ےک تخت وسےن رہ اجےت  ںی  ںی ئ اجیتاجس ںایڑگپ زعت  ی

 ابر وپاھچ ارر وخن وک   وسال ںیم ہی؟  ںیہن ں ے۔۔ وخن اراقتء ویک ںویک ہعیوعرت اراقتء اک ذر رشمیق

ئ

ےن وخن ےس ک

بصعت  ںیم ےےک ان وفسلفں ےس رھبا اوا نج ےک دنیپ ںاجنگل ہطخ  ے، ویفسلف کیہک رشمق ا ایاتب  یھبہی

 اوات  ے ارر انکرے رپ انمتقف۔
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اہک۔۔  ارر آپ ےن ےھجم پچ اواجےن ےک ےیل ابت  ی ےن آپ ےس اس  ی ےلکن۔ ںیم یفسلف رشمیق ریہ یھب آپ

مکح   ی ںاہیامہرے  ،ںیااجزت ن و اس اتےل وک ےنلھک  ی  ے۔ یھبک اہکں مگ ریتہ ہایب پچ اک اتال۔۔ اس  ی ہی

   ںویاٹپر  ی

ج

ی
   ،رپ  اےتچ  ںی ںےک الغم، نج پ

ج

ی
 ۔ۓاج وڑاو  وک یھب ںان پ

 

 رکنے، نکیل نرن وک کیھٹ ےےک اپس اجؤں ہک رہ ریم آپ ےک ہطخ ےک سک میکح ہک ںیم آپ ےھجم اتبںیئ اب

ں   ی زبرگ ےس نم رکرا ا ہاےیہ ےھجم یسک ،ںیہن و مسج رپ وکئ ہاٹ یہ ےزمخ رپ رممہ رےھک، رپ ریم
 
ھی

ك

ج

ب

اب آ

رل وھبل ےئگ، بج  ےھجم اھکیس یہ آپابت  کیرکے ارر ہنم وھکےنل رپ اسسن۔۔ ا ایآاج دنب رکےن رپ ےھجم دنین

اےنپ اصقنن  و ںیہمت ۓااسنن ررھٹ اج آپ ےن اہک اھت ہک یتمیق ،یھت ینرتس وھچڑ ن اکجل  ی کیا ےن اینپ ںیم

مگ ہن  رپراہ رکر ارر اںیہن ااسنونں  ی مگ رکنر۔۔ یتمیق ربو ارر اںیہن ےس الرپرایہ رںزیچ ،ےس رر ا ہاےیہ ینرپ امشیپ

 "اوےن نر۔۔

، وجاینارمہح ےس ربزن)ڈبیھ ےھٹیب ےتہک ےتہک رہ ےھٹیب اانت

ئ

۔ ہنیہصق اپر (اوگ

ئ

 اوگ

 بس ےباکر۔۔  ے  ا۔۔ ںیم ااسنن " اواگ۔ ارر ابیق ااسنن ےس اپ اک بلطم "بسح بصن راال یتمیق نانا یتمیق"

 ۔۔ ارر سک رطح یتہکآریہ رظن ںیہن  ے، ےھجم آےگ زدنیگ متخ اوریہ زدنیگ یےن آپ ےس اہک اھت ریم

 ن رکراہ  ے ارر آپ ےتہک  ںیایب ںاشن ای ااسنن آپ ےک اسےنم متخ اوےن  ی کینانا۔۔! ہک آپ ھجمس اجےت۔ ا

رہ لکشم اک  ،تمہ ےس اکم انیل و آپ ےن اہک اھت  ی یھت آریہ ںاہیےراہ  ے۔ ںیم امستع رپ رگاں زگر آپ  ی

 یہ اتسکش ریم و یھب ایک ےن دنکسراہن رار یھب اک ۔۔ اس اک اقمہلب ںیم رمناہن رار اقمہلب رک ا ارر اس۔۔ اس دجایئ
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ےگل اگ۔ آپ  تہب رتق ںیہن ںیم لیمکت اوں ارر اس لمع  ی رشرع او یئگ  امتخ او  ۔۔ ںیمدقمر اویگ

 ۔ینانا۔"اس ےن آہ رھب

  ایآپ ےک اسےنم ڈٹ اجؤں  آپ ہا ےت ےھت ںیم "
ہ
 ےآپ ہا
ی
ے

ی

ی
اک ااختنب رکولں  کیا ےس یسک نر ںیم ےھت ںیم 

ےن  ںیم نکیل ،یھت رک ےک آےگ ڑبھ یتکس ہلصیف یہ اےلیک ،یھت ڈٹ یتکس ںیم ،ےن آپ اک ااختنب رکایل و نانا ںیم

۔ این آپ ےک اسھت ربا اوےن ںیہن ، نکیلےن اےنپ اسھت ربا رک ایل ںیم ،این آپ ےک امن امسن وک رگےن ںیہن

  اےھچ ںیہن نررسے ےک ےیل کیاےھچ ااسنن ا ۔۔ مہ نیت۔۔ رہ یھبیھب ۔۔ ںیماےھچ ااسنن  ںی کیآ"پ ا

 "اوےکس۔

 یھت یگیھب  ی اس

ئ

 ۔آراز کشخ رت او گ

 ابرہ کنیھپ اےس ںیہک ایآپ وک نے نرں  اوں، الان نل اکنل رک ںیم وسال وپانھچ ہایتہ کیآپ ےس ا اب ںیم"

 "امر ڈاےل اگ۔ ۓےھجم زدنہ رےنھک ےک اجب ہیاب  ہکننرں ویک

 "او۔۔؟ رکےن اج ریہ ارمہح مت ۔۔ مت ایک"

ومت رمےن  اب ےھجم یعبط ،ڑپے یگ رضررت ںیہن ۔۔ اس  یرکرں یگ  ںیہن وخنیشک نانا۔۔ ںیم  ںیہن ںیڈر"

 "ےگل اگ۔۔ رتق ںیہن نہایز یھب ےسیر ںیم

 ۔نےیےوجڑےاہھتےےنےنانا"ےـاحتل رپ رمح رکر ارمہح  یریم"
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ل کیھٹاحتل رپ رمح ایک یآپ ےن ریم"
یلک ب
سج رپ  رہج یھت ومعمیل اسھت۔۔ ینتک ےآپ ےن ریم ایک ںیہن ۔۔ 

 "وج ےھجم زدنہ رھک ےکس۔ ریہ ںیہن رہج یھب رہ ومعمیل اہھت ںیم ےاوں۔ ارر اب ریم رک یکچ ےلہپ وخنیشک ںیم

وفن اھت ارر وفن رپ  ۔ اسنانھ ےک اوھت ںیمیھت وج رہ الک رک یکچ یھت ارمہح ےک رمکے اک نررازہ اجب ریہ اسنانھ

 امرے یسک اپیتل اس ےک اپس وج آیتل ،ۓتنم رک ر ے ےھت ہک رہ ادنر اس ےک اپس اج نانا ےھت وج اسنانھ  ی

 ۔یھت اج ریہ ۔۔ وبیتلیھت اج ریہ رطح اےنپ آپ وبیتل  ی رپاھچںیئ

--------------------- 

 

 ایکس ںیم وموجنیگ ارر اپاتل ےن اینپ اےکس روجن ےک ارنرگن ڈنمالےن یگل ںیزن اغررں ےس اگمچنڑ ہلعش

 ۔ایاک  لگب اجب وموجنیگ

  ٹیامررگ ناعایل

اس رفس وک اب  یھت ہا ںیہن اوا سج رفس  ی  متخ ںیہن اک رفس ایھب ےارر اج ا ےک ادنریھ وھکیل ےن آںیھکن اس

 وموجن ںیہن رکےن راال راہں وکیئ ڈراب اوا اھت اس اک ہلصیف ںیم ےراہ اھت ۔اس اک رمکہ ادنریھ وشق ےس اسھت ٹیسھگ

رک راہ اھت ۔اےنپ زدنہ اوےن اک دصہم تہب دصےم  قیدصت رہ اےنپ زدنہ رمنہ  ی اسسن یل یرہگ کیاھت ۔اس ےن ا

ے

حی

 ےےس 

ئ

  اھت ںیہن ہاھت رہ اس ااسحس ےس زگرہ وج زدنہ ولوگں اک ویش ھلۂ
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  ی ارر دنین تای...اےس  وکسن آرر انرںیھت اشرٹل ےک رھگ ےل آیئ ہکیرہم اےس اےنپ اسھت ارم یرات ڈیل اس

ڑبڑباات راہ ارر  ںیم  ااکم راہ اھت... رہ ونغنیگ احلص رکےن ںیم دنین ایھچ کیرہ ا ... رھپ یھبںیھت یئگ ین ںوگایل

 راھک اوا اھت ارر رہ لسلسم اس رپ ڑپھ ڑپھ رک وھپکن ریہ وگن ںیم رہم ےن ااکس رس اینپ ی... ڈیلڑہڑبا رک اھٹ اتھٹیب

ے ڑگےھ نب رہگ یہ ےسیآوھکنں ےک رگن ر ڈاؤن ہن او اجےئ...ایکس کیڈر اھت ہک ااکس رنرس رب ... اںیہنںیھت

 ....آوھکنں رپ اقضب ر ے ےھت ےئگ ےھت وج ایکس

ارثک ان  ٹی...امررگیھت رکیت ایاج اپ ےک ےیل 'اہجں رہ اےنپ کیچںیھت وک رہ اس ااتپسل ےس اجیتن ٹیامررگ

وک ڈوھڈنا  نربخ ولعمم اوےن ےک دعب اوہنں ےن تہب لکشم ےس اعایل ... اےکس رمےن  یاک ذرک رکیت نےس اعایل

 ...ںیھت ریہ رریت راںیت ہک رہ یئک ومت رپ اانت نھک اھت  ی وصعمم نل ڑل ی یسیج ٹیامررگ اھت.... اںیہن

رےچ ےسب  مایا یےک آرخ ٹیامررگ وصرت ںیم اھت.... اےنت ےس ےچب  ی دصےم اسیج یسک انھکیابر ن وک یلہپ ناعایل

ہچب  ارلم  ہیوخف وسحمس اوا ہک  ےک رگن اےنت رہگے ےھت ہک اںیہن ٹیامررگ ےھت...اےکس ہمسجم روجن ںیم

وخف ےک اہسرے  ےل اگ ارر ایس رتق ںیہن ےس اگل اوےن ںیم رہ رک ن ای ںیم زگار ےکس اگ.رہ ن ای ںیہن زدنیگ

 ایک وجڑا اھت... اےس ناعؤں ارر تبحم ےس ریمعت ہزیر ہزیاوہنں ےن وھپکن وھپکن رک دقم رےھک ےھت.... اےس ر

 ... اھت "ااسنن"بقل دنک ایک اھت.... اس ںیم

وک اس ےس  ردیل ےیل اس بس اک ڈر اھت.... ایس اھت... اںیہن نےکھ ےس اپش اپش رک ایگ کیا اےکن اشاکہر وک ردیل ارر

  ی نی.... نج وچبں ےک رادلںیھت نرر راھک ریہ

ج

 رپاھچںیئ ےک اسھت اساحنت زگرے اوں'رہ ےچب اس اسحن

ےھبچ و رہ اےنپ رپاےن  یھب وسیئ ...اںیہنےتیل رتق ںیہن .... رہ  ارلم او رک اانبرلم اوےن ںیمنب اجےت  ںی
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 یاسر ےچب وہنجں ےن ومعمل ےس ٹہ رک نپچب زگارا او رہ رکب  ی ےسی... ااجےت  ںی نرنرں رپ ررےن ھٹیب

ارر وخش اوےن رپ رہ وخن وک  ر ےت  ںی ررطح ایت دلج ابز  ی یسک 'رہ ررےن ےئلیکرسدحرں وک وھچ رک آےئ ےتگل  ںی

  ....  ںیےتھکیےس ن تریح وخن یہ

رک اس ےن وسہا 'رہ  ھکیوبدنرں وک ن  ی راہ.... اپین ےس اتلیھک اپین ارر وٹنھگں یہ ےل رک اھٹ اھٹیب دنین نر ےٹنھگ  ی لکشمب

رپ رظن راتھک'وساتچ ارر  زیچ کیوموجن ا اوات....ہہب اجات....اشنن وھچڑ اجات ارر ٹم اجات... راش ررم ںیم یہ اپین

 ہک دبیتمسق ارر راضتح ےس اجن ایل اس ےن رتق ہن ایل رطف رہھٹ اجات.....وخن وک ےب رتعق رکےن ںیم  ی ایلگ

 ...ےب اجن او ا "زدنہ او ا  ے"... ارر وخش یتمسق

 ....اھت ایک اےس ڈنھٹا ںیہنےےک اامعتسل ےن یھب اھت ارر ڈنھٹے اپین ایک اک اامعتسل ںیہن ےن رگم اپین اس

ر ے ےھت... رہ  ھکیاےس رتس اھکےئ ن ےتحطس رپ ریت ےک ذرے اسل وخرنہ او ےکچ وحملں  ی تخیتسکش رر ایکس

ان  ایامں اک .....امں ےک وشرہ اک  اممت سک اک انم ا اھت.... اینپ نہایرک اکس اھت ہک اےس بس ےس ز ےط ںیہن ہیےایھب

تبحم  'اینپ اےس سک ااسحس رپ او ا ہاےئیہ ںونہح انک نہایالان....ارر بس ےس ذ ینعیارالن  نرونں  ی

 .......رپ تیثیح رتمک اینپ "وھت"ےس یھبایتبحم رپ   ی ٹیرپ....امررگ

...."آرخ اکر بج رہ راش ررم ےل اج ا ہا ےت  ںی 'ںیہمتاجر ے  ںی ںیم اپریٹ یملف وجرڈن ارر اشرٹل یسک"

 ....ایوشق اسب رک اےس الچل اس ن ...امام رہم ےن ادناز ںیم ےس ااکس ااظتنر رکیتےس ابرہ آ اکچ و ربص 
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... ںیھت اپھچ ریہ رسیخ آوھکنں  ی ابل رڑگر راہ اھت ارر اینپ ےس رہ اےنپ ےلیگ رکرں اگ اج رک؟"و ےیل ایک ںیم"

رپ آ  رطح سب زنیم ڑھگوسار  یےزیمخ امکںین ارر ان رپ نیت ںیھت التبم یتگل ادنر وک نےنسنھ ےک رفس ںیم آںیھکن

 ..ںیم تیاجونر ر ےسایپ وج رحصاؤں ںیم یھت رہ ابزتشگ ےنگل یگل وخوصبریت ارر ایکس رگےن وک ںیھت

 ۔اوےن ےس ےلہپ ےتنس  ںی تیر

ھاۂر ۔ ارگ ںیمانھکیاتسررں وک ن یملف"

م

ی

ب

ہک سب  اانت وجش رھب ایل  ۔" اوہنں ےن آراز ںیمو وفراً  ےلچ اجیت ہگج اویت ی

  ۔ۓاج رہ الچ یہ

ابغ وک  رک رہ اشرٹل ےک رھگ ےک رعیس ےک اپس ھٹیب ۔" دق آنم ڑھک یہگج اوںیت یدخا ہن رکے ہک آپ ریم"

 ۔رصمرف یھت اکٹ اھچٹن ںیم اگل۔ اشرٹل وپنرں  ی ےنھکین

ےک اپس اس ےک اسےنم ذرا ےس  ڑھک ی ۔" رہ یھباک بس ےس وخش تمسق ااسنن اویت و ن ای اویت ناعایل ںیم"

  ریغ یرضرر ریغ کی۔ اشرٹل ےن رٹک ےس اںیھت افےلص رپ ںیھٹیب

ئ

 یرضرر اشخ وک اکاٹ۔ اےس اگل اس رٹک ےس ک

 اشخ رہ  ے۔

 "؟ ںی رکںیت ںویک رآپ ھجم ےس اانت ایپ"

 ابپ اک ڈاس اھت اب اےس رہ تبحم رپ کش اھت۔ رہ

ےن تبحم وک  ۔ ںیمرک ا ہاےیہ  کش ںیہن تبحم رپ ںیھمت  ا رکرں۔ رہم  ی ںویک رایپ نہایز مت ےس اس ےس یھب ںیم"

 "۔این ےن  المکم رےنہ ںیہن تبحم وک ںیم اینپ اوں۔ نکیل  لمکم ااسنن ںیہن کیا ابروضراھک  ے، ںیم ہشیمہ
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ں من او رک ارر ادنر وک نےنسنھ ںیگل  ے امام وج آپ۔۔آپ ھجم ےس۔۔" اس  ی ایک اسیا ھجم ںیم"
 
ھی

ك

ج

ب

سج ےن  ،آ

 ےس اج راہ اھت۔ نامیاھت۔ رہ اب "تبحم"رپ وسال ااھٹ راہ اھت۔ رہ تبحم رپ اےنپ ا وخن رپ تبحم وک رفض رک ایل

ےس نررسرں ےک  ےنصخش ےک امیپ کی۔ مت اۓےس اگل رک ہن راھک اج ےنیس  ے وج ںیھمت ںیہن ایکاسیا مت ںیم"

 "ےتکس۔  اپ ںیہن ےنامیپ

ارر رہ اےنپ  ایاشخ اپ اولتق ےس اجےن رایل بیاےنس وخن وک رق یھت اج ریہ یہ اکیتٹ اشںیخ یرضرر ریغ اشرٹل

 ۔ادنر مہس ایگ یہ

 "ہک رہ ےھجم ڈوھڈن راہ  ے۔؟ ایاتب ںیہن ںآپ ےن ےھجم ویک"

ھاۂرے  و ںیم ڈوھڈن راہ  ے، اس ےک اپس رہ رہج ہن اویت ںویک ہک رہ ںیھمت یھت اجیتن ہیےںیم ہکنویک"

م

ی

ب

وفراً اےس 

اخص وطر رپ۔۔  ےن تہب تنحم ےس بس وچب وک ان ےک نوھکں ےس اکنال اھت ارر ںیھمت ںیم ن۔ اعایلاپس ےل آیت

ےن  ںیم ،یھت رکیت ایک ٹیرکےت ےھت وج امررگ ایاوسےت مت ان ابوں وک نرہ وگن ںیم یمت تہب اسحس ر ے او، ریم

ے  ںیہن ہیےارر ںیم ۓامسمر رک اج ہک رہ آرک ںیھمت یھت ہایتہ ںیہن وجڑا  ے۔ ںیم ںیھمت ٹنیا ٹنیا
ی

ہ ی
اکم  مت  کہي ےہا

 "نب اجؤ۔ ناعایل ےھچک دقر رکےت او و رھپ ےس ریم تبحم  ی یاےنپ اسھت اب رکر۔۔ ارگ ریم

 "بس؟ ںیھت آپ اجیتن"

 یھت یزیت ےک رٹک ںیم اشرٹیل

ئ

ہن ر ے ۔۔۔ اسرے ابغ  رہ اسرا ابغ اکٹ ڈاےل۔۔ وکئ وھپل ابیق دی۔ اشآگ

 ۔ۓاہبر اڑج اج  ی
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 اپس او، وخش یتمسق ےاھت۔ اس رتق اےس رصف کش اھت ہک مت ریم ایآ آنیم کیاہں ! نر اسل ےلہپ اس اک ا"

 ںیھت رٹنیس اخون وک ایس کیےس ا

ئ

وھچڑ رک  اھت رہ وعرت رباطہین ٹیام اک  ام امررگ اس ےچب  ی ےس ہچب وگن ےل گ

۔ نررسے کلم یلچ یسک

ئ

ولعمامت  یرضرر ریغ رطح  ی یھب یسکےن  ولگ اےس ڈوھڈنےت ر ے۔ ڈکذ رٹنیس ہیگ

 نیاوھنں ےن رہ اسرے رادل ۓگ وہباکایم وھتڑا تہب ولعمم رکےن ںیم ہیےنکیل ،یھت ین ںیہن وک یھب یسک

ےن  رک ںیم وک  اررے جیھب سنی۔ ڈان اک کش رھپ ھجم رپ رہٹ ایگ ےھت۔ آرخ ںیم وھنجں ےن ےچب وگن ےیل اگنھکل ےیل

ے ےھجم اس  ی ہاےیہ ںویک  نوک اعایل ہک ردیل ایاھت ارر اس ےن ےھجم اتب بس ولعمم رکراایل

ف

ےمک رظ
ي 
 رز
ی
 نھک اوا ارر ںیم 

 و مت یھب تقیقح ںیھمت یھت اجیتن

ئ

ھاۂر ااھچ وسحمس ںیہن ولعمم اوگ

م

ی

ب

 ۔ نکیلرکف یھت  ی میلعت یرکرےگ۔ ےھجم 

 رک، اس رطح ںیھمت نابر۔۔ بس اج کیہک مت وخن اس ےس لم ول۔۔ ا یھت ہایتہ یھب ہیےےںیم ،رتق ںیم کیا

و ں ںیم امرک ارر ابیق ،سنی۔ ارگ ڈہن اویت فیلکت
ملکل
 اجات۔  اںیھن یہن اوےت و رہ مت  ک دلج  بس نررسے 

 

ج

 

ےپ

 "ارر وموجن او۔ ںیہک ںیم کش راہ ہک مت ن ای یہی

ں رسخ اویت  ی ناعایل
 
ھی

ك

ج

ب

 رپ ردیل زنیم ۔ اےکس اسےنم اہرٹ راک اک رہ اہل وھگم راہ اھت سج  یںیھت اجریہ آ

اس اک ذنہ ےباتب اتگل  ارر رخسمتاہن ےہقہق اگلےن ےک ےیل اوئ یھت رطف ایھٹ اس  ی ایلگن  یےاسےـڑھکا اھت

 اھت۔

 "او ا؟ ےٹیب ےمت ریم ن،مت اےس اعمف رکنر اعایل"

 "اےنپ  ام وگلاؤں اگ۔  زاس ےک اپس اجؤں اگ ارر امتم رئیش ںیم"

 "وک مگ رک ر ے او۔ ناعایل ےمت ےھجم نھک نے ر ے او۔۔ مت ریم"
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ےتہک اس اک ادناز تخس  ہی ا امام۔" اس اک ھچک و اصقنن او ا ہاےیہ ےک اصقنن ےک رہاجےن ںیم زدنیگ امں  ی یریم"

 ۔اوایگ

ھاۂرا اواگ۔ اینپ اصقنن اس اک ںیہن"

م

ی

ب

۔ رک ا ہاےیہ ربابن ںیہن اس صخش ےک ےیل رتق وک ںیھمت ےک یتمیق زدنیگ 

 اوں ہک مت اس ےک اسھت ایک ںیم

ئ

 "نرےگ۔ نکیل ےک ومل چیب ںویوک وکڑ زرک ا ہا ےت او۔ مت ان رئیش اجن گ

 "رکنرں اگ۔ یٹریچ ۔۔ ںیمںیہن"

رتازر آہّلل ےک ۔ ااصنف اک ایگ ایک ادیپ ںیہن ےک ےیل دبہل ےنیل ۔۔ ںیھمت رضررت ںیہن وخن وک اکھتےن  ی ںیھمت"

 "رےنہ نر۔ مت سب آےگ ڑبوھ۔ یہ  اہھت ںیم

 "ـاوں الچ ایگ و تہب ےھچیپ ںیم"

 یوسہا، سج اکرٹک راال اہھت زیت ۔" ہہک رک اس ےن اشرٹل ےک ابرے ںیمیتیل ںیہن ںاتسس ویک ریاشرٹل ھچک ن"

 ےس لچ راہ اھت۔

ارر  ۓاج  ی رپ رظن اثین  ے۔۔ اقمدص زدنیگتمسق رپ راج رکےن وک  ےس اہبر متخ اوےن وک  ے۔۔ متس رظیف آج

 ۔ۓاج دبیل فیرعت اتمع اجن  ی

اوں  اجیتن  رضررت  ے۔ ںیم الاتپ ےنکٹھب  ی ںیہک اوےت ںیھمت ےریم ہگج رپ۔ ایک و آؤ رھپ اھبگ رک راسپ اینپ"

وج اس   ںی یتھکیوج رہ ن  ںی اویت ااسنن ےک اپس نر آںیھکن ناعایل وسچ ر ے اوےگ، نکیل ہک مت اس رتق ایک

 ے۔ رہ استع اسحب  ے۔ مت  فرہ استع آھکن  ے۔ رہ استع ااصن ےک اسےنم اوات  ے۔ دقرت  ی
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 انیل اک  ام یھب ااعنم اواگ۔ مت ردیل ایک رفغمت رکےت او، اس ےس ڑبھ رک اس ےک ےیل ۓناع ےک ےیل ٹیامررگ

ہک وج ربا رکے، وج ربا او اس  ہا ےت  ںی مہ ن۔ اعایلزسا اویگ ایک رکےت، اس ےس ڑبھ رک اس ےک ےیل دنسپ ںیہن

۔ مت نب اجےت  ںی اس ربے ااسنن ےسیج وخاشہ ےس مہ یھب کیا ربا او۔ سب ایس نہایز ےک اسھت اس ےس یھب

تبحم اک ڑلپا  یو ریم اج ےھٹیب ۔ ارگ مت دبےل ےک ڑلپے ںیم ے اس ےک ےیل زسا اکیف یہیاےس رفاومش رکنر ارر 

 آوسنںرک ا  ے۔"  ےس سک ےک ڑلپے وک رزین ارر رہم ےک ڑلپے ںیم ردیل ےکھج اگ۔ مت وسچ ول، ںیھمت ںیہن یھبک

 ںیامکئ ےل اج رک ونک رمع رھب  ی وکئ ان  ی اھت ےسیج اسیآوھکنں ےس ےلکن۔ ان اک ادناز ا رہم  ی یےس ڈیل رراین یڑب

 راال اھت۔ ےنکنیھپ ںیم

ےل رک آوھکنں ےس اگل  ارر ان ےک اہھت اےنپ اہوھتں ںیم ایگ رپ ونٹھگں ےک لب ھٹیب زنیم بیان ےک رق ناعایل

 ۔ےیل

 ہیاو۔  مت ےن  ےٹیب ے۔ مت ریمۓارر نت راہں ےس آگ الج رھک یل رپررش  ی ی ے ہک مت ےن ریم ےھجم وخیش"

  ۔ںیرھپ ےس اشرٹل رپ اج رہٹ ںیرظن ۔" اس  یرانھک ہاےیہ نامیاہّلل ےک ااصنف رپ ا ۔ ںیھمتایاثتب رک ن

 زسا نرں؟" اس ےن وخن ےس وپاھچ۔  ی ےنیاےس رفاومش رک ن"

 ںیہن اس ااسنن ےس ڑبھ رک وکئ دب بیصن ںیم وک رتک رکنر۔ ن ای لرک ےتکس و اس ےک ایخ اےس اعمف ںیہن"

 "۔ۓاج ای۔ اس ےک اوےن وک ہن او ا رک نۓاج اوات، سج ےک روجن وک ال روجن امن ایل

 ۔یھت اس ےن تہب نل اگل رک اکٹن اھچٹن  ی اطرئاہن رظن ابغ رپ ڈایل کیےن ا اشرٹل
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۔ اعمف رکنر۔۔" ان  ی ارمہح وک یھب"

ئ

 آراز رنم اوگ

وج اشرٹل ےک رٹک  اھکیاہک ارر وھپل وک رگےت ن ۔" اس ےن ڈنھٹے ادناز ںیمایرکن اعمف ارر رتک یھب ایرکن"

 رز ےس رک ےچین ےس احناثیت
کلی
 ےسیج  راہ اھت۔ اشرٹل ےک رھچے رپ ارسفنیگرگ یہ وطر 

ئ

زدنہ  اس ےن یسک اھچ گ

 اسنقن اک لتق رک ڈاال او۔

 "گنس آاتسں۔ اگنر اعمل ۔۔ ںیم ںیم"

 "۔ںولح ہلعش ایب اسز۔۔ ںیم ولح ہنیگن ںیم

 رہ زگراگ ںی یریم وفعتن

 ااہبم۔۔ امکل۔۔ ںیم امجل۔۔ ںیم ںیم

 تپگ اوں ںیم

 "تمسق اوں۔ ںیم"

--------------------- 

ےا اریر

ب 

ے

لکس

ے ئ
سک

ےارر اپاپ ےک اسھت ا
ي 

گ

ج

ي

ی

ی
۔ اب رہ نررسے ایاس ےن نرونں وک رہا ن راؤڈن ںیم کی۔ ایھت رک ریہ 

ےک اسھت  نشیراھک وفن لف راربئ ںیم زنیج ہک اس  ی یھت آےگ لکن آیئ ارر اکیف یھت رطف ڑبھ ریہ راؤڈن  ی
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" رپ راھک  کیا ۓےنجب اگل۔ وسا

ی

ت

ج

لی

ئ

 ۔ اینپیھت  ی ناکل اعایل کیارر رہ ا اھتاکل ےکاطس ےن بس اکزل وک "اسب

 راتفر آہتسہ رک ےک اس ےن وفن اکنل رک انس۔

 "ااھٹ ر ے ےھت۔ ںیہن ںوفن ویک ااہکں ےھت رفش ریم"

 "ا؟ری ے ر نایےالان وسال ںیھمت  اٹئ رپ وپاھچ ایگ ربگنن نیم وسال "ایک ہیے،رھپیلم اخومیش ںیم وجاب

ل ررک ایل اہں،اینپ
یلک ب
۔ اویئگ یوپٹس ےک اسھت کٹ رک ڑھک ارر ڑسک ےک انکرے ےگل پمیل راتفر وک اس ےن 

ےسج ےتنس  ،رطح ینس اسز  ی نڑھنک یسک ارر اس ےن اےنپ نل  ی نرڑ ںیئگ ںیرہل اس ےک رہچے رپ اجاجب وخن  ی

 ۔ ںی لب اھکےن یتگل ںایڑیا یہ

  "۔اریر اویگ اشلم رک ےک تہب وخیش ںیم زدنیگ وک اینپ ڑل ی ےھجم مت یسیج"

ےا

ب 

ے

لکس

ھاۂرا  اریےک اپس ےس زگرا۔ "ر اریوجش ےس  ارے اگلات ر ئ

م

ی

ب

ےلچ اگ۔" رہ الچات نرر اوات  رپاکن اب ںیہن ہی! 

 ۔ایگ

 "۔"ارر۔۔رکسماےن یگل رہ

ز ںیم ںیم"

ی

ز
ج 
س

ج

ن

ھاۂر ام

م

ی

ب

 ۔ایاک ااظتنر رکرں اگ۔" ہہک رک اس ےن وفن دنب رک ن رایسپ ی

 ۔رکسماےن یگل نہایارر ز ررہا

 ر"

ئ

  ۔ۓےس زگر رک آےگ لکن گ بیرق ۓالچےت او ۔۔" اس ےک اپاپ یھباریمت اہر اجؤگ
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 رہ یسک وک اس ےن اس زرر ےس ڑسک رپ رڑگا ےسیج ںراھک ارر اےنپ وجوں ےلت ےگل ویہپ ںیم ےن ومابلئ بیج اریر

  اوں ارر اڑان رھبےن ےس ےلہپ راتفر ڑکپ ر ے اوں۔ اہجز ےک ےیہپ

ےوھچڑا ارر رھپ رہ ا اس ےن اپاپ وک ےھچیپ ےلہپ

ب 

ے

لکس

 ۔یکپل ےک ےھچیپ ئ

ے۔ نر نن اےس اخبر راہ اھت۔رہ آج یہایہک اکرل اےکس اپس آ یھت الکس ےل رک لکن ریہ رطف ارمہح اینپ ینررس

 ۔یھت آیئ ینوی

ھاۂر تعیبط یسیک"

م

ی

ب

 "ارمہح ؟ ی ے 

  ے۔ کیھٹ ہک رہ ینتک یھت لکش اتب ریہ و اس  ی ۔" رہ اافلظ اضعئ ہن رکیت ہیاوں۔ رکش کیھٹ ںیم"

 " ے۔ ےھجم مت ےس ابت رکین"

 "۔ےھجم ولعمم اھت مت آؤ ےگ۔۔ اسحب ےنیل"

 "اوں۔ ایابت رکےن رکےن آ ںیہن اسحب ےنیل اس ابر مت ےن طلغ اھجمس ےھجم، ںیم ،ںیہن"

  ۔ۓگ رپ ھٹیب ںویھڑیس  ی رٹناپیڈ نرونں

 "۔راسپ آایگ ںیم ،ںیھت رامیب اھت مت ےس ےنلم۔ مت اکیف رھگ ایگ ںیم"

 "اھت مت ےس۔ ایاھت ارر ےھجم وخف آ ایےھجم اسنانھ ےن اتب"

ھاۂرے امیب ارر ںیم"

م

ی

ب

 "۔اواجےن ےس ڈر ایگ ر



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 812 

 " ہن رم اجؤں؟ یدلج ہک ںیم"

 ".ابوں ےس دممھ ہن رکر یسیوک ا ررینش  ی ارمہح.....زدنیگ ہاےئیہ رکین ابت ںیہن رمےن  ی ںیہمت"

  .ںیلسم ںنرونں ایلیھتہ ےن اینپ ارمہح

راہ  ھکین وک یہ نراہ اھت ارر اےس گل راہ اھت ہک رہ نررسے اعایل ھکین رطف ومڑے اےس یہ رگنن ایکس اکرل

 .یھت یسیج اخومیش اس  ی یھب اخومیش  ے.ایکس

 .ےس ابت رک ا رشرع انمبس اھجمس ںاہی ے. "اس ےن  ںیم ہکیارم ناعایل"

 .رلزےن ںیگل ںایلیھتہ تسویپ نررسے ںیم کیا اوں."ارمہح  ی اجیتن ںیم"

 .ےس وبال او ارمہح!"رہ رنیم ڑل ی ایھچ کیمت ا"

 .ےس وبیل راہ."رہ یخلت ںیہن نیقیاب اس رپ ےھجم "

ھچک رتق اگل رک ارر ھچک لقع اامعتسل رک ےک انھجمس  .ںیہمتںیہن یہ وک ںیھجمس ننوعا رکات اوں ہک مت اعایل ںیم"

ےنتک  ےےن ریم ن.اعایلابت یھت اعم یس ہیےےیل ےاھت و ریم رپروپز ایک اھت ارمہح!بج اس ےن ںیہمت ہاےیہ

ارر اےکن اسھت ھچک  رطح ابت رک اتیل ایھچ ےک اسھت زڈنیرف یاپ رکراےئ.رہ رصف اانت رکات ہک ریم کیرب یہ

.ےھجم ولعمم اوات ہک رہ مت ےس ںیھت اعم ابںیت ےیل ےبس ریم ہیاوات. یہیےاکیف 'ارر اےکن ےیل رتق زگار اتیل

ذماق اھت ارر اب ادنازہ  کیرہ ا ےیل ےہن رکات .ریم اسیا یھبک آ اجےئ اگ و ںیم اپ ےک دعب اس احتل ںیم کیرب

 دمر رپ وسال اےھٹ.ںیم ااسحس اواہک اےس سک دقر ربا اگل ہک ایکس ےباونہ ذماق اھت.ےھجم دعب ںیم اوا ہک رہ اکیف
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ےن ھچک  ناعایل .نکیلاتیاےس قبس اھکس ن رپ وسال ااھٹات و ںیم نیرادل ےریم ارگ وکیئ الم 'نکیل امام ےس ںیہن اینپ

ے وپےنھچ رپ اہک ہک ارگ ااسنن نرزگر ہن رک ے.اس ےن ریمایک ںیہن

ئ

ی
 
ہ
 ےکس و اےس ربص رک ا ہا
ی
 ایک . اےنس نرزگر یھبے

ہگج  کیاس ےن ا اوں.ںیم تہب آرام ےس ڑپھ اتیل اےس اتبےئ ریغب وج ہک ںیم یڈارئ راہ.ایکس ارر رہ اخومش یھب

آ  ںیہن نھک مک اوےن ںیم ہیےا.ریم ایگ رطح الیھک ولھکےن  ی ہک ھجم ےس یسک ںیہن اوسفس اجات یہ ہیےا اھک اھت ."ریم

 ".ہنم رپ ھجم ےس وھجٹ وبل ایگ یہ ےراہ ہک وج ےھجم بس ےس اچس اگل اھت رہ ریم

 ".اھت ںیہن یھب یآرخ ںیم اس ےک ےیل یھت یلہپ ےیل ےریم ہگج  اھک ہک"وج ڑل ی کیاس ےن ا ارر

ارر رہ وخن  ںیوھچڑ ن وک ےھچیپ ن ای یمہ اسر  اھک اھت ہک "تہب نھک اوات  ے اس رتق ہک سج ےک ےیل اس ںیم ارر

 ".وھچڑ نے االیک ےھچیپ آےگ لکن رک ںیمہ ںیم ن ای

 .رک اکرل اخومش اوا ارر رھپ وبال ہہک

بس  ہیاھت ہک مت  وخف یھب ہیےھجم  ارر اسھت یہ 'افہلص مک رک ولیگوک انم ول یگ ناھت ہک مت  اعایل نیقیےھجم  رھپ یھب"

ےآزام حالںیتیح اینپ او....مت ےن یھبک مت دنب دنب ڑل ی ہکن'ویکرک وکس یگ ںیہن

ئ

 

 .....ارر ارمہح!ںیمںیہن یہ ی

اب  ک  یھب ہیو  .ارر ںیمایرک ن بس ھچک رخاب ےسیک "ںیماوں ںیم وساتچ اوں ہک مت ےن "تہب ھچک رک یتکس

ررم  .....فیسر ںی ےک آس اپس یھب نارر اعایل ایوک ااکنر رک ن ناو؟مت ےن اعایل ایک ھجمس اکس ہک مت ہایتہ ںیہن

 "اھت ارمہح...؟ بس ایک ہی.ایےس رھب ن امتاغیپ وک مت ین اررںوین  ی

 .وک او یئگ ےنیاپلگ نپ..."رہ رر ن"
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اشلم  ںیم زدنیگ یرکےن ےس ےلہپ اھت.ارمہح امہر ںیہمت اھت ےسیج وخش ںیہن ےسیو رہ ا اےس رپروپز ایک ین اریر"

الات'ارگ مت ےن  تیج الےئ ارر رہ ںیہمت تیج ہک رہ اجرک ںیمہ ہاےیہ تمہ و اوین اینت اوےن راےل صخش ںیم

 کیھٹ یھب ہیاےس ڈوھڈن ر ے ےھت ارر  نرےک اف نرپ ہن ااھٹےئ اوےت....اعایل رےاجن ےک ایپ وسال ایکس

اےکس افنر  ہک ںیہمت یھت ںیہن رہ رہج کیھٹ ایاک اتب نمت ےن اعایل سج رہج ےک ےیل 'نکیلںیتیاتب ن راتہ'ارگ مت اںیہن

 دمر اک اقلت  ے ایکس کیرضررت وج اےکس زنن  ی وموجنیگ ااسنن  ی ےسیا کیرضررت  ے.ا  ی وموجنیگ  ی

 ہن وبےل۔ ایاگل ہک آےگ وبےل  ےنھکیرک رک اےس ن اکرل

وپر وپر ےس آوسنں کپٹ ر ے ےھت۔  ہک رہ اس ےک اسےنم رر ہن ڑپے۔ ایکس یھت وکشش رک ریہ کیسب ا ارمہح

یھاۂانل ز کیا

مئ
س

اعم  رھپ یھب ،یھت رپ یھٹیب ںویھرطح ڑیس اگل اےس۔ رہ اعم ااسنون  ی لکشم ںیہن نہایآوھکنں وک 

ے راھت ار ایرک ن ںایاس ےک نھک ےن اےس امن ،یھت گل ریہ ااسنن ںیہن

ج

ب
ےاس ےک اپس رک رک ونھٹگں ےک لن 
ی 
ھ

ی

ئ
 

 ڑپات اھت۔ اانت وحہلص ںیہن ہااتہ اھت، نیل وک یج ےنین رک اےس یلست

  ے۔ ےس یتٹیپ ناینب سج اک ڈڈنھررا تمسق اینپ رہ تمسق اک رہ ااہلم یھت ایک

رنم انب  نہایاےنپ ادناز وک دح ےس ز ےیلےےکےاسےےنےاکرل"ےـ ے ایاہں ہہک ن ےک ایل یوک اشن اریےن ر ناعایل"

 ۔ایل

ےن الان رخ  ریٹوینویےاگل ےسیج اسینس رک اےس ا ہینابرہ  نکیل ،یھت ابت ولعمم اویکچ ہیاےس   ےعیےک زر اسئ

 او۔ رطف ومڑ ایل آشت اشفں ےک ننہ  ی
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نےاگ۔۔  فیلکت رنلمع اےس یئن  ای ارمہح ! اب وکیئ او۔۔ نکیل ایک احتل ںیم ذینہ یھب یسک ہلصیف ہیاس ےن "

 "او  اں ارمہح ؟ مت ھجمس ریہ

 "اوں۔ رایت یھب وھچڑےن ےکےیل ریٹوینویےاو۔۔ ںیم ھجمس یکچ ےلہپ ےس یہ ںیم"

رہ ھجم ےس  انہک ہاہ راہ اوں ہک سج احتل ںیم ہیرصف  ۔۔ ںیمہن وہک زیلپ ےسیوک اس ابت ےس دصہم اوا "ا اکرل

رک  اس رپ ایک فیلکت یئن ۔۔ اب وکیئیھت اویئ ںیہن ےلہپ یھبک وج ایکس احتل یھت یسیا کیرک راہ اھت، رہ ا ابںیت

نروخاتس رکات اوں ہک اس ےس نرر  ہیمت ےس رصف  اگل اتکس اوں۔۔ و ارمہح ! ںیم اس اک ادنازہ ںیم زگرے یگ

 "و۔۔ وکشش  ی رانہ ۔۔ اب مت ےن ھچک رکےن  ی

 ے۔ ریمایک ہلصیف ےن کیھٹ ن ے، اعایل ڑل ی ایھچ کیا اریاوں ہک ر ریتھک نیقیےہیےرک ا۔۔ ںیم ےھجم ھچک ںیہن"

ھاۂرے   ے۔ ںیم لمع رپ نھک ارر رشدنمیگ کیا کیارر ےبروقافہن ےھت۔ ےھجم اےنپ ا اسرے لمع زجابیت

م

ی

ب

ےن 

 راولں ںیم ےنیبس ھچک ابتہ رک ن ںیم ہکاہک اجات  ے   ابرے ںیم ےریم ۔ اپاتسکن ںیمین نرتس وک تہب فیلکت

 نب رک رگیت رپ یلجب ںوخویش نررسرں  ی  ے۔ ںیم لگن یتیل ںرراینش یاوں وج اسر یہرہ ایس  ےس اوں۔ ںیم

 "اوں۔

۔۔؟" اکرل ےن ےک اپس  ںی نارر اعایل اسیئ ا،ریر ے،وج ریم  ںی ںیہن اپاتسکن راولں ےک اپس رہ آںیھکن ایک"

 ےس وپاھچ۔  یگتہب دیجنس

ل وھپٹ وھپٹ رک رر ن ایےن رس اکھج ن ارمہح
یلک ب
  سب اب۔ وک یھت ےنیرہ 
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 ہن اتنس و ںیھمت ناعایل رڈگناکیارگ رہ ر ،ایک ےن سیم اجاتن اوں ہک ںیم "ںیم ،اھکیےن تہب وغر ےس اےس ن اکرل

 "ـےل رک اانت خلت ہن اوات

 "۔تمسق یھت یریم یہیاو ا اھت  یہ ےسیبس ا ہی"

 "اوات  ے۔ وساتچ۔ بس امہرے اےنپ اوھت ںیم ںیہن تمسق ےک ابرے ںیم ںیم"

ھاۂر او ۔۔ ںیم مت ھجم ےس ھچک انہک ہایتہ"

م

ی

ب

 "اوں۔ رایت رطف ےس المتم ےک ےیل ی

 "ہک ھجم ےس نرر رانہ۔ اوں۔ رصف اانت انہک ہااوں یگ قح نار رصف ںیم المتم  ی"

 ۔اس او ایگ ارمہح ۔"اکرل نیھک مہ نرتس  ںی"

ارر اکرل  اویئگ یےگ و ااھچ ر ے اگ۔" رہ اھٹ رک ڑھک ںی۔ مہ اس رپ لمع رک ںی ںیہن ۔۔ اب مہ ھچک یھبںیہن"

 ۔ۓاج اہجں پھچ رک رہ ھٹیب وکےن وک ڈوکڈنےن یگل ےسیا ۔ ارر یسکےس آےگ ڑبھ یئگ یانب زیت ےھکیوک ن

اھت۔ رہ اس ےک اسےنم اہھت وجڑ وجڑ رک  نانا وک بس ولعمم اوایگ ےعیھچک اسنانھ ےک ذر ،ےعیاس ےک ذر ھچک

 ۔ ۓاجن رپ رمح اھک ررےت ر ے ہک رہ ان  ی

 

ز آاجںیئ اجن ےک اسھت ھچک ہن رکے۔ ان اک سب ںیہن ۔۔اینپ

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 ۔اتلچ اھت ہک اڑ رک ام
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 ۔ اےنپ نل وک رہ نفک ںیمایناسنھ ن ںیم ےس زنیم تنم امستج ےن ارمہح وک رشدنمیگ ےک ررےن ارر ان  ی ان

ارر نر نن نانا اس ےک  ریہ ی۔ نر نن رہ رتسب رپ ڑپیھت ہایتہ التبم رانھک ںیہن ںیم تینانا وک اذ ،یھت یکچ ٹیپل

اوھنں ےن  و رہ اسےنم وموجن اوےت ےسیج آھکن یتلھک ر ے۔ اس  ی ےتھکیاٹپ رپ استک اےس ن اسےنم رےھک پیل

ے

ھ

ب لك

ےاس نرران 
 
ی

ارر  ۔ ونغنیگتقشم یھت اتہب اجن ویل ہیے۔ اس وبڑےھ صخش ےک ےیلںیکپھج ںیہن یھب ں

ی ےتنس ر ے۔  ریہ رہ وج ڑبڑبایت ںیم ےباویش

 
ےاہھت ااھٹےت ارر ررےت ر ےت۔ اںیھن ابر ابر ناع ےک ےیلرہ رہ

ےنگل   ںیم رہ اجن ینک نہای۔ ارمہح ےس زرہ اس رپ اکررگ اثتب اویگن رہ اےس امر ر ے  ںی اھت ہک وج وھپںیکن نیقی

 ،ایوبل رک ناھک ،ایاھک رک ناھک اںیھن ،رتسب ےس اھٹ یھٹیب ےب اثمل تبحم ںیم ااسنن  ی رےےگل، و ارمہح اس ایپ

تبحم وک  یتبحم ےک اصقنن رپ نررس کی۔ اس ےن اانااکرہ نب یئگ ایھچ کی۔۔ رہ اایسنہ رک ناھک ،ایلچ رک ناھک

 ے۔  اج ریہ ہک رہ الکس ےنیل ریہ ارر اسھت اسھت نانا وک ناھکیت آیئگ ینوی۔ رہ اہننوھ رک ایاجےن ن ںیہن اصقنن ںیم

  ۔ اب اجب رپ۔۔ ے۔ اب نیٹنیک اج ریہ یریاب رہ الربئ

اس اک وخن وچنڑ راہ  ے ارر اس ےک مسج  ہار ارطاف ےس وکیئ ےسیج اواجیت یسیرہ ا رےتھک یہ ںیم وفن وک بیج ارر

 ۔ ںی اج ریہ اویت اخیل ں اایل یوخن ےس رھب ںیم

اپےن رپ وہج  وکت ے۔ ارر اےس اےنپ دصقمایح یئگ وھبےل ہک رہ راہں ڑپےنھ ےک ےیل ںیہن اھجمس ا یھب ہیاےس  نانا

 ۔"اہکں رہ اپےت  ںیتہن ر ے و "دصقم ایح یہ تبج ایح ۔ رہ نانا وک ہہک ہن یکسہاےیہ ینین

 "۔ ے ارر الہار یھب یتیزمکرر رک ن یہ ےسیٹنم دعب اےس وفن رکےت ےھت۔ "تبحم ا رہ دنپرہ سیب نانا



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 818 

 ہک ےب یسب ۓآپ وک ولعمم اواج دی۔ اشو وسےنچ یتگل یتنس اویت ےک ڈر ےس رلز ریہ اوہنین آراز وج یسک ان  ی رہ

یے رےایپ ارر اےنپ یسک ےسک ےتہک  ںی
ب
ےےک 
ی 
زز

ج

ع
 ےک ےیل اپےت، یسک آپ راہں وس ںیہن ےیل ےاتگل  ے۔ ریم رانہ اسیک 

 ںیلم آپ وک رصف "تبحم" ںیم یالھکڑ ےسیڈاال، ا یھب اارر آپ وک وتج یئگ اہر یھب ںیم ،اپیئ وس ںیہن ںاہیےےںیم

 زدنہ اوں۔ رصف آپ ےک ےیل اوں۔ اہں ںیم زدنہ یھب ارر آپ ےک ےیل یئگ رم یھب ےک ےیل یسک ےگ۔ ںیم

--------------------- 

 ۔نڑلاک  ے اعایل کیا

 رعب ےک اطلسن اس۔ 

 ےک امجل اس۔ نااتسن

 رفامن اس۔ آامسین

ارر رہ  ںیھت اٹہ ریہ ںیہن ںیرظن ۔ رہ اس رپ ےس اینپاھت، رصف ارر رصف امام ےک ےیل اشرٹل ےک اسھت آایگ رہ

وسٹ آڈر رپ  نیرتہب ےیل ۔ امام ےن اس  یآرام رکںیل ری۔ رہ ہااتہ اھت رہ ھچک نںیھت اپیئ ںیہن ےس وس یھب کیھٹ

 یوھبر اھتارر اس  ی ایااٹسلئ ونبا ےس اس اک ریہ رڈنوج ،یھت ابدنیھ اٹیئ اھت، اےنپ اہوھتں ےس اس  ی ایوگنما

 اھت۔ وچم ایل یابر یآوھکنں وک ابر
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ھاۂرا ایخ ےک ےیل فیرعت نسح  ی"

م

ی

ب

ملف  ےل ارر اینپ ھکین رٹکیڈارئ وکیئ ںیھمت دی ے۔ اش اکیف یہ انیرک ن شیپ ل

ہک رہ  ںیھت  ے۔" رہ ہایتہ ملف رکین نشکیا کیےلہپ ا اتب نرں ںیھمت ےلہپ یہ ںیھمت اسنئ رکےل۔۔ ںیم ںیم

 رکسمانے۔

 ۔ایرکسما ن امام ےک ےیل وھچڑ نرں اگ۔" رہ اینپ ینویرضرر ملف رکرں اگ  اوا و ںیم اسیارگ ا"

اۂرٹلاہیوھچڑ نر۔۔  ینویےیھب ہااو و ایھب مت

 

 رہ ولں یگ ںیہیےیھب ۔ ںیمڑپاھیئ ر ے یگ ےک اپس راو، اویت ںس

ھاۂرے اسھت، مہ الان رھگ ےل ںیل

م

ی

ب

ل۔ 
گلللل

 

 

ذرا ان  ،ےک ولگ تہب وخش االخق اوےت  ںی ونیاج ا  ے، انس  ے اسن رم ونیےگ، ےھجم اسن رم وھگںیم ن ای مہ

 " ے۔ رصف اوفاہ یہ ای ے  یہ اسیا ایک ،ےس لم رک آںیئ

 "نب اجؤ؟ رریہ ہک ںیم  ںی ہایتہ رک "آپ چس ںیم نہپ راہ اھت ان ےک اسےنم ھٹیب رجاںیب ہرکسماےن اگل۔ رہ ایس رہ

  "اوں ہک مت رہ رکر وج مت رک ا ہا ےت او۔ ہایتہ ہیےاس ےس ےلہپ ںیم اہں۔ نکیل"

 ۔ایہااتہ اوں۔" رہ ڑبڑب وخن وک متخ رک انیل ںیم"

ان بس  اش ا اکٹ رک ڑھکا اھت۔ ےلہپ رہ رکسما رکسما رک بس ےس اتلم راہ ےسیج ںایوتسن ےک اسھت نا وگل دیفس کیا رہ

وخوصبرت  ےس)وج اینت ںاو، رھپ رہ دنچ وخوصبرت ڑلویک وخاشہ ریہ یبس ےس ڑب  ی زدنیگ ےس انلم اس  ی

 اکلم رک ےک یہ اوں ارر اںیھن ر ےانبےن ےک دعب رفتص ےس ان ےک صقن اکنےل اجےت  اںیھن ےسیج ںیھت
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 رھپ اےس رس کٹھج رک وخن وک ےننس ےکےیل رکات راہ اھت۔ رھپ رہ رصف اتنس راہ و وبانل وھبل ایگ او( ےس ابںیت وھچڑا ایگ

 ۔ن رک ا ڑپا رھپ رہ وخن وک اگل رک ےک اس وتسن ےک اپس آرک ڑھکا اوایگوموج

 یلیرخن یسک اکلہ اس لب اھکیت ںایھڑیس ۔ اول رک رکاؤن ےس نر ارطاف یلھکتہب ڑبا اھت۔ ارر تھچ تہب اریچن اہل

 ںویرپ  ی دینرر دج ںوگل ابوکل ای رطف یلکن ارر اہل  ی ںیھت اررپ اجریہ رطح رہلایت رہل  ی ،ایتھٹ وپاشک ںیم  ی

۔ ےتسنہ، رکسماےت، ےب ںیھت راشتک ےس نال ریہ اشنےاک ااسحس اینپ اتیمہ  ی ومدجیگ اینپ ینب ،ےس  یجس

اگؤن  ہایس سج ںیم یھت ابینکل کیوصرت رھکبے ڑھکے ےھت۔ رصف ا  ی ںرکفے رظن آےت ولگ، وٹویل

رطف  وصخمص وکےن  ی کیرس رک رک ےک ا ارر ےچین یھت ارر اےنپ  انخ رتک ریہ یھت ایلیک ڑل ی یوبلمس ڑھک ںیم

 ے ہک رہ  انخ اھکےت اھکےت وخن وک  ڑبھ یکچ دشت اینت ےک ااظتنر  ی راہ اھت ہک یسک اتب۔ اس اک ادناز یھت ریہ ھکین

 ۔ڈاےل یگ انڑیھ یھب

 ۔۔؟" اشرٹل اس ےک اپس آیئ نڑھکے او اعایل ںویک ےسیا"

 دشت۔ ۔ اف اس ےک ااظتنر  یرپ اھٹ یئگ ڑل ی اگؤن رایل ہرظن اررپ ایس راہ اوں۔" اس  ی ھکیبس ن ںیم"

 "رکر۔ تم۔ ولم ارر ابںیت وھکیمت ن"

 "۔ ںیہن ان بس وک اجاتن یھب  ںیم"

نروتسں ےک اسھت وھچڑ  اینپ و ںیھمت ارر ںیم ںیم اپریٹ  ںی ۓابر آ تہب ےس ولگ یلہپ ںیہن یھب ی"ہ رضرری

 "۔یھت رک آیئ
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 ے ںاہیےںیم"
ہ
 ےڑھکے ر
اۂہااتہاوںی

ج

 "اشرٹل۔ ي

 ز کیھٹ"

ج

ں

ہ ک
ل

تھچ  ںیرظن اس  ی ،یگ ےس اس اک اگل وھچ رک اشرٹل یلچ ڑھکے ہن رانہ۔" رنیم رین نہای ے 

نج ےس ےگنٹ ےمقمق لج ھجب ر ے ےھت ارر رھپ رہ اسرے ےمقمق ھجب ےئگ  رپ اج ںیکٹ ںویرکلٹس ڑل یبمل یبمل ےس وھجیتل

 ےسیج اشلم اویئ ےسیا اس نارئے ںیم ایھ۔ ارر رھپ ڑیسنارئہ انب رک رکچاےن ںیگل ںایڑل یتہب اسر ارر اینت

 ںویاو۔  وکاج ےنیل رہ زیچ  ی وپاشک ن ای اوں ارر اس  ی رپ وھگےنم یگل ںویڑیا دشت ےس اریچن ہنیسح یلیرخن

 وک ارر تھچ وک یھب اررویرھپ ن ایل ٹیسھگ اےنپ نارئے ںیم ارر اںیھن وک اجایل ںوپاشک ےک انکررں ےن ابوکلوین

 ۔ اس ےن رس وک اکٹھج۔یل لانہ ٹیمس رہ ےش ےن نارئے ںیم وموجنارر رھپ راہں 

اس رکچ وک اس  بیےس کلف  ک نت اجےن ےک رق وک ومس راہ اھت۔ زنیم اج راہ اھت ارر اےنپ ادنر رہ زیچ ڑباتھ یہ نارئہ

 ۔اھکیےن وخف ےس ن

اھت۔۔ ہہقہق رھپ دنلب  ںیہن راہں وکیئ ،اھکیاس ےن رگنن ومڑ رک ن ،ایرھبا ہہقہق اس ےک اکونں ےس رکٹا زناتک

۔ رھپ رکےن ںیگل ناشیاےس رپ ںیآراز اوا ارر رھپ رہ رطف ےس ہہقہق دنلب اوےن ےگل۔ اےنت دنلب وہقہقں  ی

 ۔اوایگ یزاایتم ہہقہق ان بس ںیم کیا

 "اک۔ ارشبردیل "

ھاۂرا بیصن اواں ںیم اریچن یھب مت ینتک"

م

ی

ب

یے ےاک اھت۔ مت نرونں ریم ٹیامررگ ر ے اگ۔ ےسیج یہ یتسپ اڑول۔ 
ب
ے
ی 
زز

ج

ع
 

 "او۔ ںیہن ھچک یھب
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اھچ  ا۔ ادنریھلگ اویئگ ںرراینش یاسر ۔ اہل  ی۔ بس وھگےنم اگل ارر رہ یھبےک انکررں ےن اےس آایل وپاشک

 اک اشنن ہن راہ۔ ررینش ۔ اکانئت ںیمایگ

 "اقمم  اولعمم  ے۔"

دنبےھ  ۔ اس ےک اہھت ریپیھب  ی ارر زدنیگ یہاہ وھچڑ ن  ی رمن  ے۔ اس ےن ررینش نامیابا کی۔" رہ ایاشفر"

ررح  اینپ ارر اںیہن اافلظ ےٹیمس ہ۔ اس ےن بس اپزیک ی یرایت ناع  ی ہدیربزگ کیاس ےن ا ارر ہنم یھب  ںی ۓاو

ارر اےنپ ڑکجے روجن ارر آزان  یوخن وک ن دیون رکےن  ی ناشن ادقس ایب ےک اقمم رپ راھک۔ اس ےن اشونں ںیم

 ۔ایابعنت رپ املئ اپ  ی انایگیئ ررح وک اہلل ظفل  ی

ابعنت ےک اس  اس ےن رھپ یھب ،لخم اویئ ابعنت ںیم وج اس  ی ین انسیئ بیہاپ اےس اےنپ رق  ی ومت

 سج ےک ےیل ،یھت اخص ناع رکین کی۔ ارر رھپ اےس اس صخش اک  ام ےل رک اایرےبت وک ررح ےس لکن اجےن ہن ن

 ۔ ارر اےس اس  یدی۔ اشےگ۔ ارر رس یھب اجںیئ ےیاکٹ ن ۔ اس ےک اہھت ریپیھت رطف ڑبھ ریہ ومت اس  ی

" اپ اکچ  ے ارر رہ "تقیقح ی۔ رہ اشفرایامہس وھپوکنں ےن ًاعطق ںیہن ۔ اےس ومت ےک رپراونں  ییھت رپراہ ںیہن

 ۔اگ ںیہن ۓالٹھجےاےسےرہےابےـ ے

۔ اس رظن آیئ ٹیلج اےھٹ۔ اےس امررگ ےادنریھ ہن ےنھجب ےک ےیل رپ ہاکب ڑپے ارر یھبک ڑویر  ی ےادنریھ

 "۔ ںی امام یہ ہی"اہں اھکیےن رس وک اکٹھج ارر رھپ ےس ن
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اقمم  ک ہن ال اکس۔ اس  کیا رکچاےت وخن وک ارر اںیہن رہ نارئے ںیم اس ےس ٹپل اجےن وک ہااہ نکیل اک یج اس

ارر اس اک الان   ںی ۓاجاجب اکےٹن اگ آ  ےک روجن ںیم ٹیہک امررگ اھکی۔ اس ےن نایےن وخن وک ےب سب ارر الہار اپ

آ ا  تمہک اس ےس دنچ دقم ےک افےلص رپ ایق رک رکب ےس ابلبل اوراہ  ے ارر اس ےن وسحمس ایک ھکین ہینل 

  ے۔ اج ریہ رطف اھبیگ اےنپ ہطقن زرال  ی  ے۔ رہ زیچ رشرع اویئگ

 ۔ینس آراز اس ےن یھب یہ " اینپ؟ایاپ ہک آپ ےن ایک آپ ےن اجن ایل و ایک"

اےنپ اسرے اشنن وھکنرں اگ۔۔ بج  ؟" اس وسال اک وجاب ےھجم ہن الم و ںیم ںیم زدنیگ ایاپ امام! آپ ےن ایک"

اواگ  ایک اسیرطف۔۔ ارگ آپ ےن ا  ی ارشب۔۔ ردیلیھت ہاہ  ی و آپ ےن سک رطح رپراز  ی ںیھت آپ رم ریہ

اواگ۔۔  ارگ آپ رمےن ےس ےلہپ اےس  وسانچےہن روھکں ےھجم اس ابرے ںیم ایآپ وک روھکں  اےنپ نل ںیم و ںیم

 اساتچ اوں ہک آپ  ی  زدنہ اوےن رپ رہ ومت نب رک  ازل ہن اوات۔۔ اب ںیم ےو ریم ںیتیاےنپ ادنر ےس اکنل ن

اکانئت وک اےکس نھک رپ اانت  ینب اھت۔۔ ااسن ےک ےیل اھت ارر آامسن وک آرگ ا ہاےیہ وک ٹھپ اج ا ہاےیہ نیمومت رپ ز

 "۔ہاےیہ یہ  او اممت رک

 ااکس نم ٹھگ راہ اھت۔ رہگے رہگے اسسن ےل راہ اھت رھپ یھب رہ

۔۔ رہ یہ کیرہ رصف ا۔۔ لگن یل تبحم یھب یاوں۔۔ اس ےن ریم اک دماح اوایگ اقتیلب  ی ارشبردیل ںیم"

انگہ  ہیےرضررت  ے ارر ںیم رغرر  ے ہک ےھجم اس  ی ہیاوا۔۔ اےس  رک ےک اصرب ںیہن نل وک اخیل یہ کیرصف ا

رکرں اگ  رک ا ڑپے و ںیم االعن یھب اس ےک اوےن وک ہن او ا رضرر رکرں اگ۔۔ ےھجم وکیئ  رضرر رکرں اگ۔۔ ںیم

 "!۔۔ ارر امام ابپ ںیہن وکیئ اریم
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 ۔۔ای!"اشرٹل  ےن اس اک اش ا الہ ناعایل"

نے راہ اھت۔۔ رھپ اشرٹل ےن اس اک  ںیہن اےس ھچک انسیئ ۔۔ ایکیھت رہ ھچک وبل ریہ اھکیاس ےن اشرٹل وک ن 

اکچن  رٹے ااھٹ راہ  ے۔۔ راہں اکچن یہ یرگ بیےک رق رںاس ےک ریپ رٹیہک ر ایاپ ھکیارر رھپ رہ ن اہھت اھتم ایل

ں اس رپ یمج  ی ڑل ی یڑھک ںیمے۔۔ ابینکلںیھت اویئ یاس ےک رخ ڑم رھکبا اھت۔۔ ھچک رگنںین
 
ھی

ك

ج

ب

 ۔۔ںیھت آ

 اھت۔ ایےن  انخ رتک ا دنب رک ن اس

ےک آےن  تمایق وپھچ راہ او ایک ےسیج  اھکین ےسی۔۔ارر اس ےن اشرٹل وک الج اںیھٹ ںایڑل تھچ ےس وھجیتل 

 ؟آ یئگ تمسب ایق ای۔۔ےک آاثر دعمرم او ےکچ  ںی

 او؟ اشرٹل ےن تقفش ےس وپاھچ۔ کیھٹ مت

۔۔اےس اوسفس دبل  ایگ ںاو اکچ و ارانہ ویک اہں ہن ہہک اکس۔اےس اوسفس اوا بج بس ھچک متخ رکےن اک ہلصیف رہ

 ۔۔ایگ ایاغبل آےن ن ںوک ویک رپ ررینش ے۔۔ادنریھںیئگ یرک ن ںرھپ ےس ررنش ویک اوا ںیعمش

 ےن رپ۔۔۔ ہطقن زرال ےک ٹم اجےن رپ۔۔اےس نھک اکانئت ےک رھپ ےس آابن اوےن او اج اہں

ےنلچ اگل   ےسیا ارر رہ اس ےک ےھچیپ راھک ارر اےس اےنپ اسھت ےل رک ےنلچ یگل یہ ےن اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم اشرٹل

  ہن او۔۔ یہ راےس ھچک ارر رکےن رپ اایتخ ےسیج

 ...نڑلاک  ے اعایل کیا "
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 ...ناع اس یئگ ین الھب

 ...ےکچ رچاغ اس ھجب

 "ےس زرال اس۔۔۔ رعرج

                 ✡      ✡      ✡ 

۔ پھچ رک ررےن ےک ےلغشم وک اس رغاقب او یئگ ان ںیم ہن اہب ارر رہ وخن یہ امرٹسچن اس ےک آوسنؤں ںیم اسرا

ارر نن وک  یتیامتم رک ن یڑھک ںیم رہ ڑھک ی  ے۔۔ راںیت اجیت رفض ابعنت او وج دعب از وہب  ی ےسیج الان ایل اسیےن ا

رہ  دیہک اش ایانف او ا رشرع رک ن ےن ندنھ ےک رپنرں ںیم ںآوھکن یلیگ ۔ ایکسانب ایل ہعیاک ذر ےنیاس ےن نوھہک ن

 یسک دیاو۔۔ ارر اش زجعمے ےن وخن رپ ااکس  ام وھکلا ایل یسک دی۔۔۔ اشںیہن وج رہ راہں اھت یہ اس ےک سکع وک اجںیل

ڑتپ  آامسن  رفاق زنہ  ی یسک وک او۔۔۔  ارر ںیہک ےنیل اےس یھب ریخ ناع  ی یئگ امیگن یلہپ ںویدص  ی اترک ادل ای

 دیاو۔۔۔ اش رک الیئ رتمح ایٹھک یھب  ک اج رک راسپ ےتٹلپ اوےئ اس ےک ےیل

 ارر اےنپ نل ےک اقمم وک یتلسم ریتہ اگل۔۔ رہ اس اجپ وک یتنس ےنین  ام اک اجپ انسیئ نرہ رطف ےس اعایل اےس

یے اکپر نب یئگ استع اےکس   ام  ی۔۔ رہ ریتہ ی

 

 ے۔۔۔ رہ س
ئ
 اس  ی ہ ہ

اےس ےنلم راال اھت  ا  سج ےک وثاب ںیم ،یرشرع رک ن ڑپینھ حیبست ۔۔ اس ےن اس ےک  ام  یڈلھ یئگ ںیم وصرت

  ۔۔ااعنم ںیم

 ۔۔این اسنانھ ےن اجےن ںیہن ۔۔نکیلیھت ارر راہش اک ااظتنم رک یکچ رہم ےک آےن ےس ےلہپ رہ ںیہک یڈیل
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 راھک اہمترا، اےکن آےن  ک ااظتنر و رکر۔۔ لےب رمرت ہن ونب اوہنں ےن انتک ایخ یسیا

 ۔۔۔۔ تہب رشدنمہ اوں ںیمںیم رک ا ہایتہ اسانم ںیہن ااکن

اوات  ایک ایل ھکیرک ےک ن ہلصیف ریغب مت ےن وشمرہ ےیک ،نرں یگ اجےن ںیہن ںیہمت اےکن اسےنم رشدنمہ او ا ںیم مت

 " ے۔۔۔ اویت یھب الھبیئ یامہر یھبک ںیم ن ےنیلام  ے۔۔۔ نررسرں  ی

 ۔۔وموجن ںیھت رہ نرونں اسنانھ ےک رمکے ںیم ،،او یگ بیصن ےھجم الھب اہکں الھبیئ اب

  ہن رکر ،اواتکس  ے ھچک رتہب او اجےئ۔ یطلغ ی ے نررس  ی یطلغ کیا

 ہن او اجےئ ۔۔ یطلغ ینررس ہک  وکیئ وسچ رک رک یئگ ہیارر  یےس سنہ ن یخلت رہ

 ؟یھت اہک ارر مت رھگ وھچڑ رک اج ریہ ظفل ںیہن کیےن ا ںیم

 اےنپ اسےنم اھٹب رک وپاھچ۔ اےنپ رمکے ںیم رہم ےن اےس رات ںیم ینن ڈیل اےلگ

 ںیرپ رظن سک زیچ آراہ اھت ہک رمکے  ی ںیہن ھجمس ںیم ااکس رس اکھج اوا اھت ارر اس  ی و ربا ایک یہیاہک"  ظفل ںیہن کیا

 اکٹےئ ۔

اوات،  رہج ےس ںیہن ااسنن  ی کی۔۔۔ اہجں ھچک طلغ اوات  ے راہں رصف اایک ےن یھب ارمہح ھچک ربا ںیم ںیہن

 اویت یسب ریچ اس اضف اک وج اعمرشے ںیم اس اموحل اک ،ارر ںیہک اہھت اوات  ے، ںیہک اس ےک ڑبرں اک یھب ںیہک

   ے



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 827 

 زیلپ ہن ںیہک ےسیا آپ

ملسم  ے ارر  امں ریغ  ے سج  ی ھجم ےس ےک رہ وکن ڑلاک  ے ےسج ارمہح دنسپ رکیت یھت نانا ےن ابت  ی اہمترے

 اگل۔ ان اک ادناز ارر ہجہل ےھجم ااھچ ںیہن ابپ اک ہتپ ںیہن

  رکاتکس  ے ابت یھب یسیا وکیئ ےک ےیل ےٹیب ےریم

 ۔این وجاب ںیہن وکیئ ےن اںیہن نھک اوا نس رک ںیم ےھجم

 ہیارر  یھت ہایتہ ںیہن ہیےارر ںیم ڑپے یگ وک ااھٹین نرھپ ےس اعایل فیلکت یو اسر ابت اےگڑبیھ یھت اجیتن ںیم

 وج اب اوا یھت ہایتہ ںیہن یھب

 اوا او ےسیج اسیامں ےک اسھت ھچک ا رپ نج  ی اوےت  ںی تہب ااسحس  ے بس یہ امں ےک ےیل اینپ ناعایل ارمہح

  ااسحس او اجےت  ںی ےک اسھت و ےچب ارر یھب ٹیامررگ

اس ےک  ےک نرتس او ھچک یھب ناھت ہک مت اعایل ایاتب ھچک ںیہن اس ےیل ےک ابرے ںیم ناعایل ےن ںیہمت ںیم

 ارر رھپ اتبےئ ریغب  ی یےس اشن ٹی ے سج ےن امررگ وک اوات اس اک ابپ ردیل ےٹیب ےو نھک ریم یتیاسےنم ہہک ن

وک  رطح رادیل  ی اونںویابلکل ن یھکین یھب رہ احتل ےن اس  ی ںیم رم یئگ ٹیامررگ نھک یتہس اےلیک وھچڑ ایگ

 ۔ایامےنن ےس ااکنر رک ن وک الان اٹیب نےن اعایل ارر ردیل رھپیت ڈوھڈنیت

  تہب ربا الھب اہک اھت الماقت ںیم یےس اس ےن آرخ ٹیامررگ

  وک اےنپ دصقم ےک ےئل ڈوھڈن راہ  ے ناعایل ارر اب ردیل ایھٹ ےک رکنار رپ اس ےکذمبہ رپ ایلگن اس
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  وخن رغض ااسنن  ے کیرہ ا اگلؤ ںیہن ےس وکیئ ناعایل اےس

  اھک  ے ۔ رطسرں ںیم یآرخ  ے ایکس یڈارئ  ی ٹیاپس امررگ ےریم

ےھجم اتگل  ے ھجم ےس دب رت ولسک اس ےس  ںاےنپ ابپ ےس ہن ےلم ہن اجےن ویک یھبک ناوں اعایل ناع رکیت ںیم

 رکے اگ

 اوا۔ ارر رھپ ریہ ایک ناشیرطس ےن ےھجم رپ اس

 ۔ارمہح او ایگ تہب نیھک ناک ڈر اھت اعایل سج

  او ایگ وکن اجن اتکس اھت ہک انتک نیھک نہایےس ز ارمہح

  رک ا ہااتہ  ے یےس اشن اریر ناب اعایل ارر

 رک راہ  ے اس ےن وفراً اہک کیھٹ رہ

  وکشش رک راہ  ے رکےن  ی کیھٹ دیاش اہں

  رفہتش اریم ناعایل اریم

 ریہ اخومیش رمکے ںیم رین ھچک

 اوں امں اوں  ا و امترے اسھت تخس او یئگ ریہ رطح اج یھب لک  ی ںیم ںاہیاہمترا رھگ  ے مت راو  ہیےرحباحل

 امں وک اعمف رک نر۔ کیا
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 ایابت ےس آپ ےن ےھجم ےب ومل رک ن اس

 ۔ اس اک نل تخس او ایگ دیرگم اش ایوک اھجمس نےن اہمترے ےئل اعایل ںیم

  رہم ےک اہھت وچم رک اھٹ یئگ یتخس اھت وسچ رک ڈیل او ریم نل

راسپ آ  اریو ر  ے نر نن راہں ریہ اج ا ہایتہ ےس یلچ ںاہیےک آےن  ک  اریرگم ر رھگ ہن دبل یکس ہااہ رکیھب رہ

 ارر رہ نرتس ےک ٹیلف  یھت یکچ

 ااھٹیت ںیہن وفن یھب آیت ںیہن او آن النئ یھب یئگ ںراہں ویک مت

 رک یکس ااکنر ںیہن ےن دنچ، نن اسھت رےنہ اک اہک ںیم میرم

  ےگ ںیھکیاجؤ رھگ ملف ن آ

 دنچ نونں  ک آاجؤں یگ  ے ںیم کیھٹ

  وک رپوپز ناعایل ےن ںیہمت  اراض او ےک ںیم مت

 " -یھت  ی ےس ابت ںیہن ےک العرہ یسک ےن  اسیئ ںیم ،ایاتب وک ںیہن دعب یسک  ی رکےن

 "- امعمہل  ے اہمترا ذایت ہیےاریر اویگن ں اراض ویک  ںیم"

 - یھت تہب وخش گل ریہ اری" ر--رھپ یھب"

ھاۂرے ےئل وخش اوں ںیم وسانچ ہاےئیہ ںیہن اسیا ںیھمت"

م

ی

ب

ے کیا مت ین -

ی

ی

ج

ب
ےاک ااسنن اک ا
ئ 

اۂب

ج

 "-ایک چ
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 "- یھب وک ےل رک ررس آؤ ارر ںیھمت نایلع اپاپ ےن اہک ںیم"

 "-  ے کیھٹ"

ھاۂر ںیم"

م

ی

ب

۔ اوہنں ےن اہک ہک ارمہح ۓاوگ اےنویلف رپافرسنم ےک اسھت  ارر رہ سنہ سنہ رک ن ابںیت یےن 

 نل ںیم ےاپاتسکن اےنپ اپس رےھک اوہنں ےن اہک ہک ریم دنچ اسل ںیمہ ہیدنچ اسل امہرے اپس آرک ر ے 

 یٹیب اینپ اںیہن وھکی۔۔اہاہاہاہ۔۔! ن۔۔ وصعمم ارر رفہتش یساویت یٹیب ی ے ہک اکش ارمہح ریم یگل رسحت منج ےنیل

ھاۂرےےاررےےھتےر ےےھـک ن ے۔ ارمہح ےھجم اطیش ےنگل یگل یاب رب

م

ی

ب

 کی ے ہک ا این ماغیپ کیا ےیلے

یاۂ رخ چ

ج

کئ

 

س
 "اگڑ نر۔۔  اک ںیم اس  ی ۓاکرل رظن آ اہجں ںیہک ولدیوھچاٹ ول ے اک 

 ررہن لف رپافرسنم ںیم یھت یوگتفگ وفن رپ اور یااھچ اھت ہک اسر ریہ ارر رہ یتنس ریہ رشرع اوئ و وبیتل اریر

 ۔ریتہ رہ رفص یہ  ںیم ےنین

سلہ ںیہن ںیم زدنیگ یھب  ی ۔"اب رہ یسکیھت ابت ارمہح ےن اےنپ نل رپ شقن رکیل کیا
م
۔"اےنس یگیرک وکئ 

 وک اینپ ن۔ اس ےن اعایل۔۔ طلغ سب رہ یھت ناعایل ۔ ۔ ہن یہںیہن یہ طلغ یھت اریےھت ر ۓاسرے اسحب اکنل یل

ے ابرے ںیم
ک

ی

ي
 

حی

رطس  یارر آرخ ایگ ایمتخ رکن ںیہیابب  ہی۔ او ا ہاےیہ وک۔ اب اےس وکئ وکشہ ںیہن اریہن ر ایاتب 

 ۔"بس متخ"  اھک رہ ایگ ںیم

 نااتسن  ی یرسب آراز وھبیل اس  ی رہ وموجن ہن او۔ آےن راےل نونں ںیم اج رک یھب ینویےےسیج اےس اجیت ینویےرہ

 ارر رھپ رہ ا

ئ

۔ ۔ اس ےن وخن وک مگ رک ایلیگل ےنیےک وبثت ن یاحرض ریغ ہک اینپ وموجن اوےن یگل ےسیامدنن اوگ
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۔۔ رہ وج ارمہح یھت ڑل ی  ے۔۔  ریہ ڑل ی ریہ ہیہک اہں  اترک ا ڑپ نایےہیرک  ھکیاو۔اےسن ہنیرہ ہصق اپر ےسیج ےسیا

 ۔یھب ارر ںیہن یھب ارمہح ریہ

 ۔وبےنل رپ املئ ہن رک اپات ۔ اب اسئ وباتل ارر ارمہح یتنس نہایاےس ز ارثک اس ےک اپس آاجات نکیل اسئ

ز

ی

ز
ج 
س

ج

ن

  نن رہ اس ےفیک کی۔۔ ااھٹک اھت۔ اس ےکادنر۔۔ اس ےک ابرہ بس کیھٹ بس کیھٹ  ںیم  ریٹوینویےام

ئ

گ

 ۔یھت اجب یلم اہجں اےس یلہپ

 ۔یدعب آئ او ےنلم۔"رہ رکسما ن اس ابر مت وپرے نر ےنیہم ،ںیہن مت ےھجم وھبیل ینعی"

 او مت۔۔ سم آرخرٹ۔۔"

ئ

 "!انتک دبل گ

  ے۔  رھپ یھب یھت ۔۔" رہ رکسما ریہےسیک"

ئ

 رہ ھک ر ے ےھت ہک رہ دبل گ

وک  ےن وسہا اھت ہک مت ن ای  اھت و ںیم اک اامعتسل ایک زولیف ینویارر مت ےن اےنپ  بج مت اجب احلص رکےن آئ یھت "

 رک ریہ یراھبےنگ وک ایت ےس یہ رک گل راہ  ے ہک مت ن ای ھکین اب ںیھمت او نکیل اطتق ریتھک  ی اےنپ آےگ اگل ےنیل

 "او۔۔

 اس ےن اہک۔ ےتریھپ ےک گم ےک انکرے رپ ایلگن ۔۔" اکیفایآپ ےک رہش ےن ےھجم دبل ن"

زز ےن ایک ےریم ہیارگ "
ھ

 

س

ز ےس ارر ںیھمت تی ے و ےھجم اکش 

ی

ز
ج 
س

ج

ن

وشمرہ نرں اگ ہک اےنپ رھگ ولٹ اجؤ ارر   ے ام

 "نب رک آؤ۔ ےلہپ یسیج
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 و رہ زیچ کیا"

ئ

 "۔۔ہن دعب یس ہن ےلہپ یس ےس اجؤں یگ ابر گ

زز ںیہناھکیلکش وک ن ےن وغر ےس اس  ی اوہنں
ھ

 

س

سلہ 
م
ھاۂرا 

م

ی

ب

۔ وکئ ارر  ے اےس لح رکر سم ۔۔ "

زز ںیم متخ رک رہ ےب نیل انب رک آ ا۔۔" اکیف یسیج آرخرٹ۔۔!نابرہ آ ا و وخن وک یلہپ
ھ

 

س

 ےس اھٹ آئ۔ رہ اسرے 

 ۔یھت رھپ ریہ ڈوھڈنیت ںایلست

 " -یھت  ی ےس ابت ںیہن ےن  اسئ ےک العرہ یسک ںیم ،ایاتب وک ںیہن دعب ےنم یسک  ی رکےن

 "- امعمہل  ے اہمترا ذایت ہیےاریر اویگن ں اراض ویک  ںیم"

 - یھت تہب وخش گل ریہ اری" ر--رھپ یھب"

ھاۂرے ےئل وخش اوں ںیم وسانچ ہاےئیہ ںیہن اسیا ںیھمت"

م

ی

ب

ے کیا مت ین -

ی

ی

ج

ب
ےاک ااسنن اک ا
ئ 

اۂب

ج

 "-ایک چ

 "- یھب وک ےل رک ررس آؤ ارر ںیھمت نایلع اہک ںیم اپاپ ین"

 "-  ے کیھٹ"

ھاۂر ںیم"

م

ی

ب

۔ اوہنں ےن اہک ہک ارمہح ۓاوگ اےنویلف رپافرسنم ےک اسھت  ارر رہ سنہ سنہ رک ن ابںیت یےن 

 نل ںیم ےاپاتسکن اےنپ اپس رےھک اوہنں ےن اہک ہک ریم دنچ اسل ںیمہ ہیدنچ اسل امہرے اپس آرک ر ے 

 یٹیب اینپ اںیہن وھکی۔۔اہاہاہاہ۔۔! ن۔۔ وصعمم ارر رفہتش یساویت یٹیب ی ے ہک اکش ارمہح ریم یگل رسحت منج ےنیل

ھاۂرےےاررےےھتےر ےےھـک ن ے۔ ارمہح ےھجم اطیش ےنگل یگل یاب رب

م

ی

ب

 کی ے ہک ا این ماغیپ کیا ےیلے

یاۂ رخ چ

ج

کئ

 

س
 "اگڑ نر۔۔  اک ںیم اس  ی ۓاکرل رظن آ اہجں ںیہک ولدیوھچاٹ ول ے اک 
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 ررہن لف رپافرسنم ںیم یھت یوگتفگ وفن رپ اور یااھچ اھت ہک اسر ریہ ارر رہ یتنس ریہ رشرع اوئ و وبیتل اریر

 ۔ریتہ رہ رفص یہ  ںیم ےنین

سلہ ںیہن ںیم زدنیگ یھب  ی ۔"اب رہ یسکیھت ابت ارمہح ےن اےنپ نل رپ شقن رکیل کیا
م
۔"اےنس یگیرک وکئ 

 وک اینپ ن۔ اس ےن اعایل۔۔ طلغ سب رہ یھت ناعایل ۔ ۔ ہن یہںیہن یہ طلغ یھت اریےھت ر ۓاسرے اسحب اکنل یل

ے ابرے ںیم
ک

ی

ي
 

حی

رطس  یارر آرخ ایگ ایمتخ رکن ںیہیابب  ہی۔ او ا ہاےیہ وک۔ اب اےس وکئ وکشہ ںیہن اریہن ر ایاتب 

 ۔"بس متخ"  اھک رہ ایگ ںیم

 نااتسن  ی یرسب آراز وھبیل اس  ی رہ وموجن ہن او۔ آےن راےل نونں ںیم اج رک یھب ینویےےسیج اےس اجیت ینویےرہ

 ارر رھپ رہ ا

ئ

۔ ۔ اس ےن وخن وک مگ رک ایلیگل ےنیےک وبثت ن یاحرض ریغ ہک اینپ وموجن اوےن یگل ےسیامدنن اوگ

۔۔ رہ وج ارمہح یھت ڑل ی  ے۔۔  ریہ ڑل ی ریہ ہیہک اہں  اترک ا ڑپ نایےہیرک  ھکیاو۔اےسن ہنیرہ ہصق اپر ےسیج ےسیا

 ۔یھب ارر ںیہن یھب ارمہح ریہ

 ۔وبےنل رپ املئ ہن رک اپات ۔ اب اسئ وباتل ارر ارمہح یتنس نہایاےس ز ارثک اس ےک اپس آاجات نکیل اسئ

ز

ی

ز
ج 
س

ج

ن

  نن رہ اس ےفیک کی۔۔ ااھٹک اھت۔ اس ےکادنر۔۔ اس ےک ابرہ بس کیھٹ بس کیھٹ  ںیم  ریٹوینویےام

ئ

گ

 ۔یھت اجب یلم اہجں اےس یلہپ

 ۔یدعب آئ او ےنلم۔"رہ رکسما ن اس ابر مت وپرے نر ےنیہم ،ںیہن مت ےھجم وھبیل ینعی"

 او مت۔۔ سم آرخرٹ۔۔"

ئ

 "!انتک دبل گ
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  ے۔  رھپ یھب یھت یہ۔۔" رہ رکسما رےسیک"

ئ

 رہ ھک ر ے ےھت ہک رہ دبل گ

وک  ےن وسہا اھت ہک مت ن ای  اھت و ںیم اک اامعتسل ایک زولیف ینویارر مت ےن اےنپ  بج مت اجب احلص رکےن آئ یھت "

 رک ریہ یراھبےنگ وک ایت ےس یہ رک گل راہ  ے ہک مت ن ای ھکین اب ںیھمت او نکیل اطتق ریتھک  ی اےنپ آےگ اگل ےنیل

 "او۔۔

 اس ےن اہک۔ ےتریھپ ےک گم ےک انکرے رپ ایلگن ۔۔" اکیفایآپ ےک رہش ےن ےھجم دبل ن"

زز ےن ایک ےریم ہیارگ "
ھ

 

س

ز ےس ارر ںیھمت تی ے و ےھجم اکش 

ی

ز
ج 
س

ج

ن

وشمرہ نرں اگ ہک اےنپ رھگ ولٹ اجؤ ارر   ے ام

 "نب رک آؤ۔ ےلہپ یسیج

 و رہ زیچ کیا"

ئ

 "۔۔ہن دعب یس ہن ےلہپ یس ےس اجؤں یگ ابر گ

زز ںیہناھکیلکش وک ن ےن وغر ےس اس  ی اوہنں
ھ

 

س

سلہ 
م
ھاۂرا 

م

ی

ب

۔ وکئ ارر  ے اےس لح رکر سم ۔۔ "

زز ںیم متخ رک رہ ےب نیل انب رک آ ا۔۔" اکیف یسیج آرخرٹ۔۔!نابرہ آ ا و وخن وک یلہپ
ھ

 

س

 ےس اھٹ آئ۔ رہ اسرے 

 ۔یھت رھپ ریہ ڈوھڈنیت ںایلست

 

اوا  ےس اےس وخیش ےنھکیرےھک ہک اےس ن  رہ وکئ ہگج ہن ڈوھڈن اکس وہکہ اےس سک ےصح ںیم ےک ےیل ٹیامررگ

 رکے۔
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بس  ہیوک  یسک رکات راہ ےسیج ےسیارر رہ بس ا ےس  ی  رںااکس امانن اھت۔ ادتباء  اس ےن زیچ ہیوخن وک دبل راہ اھت۔۔  رہ

وبقمل    ںیم  زرشی"ےک  ام ےس رف رکی"اہرٹ ربنارر اعایل رک ےط ہن ایک ھٹیب ہیراہ او۔۔ سک وک۔۔؟ اس ےن  اھکین

اجےن  ےھکیہگج ہگج اسھت اسھت ن اریہک او ارر ر ںویک ایوڑ ن یہ نلےاک ےسیج ںڑلویک ۔ اس ےن ئن آےن رایلاوایگ

 یریالربئ ،ۓرکےت او  ابںیت ےھٹیب ںیم ،النۓالچےت او ،اسھت اسھت اسلکیئ ۓرکےت او ےگل، لہچ دقیم

 رک بس چنیھک ریو وکئ  ہن وکئ وصت یتیاس ےک دنکےھ رپ رس رھک ن اریر یھبک ارر یھبک ۓڑپےتھ او اسھت ےھٹیب ںیم

  ریوصت یسیوکئ ا ارر رھپ وخب وگپس اوات۔ یھبک اتیرک ن وک گیٹ

"the tab manchester" 

  ن"اعایلوبقمل  اوےن یگل ںیم زرشیرف یارر وجڑ کیےک ونعان ےس۔ ا زوین سپمیک یہ ےسی،انب اجیت اک ہصح یھب 

ےوک اتگھب ےتیل زرشیرف نہایز ایےکیا اوار ےک نن رہ یسک ایارر اکرل" ہتفہ رک رات 

ئ

ب
ے۔اس
ی 

گ

ج

 تیج  ارر وسگنمئ ںیم کلي

نس نونں  ک نر  کلم ںیم یھب آرام ےس یسک  ںیم ںویٹھچ ہک رکسمس   ی امکےیل رک اوہنں ےن اےنت ےسیپ تیج

 رتق اک  ااھچ اھک ا اھک ےتکس ےھت۔

سلہ نب اکچ  زدنیگ اس ےک ےیل انتیج اانت دنت وخ اواجات ےسیج ہیاک رر ناعایل ناقمےلب ےک نرایم یھب یسک
م
ارر ومت اک 

رہ اسنہ  ںیم اھبکر اوےن راےل وخن اسہتخ رٹیھت یھبک اگل۔ اہل ںیم ےنین ارر ااشررں وک اتیمہ  رںزیچ او   رہ ومعمیل

 اکم ا اتیاسنہ رک بس وک ولٹ وپٹ رک ن

ئ

اس ےک اپس رتق اک ہن متخ اوےن راال  اسھت رکےن اگل اھت۔ ےسیج کی۔۔ رہ ک

اےس تہب ھچک وسےنھج اگل  ہااتہ او۔ ڑپاھئ ےک العرہ یھب انیاگل ن یھب وک رہ ںیہک ںوا اویئ وموجن او ارر اینپ ہذریخ

ناتھک۔۔ اتسنہ و اس ےک ےہقہق   ہنوبل ڑپےن رپ املئ  ہااتہ۔۔ اخومش اوات و یھبک اھت۔ رہ اباتل و وخن وک ررانک ںیہن
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 ہکاو ایگ اسیارر اس ےک ےنلچ رھپےن اک ادناز ا ڑھکا اوات و اےنپ رگن عمجم ااٹھک رک اتیل رکےت۔ ںیہک ناشیاکونں وک رپ

اک اقلئ رظن آےن اگل۔ اس رپ رظن  یزرہ اشن ےب  ای ربکت ہن اکلھچ،نکیل  اجات  ے۔اس ںیم ایآ ہصغ ںیمرہ  دیاش

 "؟ـاہکں  ے  ن۔۔ و رھپ اعایلںیہن ای ے  ناعایل ہیے۔ "ایکرکیت اوسچ دیپ ہی۔۔ ارر  یت۔۔ رھٹایتھٹ

ے

ئ

 امگن زگرےن اگل ہک او دگنسل  اوایگ الک ایک  ارر ونتکں وک اوٹسر  ںیم دنب ایک وک اس ےن وکڑے نان ںیم زرشیرف ک

ےس ڑل راہ  ےس وسچ راہ  ے۔۔ یسک رہ ےب یسح ےک ابرے ںیم زگرات ہک یسک امگن یھب ہی ے۔ بج رہ پچ اوات و 

 ۔۔ ڈریھاتگل۔۔ نردنر ڑلات اوا یھب احتل ںیم  ے۔۔ ناللئ نے راہ  ے۔۔ وبثت امگن راہ  ے۔۔ رہ گنج  ی

 ۔اتگل ارر رشراعت یھب یھب ۔۔ رہ ااتتخہیموصرت تسکش وخرنہ یھب

 ےنتک یہ اوں" یھت ںیم فیلکت "ںیم ںایبس ےس امن  سج ںیم اوںیئگ یرس ااھٹ رک ڑھک اس ںیم العںیتم یہ ینتک

 " اوےت۔ۓ"ھجم ےس نرر راہ اج ںایبس ےس امن تمس ارھب رک دعمم اواجےت سج ںیم ااشرے اس  ی

 یرآایب اتسلگن  ی یسک اوں ںیہک اج ریہ یوھکن ںیاجاجب ربق  سج ںیم رک ایگ روصرت اایتخ  ی اندیم ےسیا کیا رہ

 او۔ اس نرر ااتفنہ امعرت  ی یارر ن ااجزت یل او،ہن اس  ی اج ریہ ہن  ی یرایت  ی

ئ

تھچ ےس رےّس ےس  گ

رہ  روتقں ںیم ےسیوسچ ہن اکس۔ اہں ا  ںیمہک وکئ اےس رہاےن ےک ابرے  ایل تیج ےسیوکنےن اک اٹکس اس ےن ا

نرڑےن  ےسیڑسک رپ ا اسلکیئ امکڈنر او وج اغبرت اک ارانہ ابھن اکچ او۔ اس  ی الیوگر اسیرہ ا ےب رمح ےنگل اتگل ےسیج

 او۔ ایگ ایرطف ناغ ن او ےسج دہف  ی الئرہ وکئ زیم ےسیج یگل

ہک اکرل ےن اےس ررک رک  الان ایل ہیاک رر یاگلےت  اس ےن اےنپ اسھت ےبنرن الھچںیگن ایٹل ںیم ےس اپین ااچنئ

 وپاھچ۔
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ھاۂرا نامغ اکم رک راہ  ے  ا۔سب رکر۔" رہ سنہ رک اکرل وک رپے رکات ارر رھپ ےس رشرع اواجات۔ بس نرتس "

م

ی

ب

 بج رہ نرایچن ںیئگ نرہاںیئ بت یھب ناعںیئ ہینرہاات ارر  بل ناعںیئ ریاجےت۔ اسئ ز یہ ےتھکیسب اےس ن

 رپ لچ راہ اھت۔ ریّس رپ ینت ںویاہپڑ

 رپ ڑچاھ و اس ےن افحیتظ بس ےس مک رتق اوکسر رک ا اھت۔ ارر بج رہ ریّس اس اپر اج اکچ اھت۔ اںیہن ےلہپ یہ اکرل

اھچاکن اوا ارگ اس ےک نر رپ اوےت و رہ اڑ رک اےس   اھجاکن،اکرل ےک نامغ ںیم ارر ااچنئ ےس ےچین یوھکل ن ٹلیب

رپ ےھت اس  یاواتکس اھت۔ رہ تہب دنلب اھت، اب ھچک ںیہن اہرپ لچ ر رہ ریّس نوبچ رک اس رطف ےل آات۔ ہنم ںیم

۔ ان ےس الان اسسن احبل رانھک لکشم او اھکیرطف ن نررسے  ی کیدمن ےک ااکمن رفص ےھت ان بس ےن  ا  ی

 ۔ایگ

 رک زگرے۔ لچ راہ اھت ہک ایک رکےن اج راہ  ے۔؟"اکرل اک سب ںیہن اپلگ ایک ہی"

ز ز،نررشیرف ۔ راہں آھٹ ڑلوکں اک رگرپ وموجن اھت، نیتای ے۔"اسئ ڑبڑبا اوایگ کیھٹ ہیاھت  لایخ اریم"  

ج ئ

 زس

ارر ان اک وکئ ارانہ  اجںین رک ےک ناھکؤ و ںیھمت ےسیآزام راہ  ے ہک ا اج ا ہک رہ اںیہن جنلیچ کیےن اےس ا  زرشیرف

اھت۔۔ بس ےس  ایآ ےنلیھک ارر رہ اجن رپ یہ ںیہن ےھت اجن رپ ےنلیھک ۓآ رپ ڑھبےنک اک رہ ےنلیھک اھت اس ےک جنلیچ ںیہن

 ہااتہ اھت۔ انین ااھٹ رک کنیھپ " وک  رہ ںیہکن"اعایل  زیچ ومعمیل

راہ اھت ارر رہ اس  اتینوھاک ن ۔ رہ اںیہنادنازہ اوایگ کیھٹ کیھٹ احتل ےک ابرے ںیم ذینہ ارر اسئ وک اس  ی اکرل

اھت۔ اس ےن  اج رگےن اک وکئ ڈر ںیہن ڑھکا اھت اےس ےچین اراچنئ رپ االیک ےھت۔ رہ اینت ۓآگ ےک نوھےک ںیم

 ںیھمت  ۔" ارگ مت رم ا ہا ےت او و ےھجم اتبؤ،ںیمایل ےس ڑکپ  نابیاھت۔اکرل ےن اےس رگ بس ےس مک رتق اوکسر ایک
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  ے"۔ رہ اےس  ےصغ  ی ںیہن رضررت بس رکےن  ی ہیےںیھمت رکولں اگ۔۔ اےکس ےیل اامرےن اک ذجہب دیپ وگیل

 رہج ےس وھجنھجڑ راہ اھت۔  ی نیتایز

رگا  تہب ےچین رہ ںیہک اانت اراچن آرک یھب اھکین ےس اہک ارر اھجکن رک ےچین  یگ۔" اس ےن دیجنس ے امر نر وگیل کیھٹ"

  ے۔ او  یہ

رپ ڑچھ  وقت ےس وھگاسن امرا ہک اس ےک ہنم ےس وخن ےنلکن اگل، رہ اھبگ رک ریّس یےن اس ےک اڑبے رپ وپر اکرل

ے ےھجم۔۔ ارر اجون ہک ےسیک وھکی۔ "اب نیوھکل ن ٹلیب ارر افحیتظ ایگ

ی

لکلئ

ج

ب

 " ے۔۔ ئاجن 

 اینپ اےس یھب رپ لچ راہ اھت سیج ےس ریّس یارر اس اوسفس اوا۔۔ اکرل ےب نرن ےیل ےن اےنپ بل چنیھب  ناعایل

ےلت ےس کسھک  رںرہ وسحمس رک راہ اھت ہک اہپڑ اس ےک ریپ رپراہ یھت وک اس  ی ناعایل ۔۔ نکیلرپراہ ںیہن اجن  ی

 راہ  ے۔

اکرل  نڑپےنھ اگل اھت ارر اعایل  ناعںیئ بلریر ے ےھت۔اسئ رھپ ےس ز ھکین  ںیلکش ڑھکے ان نرونں  ی زرشیرف

 اٹہ اپ راہ اھت۔ ںیہن ںیرظن ےس اینپ

  ے بج اےنپ یسک  ے۔۔ اجن اس رتق یتلکن اجن یتلکن بج اینپ یتلکن  ے،اجن اس رتق ںیہن کیھٹ ہیاہں "

۔"اس ےن ےب ںیہن اینپ اجونں ےک دقحار  ںی  ی ررںاج ا ہک مہ اےنپ ایپ ہی ے ارر اس ےن  اجن یتلکن  ی رےایپ

 اوراہ۔ ںیہن ںراال ویک رہ اجن ےنیل رپ یھب ہک اانت ھچک اجن ےنیل اھکیرطف ن ےس رظن ااھٹ رل آامسن  ی یسب
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ارر ےک اراکتز ےک اننسوٹں ےن "اعہشئ  ۓاوک " ےسیکہدیااجےل" بش  زگ ےک بس یہ ہک زدنیگ ہیےارر

 ۔ےغچ سک ناھےگ ےس نب ےیل " ےک رکب آزیمیز ای

 اوا ارر رطقہ منبش"ہب ونک اخریم ںیسک رخ ےس نالخ او رک لانہ رگ " ںیمتایحےنااتسن"ـرساب لسلسم""

  ۔ۓاوگ ےسیک رمسق" اوےن رپ رایض

-------------------- 

۔ زشا و ںیھت اجیت زگر یہ رظنرں ےس یھب رہ ارمہح  ی ںیھت انرھ انرھ وھگیتم ںریوج وصت  ی اریارر ر ناعایل

ہن ہصغ ارر دسح ےس۔۔ رہ  یتھکیوک نھک ےس ن رںری۔ رہ ان وصتیھت ومابلئ  رپ یتجیھب ںریاخص اےس رہ وصت

اےس   ےتھکیوک ن رںریان وصت یھبک ےھت۔  اہں یھبک رےاےس ایپ ارر نرونں یہ اوںیت ںیریوصت  ی اریارر ر  ناعایل

سلہ اوات ارر ا ںیم اسسن ےنیل
م

رہ اسرے اک اسرا  ہک ےسج مہ اسرے اک اسرا الان ےتھجمس  ںی ابر اس ےن وسحمس ایک کی

 راہ  ے ناھک یھب وکؤں وک الھک راہ  ے ارر ںیمہ وکئ امہرے ڑکٹے رک ےک لیچ اتگل  ے ےسیج اسیو ا ۓارر اک اواج یسک

 اتگل  ے۔ اسیک وھکیہک ن

 ۔

  اوات ارر ا ںیم اےُس اسسن ےنیل ےتھکیوک ن رںریاُن وصت یھبک ےھت اہن یھبک رےایپ اےُس

ئ

ابر اُس ےن  کیلئسم

 مہ اسرے اک اسرا الان ےتھجمس  ںی ہک ےسیج وسحمس ایک
ِ
اتگل  ے ہک وک ئ  اسیارر اک او اجےئ و ا رہ اسرے اک اسرا یسک ِجی

 اتگل  ے ۔ اسیک وھکیناھکراہ اوہک ن ںیمہ ارروکؤں وک الھک راہ او  امہرے ڑکٹے رک ےک لیچ
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وصرت  ۔ رہ اےُس اینپامےنگن  ی اعمیف  ی یطلغ ۔اینپیھت  ی وکئ وکشش ںیہن ےک اپس اجےن  ی نےن اعایل اُس

ہک ار اُس ےک   اھتایےک اسئ وک نےن طخ ھکیل کیاو۔ اُس ےن ا ہک اےُس رھپ ےس فیلکت یھت ناھک ا ہایتہ ںیہن یہ

 ۔ارر ھچک ںیہن یھت یگنم اعمیف  ی ںویطلغ اُس ےن اینپ وک نےنے ۔طخ ںیم ناپاتسکن اجےن ےک دعب اعایل

او  ایرہ اخص اُس ےس ےنلم آ اھت ےک ےسیج ےسیاُس اک اسانم اپل ےس اوا ۔اُس اک ادناز ا نونں ںیم ہزخاں ردیس یہ ان

 ۔ یھت رہ راہتس دبل یتیل اُس اک اس ےس اسانم اوات راہ اھت نکیل ۔اُس ےلہپ یھب

ۂ اوں ۔ اُس ےن رکسما رک نراتسہن ادناز ںیم ںیم
ُ
 اہک۔اُس ےک ےلہپ یہ اب مت ےس زعمرت رکےن ےک اقلب او چ 

۔رہ اُس ےک اسےنم ڑھکا اھت۔ انےلمج ےپ ارمہح ریح

ئ

 رہ گ

مت ےن  اصقنن اچنپ ا ہااہ دبےل ںیم ےن ںیمت رِن لمع سک دقر طلغ اھت ۔ ںیم ااب اوسفس اوا  ے ہک ریم ًاتقیقح ےھجم

ے

 

 دلج یہ ےیھجم ےس رتہب ااسنن او ۔ارمہح ےھجم  ہک مت رہ احل ںیم ایاثتب رک ن ےیمت ےن  اک اظمرہا ایک رظیف ا لع

  او۔ ریہ رکیت مت ےھجم وپٹس امتاھت ہک رہ اغیپ ایگولعمم او 

 ۔یھت ریہ وپٹس رکیت امتاُس راےعق ےک دعب ارمہح اےُس اغیپ زارا ےس وچیکن ارمہح

 

ز رہ اباقدعیگ رکیت اسینر ابر ا ےتفہ ںیم رہ

ی

 
ے ےس ل

ی ب

ےاےُس اٹپئ رک ےک 

ئ 

ے

ی

یھئ
ح

 ۔ریہ ئ

ےن اُن رپ  اھت رھپ ںیم ایاےن راولں وک زرا وہج ےس ڑپانھ رشرع رک ن ےن دعب ںیم وھچڑ رک ںیم امتےک اغیپ رشرع

ہک اعم ھجمس وبھج  یھت اویت ابت ںیہن یسیوکئ ا ان ےس اتمرث اوےن اگل ۔ان ںیم ارر رھپ ںیم ایوسانچ رشرع رک ن
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 ارر ےھجم ولعمم اوا ہک ان ںیم ےل رک ڑپںیھ رپ ھچک اتکںیب ےن ذمبہ  ا ےگل دنچ امہ ےلہپ ںیم راےل ااسنن وک ایھچ

 ۔ یھت ریہ رک وپٹس رکیت ھکیل اھت وج مت ےھجم ھکیل رہ اھکیل اتکب ںیم کیےس ا

ے ھکیل ںیتیآ رقآن  ی ںیمت ںیم"

ی ب

ےرک 

ئ 

ے

ی

یھئ
ح

 ۔ یھت ریہ ئ

و ک ایک اسیاسھت ا ے ے ےھجم مت ےن ریم او ایگ ولعمم
سغل

مت ےھجم ااسنن انھجمس  رہ اکس ۔ایک اتمرث اوےئ انب ںیہن ںیم 

 او ارمہح۔۔ وھچڑ یتکس

 ایےن اعمف رک ن وج اہک و ںیم ذمبہ ےک ابرے ںیم ےےک ابثع ریم ارر اہک اپل مت ےن ال یملع یرکسما ن ارمہح

 رکات۔ املسمن ربناتش ںیہن وکئ یھب ایےو ںیم رکےت ںیم یاتسگ اشن ںیم رملس  ی اہلل ہیلع یلص یبن ے۔رگم ریم

 او ۔ولچ اس ےک اہھت وکئ و  ااحتمن ںیم رہ یسک و ارمہح وک اگل ےسیج رک ےک بج اپل الچ ایگ ارر ابںیت ھچک

ئ

اپس او گ

ےب  ےئگ لمع یھبک ہک لقع ارر وسھج وبھج ےس ےیک ایک ہااسحس دیپ ےیآئ ۔ اُس راےعق ےن اےُس ےک ادنر  یباکایم

 مت و وھبل یہ ینویرکر  ا  ایرپ اج وسار  ے ۔ اسلکیئ رھت  ی زجعمرں  ی ہیاجےت لقع رکہعمش اسز  ے ارر  اکر ںیہن

ے ںیئگ

ی ب

ےاسنانھ رات وک اُس ےک اپس 

 
ئ

ے

ی

ھئ

 ۔یھت رک ریہ ابںیت ئ

 ۔یھت الچےن وک ۔رہ ڑپھ ریہ ہااتہ اسلکیئ ںیہن نل

 ہااتہ ۔اسنانھ ےن اُس اسنہ ا ہااہ۔ نل ںیہن و اب زابن الہےن وک یھب اہمترا

۔ارگ  یھت ابت زماک ںیہن ۔ اُس ےن سنہ رک اہک نکیلےیل  ا۔ ایس  ںی ےئاھکیزابن ےن تہب امکالت ن یریم

  ا او و رہ ااسنن  ا او۔ ااسنن ےس یطلغ
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 ااسنن  ا او۔ اُس ےن رس ااھُٹ رک اہک ۔ ر ے و یھب اویت یہ ںایطلغ ارگ

 ارر ھچک ن اُس

ئ

زز رک اےنپ رمکے ںیم ریےک ادناز رپ اسنانھ اخومش او گ
 ھ
ہ

ی

ب

  یئگ یلچ 

  اکرل اک ومعمیل ےس اتپسہل آ یئگ ریٹوینوینن رہ  اےلگ

ی

زانے ےن اکرل ےن الچ الچ،  اریم کیاوا اھت ا ٹنیاس اک 

اھت رہ  ایاتپسہل آ ٹیزانہ ےک اسھت رپار رہ وخن اریم وچر وچر او یگ ںایڈہ سج ےس اس  ی رک ڑسک رپ اگنہہم ایک

  زمے رک راہ اھت اس اک انلچ وھتڑا لکشم او راہ اھت

 رک یکس نر نن دعب اس ےک اپس اجےن اک ہلصیف ارمہح

 ۔ایےن وپاھچ مت نرتس او  ارمہح ےن ہنم انب رک رس الہ ن اکررٹن رپ ڑل ی اتپسہل

  اوات ںیہن رانک کیھٹ اتپسہل ںیم رین نہای ے رگم ز کیھٹ

 وجانئ رک ےتیل یٹوینویااھچ اوات مت بس ےک اسھت  انتک

 ۔یکس ابت ھجمس ںیہن اس ےن ہنم انب رک اہک ارمہح ایکس اتپسہل ںیم نن تہب اوےت  ںی نر

  ڈاچسرج او اجےئ یاک بلطم  ے مت اےنپ نرتس ےس وہک دلج اس

  ےگ ںیڈارٹک بک اےس ڈاچسرج رک ہتپ ںیہن رطف ڑبیھ اکرل ےک ررم  ی ارمہح

 او اگ رگم رہ اسےنم یہ ںیہن ناھت اعایل لاک ااسحس اوا اس اک ایخ یطلغ و اےس اینپ آیئ اس ےک رمکے ںیم ارمہح

  ےن یھب ناعایل اھکیرپ ھچک ونٹ انب، راہ اھت ۔نررازہ ےنلھک رپ بس ےن رس ااھٹ رک اےس ن ڈیپ رپ اھٹیب ڈیب
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  ولٹ اجےئ ایادنر اجےئ  یھت آ ریہ وک ھجمس ںیہن ارمہح

  آیئ اہھت و ںیہن رطف اکپل اہےئ ارمہح مت اخیل الھچ رک اس  ی اکرل

لگاۂ ر ے ےھت سج رپ  اھک اھت دلج زیارر  اشہ ر اسیئ

ی

 ایل ھکیاےس ن ےن یھب زیارر اشہ ر او اجؤ اکرل۔اسیئ کیھٹ یوپسي

 ارر رکسماےئ ۔

رہ  ارمہح ےک اترثات ےس رہ ھجمس ایگ ایرطف آ  ی اک ڈہب ےھجم نے نر اس ےن ےچنھک اوےئ ڈیب ہاٹیلک ہیاب  الؤ

ارر  الکیئ زیمخ ہن امگن ےل رھپ رکاےنہ اگل اینپ ےک راسپ یہ یرھک ن الک ںیم و ہاٹیلک ھجمس ریہ ںیہن راےس امیب

 اگل ےناھکیاپؤں ن

  رصمرف راہ رہ اےنپ ونٹ انبےن ںیم ںیہن یہ ایآ وکیئ رمکے ںیم ےسیج ایاظرہ رکرا ےسیےن ا ناعایل

 او ارمہح اوں مت اب آیئ ںیم نر نن ےس فیلکت ںیم

 رکےت اج ا یھب یربخرگ اجےت اجےت اتپسہل راولں  ی ارمہح

 ےن اہک زیاشہ ر نر نن ڑتےتپ ر ںی ہیانہک،  ے ہک  یہیےاک یھب ان

  ارمہح ےن وپاھچ ںاہیبک  ک راو ےگ  مت

  او اجات۔ ںیہن  ک کیھٹ بج

 "گل ر ے او۔۔ مت و ےھجم کیھٹ نکیل"
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 اوں  ا! اس ےن آھکن امر رک اہک۔ ںیہن کیھٹ ںیم ںیہن 

 رن ایارمہح ےک اسھت ابرہ  ک آ ۔ اسیئرک ارمہح اھٹ ایئ ھٹیب رین یوھتڑ
 
اگل وج رمکے ےس  ےنھکیےس ن یارر اےس ہ

 ۔یھت آیئ یتلچ احتل ںیم ابرہ  ک بیجع

انس راہ  ے رنزس ےک ابرے  ۔اکرل اےنت زمے زمے ےک ےفیطل" آاجؤ راسپ ےتلچ  ںیںیہن یہ مت یھٹیب"

ارر ےھجم   ںی اغبئ او ا رشرع اویئگ ںیزیچ  ی اھکےن ےنیپ اتپ  ے اتپسہل ےک ررزم ےس یھب ۔۔۔ارر ںیہمتںیم

 ۔رک اتپسہل رس رپ ااھٹ ایل ےن الچ الچ کیاسےنم ا ے۔ ریم ںی الچ یتکس ںویےولعمم اھت ہک رنزس یھب ںیہن

ے کیا یےل راہ اھت۔ رہ ےبہار ںیہن رپ وج ڑپکا اکپچ اھت رہ ارتےن اک  ام یہ الکیئ ایکس

ی
ج

ج

ب

ےا

ي 

ے

ج

ں

 

ش
ک

اےس  یھت اگلےن آیئ 

 راہ اھت۔ ںیہن ھکیرات وک۔۔ وکن اھت وج اےنپ اےنپ ررم ےس لکن رک اس رنس وک ن

اکرل اک  نارر ادنر اعایل  آیئ ارر یلچ ینل رےنھک وک رہ سنہ ن ایبس اہک اھت ارر اس  ہیےےن اےس اسنہےن ےئلیک اسیئ

زا اچیکس

ی

ز
ھ
گ

ج

لي

 اھت۔۔۔ ارر اکرل  ی ایامھت ن اک ڈہب یھب دعن ہاٹیلک کیا اہھت ںیم انب اکچ اھت ارر اےکس زیمخ 

 ےس وپاتھچ۔۔ نو اعایل اتھکین ۔۔۔وکیئآںیھکن

 ۔۔ ںی ہایس اینت آںیھکن وکن اس اکرل  ے سج  ی ہی

 اجیتکس ڑپیھ ں۔۔اسرے ےصق اہک ای ںی اجیتکس وبیھج ںیرزم یاسر اھجکن رک رشمق  ی ہک ان ںیم ہایس اینت

 لاناگ ںی یسیہااتہ  ے۔ ا اوےن وک یج ارت رک اسرے نررازے دنب رک ےک دیق ہک ان ںیم وفحمظ  ںی ارر وج اینت  ںی

 ااسنن اپ اتکس  ے۔۔۔ یہ کیاےکن امکل اوےن اک ارتعاف رصف ا ،ںیہن وک رسیم وج زنیم
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 ااسنن سج ےک اسھت ظفل "تبحم"ڑجا او۔۔۔ اسیا

 رک راہ  ے۔ اھت ہک رہ ایک اجاتن ںیہن ہیارر رہ  یھت رک ریہ ہوک ارر ایس ںویلتپ لسنپ آوھکنں  ی  ی ناعایل

             ⚛          ⚛           ⚛ 

 نریتس ےک اسھت اکرل  ی امیا ڑل ی کیےس ا ںیم رشیرف

رپوپز رک  اےس یھب ہک وکیئ ایل ازعاز احلص رک یہ ہیوک اکرل وک رپوپز رک ا ڑپا ارر اکرل ےن آرخ  ہک ڑل ی ڑبھ یئگ اینت

 ینعی۔ یھت رہ ریہ تہب ڑبے رھگ ںیم کیاجبےئ ا رےنہ  ی اہل ںیم اک قلعت دنلن ےس اھت ارر رہ یسک اتکس  ے۔ ڑل ی

 ۔یھت اریس رہ اینت

تمسق رپ   ی ڑل ی زوکولیف ینویےتمسق رپ اوسفس اوا،رھپ ایھن  ی ارر ڑل ی ایتمسق رپ رکش آ وک اکرل  ی زولیف ینوی

 ہن اوا۔ تمسق رپ اوسفس یھب ارر اکرل  ی ایرکش آ

نن رہ اعم ااسنن ےنب رےنہ ےس وچک  کیا اعم ااسنن نب رک ر ے، نکیل کیہک رہ ا یھت ےن وکشش  ی اکرل

 ےسیاھت۔ اس ےن ھچک ا کیرش ااکس اخدنان یھب  ایدنلن ےس آ رپ سج ںیم ربھت ڈے اپریٹ  ی نامی۔ اایگ

 ۔۔۔؟؟ہن ایک زیمت وکیئ ںیم وکیئ ںیم یرپاکن)ذماق( رک ڈاےل ہک بس نگن رہ ےئگ ہک رپاکن ارر نتشہ رگن

 یڈرر ارر ےبرضر رپاکن رصف اانت اس اھت ہک اس ےن رسخ اکرٹپ رپ رظن ہن آےن رایل بس ےس ومعمیل ںیم ان

 اےتھجل۔۔ ںیہن سج ےس ریپےیرسگن اھچب ن یابررن  ی
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رطح   ی یڑھجلھپ رطح اسپن ینب الھچرے  ی یسک ی۔۔ارر رہ ڈرریےک رسے وک آگ ناھکن یاس ےن ڈرر رھپ

اک  ی۔ رہ رطف اس ڑھجلھپہک رہ اھبگ رک اہکں اجںیئ آیئ ۔۔ امہمونں وک ھجمس ںیہناکرٹپ رپ رصق رکےن یگل

امہ رپاکن۔۔ وقبل  ریغارر  ےک ومعمیل ارر ےبرضر رپاکن اھت ابیق بس ےس ومعمیل ہیاجل ڑھبک اجات۔ 

 "لانہ امہمن"دخا  ی

 ااسنن  ے۔۔۔ اہنوین کیہک رہ ا ینے امر ےن اس ےک ہنم رپ اوھگنیٹ امیارر ا ابت یھت یس اینت سب

 امیاگؤن نہپ رک ا ےن الین زیوک انسےئ ۔۔ اشر ےک اہل سٹیم رک ابیق نایےن  نارر اافلظ اعایل  ی ےن چیک اسیئ اوھگنیٹ

  ی

ج

 ایک " ےک ونعان ےس رٹیھتربھت ڈے اپریٹ امی"اارر اہل ںیم اووہب لقن ااتر رک ناھکیئ نب رک۔۔۔اسحن

ڈراومں اک"ابپ ڈراہم"اک اطخب احلص  یاکڈیم وک دبل ڈاال ارر بس خیاتر ڈراومں  ی ۔۔سج ےن رٹیھتایگ

 ۔ایک

 ے اپریٹ اکرل و سب ایکس و لگپ یھت امیا

ی

ھد

ی

ب

 انب راہ اھت۔۔ ناگرایوک  رب

 "ناگرای"

ان نرونں ےن  سج ںیم یھت ربھت ڈے اپریٹ ہحمل اھت۔۔ان بس ےک رتشمہک نروتسں  ی ناگرایرہ  ےک ےیل اریر

ارر راہں وموجن بس ولوگں اک امانن اھت ہک اس ےس  یھت قشم رکرایئ  ی تیگ وک رریس ناھت۔ اس ےن اعایل ایاگ ا اگ

 نڑھکے او رک اعایل و نرر وکےن ںیم اگ ا اگےن یگل رپاٹگر  ایلیک اریانس ارر رھپ بج ر اگ ا اوہنں ےن ںیہن نیرتہب

 راہ اھت۔۔ رطح لملھج رک راہ اھت۔ نب ارر ٹم راہ اھت ںیہن  ی اگل ۔ ااکس سکع اپین ےنھکیاےس ن
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 ۔اینال نای ے اس ےن وخن ےس اہک ، ارر وخن وک  ڑل ی ایھچ کیا اریر "

 اھت۔ اےس و شقن او اج ا ہاےیہ یھت ابت ںیہن وج ایھچ یھت وصرت نب ارر ڑگب ریہ ایکس

وپےتھچ ارر اس ےس ابت رک  ےک ابرے ںیم ںنویپسچل رہ اس ےس ایکس یھت ابر ابت  ی ےک اپاپ ےس یئک اریےن ر اس

 ےک تہب وخش او اجےت۔۔

ےلچ ےلہپ امام رہم  ےنھکیملف ن ،ڈرن رک ےتیل اولٹ ںیم ایےرٹنوٹسی۔۔ ارر رہ رنر ابر اس ےس لم رک اجںیت رہم ےتفہ ںیم امام

 ۔ ردیلیھت رضررت ںیہن  ی ط۔ اب اس اایتحاس  ک ہن چنہپ اجںیئ ےک آنیم ےن اےس اپھچ رک راھک اوا اھت ہک ردیل

 رطح ےس اتٹبن اھت۔ ےس انمےن آےئ ےھت ارر رہ ان ےس ایھچ ںاس ےک اپس اےس فلتخم اہبون اب یھب ےک آنیم

 اھکیوک ن اررںوین یہ ےسی ے ۔ اس ےن ا ایآ ںاکس  ہک رہ راہں ویک رہ ھجمس ںیہن ایگ ررم یھب ٹابر رہ رکیس کیا ارر

۔۔ و یل یھب ریھپ ںیارر اس ےن رظن رھٹ ںیئگ ںیہن  رپ ایکس  اھکیئ رظنرں ےن ھچک ڈوھڈن ا ہااہ۔ ارمہح  ی ایکس

 ۔ںیھکل ںیاھت؟ اس ےن اکذغ رپ دنچ رطس ایآ ںویک ںاہیرھپ رہ 

 "۔۔ڑل ی  ے۔۔تہب  ایھچ ڑل ی ایھچ کیا اریر "

 ں؟ویک یہیانھکل اھت۔۔۔ اہں رپ  یہیاےس  اکذغ وک وھگرات راہ ایک رہ

  ے۔۔۔ رتعس اہکں وھک یئگ نل  ی ےآراہ  ے ہک ریم ںیہن ھجمس ںیم یریم

 ولظمم۔۔ ایاظمل اوں  ںیم
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 "اسھت ربا او راہ  ے۔۔ ےریم ایااھچ رک راہ اوں  ںیم

 ۔۔دحرن ےس نرر لکن ایگ ارر امرٹسچن  ی ایاکذغ رپ اس ےن ھکل رک اکپچ ن نررسے

 ۔۔رات ےک وحاےل ایک انہےن الان ریپ اشم

او۔ وکٹ ارر وجےت اس ےن  آیئگ تمایق وھچڑا ےسیج ےسیارر رتسب ا نم ےس ایھٹ کیرہ ا بیےجب ےک رق نیت رات

 یوج ان الک اھت۔ ارر زیت نررازے وک اپر ایک رینارر ریب اوا ارر رہ رمکے ےک ابرہ اھبیگ ےنہپ اےس ولعمم ںیہن ےسیک

 ۔ ےس آیئ آراز اےکس ےھچیپ ہک  اسنانھ  ی اپیئ یہ  رہ اس رپ ھٹیب ایھب اکنیل اسلکیئ ارر اینپ رطف ڑبیھ  ی ےس ڈیش

 او؟ اہکں اج ریہ ارمہح

۔۔ اھکیرطف ن ۔۔ہک اس ےن اسنانھ  یںیھت آریہ ںیہن اقوب ںیم اسںیسن ارر اس  ی یھت او یکچ ہنیسپ ہنیسپ رہ

 آوھکنں ےس  ے۔ آوسن ایکس آگ یگل اہل ںیم Analm وک۔۔۔ رھپ وخن وک ارر اسلکیئ

 رطح لکن ر ے ےھت۔۔  ی بالیس یسک

 ۔۔ارر اہھت ےس اس ےک آوسن اصف رکےن یگل او یئگ یاسنانھ اس اسےنم آ رک ڑھک ؟ایسک ےن اتب ںیہمت

 ۔ رکےن یگل نایےھجم؟" اب رہ وچہکن ارر "

 اکرل ےن؟؟ ایےن  ۔۔۔ اسیئای۔۔سک ےن اتباہں
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وک راسپ راھک ارر اےنپ اگل رڑگے ارر رھگ ےک ادنر دقم  ڑباھ  ارر رھپ اسلکیئ ریہ یتھکیاخومش اسنانھ وک ن رہ

 ۔۔رہ اسنانھ ےک اسےنم رشدنمہ اویئگ یھت یھکین ھچک ارر اھت  اس ےن آگ یگل ایاھت  اھکی۔ اس ےن وخاب ن ےین

 ۔ایاس ےن ارمہح اک اشہن الہ ؟ایسک ےن اتب ارمہح ںیہمت اتبؤ

 دیرمہ اھت اش ا۔۔ریمےن ںیہن یسک

ےھجم اتب رک  ارینس ٹنم ےلہپ ر ایھب یھت آگ یگل رایعق ۔ ارمہح! اہل ںیم ریہ یتھکی ک اےس ن ریتہب ن اسنانھ

  ے

ئ

  اس رطف گ

 - راہں.."اسنانھ ےن ااکس اگل وھچ رکاہک    ںی بس کیھٹ .

  نوج ات رمع اےس اعایل اپٹل آئ ارر ان ناعؤں وک نررہاےن یگل  ے.."رہ راسپ آےنپ رمکے ںیم اج یکچ اریو ر"

 آگ یھت اھت احناثیت کیھٹارر اوحال وپاھچ راہں بس  وک وفن ایک رھپ اس ےن اسیئ ںیھت ےک ےئل نرہاےت رینہ

 -ایےک اپس آ ناعایلےو اسیئ ایارمہح ےن وفن دنبرکن -اھت ایگ سج رپ اقوب اپ ایل

ے ارگ وفن رپ مت ایکس اےس ولعمم اوایگ اھت نکیل ایاتب ںیہن ےن ارمہح وک اگ ےک ابرے ںیم یسک"

ل

 آراز نس 
ي
ے

ج

ی

ی

ی
و  

اےس صخش اک وشمارہ  کیاےس  ادنسپ ہن رکر..  اےس ا روھک نکیل ..! مت اےس وخن ےس اگل یہناکپن اجےت.. اعایل

- ے ایرک ا اھکس ارر اھکیس تبحم یہ ولثبس ےس ےب رمع ںیم امن رک اس رپ لمع رکول،سج ےن اب  ک  ی

  راہ اھت۔ ھکین آوھکنں ںیم "اسئ اس  ی
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 اپس ےس اھٹ آ ںایلتپ آوھکنں  ی  ی ناعایل

ئ

ں ارر رہ اسکئ

ئ

گی

رہ ان  ۔ہصغ،ا ا،نھک،اتھچپرا،ےبریمحایالملھج 

اھت۔ اب  ک وج اس  ںیہن وسہا یھب یھبک ےننب ےک ابرے ںیم اسیاس ےن ا اھت۔ رہ آج وج نب ایگ بس اک وغلمہب نب ایگ

رتق ےبرمح ارر رمح نل  اس ےک اسھت اواگ۔ رہ کیب اسیوسہا اھت ہک ا ںیہن یھب ہیےک اسھت اواکچ اھت۔ اس ےن 

ذات وک  ارر وسنائ۔۔ آاسن ارر لکشم۔۔ رہ اینپ مل ارر وصعمم،دلجابز ارر اصرب،ذ ںیاھت۔اظ ااسنن نب ایگ

سج ےک اپس  نب ایگ اہکین صخش  ی ےسیا کیسنھپ اکچ اھت۔ رہ اب ا رگناب ںیم  ی ارر اےنپ ےلصیف ںوھبل ویلھب

 اےنپ۔ ۓاوات۔۔ وج بس ھچک ڈوھڈن اکناتل  ے وسا ںیہن آپ یہ الانبس اوات  ے سب 

 سج ےن رسخ رگن  ی ڑل ی یسیا کیرظن ا اس  ی  راک ںیم اہرٹ

ئ

ارر ابولں وک  یھت رفاک نہپ ریھک رپ رھٹ گ

ےن اس اک اہھت  اےکس اسھت  اچ راہ  ے،یسک وکئ ارر یھب ےسیج یھت  اچ ریہ ےسیالھک وھچڑ راھک اھت۔رہ ڈاسن ولفر رپ ا

زماق اھجمس  کیاک ا اپس راولں ےن اےس ےلہپ ڑل ی ۔آساھتم رک امھگ راہ  ے ڑکپ   راھک  ے۔ وکئ اےس ابوہنں ںیم

 ۔ایرک اوہنں ےن زماق اک ولہپ رتک رک ن ھکیارر امکل نف ن یگدیجنس رھپ ایکس

اس اک وبحمب اس ےک  ،ےسیجوحم رصق ریہ یہ ےسیر ارر رہ ایلیک ۓاوگ بس رک رک ےھچیپ ڈاسن ولفر رپ ابیق 

ں دنب ںیھت اسھت وحم رصق  ے۔ اس  ی
 
ھی

ك

ج

ب

 یسیا ےک ادناز ںیم ،ڑل یارر رھچے رپ امکل وصعمتیم آ

۔ بس اےس تہب رفتص رظن ہن آےن راےل روجن ےک اسھت وموجن  ے ہک امگن اوات اھت ہک رہ یسک یھت یےبوخن

وک ےتلم  ےنھکین رصق تمسق ےس یہ ےسیہااتہ اھت ہک رہ رصق ررک نے۔ ا ںیہن ہیر ے ےھت ارر وکئ  ھکیےس ن

 ۔ۓہک ابمنا وکئ آراز او ارر رہ وچکن اج وک اجدم رکایل رحتک ۔بس ےن اینپ ںی
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ں وھکںیل ،یزگر رین ھچک
 
ھی

ك

ج

ب

اوئ ہکلب رہ  رہ رشدنمہ ںیہن  ے، نکیل ریہ رکیت اےس ااسحس اوا ہک رہ ایک ،اےنس آ

۔ ،ارر"الماقت وبحمب"امتم اوئ۔وخبیشرکسمائ ےسیج

ئ

 رہ ڈاسن ولفر ےس ٹہ گ

 ےک اوٹسر ںیم اھت۔۔ھچک نن ےلہپ رہ ےفیک  نےنھجمس اک نوعا رک اتکس اھت۔ رہ اعایل تیفیک صخش اس  ی کیوموجن ا راہں

رہ بت وچاکن بج اس اک  ایرتق زگار ن ارر انتک یہ ایگ اھت رہ رفش رپ ھٹیب آرک ابرہ اج ا وھبل ایگ اھت۔ ارر اوٹسر ںیم ایآ

 اھت۔ وفن ایک وپےنھچ ےک ےیل ںیم ابرےےن اےس ھچک ونسٹ ےک  اریوفن اجب۔ ر

اس ےن آج  ک  دھجمسار ڑل ی نہایےس ز اریاوا۔ر آراز اےس راسپ ےل آئ ارر رہ اس ےس اخفئ ںیہن  ی اریر

زما آات اھت۔اس ےک  ےننس ںیم ابںیت ۔اس  ییھت امیتن ۔اس اک نل تہب ڑبا اھت رہ دلج ربا ںیہنیھت یھکین ںیہن

 یھتاوات اھت۔رہ نل ناھکےن راولں ںیم اک ااسحس ںیہن اسھت ےتلچ اتیبنج
 
 

ج

ابر اےس  کیاس ےن ا   ےس رہزگ ن

 یھت اخومیش یراھت ارر رہ اچیب ایانب رکالھک ابنام کیک

ئ

وک  نڑکٹے وک  اھکےن رپ اعایل یآرخ ۓےچب او ،ےساھکگ

 اواگ۔ ایانب ںیہن یھبک زدنیگ یاسر ولعمم اوا ہک اس ےن اس ےس دبزمہ کیک

  اسرگلہ ےک ےیل اھت، اس  ی ایانب اسنانھ ےک ےیل اھت۔ اس ےن رہ کیک ایل انب ا ھکیس ارمہح ےن ابنام کیک ارر

اباقدعہ  ےن اابخر ےک نرتف ںیم اریاھت۔ر رک ا ہاےیہ ھچک اس ےک ےیل اےس یھب یھت ریتھک لاس اک اانت ایخ اسنانھ

 اری ے۔ر نب یتکس احصیف تہب ایھچ اریاھت ہک ر لایخ ۔ ارمہح اکیھت رصمرف رےنہ یگل رہ اکیف ،ارریھت اجب رکیل

 یھت اےس اےنپ آسف یھب

ئ

ز وھگامیت رپ اھٹیب اسلکیئ اینپ ےسارر رتق اکنل رک رہ ا ےل رک گ

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 کیارر ا ،ریتہ رک ام

 ۔رکےن یگل ےل رک لھچ دقیم  ابر رہ اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم
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 ںیہن رہ ادنازہ یھب ہیے ے۔ بس اس ےک اسھت ےنتک اےھچ  ںیاتہک  ۔اسئ کیھٹاک نل اوسفس ےس رھب ایگ ارمہح

وک اچہپےنن  نتہب آرام ےس اعایل دیاش اری ے و ر ایک اس ےک ےیل نوک اتبنے ہک اعایل اریارر ارگ رہ ر یھت رک یتکس

 ۔یھت ریہ ںیہن ابیق رضررت یہ اب اس  ی ااکنر رکنے۔نکیل ےس یہ

 اھت ہک ارمہح ےن رہ بس ایک ایاتب ںیہن ہیےن  اےس یسک نکیل یھت رافق اویکچ اریآدم ےس ر ےک ابپ  ی ناعایل

نرابرہ  ےن یھب رہم یسک ی۔ اسنانھ،اکرل،اسئ، ڈیلںیھت ولعمم اوںیئ ابںیت اعم یس اھت۔اےس تہب اررپ اررپ  ی

 رہ امام رہم وک ےل رک اشرٹل ےک ولعمم اھت ہک وک یہ اریو ر اھت ایگ ہکیارم ناھت۔ اعایل ایک ےس اس راہعق اک ذرک ںیہن یسک

 اھت۔ رھگ ایگ

رہم ےن اےس سب اانت ھک  یہااہ اھت۔ڈیل ولعمم رک ا ںیہن یھب ہیاس ےن  ریہ الماقت یسیک  ی ارشبارر ردیل ناعایل

 اھت۔ ایک یہ اسیابت ہن رکے ارر اس ےن ا وکئ یھب ےس اس ابرے ںیم ناھت ہک رہ اعایل این

--------------------- 

 رٹناپیرہ اس ےک ڈ ںیم ینویارر  ےس راسپ آیت ریوک رہ تہب ن ،راتاس  ی یھت ےس تہب مک ابت اواپیت اریر

 یھت یاڈٹس  ی اری۔ریھت یتکس اج ںیہن

ج ی

 ۔یھت یتلم رفتص ںیہن ےس یہ یریالربئ اےساس ےیل ٹ

ے دعب، رتق ےس ےلہپ اینپ ابر ےک رجتےب  ی ےن یلہپ ارمہح

ئ

ب
 ےااس
ئ
ے

ی

ت

ج

اس ےک اپس  یھب ےسیاھت۔ ر ایل انب ا ھکیس می

ےک نرتس اےس ڈوھڈنےت  رسٹنمٹاپیاس ےک تہب ےس نررسے ڈ ںیم ینویاھت۔  ایک ڑپےنھ ےک العرہ اکم یہ

 ے۔ ارر  ایوھچڑ ن ںےن رہلا ا ویک گیلف نیشیارر اس ےک ا آیت ںیہن ںاےکس اپس آےت ہک رہ اہکں مگ  ے، رظن ویک
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۔۔ اکرل ےک اسھت۔ہکلب اب و افٹ بک اویگ سی۔ارراب رریہےںیہن ںوک رگا ویک آج لک یسک اسلکیئ ایکس

 ۔او ا ہاےیہ ابل چیم

ے وبقمل اوئ ہک ےسیج اینت سیر اسلکیئ ےک اسھت اس  ی اکرل

ئ

ب
ےاس ےن ررڈل اس
ی 
ے
کل
 ے
ی
گ

ج

 ایل تیج لاک ڈیم ي

امہ  ےھت،اینت ۓ۔رہ بس ارمہح وک وپسٹ رکےن آےنھکین سیر  ی سٹنیاوٹسڈ دعتان آئ یھت یاو۔تہب ڑب

ربھت ڈے  وھبےتل ےھت۔ نامئ ےن ونال  ی  الب ا ںیہن ںیم اپرزیٹ رہ اےس اینپ ۔ارر اب یھبارمہح ان ےک ےیل یھت

۔ ںیہن رہ ابر ابر ےک ارصار رپ یھب ،نکیل ایرپ اےس الب اپریٹ

ئ

 گ

ےن  ارر ان ےک رتاےش اکٹ رک اس وک ڑپیتھ نڑھا نڑھ آ ر ے ےھت۔رہ ان آرزلکیٹ ےک آرزلکیٹ اریر  ںیم اابخرات

وک اےنپ  اریرہ ر ںیم بس اپاتسکن  اےنپ اسھت ےل رک اج ا اھت۔اب تقیقح ہیے،اےسیرشرع رک ن افلئ انبین کیا

 یلم اب  ک ںیہن ںیم زدنیگ نرتس وج اےس اب  ک  ی یسیا کی۔ایھت رکیت وسحمس ایک بینل ےک تہب رق

اخص  اینت تیج اس  ی ےک ےیل اری۔ رۓاج تیج اتہک ارمہح رہاحل ںیم ای۔ اس ےن اکرل وک رھچا وگلایھت

 اھت۔ رہ اےس اےنپ اسھت ررس ےل اج ا ہایتہ ایک ےن اس ےک ےیل اریوج وج ھچک ر و کھت اجیت ۔رہ رہفتس انبیتیھت

 ۔یھت دنب اواج ا ہایتہ  ںیم یھٹم اب اس  ی  ںیم ارر ارمہح رایعق یھت اےنپ اسھت رانھک ہایتہ ہشیمہ ،اےسیھت

اک متخ اواج ا نل رپ  زیچ یھب رک اجات  ے۔۔ یسک وخوگشار او،نیھک لمع اک۔۔انتک یھب یسک ایااتتخم۔"رتق اک او "

 الچ اجات  ے۔ یآر

 متخ اوراہ اھت ۔۔ بس۔ بس
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 ریتہ اکٹ اکٹ رک اکپچیت ںیریفلتخم وصت  ی نارر اعایل ا،اسئری۔اکرل،رریتہ رہ امبل انبیت رتق ںیم افرغ

 ۔اجیت یتھکل ابںیت ںیہک اسھت ان  ی

 

 ۔ اہل ںیمںیھت رہ بس اس ےن احلص رک ںیل ،ںیھت یلیھپ ںیم ینویےںیریوصت ینتج  ی ربھت ڈے اپریٹ امی۔۔ ا

اک ابپ انب  امیا ناعایل سج ںیم ،ںیھت اےس لم ںیئگ یھب ںیریوصت " ڈراہم  یربھت ڈے اپریٹ امیاوےن راےل "ا

سنہ سنہ رک  اہل سٹیم نب رک ربس ر ے ےھت، ارر ابیق ارر رہ بس اکرل رپ رہق امیا زیامام ارر اشہ ر  ی امیا اھت، اسیئ

 اوےئگ ےھت۔ بیرمےن ےکرق

 ۔ رہ ان بس وک اےنپ ےنیسریہ ارر رریت رک یتسنہ ھکین ھکی۔ رہ اےس نایل الان اسرا اہجن ٹیمس  اس ےن اس امبل ںیم 

 اس ےک اسھت رےنہ راےل ےھت۔ ۔ اس اک نل ان بس ےس آابن رےنہ راال اھت۔ رہ ہشیمہیھت ےس اگل رک رانھک ہایتہ

اھت۔ اس ےن اےنپ  انب ا آایگ اھت۔ اےس آرخ اکر وخن ےس اہکین ایک انس ا اس ےن دنب ںیہن ںاہک ای رہم وک یھب یڈیل

 ںیم ناہتبل نرایم نی۔ اایگ ےسج تہب دنسپ ایک ،ےیانب رک انس ن رکےن راولں ےک ےصق اہکین یاشن دنسپ  ی اخدنان  ی

 ںو الفں امومں وک ویک ںیرک ا ہا ےت  یاشن آات اھت ہک ارگ ڑلاک ڑل ی ںیہن ھجمس ںیم اس  ی۔ تہب وسال وپیتھچ

سلہ  ے، 
م

رک  ںیہن ںارر ویک ںیہک یاشن  ی یٹیب اینپ وک۔۔ ارر آرخ وھپوھپ یج ااب یج ایےیج ینان ایےیج ایالفں ات ای

 اک ایک ت۔۔ ارر آرخ اس ابین ںویک نیکمھ ہن آےن  ی ںیم یےن اشن ۔۔ ارر اخہل یجںڑلےک ےس ویک ایس ںیتین

 "رم ےئگ۔ بلطم  ے ہک "مت آج ےس امہرے ےیل
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س آےن رایل اریآشت نان ےک اپس ر اگہ ںیم تسشن

م
کس

رہم ےک وچب ارر  یو او ڈیل یھت ےک العرہ بس اوےت۔ 

رک ا اھت۔ رہ ارر اسنانھ  کیپ اہپڑ اھت احتفئ اک وج اںیھن کیرکےت اجےت۔ ا کیپ احتفئ یھب ان ےک وچب ےک ےیل

 ۔ۓرہم وک دنسپ آ یرکےت وج ڈیل یھب یاردیرخ لم رک ان احتفئ  ی

 اجات، وخن وک رکچرں ںیم اجات، الچات یہ الچات یہ وصرت اسلکیئ اجب رپ اجےن ےس ےلہپ وگل نارئے  ی ناعایل

 رہ ابز ہن آات۔ رک رکچ آےن ےتگل نکیل ھکیرکےت ن اسی۔ اےس اےلاتیل

 ےتھکیوگنماےت، ملف ن اسھگ اجےت، زیپ ےک رمکے ںیم اہل ٹیم ہن یسک اسھت راسپ آےت ارر یسک کیارر رہ ا اکرل

ں لکشمب ےتلھک اپ اینپ آاجےت ارر الکس ںیم ینویارر نر ےٹنھگ وس رک 
 
ھی

ك

ج

ب

او ارھگن ر ے ےھت ہک  یہ ےسیاجےت ارر ا ۓآ

 The tab" رک چنیھک ریارر وصت ںیاڑس ن نر دعن ںیلسنیپ ےن نرونں ےک  اک ےک وھتنں ںیم زیاشہ ر

manchester" 

 ۔ںیوجھبان

 ۔وک وفحمظ رک ایل ریارر وصت یسنہ ن رو ےب اایتخ یھکین ریےن رہ وصت ارمہح

 ۔وٹر رپ اجےن ےک ےیل ںیم ںویٹھچ  ی یاردیےن وخب مج رک رخ نرطف اعایل ینررس 

 رک اہک۔ ھکین یاردیرخ ےن اس  ی او۔" اسیئ ۓااھٹ ال ںیوضفل زیچ او ، ینتک ۓمت انتک دبل گ"

ےن رسحت  ںیم دیاش ہکنکب اتکس اوں ویک ہک ںیم انگل ہاےیہ ںیہن ہیو اےس  ےھکیےھجم ن ابر ردیل اہں۔۔ اتہک ایلگ"

 " ے۔ یزگار زنہ زدنیگ
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وضفل  ااسنن وک ناھکےن ےک ےیل کیرکےت ےھت۔ رصف ا رکےت ےھت، یکین ںیہن وضفل رخیچ ےک ےیل یٹریچ"

 ےن اتفس ےس اہک۔ اضعئ رک ر ے او۔" اسیئ رک ر ے او، یکین یاردیرخ

 ےک اہھت رک ےس ےئگ۔ ناعایل ےتھکیرشسٹ وک اےنپ اسھت اگل اگل رک ن یئگ یدیرخ یئن 

 ےس رہ وپھچ راہ اھت۔ یگ" دیجنس؟اسیج ارشباو۔۔ ردیل تہب ربا اوایگ ںیم"

 ےس اہک۔ " اس ےن رنیمنوسےنچ ےگل او اعایل ایکاگل۔ "مت ایک ےنھکیمہس رک اےس ن ےک وسال رپ اسیئ اس

ےتہک  ہیرطف  ڈہ ارر اےنپ رمکے  ی کیوجڑا وجےت، ا کیا ،ںینر رشسٹ ااھٹ ،اھکیوک ن یاردیرخ یاسر ،ایآ اکرل

 "اگل ےس ولں اگ۔ ہک "رکسمس اک ٹفگ ںیم اھبگ ایگ

 "رکسمس۔"

 ینس ںیزررروشر ےس اس ےس قلعتم ربخ ارر اکیف نوھم یچم  ی ےس دنچ نن ےلہپ ٹف ابل چیم ںویٹھچ  ی رکسمس

 ۔یئگ

 

 ۔یھت ےط  ی رمق یھب اوھنں ےن ااعنیم اھت آسپ ںیم چیم نےک نرایم ںنر ومیٹ اکرل  ی ن،ارر اعایل رشیرف

 "اک ہصح اننب  ے ںیھمت  ے میٹ ۔ "امہرا چیمایارمہح ےک اپس آ اکرل

 " ے۔ نیپسچل آات  ے ہن ےھجم اس ںیم ےھجمانلیھک"
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 ہن یہ رضررت ںیہن رانہ۔۔ وگل رکےن  ی  اں۔۔ ررہن رگیت رصف انگھب  ے۔۔ ربف رپ اھبگ و ولیگ ںیھمت"

 ے وفراً اہں ہہک ن  ے ںیھمت لایخ اارمہح ۔۔ ریم رکریگ ۓ۔۔ مت تہب اوجناسنفیڈ
ح
ھ
م

 "۔ہاےیہ ینی

 ۔یھت یےس تشپ اکٹ رک ڑھک اروین  ی رٹناپی۔" رہ اےنپ ڈلایخ ںیہن اریم"

 ۔" رہ اس ےک اسےنم ڑھکا اھت۔آؤیگ ےنھکین"

 ۔۔"رہ البرہج اتکب اک وک ا رمرڑےن یگل ںیہن"

 "ـنرتس ر ے  ںی ہک مہ یھبک رانھک ہاےیہ نایےہیےںیھمت"

 "اھت۔ ہک رہ بس یھبک یھب ہی ے بس ارر  نای"

 "ناب ا ہااتہ اوں۔ ربف ںیم ںیھمت ںیم"

 "نانف ےتکس او۔ ںیم ۔۔ مت ےھجم زنیمریہ اطتق ںیہن نےنب  ی اب ربف ںیم ھجم ںیم"

 ابت ےک ارث وک ذالئ رک ا ہااہ۔ یآرخ  ے؟" اس ےن اس  ی یتگھب ںھجم ےس نرر ویک رہ ڑل ی  ی ریٹوینویآرخ "

 "او؟ ےتیاگھب ن ںوک نرر ویک آرخ مت رہ ڑل ی"

 نم سنہ رک وبال۔ کیارر رھپ ا ۔۔" اس ےن ہنم اکٹل ایل اانت ااھچ و اوں ںیم"

 " ا؟ و آؤیگاب "

ھاۂرایرس الہ  ےن  اں ںیم ارمہح

م

ی

ب

 "رطف ےس زعمرت۔ یریم نکیل ہیآرف اک رکش ی۔ "



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 858 

ل اعایل ااھجل وسال ےنگل یگل کیمت ا"
یلک ب
 ۔رطح۔" ڑچ رک ہہک رک رہ آےگ ڑبھ ایگ  ی ناو۔۔ 

رک اس اک نل ہااہ ہک  ھکیاو۔ اکرل وک اجےت ن رجم رک ریہ وکیئ ےسیج  ی ےسیا رسوگیش ! اس ےن اس  ام  ی ناعایل

وک رہا  رشیمہ رف یگ ںرضرر ولیھک ںیم یافلئ اس ےک رس رپ نے امرے ارر ےہک" اہں ڈب رزین ،ۓاج اس ےک ےھچیپ

 ۔ہن رکیکس ہیرہ  ےگ" نکیل ںین

ارر اےنپ ومابلئ   یھت یئگ نی۔ اایےس اےس عنم رک ن ےقیاس ےن رط نکیل ،ےک ےیل اےس انم ا ہااہ چیم ےن یھب اریر

رہ ربف رپ اھبگ ر ے ےھت، رگ ر ے ےھت، ڑل ر ے ےھت،  ،یھت نوھم یچم  ی ۔ اس چیمیھت ناھک ریہ ےس اےس چیم

ےک ہنم ےس وخن ےنلکن اگل  یہک ےبہار ایربف رپ رگا ےسابر ا ارر اکرل ےن اینت اک ہصح یھت میٹ  ی رشیرف یھب امیا

 ۔یئگ رک یلچوھچڑ  چیم ارر رہ رفٹس اہف ےس ےلہپ یہ

وک رردن ڈاانل ہااتہ او ارر ٹف ابل وک اس ےن  زنیم اھباتگ راہ ےسیج ےسیےن ےئک ےھت ارر رہ ربف رپ ا نوگل اعایل ںونیت

 میٹ اکرل  ی ن،وک امر ڈاانل ہااتہ او۔ اعایل رک ےک یسک یگنس ابر  ےک اشنےن رپ رھک رھک رک ااھچال ےسیج رںریپ ےسیا

 ۔یئگ تیج

 اکرل ےک رپوجش رعنے رات رھب انسیئ ا،ریر ن،اھک رک وس ا ڑپا۔ اےس اعایل ںوگایل  ی رات اےس رھپ دنین اس

 و رہ اھٹ رک ھٹیب  ااکم اوںیئگ الےن ںیم دنین یھب ںوگایل  ی ۔ دنینریہ ر ے۔ رہ اےنپ نل ےک اقمم رک یتلسم ےتین

وک ربف رپ رگےت، اےتھٹ،  ناکنل رک اعایل رڈگناکیر  ی ارر چیم یگل اےنپ رتسب رپ ارر رہگے رہگے اسسن ےنیل ،یئگ

ۂل  ی ی

ی ج

راہ۔  رسراکر ںیہن ہک اب اےس رصف ڑپےنھ ےس یہ اجن ایل یھب ہی۔ ارر اس ےن یگل ےنھکیرطف ےتکپل ن ف

 ۔ ںی ۓےئن ااسنن سھگ آ ےنتک یہ ںیم ناعایل کیا
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ز راج وسنہں ےس اخیل رشرع اویئگ ںایٹھچ رھپ رکسمس  ی ارر

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 اوےن اگل۔ ارر بس اجےن ےگل۔ ام

 ۔تنم  ی ےن اس  ی امہرے اسھت ولچ ارمہح!"اسیئ"

 " ے۔ اج ا۔ نانا ےن عنم ایک ےھجم ںیہن"

 "او۔ مت وھجٹ وبل ریہ"

ارسفنہ اس اورک  رک اسیئ ھکیاہک۔ ےسج ن اج ا۔" اس ےن ےب اترث ادناز ںیم  ے ہک ےھجم ںیہن ہیاہں۔۔ رھپ چس "

 ۔ےس الچ ایگ اخومیش

 

اس ےن تہب اعم ےس  ےلچ، نکیل اےس اسھت ےنلچ وک اہک ہک ان ھچ ولوگں اک رگرپ اج راہ  ے رہ یھب ےن یھب اریر

 ۔ایاک اہبہن انب رک اٹل ن ڑپاھیئ ادناز ںیم

 این اھکیوک رکسما رک ن اریرہاسن  ے۔" اس ےن  یآرخ ہیےدیاسھت اوےن اک اش کیےلم اگ ہن، ا ومعق ںیہن ہیرھپ و "

 ۔یئگ ںیہن اسھت رھپ یھب نکیل

وک الب  رہم ےن اسیئ ینارسا رتشمہک نرتس لم رک اج ر ے ےھت ڈیل ارر ان اک وکیئ زیاشہ ر ا،ریر ،اکرل، اسیئ ن،اعایل

 رانہ۔ ےک اسھت اسھت یہ نہک رہ رتق اعایل ںیھت ین تیرک دہا
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انلم اھت ارر بج رہ بس  ںیہن امہ اکم رک ا اھت سج اک ومعق رھپ یھبک کیان بس ےک اجےن اک ااظتنر اھت، اےس ا اےس

 ۔آیئگ ینویےلچ ےئگ و رہ 

--------------------- 

 احلئ  ے۔ ناہبر ےک نرایم ہی ے  ربمایپ  ی ربف دجایئ"

 " ازل اوراہ  ے۔ ربمایپ یہیآامسن ےس  

ے ربطب ےک اسز  ی ںاویلگن ہدیرفاق ن  ی یلس رگہتف رپ یسک

ی

کلی

ج

ن
رکےن  نےک ےصق ایب نل رابیئ امدنن ندنھ اینپ ےس 

 وصقں رپ ررےن رپ اقلئ  ے۔ رفاہیق نہایےس ز

 اھجمس۔ یرطح اس ےس ٹپل اج ا رضرر  ی ندنھ ےن نرن انیب ڑسک رپ آیئ  ی ریٹوینویےیہ رہ ےسیج 

رپ اہھت  اررںویارر ان ن او یئگ یےک اپس اج رک ڑھک اروین رینریب ۔ رہ اس  ییھت اج یکس ںیہن رٹناپیزبسن ڈ رہ

ارر رہ  وھچ ڈاںیل ںیاروین ینج ےک اپس، نج ےک اسھت رہ گل رک ڑھکا  اوا رکات اھت۔ اس ےن اسر ےیرھک ن

ےھت۔ ان وکونں  رہ ےھٹیب   اہجں یھبکےھت۔ اس ےصح ںیم ۓرہ ڑھکے او بینج ےک رق نروتخں ےک اپس آیئگ

 رکات اھت۔ ایپ رک رہ اتکب ڑپاھ رکات اھت ارر اکیف اہجں ھٹیب  ںیم

اس  ےل اگ اس ےیل ھکیاےس ن اھت ہک وکیئ ۔ اب اےس ڈر ںیہنیھت ااتر ریہ ںیرظن رظنرں ےس ان وہگجں  ی رہ

 ۔ بج ےس اس ےن اےس ڑپھت امرا اھت اس ےن اس ےس افہلص رھک رک یھبۓ ی اگل اصف ںیہن ےن اےنپ ےلیگ

بس اس دہع اک ہصح اھت  ہی۔ یھت ریہ یھٹیب ۓرہ رس اکھج ۔ اتپسہل ںیمیھت  ی اھت، اس ےس ابت ںیہن اھکین ںیہن
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 ںاہیرکےن  ایٹھک رہ ارر فیلکت اےنپ ےیل ۔ نکیلنے یگ  ںیہن اھت ہک رہ اےس ارر فیلکت وج اس ےن وخن ےس ایک

 ۔یھت اس ےک وصترات ےس ےنٹپل آیئگ

ز ںیم دیفس

ی

ز
ج 
س

ج

ن

ےن اس ےک اوکشں رپ رتس اھک رک  ارر زدنیگ اوںیئ ںیےس اھٹ ڑھک نرںاینب اینپ ںینایوخن آولن  ام

 ۔ومڑیل یوسار رطف اینپ  ی ےھچیپ

 ۔امجیئ یوچڑک راگ  ی کپینےن رچااغں رکےن ےک ےیل نیس اتن

 رطف ڑبےنھ اگل۔۔ ناںیئ اس  ی نرموغولں وک ہاک رکات اعایل ونگج امٹمٹےن ےگل ارر آامسین ندنھ ںیم دیفس

 رضررت ںیہن اب اےس اس ےس اھبےنگ  ی ےس۔۔ رہ رطف ےس نکیل ےس۔۔ آےگ ےس۔۔ ےھچیپ ےس۔۔ ابںیئ

 ارر رہ آراہ اھت۔ ۓرطف آ ہک رہ اس  ی یھت ۔ رہ و ہایتہیھت ریہ

 " ے۔ ہاہ رکرایتیل راعق ہن اوےکس رہ رقب  ی ںیم وج تقیقح"

۔ اےس اس وخاب ےک رساب ایرطف آےن ن ارر اس ےن رہ رطف ےس اےس اینپ ےک لب وھگم یئگ یڑیا رہ

 ارتعاض ہن اوا۔ اوےن رپ وکیئ

 ۔ایوک اکٹھج ارر آراز وک دنلب اواجےن ن ۔۔ " اس ےن رس وگیشناعایل"

رکات اھت۔ اس ےن اس اقمم رپ اےنپ  اس رحماب ےک اپس رہ رمک اکٹ رک اس اک ااظتنر ایک رحماب ےک اپس یھت ینویےرہ

 ۔ں ےس اس ہگج وک اھتم ایلارر نرونں اہوھت ےیاگل رھک ن

 ۔ارل  ںی وفصں ںیم "تبحم"  ی ںنرونں مہ وجایل ہی ے ارر  مہ وجیل  ی یےب وخن ،یراایتخ ےب
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امں وک مظن انسات  ہچب اینپ کی۔ اوھجےنم یگل اس وبشخ ںیم یارر ےبوخن وبشخ وک اجایل ےن اس  ی یرےب اایتخ  ی اس

 ۔ ی ںیہن یلیدبت رھپ یھب احتل ںیم اوا ٹف اپھت ےس اس ےک اپس ےس زگرا اس ےن اینپ

 

 ۔زگر ایگ یہ ےسیرتق ا ھچک

 ـ ے اجریہ ابعنت " ی ےن اج ا ہک" تبحم  ی ںےس ربما ویتسہ ارراح

۔ زدنیگ یرمک اکٹ رک ڑھک ےک ادناز ںیم رہ ایس رھپ

ئ

وک اس ےک اپس ااتر ا رشرع  نرںایےن ان بس  یوسار  ی اوگ

ق اانعلن ینب ایرک ن

ل

ی

مي

 ۔رکےن رپ  ازاں ںیھت ذات رپ رمکحاین اس  ی وج 

 "۔ہاےیہ ینھکیس زیمت ابت رکےن  ی ںیھمت"

 "۔ہاےیہ قشم رکین نکھت ااترےن  ی ںیھمت"

 ۔ریہ رظنم وک نرہایت کیا کیےس ا رمیض اینپ رہ

 "او۔ ںاہیراہ۔ مت وج  اواکچ  ے اس ےک اپس بس ںیہن الاور اخیل"

ے ںیم وھکیارمہح ! ن"

ح ل

ھاۂرا 

م

ی

ب

ے

ی 

ے
ی
ح

ج

ئ

 "وبقل رکات اوں۔ 

 ۔یھت رک رکسما ریہ ھکیارمہح اےس ن یڑھک اھک راہ اھت۔ رحماب ےک اسھت یکٹ ںایالقابز رہ

ز ااٹھک رک الؤں اگ۔" رہ اہھت ےنیس ںیم"

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 ۔رپ ابدنھ رک ڑھکا اوایگ اسرا ام
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 ۔یھت نے ریہاجؤ رک الؤ۔"ارمہح  اےس وجاب "

 "ـوبرڈز اوےگن ان ےک اہھت ںیم"

 ۔" رہ وپرے نل ےس رکسمائ۔رضرر اوےن ہا ںی"

 ۔یھت یڑھک رہ رکسمایت ارر اس ںیم یھت یڑھک رحماب ےک اسےنم یجس ڈیرپ نگیڈر یاسر

 رانھک۔" اس ےن اس ےک اگل وھچ رک اہک۔ رایت وبرڈ مت یھب کیا"

 ارر رہ اس اک  ام ےتیل ںیم ڈیرک رہ رپ۔" ہہک رک ایل رےن بک ےس ایت رہ و ںیم"

ئ

اھبےنگ اگل ارر  اس ےک ےھچیپ اھبگ گ

 ۔ےس اس اک ابزر ڑکپ رک اےس ررک ایل ےھچیپ

 "ارمہح ؟ رکریگ یھجم ےس اشن"

۔ اسرا وجہم ان نر ےک رگن ٹمس آاہ۔ اوےن یگل ان ےک دگ ایٹھک ڈیرپ یآےنم اسےنم ڑھکے ےھت۔ اسر نرونں

 ۔دنلب رک ایل ارر رسخ ابلس ےنہپ ڑلوکں ےن ڈرم اکٹس وک اوا ںیم ںیئگ یاجسن ںیراطق اسہتخ ڈرومں  ی ینیچ

رسخ ابلس راولں ےن اےنپ  ،دیاش یھت ےنجس رایل وج ات رمع ںیہن اہں۔ "اس ےن رہ رسماٹہ اےنپ رھچے رپ اجسیل"

۔ رچاغ لج اےھٹ۔ نن جس ایگ ۔ رگن لیھپایاےھٹ اہوھتں وک ڈرومں رپ ےب اقوب اواجےن ن

ئ

۔ ےئگ۔ وبشخ رھکب گ

اہبر اک امزخ رہ ےھت۔  ۔ و ان  یرکچاےن یگل نارئے ںیم ڑیےک رگن رپ  ناعایل کیارمہح ارر ا کی۔ ااہبر لکن آیئ

 ارر رغمب اک اطلسن۔ یدنسر اہبر اک امزخ رہ ےھت۔ رشمق  ی اہں اس ابر ان  ی
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وج راہں  یرطف ااھچل ن  ی ےلارر اس ےتٹم ےتنب ویہ  ی ایٹھک ںیمارر ھچک ربف اس  ےےن اہھت الیھپ ارمہح

 و اھت۔ اھت ارر رصف راہں یہ ںیہن

ارر رہ ڑھکا  ۔۔ اس ےن اہھت ڑباھ رک اس اک اہھت اھتم رک اےس اےنپ اسھت ڑھکا رلایلناعایل ۓےس آ رین اینت مت

 ۔اوایگ

 وک وھچ رک اس ےن رشارت ےس وپاھچ۔ یوھتڑ " اس  ی؟ںیھت ااظتنر رک ریہ امت ریم ایک"

 "اوٹن اکوک ا ناب رک اس ےن اہک۔؟ہن رکیت ایک"

 "۔ایااظتنر رکرا ےن ںیھمت ربا ااسنن اوں ںیم کیا ںیم"

ز ربف ںیم ناعایل وھکین"

ی

ز
ج 
س

ج

ن

ھاۂرا ام

م

ی

ب

ز  ی ڈرب راہ  ے۔" اس دیفس ! 

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 ۔رطف اہھت ایک ام

ز وک وکن ن ےذرا۔۔ ریم وھکین"

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 ۔ اک ڑکپ یل ےس اس  ی ںراہ  ے" اس ےن نر اویلگن ھکیام

  اک ڑکپ رک اہک۔  اک ڑھچرا رک اس ےن اس  ی ۔" اینپ۔۔ وکن ںیہنےھجم ارمہح ےتہک  ںی"

ھاۂرے ےیل ںیم ایک"

م

ی

ب

 رکنرں ارمہح ؟" اس ےن اس ےک ہنم ےک اسےنم آرک وپاھچ ان نرونں  ی ربف ایٹھک 

  ۔ ںی اجیت  ی ناعںیئ ہن متخ اوےن  ی ۔ سج ےک یھبکرفس ےطایک لیآوھکنں ےن وط

 "؟ـںربف ویک"



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 865 

    ہک مت اس ےس اینپ ات

ئ

 
. "اس اک اہھت  ڑکپرک  رہ اےس ربف ےک رک  رھگ  انبےت   ںی ھٹیب ںاہیدنسپ اک رھگ  انبول.  ہکلب  آؤ چ

  .ےک اپس ےل اجےن اگل  ڈریھ

 آراز ںیم اجؤ ےگ. ؟ اس  ی ںیہن تم اجؤ ردعہ رکر.  ںیہک اپس ڑھکے راہ, ںیہک ےریم ںاہیمت   ناعایل ںیہن"

  .ایاسرا اچب اچھک نرن ٹمس آ

  ںاینررسے ےس سم او ر ے ےھت ارر نا کینےکب  ےھت. ان ےک رس  ا اسھت  ڑجے  رحماب ںیم کیا  نرونں

  .دممغ اوئ  ںیھت نررسے ںیم کیا اتیمس  رںرکیل اینپ  ںایلیھتہ اہوھتں  ی

  ..  ارریاجؤں اگ. "اس ےن اس ےک  اگل رپ وھپک  امر ںیہن"

 ر رعب

ئ

 اشیپ تیک

ئ

ے ےٹیپل ےغچ ںیم ہ. ایساک وبہس  سیل  ینےن اڑ رک آہنم ک
یھگ
ب

 آوسنرں. ےس 
ی
رہچے  وک اس ےن  ے

وخن . ارر رھپ  رہ یھت امےنگن رایل  رںیتمح یاسر دخا ےس اس  ی . رہ دمحم شخب  ےک ےیلایک ررپ دجسے ےک ےئل ایت زنیم

  یھت  تفس وعرت  ..اس رمن ےس نربتسنار  اوےن اجریہ  شیرنر کی. آہنم ایھت رایل  ےنیوک دخا ےک وحاےل رل ن

   .سح ےس رہ راہتسب اوئ یھت

  آوھکنں ںیم اس  ی  اس ےن آںیھکن ایارر ان آوھکنں ےک رپنرں رپ دمحم  شخب  وک اپ  دنب ںیک  ےن آںیھکن اس

. "ارگ ںیم  ن.  اعایلںیاگڑن

ئ

 " .و اہمترے  دقومں رپ رگیت ربف اویت ےن ارمہح ک

ھلے او ا  ے وج ںیہمت ربف اوات.  ےھجم  ریہ  یھب و ںیم مت ربف اوںیت"

ی

ہ ئ

  اۂںي ےاو ا  ے ارمہح.. "اس ےن نرونں 

 . اس ےک اگولں رپ رہک رک اہک
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 .. " رہ انگنگےن  یگلرمای....ےرمای.ے"ےنسنہ یگل رہ

  .یھت  ے رہ مت او ارمہح.  اک رھپ  اس ےک اہھت ںیم ال ایگرپ وج راز  وھک ھجم

 راز؟؟؟ اسیک

 آوھکنں   ایےک اسھت  ڑج ن ارویارر اس ےن الان رس ن ارمہح   ے. "رہ ےنسنہ  یگل  ے. زدنیگ ایک  زدنیگ یہی

ئ

ارر اس ک

 یمن ںیڑپ  ینیوھکل  ن . ارر....رھپ  ....رھپ  اےس آںیھکنرک رکسماےن  یگل ھکین ںیم

ئ

تشپ ےس  وک اہھت   ی ارر ان ک

 .  رےنہ رپ دضب یھت  یرہ راہں اترمع  ڑھک  ےکچ ےھت  رھپ  یھب تیب رہپےاصف رک ا ڑپا.  راہں ڑھکے  ڑھکے اےس یہک

 وگےنم یلچ ےک رہ یھب تنم  ی ےن اس  ی نانا

ئ

  اجےئ ک

  یھت وک امرٹسچن ےک مسلط ےس نرر ےل اج ا ہایتہ وخن

اسل ےک نشج وک  ےین رصمرف ریہ ۔اس ےک اسھت وکےنم ںیم یئگ رفاسن یلچ ےک ےھچیپ نیابدنھ رک ا اسامن

 ۔؟  ںی ںبس اےنت وخش ویک ہیوک السم  ںویلیھتہ رک ر ے ےھت  ارمہح ےن اینپ ایک ۔ولگ ایکریہ یتھکین

رات  وسار او یئگ  ااکم راہ اس رپ نکھت یس اٹہےن ںیم ںیارر رظن اھکیےن اامسن رپ ےننب ےنٹم راےل روگنں وک ن ناعایل

 راہ اھت ھکیسب انرھ اُنرھ ن نالھچ وکن رک ر ے ےھت اعایل اسیئ اریاس ےک اےگ ڑھکے اکلت ر یھت اویئ و ایھب

 نرر لکن اج ا ہااہ ۔ اچب رک اس ےن ںیہک ںیےس رظن بس

 ےن وپاھچ اریر ن؟اج ر ے او اعایل اہکں
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وخن وک مگ  ےس وجہم ںیم ی۔ اس ےن وھجٹ وبال ارر زیت ایآ  راہ اوں۔۔۔ سب ایھباج ےنیل ھچک اھکےن ےک ےیل ںیم

 ھٹیب ںیم مگ  ام ےس  وھچےٹ ےس ےفیک کیےک ا رڈاےس کپل رک ہن آ ےل ۔ رہ اتلچ راہ اتلچ راہ ارر ڈیم اریہک ر  رک ایل

 ۔ایگ

اسز  ںیم یلگ ںیرپ راھک اھت ارر رظن زیم  ی یالھب اکچ اھت اس ےن الان رس ڑکل اکچ اھت رہ یتنگ  یپ ںایلایپ ینتک  ی اکیف رہ

 ےچب ارر وبڑےھ  اچ ر ے ےھت۔ سج ےک اسےنم یئک ،ںیھت یاجبےت اس ونوجان رپ اکٹ ن

  اےنچ رپ وبجمر رک ریہ ےسیا رہج  ے وج اںیہن ارر آرخ رہ ایک  اچ ےتکس   ںی بس ےسیک ہیدھبے اسز ارر آراز رپ   اےنت

   ے۔ رہ وسےنچ اگل

 ۔۔ین وگجن انسیئ ڑپھت  ی کیاک اتر وٹاٹ ارر اےس ا اسز

 "مت ےس۔۔ اوں ںیم تہب تبحم رکیت"

 وٹاٹ ںویراک۔۔ارر اتر  و اسز اس ےک ےیل ااھچ

۔۔وج یوپٹس رپ اج ڑپ وٹےٹ اوےئ پمیل کیرظن ا اس ابر ایکس ارررپ ڑپے اےنپ رس اک رخ دبل ایل ےن زیم اس

 ررنش اوات اواگ۔۔ یھبک

             ⚛         ⚛        ⚛ 

 ۔۔وک بج اس ےک رفاسن اجےن اک ولعمم اوا و رہ تہب افخ اویئ اریر
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 ۔۔۔؟ رہ تہب تخس  اراض یھتںیئگ ںیہن ںاسھت ویک ےریم مت

 ۔یھت رھک ریہ ںیم یاھت۔ رہ اےنپ ڑپکے ااملر انھکیاج ا اھت ارر ےھجم رفاسن ن ےن رفاسن ںیہن مت

  ے۔ ںیہن و مہ رفاسن ےلچ اجےت ۔ مت ےن و اہک مت ےن اج ا یہ یتہک مت

 و اہمترا وٹر رخاب او اجات ۔ اسھت رھپ ےس اجیت ےاو  ریم ہار ابر رفاسن اج یکچ نیت مت

 ےن ہنم الھپ ایل اریاک زما آ اجات۔۔ر ےنھکیو اس ابر رفاڈن ن اسھت اویت اہمترے

 ۔۔ ی ںیہن ےس اس ےس ابت یہ نیتایز  ی ہک یگفخ اس ےس اانت  اراض اوایگ اسیئ

 رشرع اوےئگ۔۔ ااحتم ات

 کنل ہاےئہ امہرے جیپ ےن لمکم رک ایل اخومش او اجات  ے  جیپ  رمات ںیہن ر ارل ایپ رمای)

ج

ی
ئ

ےس  سج اک لمکم رای

 (ہیرکش ںیاحلص رک

 ۔ ارر نل اگل رک ڑپےنھ  یرکیل یرایت یہ ۔ اس ےن رھگ ںیمیئگ رلگنن ںیہن رہ یلع ےک ےیل یرایت  ی ااحتم ات

 اتہک اس اک رزٹل ااھچ ر ے ۔ وکشش  ی

زرر نار رکٹن اکاکٹھج نے  رلگنن ںیم وک یلع امیاجات اہتبل ا ایاپ ںیم یریمگ او ےئگ اکرل  ک الربئ اتکوبں ںیم بس

رمنہ وبثت ہن وھچڑا وج  ایزدنہ  یھب ارر  وکیئ ایرکرا ن رچکیرف اہھت ںیم رک اےس ولفر رپ ڑلڑھکا رک اس ےن اس ےک ناںیئ
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ااھٹ  ںیہک ۔ رہ اےس یہیھت یاس ےک ہنم رپ نے امر ےن اوھگنیٹ امیا ے۔۔۔  بس اس ےن ایک ہیاثتب رک ےکس  ہی

 ۔رک نے امر ا ہااتہ اھت

 ایاجات  رکیل ررم ںیم یرک اڈٹس اجات و اکرل اےس ٹیسھگ ایتشگ رکات اپ یہ ےسیا رلگنن ںیم یلع یھبک یھبک ناعایل

 الچات۔ نرر ےس یہ یھبک

 آایگ اج ا۔۔ااحتم ات اوےئگ۔۔۔ارر رزٹل یھب رپ آ رک ھٹیب ٹیس او اجےئ و اینپ وازن کیھٹ نامیغ اہمترا

 ۔رٹسمس رشرع اوایگ یارر آرخ وچاھت

 انااکرہ نب یئگ یسیا ےس زگرےن اگل۔۔ زدنیگ یارر رہ الخِف وہق تسس رر ںیوھچڑ ن ڈیلیھ انطںیب ےن اینپ رتق

او۔۔اس ےک اہھت وگن  وکشش رک ریہ رےنہ  ی اپ ااتر نے  االگ وساگن رہاےن ےس ےلہپ رپوکسن ےھٹیب وج کیم

 او۔۔ ریہ ھکین  ںیمالان نالھ رہچہ اےنیئ ےس ارر ےب یسح یےب نرن یاوں ارر رہ ڑب ںیم

ارر امرک نر نن رہ رک ےلچ ےئگ ےھت ہکبج  سنیاسھت ہار ےچب آ ےئگ ےھت۔ ڈ کیرہم ےک  ا یڈیل اکک ںیم لٹش

 ۔۔اشرٹل ارر ومرنگ رہ ںیئگ

 وپاھچ ۔۔ ےن اشرٹل ےس ےتلم یہ نی ے ؟ ا ایآ وجرڈن

ہ قہ اگل رک یسنہ ی۔۔اشرٹل وپرںیہن
 ۔اجن ےس ق

 یےس ڈیل تیثیح رافئ  ی رچویف  ی نوک اعایل اریر
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ڑسوکں رپ  رپ امرٹسچن  ی ںوک اسھت ےل رک اسولکیئ ن۔ےتفہ ےک نن اشرٹل ارر ومرنگ اعایل ایےن ان ےس ولما رہم

 نریتس ایھچ آسپ ںیم  ی ں۔ونیتایرےنہ ن وپڈن ںیہن کیا ںیم بیج  ی نلکن ڑپے۔۔ارر ان نرونں ےن اعایل

 ر ےت ےھت ۔ ارر رامےط ںیم یھت

  ؟ررس ںیم ایرکر ےگ  یاشن امرٹسچن ںیم مت

 رکےت آھکن امر رک اشرٹل ےن وپاھچ ۔ رنیڑ ںیم رٹنوٹسیر

 ننہل وموجن  ے ۔ومرنگ وبیل یاہمتر رھگ ںیم کش  ے ےک امام ےک یہ ںویک ہیےہشیمہ ےھجم

 او ر ے ےھت ۔ ادنر ںیہن و رکےت اشرٹل ےک ناتن یہ ھچک  ای مت

  ؟ایک  ای

وپاشک اےس اھبےنگ  دیفس یبمل ننہل اک اہھت ڑکپ رک اگھب ےل اجےت اس  ی اگلےت اینپ ہک اےتلھچ وکناےت الھچںیگن یہی

  مت ااھٹ رک اھبےتگ اویت نے ریہ ںیہن

 رکے اھچ اوات وج ھچک  ای رریہ کیےک ادنر ا ڑل ی رہ

 سنہ ڑپا ناعایل  لم ایگ رریہ مت وخش تمسق او ںیہمت و

 اافلظ ےہک بس وک اینپ ارر ھچک ادتبایئ ایااھٹ اوں  اس ےن  امکیئ  رشرع اوےن اج ریہ  ارر ہہک ہک ںیم ایھٹ ومرنگ

 نااتسن قشع انسےن رفیض  ی اریارر ر ناعایل رھپ رہ رشرع او یئگ رطف وتمہج ایک
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ز ےس ڑلےک ےک اسھت اس  ی کیہک ا یھت اج ریہ الچین اسلکیئ ننھ ںیم یہ اینپ ڑل ی کینن ا کیا

ی

ز
یھلک
ب

رکٹ او  

  یئگ

 ن. ڑلاک اعایلاریر ڑل ی

رکسما ا  وک یھب نرک رکسما ر ے ےھت اعایل ھکیوک ن نبس رگنن ومڈ رک اعایل رطف ااشرہ ایک ےن اس  ی اشرٹل

 ڑپا۔

ھچک  یھت اےنپ رھگ اج ریہ اریرات ر کیرکٹ. ا یلہپ  ی اسلکیئ ہہک ےتکس  ںی الماقت یھت یلہپ ان نرونں  ی ہی

رطح اوا  ابلکل وملفں  ی آ ایگ ناٹمئ انرھ اعایل ایس کیھٹ آےئ۔اوہنں ےن  اےس نوبچ ایل ڈنغے اس ےک ےھچیپ

ے رنہریہ

ج

ھئ

ج

ب

  رکات  ے یالان اکم اجر ر ے ارر رھپ ریہ نب اجیت یچب یس ئ

اووٹنں رپ  وصرت ایک  ی ہلمج اشرٹل ےن رس وگیش یآرخ ناھکیت ںیہن یاہبنر رنہےک اوےت ریہ ربلطم ریہ

 یوگجن ڑپ ںاتایل اہھت رھک رک اہل ںیم

   ے اشرٹل رک ریہ ایک ہیےےن الان رس اکھج ایل ناعایل

  ے ۔ ابلکل کیھٹ لایخ  اک اس ےک ابرے ںیم امام

۔ومرنگ ےک اافلظ ارر  آرام ےس نب اجےئ یگ رٹسم نیب ینررس اکم رک ا ہاےیہ ہگج اےس وملفں ںیم  ی اجرڈن

 دنلب ہہقہق اگل رک اسنہ نادناز رپ اعایل
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وک وھچ  یوھتڑ  ومرنگ ےن تبحم ےس اس  ی  ے ںیہمت او ایگ ایک ےہقہق اگلےت راہ رکر ہتپ ںیہن اےس یہ ےک ےیل دخا

 رک اہک ۔

 ۔ہکبج اس وک یسکیٹایاےس اسھت رھگ  ک وھچرےن آ ےس وخن اصف ایک ین اک اشیپ ایکس ایوک ااھٹ اریےن ر ناعایل

 و رکرا رک نے اتکس اھت ۔ یھب

و  ربرقار ر ے ر ںیم  ے نکیل رشرع اویت ںاہیےاہکین
ش
یش
ج

ی

ب

ارر  کیوک ا اریآپ وک  وھتڑا تہب اتب نرں اتہک آپ اک 

 ے وج رکاےئ ےک  دنسپ رکیت یٹیب ابپ  ی اریم کیوک ا ندنسپ رکات  ے وج اےنپ اکجل اک ابرسک  ے ارر اعایل ڑلاک یھب

  یتھجمس اگبڑےن وک ربا ںیہن ڈنغرؤں ےس ولوگں اک ہیلح

ارر ےک ےئل رپوفسم  وموجن یسک ںیم اپریٹ ناھت اٹگر ےک اسھت اعایل ایرپ مت ےن اگ ا اگ یاشن ی ے ریم نایےںیہمت

 ۔ نے راہ اھت امہرے ےئل ںیہن

 ومرنگ ےن الگس ےس ہنم اگلےت اوےئ اہک۔ ںیہن یہ یھت اریو ر ںیم یاشن یریم نکیل

 ی ے اشرٹل اسھت اسھت انااکر اتیوبل ن رپ ہیلہ ناک رہ اےنپ نروتسں ےک مہ راہ اعایل نوک ولعمم او اکچ اعایل ابرسک

 اھت ۔ ایاگ مت ےن اگ ا ںیہن رفامش رپ یھب یارر ریم وموجن یھت اریر ںیم یاشن اشرٹل  ی یھت ریہ اھکیرک ےک ن یھب

  اھت ایر ے ےھت ھچک ےن اھک ا وھچڑ ن ھکیاھت اس امہنک ےس اےس ن او ایگ اسیاک ادناز ا اس

  ا یھت وکےم ںیم اریر

  یھت یتی۔امام وک رہ اسنہ اسنہ رک نرہا رک ننب انیل اہکین اھت ابوں ابوں ںیم اہھت اک لیھک اک و ابںیئ اشرٹل
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 ارر اعایل سج ںیم یھت رک رکیت ایانب رک انس ن ٹھپ اہکین ٹھج

ئ

اجات  ے  ےھچیپ التش ںیم اس  ی نارمہح اپاتسکن آگ

 اھت ۔ ادناز ںیم زماہیح بس اس ےن ایک نکیل

ز رہ

ج

 

ئ

ےھجم اگلات  ے اس  یھت یکچ ےیتمہ وجاب ن رھگ  ک وھچڑےن ارر اہل  ک راسپ آےن  ی ےک دعب اںیہن ڈی

 ابر ناہل اھبےگاگ

اوات رات ےک  نررسرں ےک اسےنم  ارلم نب رک رانہ آاسن ںیہن  آ ایگ  رپ ہنیسپ یناشیپ اس  ی یھب ںیم ڈنھٹ

  وکر اتلچ راہ رہ اسلکیئ ںیم ےادنریھ

  اھت ںیہن رارشب ابز آےن وک ایت ردیل ڈنہل رک راہ اھت اانت ھچک اوےن ےک دعب یھب سیک رہم وک رلیک امام

 وگا ینب وسوچں  ی رات اس  ی یڈنھٹ

ےک  تبحم  اریارر ر اہک اس  ی  ایک ، راہ  ے  ہک ھچک اٹمئ ےلہپ اشرٹل ےن  اہل ںیمالچ اس رتق اسلکیئ رہ اس ےیل ایک

 ےئگ ےیرکناررں ےک  ام دبل ن  ںیم  ے اس اہکین نااتسن انسیئ یرھب

  ومت او و نررسا وخن رم اجات  ے رکنار  ی کیا ںیم اہکین

 ومت

 ۂدم ںیم تقیقح ،ایاو،  ںیم اہکین  ی

 

  اج اتکس ایک ںیہن دیاےس وخش

 ڑ اویت وحنتس مک ںیہن نب رک اسھت ےل اجےئ اس  ی ہیاس اینب رک آےئ  ہیاس ومت
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 ریہ رکیت ارمہح نب رک ابںیت اج اتکس رگم ارمہح نانا ےک اسھت رپاین اکپرا ںیہن ارمہح ہہک رک یھب وک رپاین ارمہح

 ابر  ابںیت یھت ریہ ںیہن ےلہپ یسیج اوں ےگ رگم رہ نانا ےک ےیل ےلہپ ےسیج ۔نانا اس ےک ےیل

ئ

رکےت نانا وک اب ک

  وپانھچ ڑپا

 او ارمہح ریہ نس

 ۔یتیرس الہ ن رہ

رکر  ٹیڈارکئ یس رکرا رک ڈازئارن وک وبال ایھچ رکرا، راہ ارر امترے ےئل امعن اک رمکہ اخیل اسرے رھگ وک ٹنیپ رادج

 اب و ںیہمت یھکل  ے تہب ڑپیھ آ ریہ یٹیب یریم

ئ

 تہب ےس وھپل یھب بس دبال ےلم اگ وخب وصرت او ایگ او گ

 ےل نے اگ۔ اکر یھب وین وگلاےئ رادج ہہک راہ اھت ںیہمت

 الچ ا رکرں مت راہں اسلکیئ ایاپرک ےل اج ںیہمت اہں ںیم ارر

 تہب مک آ ا اج ا ایرک ن ےس رادج ےن راہطب متخ یہ اخدنان

  او ارمہح؟  ے اب اعمرشے وک دبانل  ے  نس ریہ او. وخن وک دبل ایل اب مت وخن ھجمس نار او یئگ  یھب ےسیر

 ۔ارر رہگا اسسن یتیل رھبیت یمہ ےسیاوات و ر یھب نانا اجن اس ےن انس ںیہن یج

  اہک؟ ےن ایک اتبؤ اب ںیم ااھچ

 رہ الچات آپ وک ڈر اتگل  ے ۔ ےل یل ابکیئ یاپ ےن اہک امحن ےن ویہ ڑپ یئگ ےن اہک؟ رہ وسچ ںیم آپ
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 انس۔ ےٹنھگ ےلہپ اہک اھت اس اک بلطم مت ےن اس ےک دعب ںیہن کیےن ا و ںیم ہیےارمہح

 نانا  ںی ینس

 ۔ڑپیت اس ےک اسےنم ابت نررہاین وک یھب اسیئ ڑپیت نرہاین ابںیت وک اینپ ان

  ؟ ی ںیہن ںلک وفن رک راہ اھت مت ےن ابت ویک ںیہمت ںیم

ے اسیئ رصمرف یھت ںیم

ج

ی ج

 

 ۔ایاےس ڈوھڈناات اوا آ اسیئ یھت ںیم رہ ک

 ےھجم اکل و رک یتیل متخ او اجیت ترصمرایف بج

 ابر ااکنر رک یکچ یھت ہایتہ ںیہن ےس ابت رک ا یہ اس ےن وھجٹ اہک رہ اسیئ رھپ وھبل یئگ ںیم

ئ

رہ ابر ابر  یھت رہ ک

 ارسار رکات

ے یھب ےن اہمترے ےیل ںیم

ی

ب
ےي ےآن النئ 

ی

   ے کب رکرا یل کت

 ۔ اج ا اےس ہصغ آ ایگ اوں ےھجم ںیہن ہہک یکچ ںیم اسیئ

  ؟ںیہن ں ے مت ویک اج ریہ ینویےیاسر

ۂل چیم ےھجم وشق ںیہن ںیہن سب ی

ی ج

 اک ےنھکین  ے ف

  اج ا امہرے اسھت ھٹیب انھکین ںیہن چیم

  و  ںیہن  ںیہن اسیئ
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 ۔ رہ یئگ یمک ایک ںیم نریتس یریم ارمہح

 

اتمہ رفص  ے  ااسنن امہ  ے مہ بس  ی یہ کیرصف ا ںیم ن ایاہمترے ےیل ںیہن یہ راوےن وک ایت مت کیھٹ وج

  ےن اوسفس ےس اہک اسیئ

 امہ او اسیئ مت یھب ےیل ےریم

  ایارر ےھجم ااکنر رک ن یئگ انب ےک اسھت رفاسن یلچ مت

رگرپ  ےاو  ا ریم رک یتکس حیرفت ی۔وھتڑوھجمس یگ اب و مت بس وک الان ننمش یہ دحمرن رک ول یگ ےسیوخن وک ا اب

 ےک اسھت ولچ

   ے نل ںیہن ابلکل یھب امت ےھجم ےب اج وبجمر رک ر ے او ہکبج ریم اسیئ

  رما اج، راہ  ے اجےن ےک ےئل کیرہ ا یہس وبجمر یہ ولچ

  انیل ھکیتہب زما آےئ اگ ن او اجےئ اگ ںیہمت امرٹسچن اخیل اسرا

 زما ںیہن امرٹسچن  ی مت بس اج ر ے او  ا، و اخیل اسیئ

ئ

 ۔آات، اسیئ افحتظ ےک ےئل ےھجم وھچڑ  اجر ارر اب ےھجم ک

 او ارمہح رطح مت ےھجم رھپ ااکنر رک ریہ ابر  ی تہب

 وھچڑا ںیہن االیک اسھت راہ اےس یھبک رفہتش وج ہشیمہ اس زینیم رہ یئگ انرک ریح ھکیرطف ن اس  ی ارمہح
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 رہر رتق اس ےک اسھت رہمابن راتہ۔ وج

ے رزشیرف  ی رہمابین ےن سب اینت اکرل

ک

ےوک ڑھباک ڑھباک رک ان ےس  فلتخم 
 

ئ

و ں
ھل
ے ںیم 

ی

ب
ےي ے

ی

اےھٹک رک  ےسیپ نے رک اکیف کت

  راہ اھت وھچڑ ںیہن ہااتہ اھت اکرل اےس ےل اجےئ ریغب اج ا ںیہن نراہ اھت اعایل

   ے  ی اڈنیلگن ہتپ  ے رٹایف ےھجم

  ہتپ رک ایل یہ ےھکیو انب ن ااھچ

 ےن ناتن اکنےل ناعایل یہ یہ

 وگل ےگ ۔ مت انب ناتن اےھچ ںیہن ںیم وجاین

  اج ر ے  ںی الیمہ رباز  ے اس ےیل یامہر رٹایف

  اےس انمےن ایآ ارمہح اکرل ارمہح ےک اپس یھب ولچ یگ الیرباز

  ایارمہح ےن اہبہن انب  ںی ںیہن اپس ےسیپ ےریم

ےس  ںافنئ رھبا اھت رہ اےس اےنپ وسیپ یاک اھبر یریرہج ےس اس ےن الربئ سج  ی ایرہ رکسما اپس  ںی ےریم

 ےل اج راہ اھت الیاےس ربز

 مت تہب اےھچ او اکرل اھکیےس ن ےن اےس رنیم ارمہح

 و یگ نب اجؤ اگ ارگ مت ںیہن ربا یھب ںیم
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 وج اس ےن  ڑکپ یل اکنل رک اس ےک اےگ  ی ےس ہاٹیلک ارر  گیب یرکسما ن رہ

  ےس  لکن یئگ یریہہک رک رہ الربئ  ہیمت اکرل او  ہکنوخش تمسق ااسنن او ویک کیا مت

  یھت رک ریہ ڈنیل لیربز یہ ینویےیاہک اھت اسر ےن کیھٹ لکن ےئگ ےھت اسیئ ہعمج وک یہ زیاشاو اریاکرل ر ناعایل

  اھت ایرگم اسنانھ ےن اتب ن ایک اک زرک نانا ےس ںیہن ےن چیم اس

  ںیہن ےس نیپسچل چیم او ںیہمت وھجٹ وبل ریہ مت

 ارمہح ںیہن یہ رےھجم اعمف رکےن ےک ےئل ایت مت

 نے ےکس ےھت رہ اب اےس بس نے ر ے ےھت ۔ ںیہن ناےس اعایل نانا

 اب یھت کشخ ریتہ وج لکشم ےس یہ من او ںیئگ آںیھکن ہااہ راہ۔اس  ی نل ںیہن اریم ابت ںیہن یسیا

 اجؤ وھگم آؤ۔ رٹسمس  ے رھپ مت راسپ آ اجؤ یگ یآرخ امترا

 نریتس  ی اریاھت ر ںیہن اسی ے ہکبج ا اویت ےک  ام ےس اےس فیلکت اریاتگل اھت ہک ر اںیہن ایل اک  ام ںیہن اریےن ر نانا

 ۔ یھت تنم  ی ےن اےس اباقدعہ اسھت ےل اجےن ےک ےیل اری۔ر یھت آیئ ںیہن یمک وکیئ ارر تبحم ںیم

   ے ولچ امہرے اسھت او ایگ او ارمہح ایک دبل یئگ ںاانت ویک مت

  ا؟ریاوں ر بک دبیل ںیم



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 879 

 ابر ا دشت ےس ےھجم ااکنر رک ریہ ینتک مت

ئ

امہرے  ایبنج وکیئ ںیم اتگل  ے امترے سیھب اسیاوا،  ے ا اسیاو ارر ک

وج  تہب ھچک ںیم ارر یھب رکیت ںیہن اےس گنت یھب رکیت ےس ابت ںیہن ن ے اب مت اعایل ایسھگ آ ننرایم

 رمہ اتگل  ے بس رکیت ںیہن لقع اےس میلست یاوں ریم وسحمس رکیت

 او یئگ اینت ڑپاھیئ یریم اری ے ر رمہ یہ امترا

ج ی

  گل اجات  ے اٹمئ ااسٹنمنئ انبےن ںیم نہایز ٹ

   ا؟ ررس و ولچ یگ یھت ریہ ھکیےس ن اخومیش اریر

  ایوبل ن اس ےن اےس اٹےنل ےک ےیل اہں

 ااھٹ رک اہک ےن ایلگن اریراہں ےس ر آےن نرں یگ ںیہن یدلج

 ۔نرونں ےنسنہ یگل رھپ

 او رک ریہ ایک ارمہح

ز اویئ اجنر  ی آراز

ی ج

 رطح وھچ م

  ن؟مت آ ےئگ اعایل ےس یٹلپ وخیش رہ

 " ںیمرایرامحن ےک رسرں ےس مہ الکم اورک "امسں  یاشرع رکےن رایل استیع ررح ںیم یاشرع وناس  ی اوب

۔

ئ

 نسنھ گ

 وخش اوا۔ نہای ے؟"رہ اس ےس ز بس ایک ہی"
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ےک  ماغیپ کی۔" رہ لچ رک اےیابدنھ ن ںاہیےہیےن  و ںیم ےیک ھجم ےس ںیہن امتاغیپ ہی۔ مت ےن اہکین یامہر"

 ارر اےس ڑپےنھ اگل۔ اپس ایگ

ھاۂرا  ام یتھکل اینپ ںیم"

م

ی

ب

ھاۂرے وسا ھچک ںیہن یاوں ارر ریم ادتباء رپ 

م

ی

ب

 ۔" ڑپھ رک رہ رکسماےن اگل۔ ااہتن 

رھپ اس ےن نرونں اہھت  وھجل رک رشارت ےس رکسماےن یگل ابںیئ ارر ناںیئ ےل یئگ اےنپ نرونں اہھت ےھچیپ ارمہح

 ،ۓ"ادس اہلل اخن اغبل" ےک الکم ےس ابلبل او اجب ڈاال ےسیج ےسیوک رتمن ےس ا ںویٹنھگ ااھٹ رک اشوخں رپ وھجیتل

 جب اےھٹ۔ ےلت ں ازک اویلگن  ی ںویرپ  ی شالیک یرظاف ران  ی یہادن

 رابج  ے۔ اراکتز

  ے۔ رایےامسں

 ںیم ارر اس ےن اپین ےس یلکن لپ ےک ےچین ے۔ ندنھےل ادنریھیھت اویئ یونک وج وھپولں ےس دل یبمل  ی یتشک

 ۔ایاہھت ڈال رک اس رپ ااھچل ن

 "رپ۔ ناعایل"

 رپ وسار رپاتسن  ی زان ےک اسھت یھکب یہکلم او ارر اےنپ رپ رہ رپاتسن  ی ےسیج رکسماٹہ وخن رپ اجس یل یسیا کیا ارر

 او۔ رپراز رپ اج ریہ

ھاۂر"

م

ی

ب

ےن اس ےک اہھت وک اےنپ اہھت  نوخن رکسما ا وھبل اجات اوں۔" اعایل  ے ارر ںیم آیت نایرکسماٹہ  یےھجم 

 ۔ایآوھکنں وک اپ ارر نن ےس ررنش اس  ی ایل ںیم
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 "۔۔ اب ےتہک او رکسما ا وھبل ےئگ۔رکسماٹہ مت ےن ےل ںیل یاسر یریم"

 "؟ںیھت رکیت ںایوگل وگل امھگ ںایلتپ مت آوھکنں  ی"

 ۔او۔" رہ االھٹ یئگ ںیہن ۔۔اب مت ےتہک یہیھت مت اہک رکےت ےھت و رکیت"

آوھکنں ےس  یابر یتشپ وک اس ےن ابر ۔" اس ےک اہھت  یارمہح۔۔ ولچ مہ رھپ ےس نرتس نب اجےت  ںی"

 ۔ایاگل

 ۔اھکیتشپ وک ن نب ےتکس۔" اس ےم اےنپ اہھت  ی ۔۔ اب مہ نرتس ںیہنںیہن"

 "او ؟ ۔؟ مت ھجم ےس رفنت رکیتںویک"

 "۔رکیتکس ںیہن ہی۔۔ ںیہن"

 "او؟ تبحم رکیت"

 "۔ںیہن یھب ہیتبحم۔۔ "

ھاۂرے اپس۔۔ریم وکیئ"

م

ی

ب

 کیارر رھپ رہ ا رپ رراں نراں یھت لیھج یلیکمچ ۔؟" یتشکےیل ےو زجہب اواگ 

ے ں۔۔ اابولیباج یپھچ ںیم ےنررسے لپ ےک ادنریھ

ب 

ےےک ڈنھج 

ئ 

 ے
ح
ح 

 ےوکوکں  ےن ادنریھ رہ ےئگ ارر وکولئں  ی 

 ۔ایک ےک رسرں اک اھچیپ
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رمک  اہھت اس  ی کیآےت اس ےن الان ا ںیم ےس ررینش ے۔۔ ادنریھرطح ھچب یئگ )دمعہ اھگس(لمخم  ینرب

 ۔تسویپ ارر نررسا اس ےک اہھت ںیم ایاپ ںیم

 "رابج  ے۔ دیوشق ن"

 "امسں رصق  ے۔"

رپ رہ وحم رصق ےھت۔ رہ رشام  ومہار زنیم ۔ نرب ایئںیھت ںیرہل ارر اس ےک ابولں ںیم یھت رسخ وپاشک ںیم رہ

 اےس اس رپ ارتعاض اھت۔ ےسیج یھت سنہ ریہ ےسیرک ا

 ۔ ی وصرت اس ےن رسوگیش۔" انگنگٹہ  ںی ہایس ےیل ےدنمسر ریم ےلین"

ھاۂر"

م

ی

ب

 " ے۔ راسب اجےن اک طبخ ےھجم تہب ایپ ںیم یہایس آوھکنں  ی ی

 "۔" ارر۔۔رکسماےن یگل رہ

 "۔ ںی مت ےس اورک آیت اسںیسن یاجن ول ریم ہی۔ مت  ںی مت  ک آیت را ںی بس یہ ےلت یھچب رںریپ ےریم"

 "۔ "ارر۔۔او یئگ یرکسماٹہ رہگ  ی اس

 ۔ر ے اگ ہک ااظتنر بک متخ اواگ۔" ےتہک او اناس او ایگ ارمہح ےھجم ااظتنر"

  ےھجم ااظتنر ر ے اگ ہک ااظتنر متخ"

 ۔ۓ۔ ےب احتہش وھپل اُگ آیئگ اگ۔" ہہک رک رہ ھٹیب ۓاج اک ااظتنر ایک اوےن
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 کنل ہاےئہ امہرے جیپ ےن لمکم رک ایل اخومش او اجات  ے  جیپ  رمات ںیہن ر ارل ایپ رمای)

ج

ی
ئ

ےس  سج اک لمکم رای

 (ہیرکش ںیاحلص رک

 ۔ایگ ھٹیب اس ےک اپس ےچین او؟" رہ یھب اجن نے یتکس اتبؤ مت سک ےک ےیل"

 "ینے ن اجن و بک  ی"

 "  ا ارمہح یمہ ےن تہب ڑگڑب رکن "

 "۔اہں تہب۔۔ ارر اب وسےنچ اک رتق لکن ایگ"

 "۔ایک نایتہب  ےن ںیھمت ںیم"

 "۔اپیئ  ںیہن وھبل یہ ںیھمت ںیم"

 "اھت۔ ےھجم اتب ا ہاےیہ ںیھمت"

۔ ںیھمت رےتھک رےتھک ںیم نایےںیھمت" 

ئ

 یرانھک رضرر نایےن ھچک ارر  رےتھک ںیم نایے۔ ںیھمتاتب ا یھب بس وھبل گ

 "اھجمس۔ ںیہن

ھاۂرا وخاب اوات۔۔ ےسج مت رہ رات ن ناعایل ںیم"

م

ی

ب

 "ںیتھکیہن اوات و 

 ے  ایےن الان آپ رتصخ رک ن ادنر سب ےکچ او، ںیم ےاوں، مت ریم یہ ناعایل ارمہح او رک یھب ںیم"

 "۔ناعایل
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ے ہک  اس  ی ےل ایگ بیآوھکنں ےک اانت رق اجنررگ او ارمہح ۔" رہ وخن وک اس  ی کیمت ا"

ھ

ب لك

ے
 
ی

 ارمہح ےک الگیب ں

 ۔اگولں رپ رلزےن ںیگل

 "۔نرحس او اعایل امت ریم"

 "مت ےس تبحم ھجم رپ رفض  ے۔"

 ۔اویئ ی۔" رہ اھٹ ڑھکاین ےن اس رفض وک اضق اوےن ںیہن ںیم"

 "او؟ اہکں اج ریہ"

 "۔اتپ ںیہن"

 ۔اھٹ رک ڑھکا اوایگ رک اجؤ۔"رہ یھب"

 ۔ررک ول۔"اس ےن رگنن ومڑ رکاہک وخن وک ںیہن"

 ۔دبل یئگ ںیم ےادنریھ مین ررینش زیت

 اک لگب اجب۔ ۔اوہنینںیھت ہایس۔ رہ بس آںیئ اویئ اقمم  اولعمم ےس اڑیت ںایلتت وخف ارر نرن  ی 

 "ناع رابج  ے۔"

 "امسں رجہ  ے۔"
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 ۔ اس ےک آس اپس وخن یہاھکیرطف ومڑ رک اےس ن روجن  ی ۓےن ےکٹھج ےس رگنن وک اس ےک رگےت او اس

۔ رہ اےس ںیھت اس رپ یکٹ دنب اواجےن رپ املئ آںیھکن ہگج تب انب ڑھکا اھت۔ ارر ذرا نرر اس  ی وخن اھت۔ رہ اینپ

 ڑبھ راہ اھت۔ رطف ںیہن رہ اس  ی ۔ نکیلیھت ریہ ھکین

 راہ۔ ڑھکا اھت۔۔ رہ ڑھکا یہ رہ

 "۔دنب رک ںیل آںیھکن ارر اس ےن اینپ"

 "و ہب ابف  ے۔ ہی"

رک انکرے وک  اک  ک  ےس چنیھک ین۔ اشیپںیئگ رہ" ہاہ وہب" ےک رگن نارئہ انب رک ھٹیب یٹپل ےبمل ابلنے ںیم اےنپ

 ارر "آب وہب" زنیم نگف یھت ہیرات ان رپ اس ی۔ ادنریھااھٹ ےیل اسھت اےنہ اہھت ناع ےک ےیل کیارر ا الںیئ

 راہ اھت۔ ویلج لھت  وہتں ںیم  ی

 " ۔" اےدخا۔ادتباء  ی ےن ناع  ی اوہنں

 ۔دنب رک ںیل آںیھکن ارر

ں وھکل ن ناعایل
 
ھی

ك

ج

ب

 ۔ںیےن آ

ں  اھت۔ اس  ی ایراہ اھت ارر اس ےک نل ےن اکم رک ا دنب رک ن رطقہ ںیہن کیوخن اک ا مسج ںیم  ی اس
 
ھی

ك

ج

ب

آ

اس  نکیل ،تمہ  ی ہک رہ اہکں  ے۔ اس ےن اےنھٹ  ی ایآ نایےںیم ری۔ اےس تہب نںیھت کٹھب ریہ ںیم ےادنریھ

۔  ی

ئ

 تمہ وجاب نے گ
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اجات راہ  ایس ےک اسھت اپنم دنسپ وہگجں رپ ا اوات راہ اھت۔ رہ اینپ ہیےک رمےن ےک دعب اس ےک اسھت  ٹیامررگ

 ۔۔ ارمہح ےک اسھت۔ںویاھت۔۔ اب رھپ 

اھت۔  ںیم لی۔ رہ ربازایپ اپین خیارر ہنم رک  ایگ ےس اس اک ہنم لج راہ اھت۔ اھٹ رک رہ راش ررم ںیم رگیم  ی مسج

 ک رہش  ریارر تہب ن رپ آایگ سرپ وماجن اکرل ےب ربخ وس راہ اھت۔ رہ ریٹ نررسے لگنس ڈیب اولٹ ےک رمکے ںیم

ز  ی تیفیک راہ۔ اس  ی اتھکیوک ن ںرروینش امٹمٹیت  ی

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 یھت یس رطف اھبگ اجےن  ی راسپ ام

ئ

۔۔ لٹش اکک اوگ

 ۔ےک ےچین رطف۔۔ ڑھک ی  ی

رک  ےک ڈنھٹے رفش رپ ھٹیب سارر اس ےک اہھت راحض اکپن ر ے ےھت۔ اس اک ریٹ یھت یاتر یپکپک یس رپ یکلہ اس

  ررےت رےنہ اک نہایررےن وک نل ہااہ۔ تہب ز

 ۔ اس ںیمڑکجایل ںیم ںارر رھپ اےنپ ابولں وک ویھٹم اھتم ایل ارر اےنپ رس وک اہوھتں ںیم ایگ ڈنھٹے رفش رپ ھٹیب رہ

رپ آرک اس ےن  سےس ااھٹ رک راسپ ریٹ اسڈیئ ےصح وک نرہاات۔ وفن ڈیب یہک رہ وخاب ےک آرخ یھت تمہ ںیہن

 ۔وک وفن ایک اسیئ

 "۔؟او اسیئ مت کیھٹ"

ےس اجاگ اوا گل راہ  ںیم دنین وخن یھب مت ےن؟" اسیئ اوا۔۔ اس رتق وفن ایک ایک ںاوں۔۔ ویک کیھٹ اہں ںیم"

 اھت۔

 اخومش راہ۔ ریھچک ن ۔" اسیئوفن ایک یہ ےسیاوا۔۔ سب ا ھچک ںیہن ںیہن"
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 "ھچک انہک  ے ھجم ےس؟ ںیھمت"

 "اہں۔۔"

 "وہک۔۔"

 "رظن آراہ  ے۔ اادنریھ یھب ںیم تہب ررےنوک نل ہاہ راہ  ے۔ ےھجم ررینش اریم"

 "ےھت؟ ۓرک ےک وس نویوک  ٹیمت امام امررگ"

 اینپ اب  ی ۔ ںیم ی ابںیت ان ےک اسھت تہب  ایھچ ۔  ںیمایک نایےن تہب اےھچ وصترات ےک اسھت  ںیم اںیہن"

 "۔اپراہ اسیئ ےس ھجمس ںیہن کیھٹ تیفیک

 "۔ہاےیہ ینیل دنین ایھچ کیا ںیھمت "

ھاۂر اسیئ۔۔ دیاہں۔۔ اش"

م

ی

ب

 "؟یھت ارمہح ےس بک الماقت اویئ ی

  اھت۔ دعب ارمہح اک  ام ایل ںویدص ۔ اس صخش ےن ےسیجایگ اےنپ رتسب رپ وپرا اھٹ رک ھٹیب اسیئ

 ےس اہک۔ ےن وخیش ۔ مت اےس وفن رک ےتکس او۔" اسیئیھت آج الماقت اویئ"

 ۔اپکپکٹہ ھچک مک اویئ  ے رہ۔؟" اس  ی کیھٹ"

ل کیھٹ"
یلک ب
 "وپاھچ۔ ۔۔ تہب ااھچ اگل مت ےن اس ےک ابرے ںیم ے اہں۔۔ 

  ۔ایک ناشیوک البرہج رپ اس ےن اسیئ دی۔۔ مت وس اجؤ اب۔۔" اشاسیئ ہیرکش"
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 "۔مت یھب"

 ۔ارر ارمہح وک وفن ایک ایےل رک وساتچ راہ۔ رھپ اولٹ ےک اکؤرٹن  ک آ وک اہھت ںیم وفن

 ۔آراز آیئ ۔" ارمہح  یولیہ"

راہ  ۔ و رہ اخومش یہاخومش راہ۔ رہ ابت اہکں ےس رشرع رکے اگ ارر اہکں متخ رکے اگ۔ ارر ےہک اگ ایک رہ

 ۔ایارمہح ےن وفن دنب رکن

 ۔ایو رہ ڑبڑبا ارمہح۔" وفن دنب اوایگ ایک نایتہب  ےن ںیھمت ںیم"

 ںیہن ۔ ایسرپ ڑھکا اوایگ سارر ریٹ راسپ آایگ ۔"رہ رمکے ںیمےن یتگھب وج وخن ںیم یرہ زسا ن ےن ںیھمت ںیم"

 اب۔ آےکس یگ اتگل اھت ہک اےس دنین

ں اجےتگ رےنہ اک دہع ابدنھ یکچ 
 
ھی

ك

ج

ب

 سےس ریٹ رین ۔ رہ اکیفیھت آیکچ الیےک اسھت رباز نیارر ا ۔رہ اسیئںیھت آ

 اھت سک اک اھت۔ اھت، اس ےن اجن ایل ایوج وفن آ ۔ایھبیھت وس ریہ نی۔ ادنر ایھت یرپ ڑھک

۔۔ الکم او ا نکمم ںیہن اسیاھت ہک ا نیقیارر اےس  یھت یتکس وک اچہپن ںیہن اخومیش صخش وک ہبش اھت ہک رہ اس  ی اس

رہج ےس  رہ اےس رھپ ےس اتب ا ہااتہ اھت ہک اس  ی ۔ ایکںیہن اچہپن ےک ےیل ،اویگ رضررت اویت اافلظ  ی ےک ےیل

۔ ایونکاں انب ن اوک اس ےن ادنریھ زدنیگ یلھب ایھچ  ی اسےس زگرا۔  ۔ رہ سک فیلکتیڑپ اکینٹ فیلکت اےس ینتک

 ابرہ اتلکن  ے۔ ا ے ہن ادنریھ ادنر اجیت ررینش
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 ہہک اکس۔ رہ اب انہک ہااتہ  ے۔ ارمہح وک وخف وسحمس اوا۔ وخف ےس اس اک رمہ یسک رہ بس وج رہ اےس ںیہن 

 ۔اوایگ لکیہرطح ویہ اژنےھ  ی

آوھکنں  سج  ی ڑل ی کیالماقت ےس۔ ےلہپ ےلمج ےس۔ ا رہ ےئن رسے ےس وسچ راہ اھت۔ ےلہپ نن ےس۔ یلہپ اب

 سیڈر نگیڈر ڑل ی  ے۔ ریہ ی ے۔ رہ اس ےک اسےنم ڑھک رک ایگ ہایس  ے ہک اگولں وک یھب ایگ لیھپ ےسیاک اکلج ا

 ے و   ے۔ رہ پھچ رک اتھٹیب ریتہ رہ ہگج اس ےک اسھت اسھت ڑل ی  ے ارر رھپ ریہ یاس ےک اسھت ڑھک ںیم

 اس رپ وسار  ے۔ نہایاس ےک اسھت  ے۔ ررح ےس ز نہایےس ز ۓ ے وج اس ےک اس ڑل ی یسیک ہی۔ یھب

راےل۔"  ےنینب اجؤےگ، الان رک وھچڑ ن ارشبوخف  ے ہک مت ردیل ہیہن نب اجؤ ارر ےھجم  ٹیمت ےتہک او مت امام امررگ"

 ےن اہک اھت۔ اسیئ

 ۔ اھتم ایلےن الان رس اس

اھت ربا الھب  ےن اےس وفن ایک نہک اعایل اھت رہ وخش یھت ۔ھچک یھبااھٹ رک اس ےن دنچ رہگے رہگے اسسن ےیل رس

 ہیے ے اس ںیم ارمہح یھب وکیئ ںیم اھت۔ ن ای و راتھک اھت۔ اس اک  ام وھبال ںیہن نای۔ رہ اےس یہس یہ ےنہک ےک ےیل

 ااسحس زدنہ اھت۔

 "۔کیرصف" ا ےک ےیل ےنیج ،نکیلاوں یگ نرشیپ تہب رضررںیت رےنہ ےک ےیل زدنہ

 "ناعایل کی۔ "اےک ےیل ارمہح

 "ارمہح کی۔ "اےک ےیل ناعایل
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--------------------- 

ےآ

ئ

 ۔رک ادنر  ےتلچ  ںی میاڈیٹس لیرباز ی 

 میاھٹ رک اڈیٹس لی۔اتگل  ے اسرا ربازآےنم اسےنم آےن راےل  ںی لیارر رباز  ے۔ اڈنیلگن نک چیم اک ہلصیف زیرس

 کیا کیا  ے۔ نرونں ںیمیٹ بیمتخ اوےن ےک رق گل راہ  ے چیم رشرع اوےن ےسےلہپ یہ  ے۔ چیم آایگ ںیم

نک وگل رکنے۔  ہلصیف میٹ ہک سب ان  ی رمے اج ر ے  ںی ےک اشنیقئ ںارر اب نرونں ومیٹ  ںی وگل رک یکچ

ےک  ام ےل ےل رک رقفے تسچ  ںویارر الھکڑ ےک اشنیقئ ےھت۔ رہ اڈنیلگن ںیم یھچک دنت اشنیقئ ںیلیرباز

  ے۔ رطح ےس اہر اجےن رایل یسک رب میٹ اتب ر ے ےھت ہک اڈنیلگن رک ر ے ےھت۔ اںیہن

 ۔ مک یہرکےت  ںی نہایانتج ز مک اوات  ے۔ اشنیقئ اوات یہ وج ںیہن ںیم ن ای بس او ا ومعمل  ے۔ ٹف ابل  ی ہی

ے ےک ادنر اےنت اہیئ میاڈیٹس ر۔ ٹف ابل ویفرکےت  ںی

ی

ب

ے
 
ئ

 رز
می
راہں اامتہم ےس آشت اشفں ےنٹھپ  رپ اوات  ے ےسیج رچی

 ےتکس۔ ںیہن یہراےل رک ےنھکین ےس چیم نیوصتر ارکس راکراال او۔ اس ویف

 رشسٹ نہپ ریھک  ی میٹ ےھت۔ اوہنں ےن اڈنیلگن ےھٹیب آےگ ےھچیپ زولیف ینوی۔۔ اکرل ارر دنچ نررسے اری۔۔ ررہ

 اےتچ  اںیھن اخومش اھٹیب ناھت۔ اعایل ےس رس رپ ااھٹ ایل ایھب میےن الھچ الھچ رک اسرا اڈیٹس اریارر اکرل، ر ںیھت

 راہ اھت۔ ھکین
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سج ےک امام، اپاپ  ۔ یچبےیاغبئ رک ن رزرےھک ڈنیس وگن ںیم  ی یچب یس یرایپ کی اےتچ وکنےت اکرل ےن ا یہ ےسیا

 نم ےس اینپ کی۔ ارپ رظن آںیکس نیالھچ ر ے ےھت اتہک رہ ارکس ننھ ںیم ڑھکے ےھت، اینپ اس ےک اپس یہ

 ۔ یگلرشٹ ےنچنیھک ارر اےنپ اےتلھچ وکنےت ابپ  ی اپ رک ررےن یگل وگن اخیل

ل ا "

ی

لي

ےرشم رکر 

ب 

یل
چ

ج

ئ

ےس ناب  یتخس ےس ےتلچ اس ےک اڑبے وک نرونں اہوھتں ںیم یےن زیت ن۔"اعایلایوک ررال ن 

 ۔یھت یھٹیب یہنرر  ان ےس ذرا یس رک اہک۔ یچب

ےا"

ب 

یل
چ

ج

ئ

 ںیم ،یھت وک الان ااظتنم رک ا ڑپات  ے۔ ےھجم وھبک یگل ونںمہ اطیش ، ںی ےتیل رطح زدنہ رہ یہ ہن یسک و یسک 

 ے  ا وج  ابپ ںیہن و وکیئ ااس اک ابپ اےس ارر ےل نے اگ۔ ریم یھب ےسی۔ رارر وخراک احلص رکیل ےن تنحم  ی

 "ےھجم ےل رک نے اگ۔

 رطف اجےن اگل۔ اس  ی نےک ابپ وک اتبات اوں۔" اعایل یچب ایھب ںیم"

 کیاواگ۔۔ ا رچاک بس ےس ڑبا اگنہہم اواگ ارر رہج رصف ڈنیس خیاتر ٹف ابل  ی ںیم الیاہک و رباز ہیارگ مت ےن "

زعمرر  رکرارک رمع رھب ےک ےیل وک رمرا نرےگ ارر ونتکں وک زیمخ اجنےن اےنت اشنیقئ متےک ےیل رچڈنیس

 "رکنرےگ۔

 ڑکج ےک اہک۔ ںیم ےن اس ےک ابل یھٹم نرکرں اگ؟"اعایل ںیم ہی"

 کینر ڑلےک ا ںیم میاڈیٹس الی۔ ربازڑکج ےیل ںیم ےک ابل یھٹم ناعایل اہں مت ۔۔ رصف مت۔۔ " اس ےن یھب"

 ڑکجے ڑھکے ےھت۔ ںیم نررسے ےک ابل یھٹم
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ےک ابپ  گل اھت۔ یچب ےنھکیوک ن یارر اکرل اب آسئ ڈنیک یھت آیکچ یآسئ ڈنیک یڑب کیاب ا ےک اہھت ںیم یچب

 اھت۔ ایوک پچ رکرا ن ےس یچب ےنرھپیت

ھاۂر"

م

ی

ب

ل ا ی

ی

لي

ے

ب 

یل
چ

ج

ئ

وک تہب ےس تہب سِم رک راہ اھت۔"  اکرل ےن  یآسئ ڈنیک ہک ںیم ایآ نای ے ےھجم  دنسپ ایھچ  ی 

و  رک اہک۔ آںیھکن
م
ھ
گ

 وگل 

 

 '?او ںویک ےسی.'مت ا ایسنہ ن ناعایل

ےڈلل ا'

ب 

یل
چ

ج

ئ

 ? اس لویگب ڈ Big devil'.. اٹپٹپںیئ ےس آںیھکن اس?' اکرل ےن وصعمتیم 

رطف رخ ومر رک اہک ارر روشت ےک وطر رپ  ہصق وگ  ی یھٹیب  ا ? ' اس نء ےھچیپ اوں.. ںیہن لویگب ڈ ںیم ایک' 

  اکنل رک آےگ  ی ہاٹیلک

 'ڈراہم ہی'دنب رکر الان  ایرھپ رکسما ناعایل

 مگ مص ےس او ..ھچک اوا  ے ےسیر'

ی

 

ج

 ?  مت ن

  آاتکس اھت رظنرں ےس رہ چب ںیہن  ے ? اکرل  ی اوں .. او ا ایک کیھٹ ںیم

 .. او ناشی ے و اتبؤ رفش .. مت وشر ےس رپ ھچک
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 ےک ابرے ںیم میٹ اوں ارر ایکس وک نوبچ اتیل نیف اج رک ربازنیل رکرااتکس اوں ایھب اخ یل میاسرااڈیٹس ون یم وی

اتکس اوں..رہ مب ےننب ےس  الیھپ ںاہیےمب  ی وج اوفاہ ںیم ںایرشرع ارر  اوں..سب رھپ میگ اتیرھباتک اوا ہلمج ہہک ن

 .' اخیل می..سب رھپ اڈیٹساو یگ ئالیھپ ےن ںیہن اب  ک یسک

 آےئ ےنھکین اگل رک مہ چیم ےسیپ اےنت

 ' ںیہن میاڈیٹس اخیل  ںی 

 وک آسپ ںیم اشنیقئ ارگ ںیم ی ے ڈبآ ںیم ےنھکیوک ن ارر زیچ یسک نیپسچل نہایےس ز ےنھکین ےھجم چیم ںویک ںیہن اتپ

 ابر ن ر ے اگ  چیم ڑلرانرں و اسیک

ئ

اتگل  اسیک ںیم ےنھکیرباہ راتس اگنہہم ن ںیھکیو ن یھب ہیمہ اب ذرا  ےکچ  ںی ھکیو ک

 '?  ے

 'اک ےنھکی ا و زمہ آ اجےئ اگ رباہ راتس اگنہہم ن یگ اہمترے رس رپ ںیگل وبںیلت اخیل  ی ےشیش'

 اگل ارر سک ےک اپ س ےس اھکےن  ی ےنھکیرک ےکس .. اکرل انرھ انرھ  ن ہیوج رکل ےک اسھت  انب ںیہن ااسنن ایھب رہ

  ے اڑائ اج یتکس زیچ

 '  ے ااسنن اہمترے اسھت اھٹیب ایرہ انب انب'

 اکرل او' اکرل ےن اس ےک نرونں اگل رمرڑے مت یھب'

  ناھکےئ اج ر ے ےھت رپ وموجن اشنیقئ میرپ اڈیٹس ںونیارکس یڑب یرتق اھت ڑب ایھب رشرع اوےن ںیم چیم
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 وج اینپ رطف ااشرہ ایک ڑلےک  ی کی' اکرل ےن زرا نرر وموجن او اھب ےس اپاگل او ر ے  ںی  اشنیقئ اقمیم ہی'

  رعنہ اگل راہ اھت بیر رغ بیجع ےک قح ںیم میٹ

ھاۂرا ایھ'

م

ی

ب

  ایتمس نھکہ ن ڑلےک  ی ےن ایس ناس ےک اسھت اپلگ وھ اجؤ'اعایل ہشن وٹٹ راہ اواگ , اج رک مت یھب 

..  ںیہن آدم اک اتپ اھت  ایکس اسئ  ی وک ہن اتبےئ ہک رہ راہں وموجن  ے اںیہن اریاھت ہک رہ ر ایرک ن ےن اسئ وک ینم ارمہح

  ںیھت رشسٹ نہپ ریھک  ی میٹ اڈنیلگن ارر ارمہح ےن یھب نیاوہنں ےن لک ےلچ اج ا اھت ا یھب ےسیر

اشلم او . اس  ںیم نرتس میٹ ایآنھ اھبئ  کیاو ارر ااکس ا ی ا او ہکلب رباطون اجاپین ےسیج یھت الھچ ریہ ےسیا نیا

ے یھب وٹیپ یس یبمل رکیت امندنئیگ  ی ےن میٹ

ھ
ك

ی

ب

وبرڈ رکپ راھک اھت  ارر ہنم وک وپرا راگن اوا اھت  اسھت اہھت ںیم یھت ئنہپ 

 ںیہن  ی اڈنیلگن رٹایف ینعیاھت  ایےن  رلک ابل کنھپ رک اےس دب امن رک ن ےس یسک ںیہک  ے' سج رپ ےھچیپ یامہر 'رٹایف

  ے  ی لیرباز

  رڈل پک افلنئ او اھت ےسیج اسیھچک ا رظنم

رہج وک ےل  یھب ارر یسک یھت ےن رات وک وج اکل  ی ناعایل یھب ےسیراہں آرک ..ر یھت ھچک رتہب وسحمس رک ریہ ارمہح

ےک وطر رپ  لسرہیارر ر رہ رک انہ ےک اسھت اےنلھچ یگل یڑھک رہ یھب ابت یھت ی..اس ےک ےئلتہب ڑب یھت رک  ی

  رظنم اھت دیاقلب ن ہیارر  ںیھت وھگم ریہ ںی رہلںیم میوپرے اڈیٹس ' اک ہصح ےننب یگلزی'ر انبئ اجےن رایل

  اسرے مغ سب ٹم ےئگ .. اےس بس ااھچ اگل ےسیج ےسنہ یگل رہ

 .. اسھت الچےئ کیارر اکرل ا اری.ارمہح ..ر ناعایل
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 ایل ھکیےن اےس ن ںونیت یھت ریہ ھکیرہل وک ن رطف آےن رایل ارر اینپ یھت یرہ ڑھک بیےک رق نیا رپ ایتلھچ نیارکس

  ےن اےس وفن ایک ا،ریاھت  ر

  اہکں او ارمہح؟ مت

  میسنہ نہ اڈیٹس رہ

  یھت یتکس اتب ںیہن یچب یدنگ اپلگ

 ےن وسہا رسرپازئ نرں ںیم

  رک ھکیاےس ن تہب وخش یھت اریرپ آ رک  ر نیارکس رسرپازئ

  ایےن بس وک اتب اریر ےک اسھت  ںی ارر ارمہح اسیئ نیا

  وک وفن رپ اہک ےن اسیئ ن ے اعایل ےک اہمترے اسھت ارمہح یھب ںیہن ایےن اتب مت

 ناھت  اعایل ےن انم ایک اس

  ر ے ےھت لیھک یاگل رہ رھپ ےس رظن آ اجےئ رگم اب الھکڑ ےنھکیرطف ن  ی نیاخومش او رک ارکس ناعایل

  افؤل افؤل ےک رعنے ےنگل ےگل ےک ےھچیپ ارمہح

 ارمہح مہس یگ ؟ ے ایک او ریہ ڑلایئ وکیئ او راہ  ے اسیئ ایک ہی

  او اگ ایک انھکین وٹنمں ںیم یبس اوات  ے ارمہح آرخ ہی
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ے اریاہف متخ اوےن راال اھت ر نررسا

م

ےوک 

ی 

ے
ی
ح

س

  او یئگ ناشیڑپھ رک رپ رہایآ 

  ےن وپاھچ؟ زیاوا اشہ ر ایک

ے ےریم

م

ےنرتس اک 

ی 

ے
ی
ح

س

   ے ربخ یلم اگنہہم اوےن  ی  ے اس ےن اہک وکیئ 

  ؟اگنہےم  ی ےسیک

   ے ھچک یہ اسیا ایےن اشنہن انب یکلم ریغ اتپ وکیئ ںیہن اےس یھب نہایز

ے تہب ایھچ ںاہیےے ںی اجیت لیھپ ںیربخ یسیاو اگ ا ھچک ںیہن اسیا

س

ے
ي 
ے
ک
 ے
ی

رانھک  ے   ے انم ےسیک اجیتن  ے وپسیل و ریٹ

 او یگ و یلم یھب اںیہن ربخ یلم ںیہمت

ے وھکیو ن یھب اجےئ ںیم ےن اہک ااھچ اگنہہم او یہ اکرل

ی

ب
ےي ےملف انب 

ی

  ےک کت

 ےن اہک۔ ناعایل ںیہن رھپ امترا نرتس رفنکم یھب ارر

ے اریر

م

ےےن بس نروتسں وک 

ی 

ے
ی
ح

س

 وکیئ انیل رطخہ ومل ںیہن وکیئ ےس ںیلکن میوفرا اڈیٹس متخ اوےت یہ ےک چیم ایرک ن 

 رظن آےئ و رپوکسن ر ںی دبدمیگ

 

 وگل اڈنیلگن ےٹھچ ٹنم ںیم یآرخ نکیل ،ایاک زرر اگل ن وچیٹ یڑیےن ا ںویالھکڑ ںیلیرباز دنپرہ ٹنم ںیم یآرخ

 ۔ایےن رکن
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ڑپھ اکچ اھت۔ اس ےن ارمہح  ماک اغیپ اریر ۔ اسیئرس رپ ااھٹ ایل میےن اڈیٹس ےک اشنیقئ ںارر اوسفس ےس ومیٹ وجش

اغبئ اواکچ اھت۔  ںیہک اھٹ ےکچ ےھت ہکبج ااتلھچ وکنات اکرل ےلہپ یہ اریارر ر ناہک۔ اعایل وک ےنلچ ےک ےیل نیارر ا

اۂ ہک اس ےصح ںیم اسیا  وکیئ۔ ںیہکیھت وب وسھگن یل ےن اب راحض رطخے  ی اریر

ی

یي
ج

ج

ب

ےک  ۔ چیمابت ڑبھ اجیت رعنہ وگ

اوات اھت وج  ںیہن ارر شیط یدنت یسیا نکیل ،ںیھت اعم ابںیت انکنیھپ وبںیلت وڑتاخ، اخیل ،ولگچ، اہاھت اپیئ نرران اگیل

 اج راہ اھت۔ بس اجن وبھج رک ایک نے راہ اھت۔ ےسیج اب ناھکیئ

 ےن وپاھچ۔ نلکن اکچ  ے؟"اعایل اسیئ"

 ۔ایےن وفن اکن ےس اٹہ اریاہں۔۔ اس ےن اہک رہ اج راہ  ے۔"ر"

 میےس اڈیٹس یزیت یرفن  ی ےھت ہک وپسیل ۓآ رہ ڑسک  ک یہ ۔ ایھبۓےس ےس ابرہ لکن آ مینرونں اڈیٹس رہ

ےک ادنر ھچک اواجےن  میےک ابرہ اڈیٹس میاڈیٹس نم یہ کی۔ ان اک ادناز ارلٹ اھت۔ ارظن آیئ اویئ رطف اھبیتگ  ی

 ۔اوایگ ںایاک رظنم امن

 ۔ڑسک رپ اس ےک اسھت اھباگ ارر ذرا نرر اجرک رک ایگ رہ یھب آےگ وک اھبیگ اریولچ۔" ر ی۔۔ دلج نولچ اعایل"

 ۔یٹلپ اریاوا۔؟" ر ایک"

 ۔ۓرہلا ۓلکش رپ اس اینپ  ی اریرک ر ھکیارمہح۔" اس ےک رھچے ےک اسرے رگن اڑ ےئگ ارر اےس ن"

 اکل الم اکچ اھت۔ ےلہپ یہ ناعایل ۔۔نکیلےن وفن اکنال۔۔ ارمہح وک وفن رکےن ےک ےیل اریر

 ۔آراز آیئ ۔" ارمہح  ی۔" ولیہ اویئ ابر لیب نر
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 "ارمہح !مت اہکں او؟"

 افن دنب اج راہ اھت۔ نکیل ،۔ اس ےن نابرہ اکل المیئاوایگ ڈیوفن ڈ ہکۓاو وپرے انا ںیہن اافلظ

--------------------- 

 رگ یئگ اھت۔ ارر رہ وخن یھب نرر رگ ایگ ارر رہ ںیہک یھت لکن یکچ یرٹیب اھت۔ اس ےک وفن  ی اک وفن دنب اج ا یہ اس

م اتھگ اوات ان ےک اررپ آرک رگ ایگ کیڑھباک اوا ا ےھت  ی ۔ رہ سب لکن اجےن وک یہیھت

ی

ھئ
گ

۔ رگرپ اررپ ےس 

 کی۔ اایےس اےس ااھٹ یےن دلج وخن ےنلکن اگل۔ اسیئ ارر  اس ےک رس ےس ایےس رکٹا تخس زیچ اک رس یسکارمہح  

 نرر اج رک رگا۔ یھب ۔ اسیئایےن بس وک ناکھ ن نیف اقمیم

فلتخم وہگجں رپ رگرپ ےک رگرپ  ںیم میارر وفراً اڈیٹس یھت یکچ تیج ٹنم متخ اواکچ اھت۔ اشلگن میٹ یاک آرخ چیم

م اتھگ او گ  آسپ ںیم

ی

ھئ
گ

ےگل ےھت۔ اس اسرے  ےنکنیھپ ںینررسے رپ فلتخم وھٹس زیچ کی۔ ارر اۓاھجل رک 

 او ا  ے۔ یہ اسیا ہکبس چھک  الپن اھت  ےگل اوں ےگ، ےسیج ںیہن یھب ڈنکیس لمع وک سیت

ارر  ایگ۔ وشر ڑبھ مہس ےئگ۔ رظنم اوانلک اوایگ ارر اعم اشنیقئ نم ےس دبیل کیاحتل ا ادنررین  ی میاڈیٹس

ٹنم اک  کیا دبےن ںیم انےن گنج اک دیم می۔ اڈیٹسایاو ےئگ وج اپھچ اوا اھت رہ لکن آ ںایاگنہےم ےک آاثر امن

رطح ےس رکچ آر ے ےھت۔  یرہج ےس رب  ی ٹ۔ ارمہح وکرس رپ وچیھت آےگ لکن یکچ ںیہک نی۔ اہن ایل رتق یھب

ے

ئ

ب

ےاس

ی 

ے

یھ
ئ

ڑلےک ےن ااکس ابزر  یپہ کیا  ی آےگ ڑبےنھ یگل ہگج انبیت ،نےکھاھکیت آراہ اھت۔ رہ ایلیک رظن ںیہن ںیہک ئ

ےنوبچ ایل

س

ے۔ 
ي 
ے
ک
 ے
ی

نم ےس دگھبڑ  کیا ےک وجہم ںیم ۔ اسھت زہار اشنیقئیھت ےس ادنر نالخ او ریہ یوفج زیت و ریٹ
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ارر مسج ےک  نررسے وصحں  وبںیلت او۔ اخیل آیئگ تمہک ایق اوایگ اسیلکن اجےن اک ادناز ا رہےس اب ی۔ زیتیچم

وقت اگل رک  ی۔ سج ےن اس اک ابزر نوبہا اھت۔ وپرآرک یگل زیچ رزین رمک رپ وکیئ ۔  نرابرہ ارمہح  یرپ آرک رےنگل ںیگل

ارر رسخ آوھکنں راےل  یرگتف ڑپ ریہ اس ےک ابزر رپ رھپ ۔ نکیلیھت اس ےس ابزر ڑھچرا رک رہ آےگ وک اھبیگ

 ۔یامر دشت ےس خیچ یرگنن رپ کھج رک اکانٹ ہااہ۔ ارمہح ےن وپر ڑلےک ےن اس  ی یپہ یشن  یاس اعن

 اریاخمفل تمس اھباگ، ر  رک رہ ررش ںیم کنیھپ الان وفن ڑسک رپ یہ ولعمم اوےت یہ ہیاک افن دنب اج راہ  ے،  اس

 ۔یکپل اس ےک ےھچیپ یھب

 کنل ہاےئہ امہرے جیپ رک ایلےن لمکم  اخومش او اجات  ے  جیپ  رمات ںیہن ر ارل ایپ رمای)

ج

ی
ئ

ےس  سج اک لمکم رای

 (ہیرکش ںیاحلص رک

 ۔الچیئ اریر ۓاوں۔" اھبےتگ او رطف اجیت  ی نررسے ٹیگ رطف اجر ںیم  ی مت اس ٹیگ"

 کیاوا آےگ ڑباھ۔ ا اتیرگاات ، نےکھ ن اتگن،ہک رہ تہب وس وک الیھپ دشت یھت یسیا ےک اھبےنگ ےک ادناز ںیم اس

وکشش رک  مظن الےن  ی ۔ وج وجہم ںیمیھت  اج ریہ یہ ڑبیتھ یرفن  ی وجہم اھت وج رشتنم ابرہ لکن راہ اھت ارر وپسیل

 اک اموحل اھت۔ ڑ۔ دگھبںیھت آریہ ںیآراز ر ے ےھت۔ وچبں ےک ررےن  ی

 ںیم یارفارفت ہک اینت رگج یھت یسیا آراز ںیم سھگ رک الچےن اگل۔ اس  ی وقت ےس رش ںیم یارمہح " رہ وپر"

 ۔اھکیرنن ومڑ رک ن یتہب وسں ےن اےس رھگ
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رپ رگ  و رہ زنیم ۔ ارگ ارمہح وفراً اس ےک اسےنم آاجیتںیھت ےب اقوب اوریہ اسںیسن اس  ی ایارمہح " رہ رھپ الچ"

۔ رمہ اےس اوالےن ےگل ےھت ارر وخف ےن اس ےک نل رپ یھت ریہ اطتق ںیہن ڑھکے اوےن  ی اجات۔ اس ںیم

 .ےھت ےیاگڑ نےجنپ 

 

 ۔

ےےس ادنر اوایگ ۔ اےس ااہلم اوا ارر رہ ٹیگ

ل

ے۔ وپ

ی 

ے

سك

رہ رس وک اکھج رک  ۔نکیلیھت بس وک ابرہ اکنل ریہ یڑھک یرفن ئ

ز اوایگ

ی

 
 اگلےن ڑپے و اےس مک ےتگل اس ااسنن ےک ےیل ےک زہارر رکچ یھب می۔اس ےن وپرے اڈیٹساس ےک پ

 ےسج ڈوھڈنا اجراہ اھت۔

  ے۔ ںیہن  ے ارر کیھٹ اس اک ردجان اےس اتب راہ اھت ہک رہ ادنر یہ نکیل ایآ لایخ ہیاےس  یھت ابرہ اویتکس ارمہح

و ار اجونر  ی ےن ا اک ابزر یسک اس

ج

ج

ج

ئ

ج

ح

اخص تمس ےل رک اجراہ اھت۔ رہ الچ  رک یسک رطح ڑکپ راھک اھت ارر رہ اےس ٹیسھگ 

 اےن اس ےک رگن ریھگ ےک نررسے اسیھت اس یپہ نکیل ،یھت وکشش رک ریہ وخن وک آزان رکراےن  ی ،یھت ریہ

ابت رک ر ے ےھت ےسج  زابن ںیم اینپ رہ نرونں آسپ ںیم اررےس رمک ےس ڑکپ راھک اھت  اھت ارر اےس وبضمیط اس انب ایل

 ۔یھت اجیتن ارمہح ںیہن

 نے راہ اھت،  ںیےس انرھ انرھ اھبگ راہ اھت  ارر اےس لسلسم آراز یزیت ناعایل

 رک اکچ اھت۔ راعمہلم دشت اایتخ ینعیےک اررپ رپراز رکےن ےگل۔ اکرٹپ رگاؤڈن  یلیہ
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ے

س

ے
ي 
ے
ک
 ے
ی

ے ۔ ںیہکیھت ریہ وفرس رہ رطف لیھپ و ریٹ

س

ے
ي 
ے
ک
 ے
ی

 اشنیقئ اصتنم اوراہ اھت۔ ںیہک ںیم وفرس ارر اشنیقئ و ریٹ

 ڈاال اج راہ او۔ آگ رپ لیت یتلج ڑگب راہ اھت ےسیج ےسی۔ اعمہلم ا ںیم ارر اشنیقئ

ڈال  ںیم یاھت ہک رہ اےس اگڑ اسیےس اکنل رک ابرہ ےل اج ر ے ےھت۔ ان اک ادناز ھچک ا ررسے ٹیگ ےیاےس ن رہ

 اجےت  ںی ۓ۔ رہ اعمرشے ےک ومےعق ےس افدئہ ااھٹےن راےل  اوسر ےھت وج رہ ہگج اپرک ےل اجےن راےل  ںی

ے ارر اینپ

ی

سلي

ج

ح

 دب 

ی

ے
ش
 یاھت۔ نررس ایےن ارمہح ےک الاتپ اوےن اک اتب ن ساھت ارر ا لم ایگ آےت۔ اکرل وک اسیئ ابز ںیہن 

 ر ے اھت۔ اسیئ ھکیابرہ ن اےس رش ںیم سٹنیارر دنچ نررسے اوٹسڈ زیاشہ ر ،اسیئ ،نیاھت۔ ا ایرطف ےس اکرل آ

  ے۔ ںیہن ارمہح اک وفن دنب اج راہ اھت و اےس ڈر اھت ہک رہ کیھٹ ںاھت، ویک ایےن بس وک وفن رک ےک اتب ن

 ںیہن ۔ رہ اعم  ارلم ادناز ںیمایرطف آ ےس اھباتگ اوا اس  ی یارر رہ زیت یرظن نرر ےس ارمہح رپ ڑپ  ی اکرل

راہ اھت ارر نررسا ابا ابر اس ےک ہنم رپ اہھت رھک رک اس اک ہنم ناب راہ اھت۔ اکرل  ڑلاک ٹیسھگ کی۔ اےس ایھت لچ ریہ

اۂ اس ےس ےلہپ اعایل

ی

ج ي

ج

 ھئ
ب

 یےس تہب زیت ںیہک ۔ رہ ےھچیپالچ ایگ بیان ےک رق ااتگنوپالیھپ ںیٹیس ناس ےک اپس 

 ایگ ۔ اکرل یھبےیامر ا رشرع رک ن ارر وھگںیسن اس ےن ان ڑلوکں وک الںیت اھت ارر آےت یہ ایےس اھباتگ اوا آ

 

ج

 

 پ

 ۔نوبچ یل رگنن اہھت آیئ ارر  سج  ی

ارر اس ےک رس ےس وخن لکن راہ اھتارر  اک ہنم ےس  یھت ۔ رہ اکپن ریہرطح ےس وخف زنہ یھت یرب ارمہح

 ۔یھب
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ں من   ی ناعایل اکرل ےس وخن وک ڑھچا رک اھباگ۔ ارمہح رپ رظن ڑپےت یہ کیارر ا اھبگ یئگ ےلہپ یہ نرڑلےک
 
ھی

ك

ج

ب

آ

ارر اس ےک   اک ہنم اک وخن اصف ایک ارر اہھت ےس اس  ی ارمہح وک اےنپ اسھت اگل ایل یمہس ی۔ اس ےن ڈراوںیئگ

 اگل۔ ےنھکیرس ےک زمخ وک ن

 ۔یکس انس و رہ وفراً وخن وکررےن ےس ررک ںیہن ہیاہک ارر اس ےن  ہی ے۔" اس ےن  وچٹ آیئ اکیف ںیھمت"

ل فیلکت ںیہن نہایز ںیہن"
یلک ب
دشت ےس اافلظ  زجابت  ی اب۔" وٹٹ وٹٹ رک اافلظ ےلکن ےسیج اوریہ ںیہن ےھجم 

 رھکب ےس ےئگ۔

 اھٹ اتکس اھت الھب۔ نرن ےسیک وچٹ ںیم یڑب یہ ینتک ےس اگل اھت۔ اس رس رپ یگل ےک ےنیس ناک رس اعایل اس

 ۔ایابرہ ہک رطف آ ناعایل ۓ۔ اےس اےنپ اسھت اگلارر آےگ اھبگ ایگ ےنلچ اک ااشرہ ایک یےن دلج اکرل

ارر رہ رگ ڑپےن ےک  ےس وھچٹ ایگ نزرر نار ناکھ اگل ہک ارمہح اک اہھت اعایل کیےس ابرہ اوےن ےس ےلہپ ا ارر ٹیگ 

 ۔ادناز ےس تہب آےگ لکن یئگ

ارر وپرا زرر اگل رک اس ےن  ایےس الچ ےھچیپ نرطف اھبگ اج ا ارمہح ۔!" اعایل وفحمظ ےصح  ی ڑسک ےس نرر یسک"

 ارر اھکیےس ہگج انب رک آےگ لکن اج ا ہااہ۔ ارمہح ےن نےکھ اھکےت، آےگ ڑبےتھ رگنن ومڑ رک اےس ن وجہم ںیم

 ۔رھٹ ایگ اک نل ر ںی ناعایل

 "ارتحام رابج  ے۔ امسں قشع  ے۔"

۔ ایارر ناکھ ن کیےن اےس ا وجہم

ئ

 رہ آےگ لکن گ
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 ۔اوایگ ارر رہ ارر ےھچیپ ایےن اےس ڑلڑھکا ن نےکھ

 ۔اھکیےن رھپ رگنن ومڑ رک اےس ن ارمہح

 "۔رھٹ ہن ایگ رہ ر ںی یرتق ےن ناغن"

۔ اےلگ

ئ

 نےکھ ےس رہ ابرہ لکن گ

ے ۔ وحملں ںیمیھت میگ اک رظنم ھچک ارر اواکچ اھت۔ وٹنمں  ی ڑسک

س

۔ 

ئ

ےدبل گ
ي 
ے
ک
 ے
ی

 وفرس رشتنم وجہم ےس ےنٹپن ںیم و ریٹ

اج  افرئ  ی ںوگایل ۔ رڑب  یایےن رات وک رطخ اک انب ن ےک نوھںیئ ۔ رات اک رتق اھت ارر آوسن سیگوغشمل یھت

ااھچل ر ے  ارر اوسن سیگ ںیوفرس رپ وھٹسن زیچ و ریٹی ےکےي ےارفان سے ۓ۔ فلتخم ااکشل ےک امکس ےنہپ اوںیھت ریہ

 اصتمنم ےھت، سک وفرس ےک اسھت۔۔ ھچک رگرسپ آسپ ںیم ےھت۔ ںیہک

 ےک ادنر ارر ابرہ وھپٹ اکچ اھت۔ میاڈیٹس الیڑبا اگنہہم رباز کیا

۔نرر نرر ںیھت ہار وس وگجن ریہ ںیآراز ےک اسرئن  ی سنیلوبمیراال اھت۔ ا دبےنل یہ اگنہہم وج اسہحن ںیم اسیا کیا

 اج اتکس اھت۔ اھکیرظنم ن گنج اک یلمع کی ک ڑسک رپ ا

 "وب۔ ارر اغبرت  ی یھت ریوصت اصتنم  ی"

 اھت۔ یہ تمس اھبےنگ اگل۔ اکرل اس ےک ےھچیپ کیڑسک رپ لکن رک ا رہ

 ارمہح اہکں  ے ؟"اکرل ےن الچ رک وپاھچ۔"
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ےس اکن ےنٹھپ ےگل۔  ںوگےجن ارق وخیچ رئ اضف ںیماہک اھت۔" نر اف ےن ڑسک ےس نرر لکن اجےن ےک ےیل اےس ںیم"

ں ا ااھچیل وبںیلت  ی ان رپ ےشیش

ئ

گی

ارر  نوبچ ایل ےن آےگ ڑبھ رک اکرل رپ ہلمح رک ا ہااہ ےسج اکرل ےن ےلہپ یہ کی

 ۔ایرپ خٹپ ن زنیم رطف ےچین کیڑسک ےک ا

اج ر ے ےھت۔ وکن  ارر رڑب ےک افرئ ےیک یھت اج ریہ ااھچیل ارر دشت ےس اوسن سیگ یزیت رےفق ےس،نکیل رےفق

ےس ڑسک رپ اھبگ راہ اھت ارر الچ راہ اھت۔"  یزیت ناھت۔ اعایل رک ا لکشم اوایگ نافع رک راہ اھت ارر وکن ہلمح ہلصیف

 "ارمہح ۔

اھچ راہ اھت۔ اےس  اآوھکنں ےک آےگ ابر ابر ادنریھ ارر اس  ی یھت اج ریہ یتکسھک ےس زنیم ےک ےچین رںےک ریپ اس

 ۔۔ نوھاں۔۔ اصتنم ارر رطخہ۔اآراہ اھت۔۔ ادنریھ نایالان وخاب 

 رںوک رک رک اہےنپن اگل۔ اس ےس االگ دقم ااھٹ ا لکشم اوراہ اھت۔ اس ےک ریپ ری۔ رہ ذرا نںیھت ںیہن ایھچ ںاشن ای

رہ  نکیل ،آرک یگل وگیل رطف اوا۔ اس ےک ابزر رپ رڑب  ی یےس نررس یاک وگال رگا۔ رہ زیت سیگ کیےک اپس آرک ا

، ےسج اےنپ  اس ااسنن یس تیفیک اج راہ اھت۔ اس  ی اتیاس اک مسج اےس رحتک رکےن ےس وجاب ن ،راک ںیہن

ئ

اوگ

وبت ات نکیل  ے،ےک اقلب و ھجمس اتیل اہکاجات  ے ارر رہ وخن وک اہپڑ ااھٹ ےنیل ےک اتوبوکت ااھٹےن ےک ےیل زیزع یسک

 ۔ںیہن
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ےیھت ہگج آگ ڑھبک ایھٹ کینوھاں اےنلگ اگل۔ دنچ ا میاڈیٹس الیرباز

ئ

هي

ے۔ ن
 
ی

ےس ڑسک رپ  رںےک الیھپ ں

۔

ئ

 رحتک احبل اوگ

وک آگ اگل نے اگ۔ ارگ ھچک اوا و رہ بس الج  ن ای اسریےرہ"ےـ۔ "ارمہح ایوقت اگل رک رہ رھپ اھباگ ارر الچ یوپر

آےن راولں وک رردن  لچ راہ اھت۔ راےتس ںیم ےس ڑسک رپ اھبےنگ اگل۔ اس اک سب ںیہن ڈاےل اگ۔ اب رہ شیط

 ۔ہگج استک اواجںیئ اینپ اینپہک بس  ۓدشت ےس الچ ڈاےل، لچک ڈاےل، ررہن احق اھپڑ رک اینت

 "۔ "ارمہح ۔یےن رھپ آراز ن اس

--------------------- 

سلہ او راہ اھت۔ دنچ ولگ اس رپ آرگے ےھت ارر اس  ی رگ اکچ اھت۔ اےس ےنلچ ںیم اک نراٹپ بک اک ںیہک اس
م

اٹگن  

 یھت وٹٹ یہ ےسیج

ئ

تخس  آوھکنں ںیم نے راہ اھت۔ اس  ی ںیہن اےس ھچک ناھکیئ  ےک ابنولں ںیم ۔ نوھںیئگ

 لکن راہ اھت۔ ےس لسلسم اپین  ارر ان ںیم یھت نھبچ اوریہ

ے رہ

یھ
گئ

۔ یھت آیئ ےنھکین ٹف ابل چیم میابر اڈیٹس یلہپ ںیم ۔ رہ و زدنیگیھت اویئ نرہار ںیہناصتنم ےس  یسک ےسیا ئ

ل امؤف اویکچ ۔ اس رتق اس  یرک ا ہاےیہ ایک وصراحتل ںیم اھت ہک اگنہیم  ک ولعمم ںیہن ہیاےس و 
یلک ب
 لقع 

اگ ارر امر نے اگ۔  اےس ےٹیسھگ گل راہ اھت ہک وکیئ رےس ڈ کی۔ اےس رہ ایھت رطح ےس مہس یکچ یارر رہ رب یھت

 ۔ۓاوانلک اواکچ اھت۔ اس اک نل ہااہ راسپ ادنر اھبگ اج ڑسک اک رظنم ااہتنیئ
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 ہک رہ سک رطف اھبےگ ارر رھپ سج رطف تہب ےس ولگ اھبےگ اج ر ے ےھت رہ یھب ایآ ںیہن ھجمس ںیم  ی اس

ےاھبےنگ یگل

س

ے۔ ڑسک رپ رہ بس رشتنم اوےئگ۔ 
ي 
ے
ک
 ے
ی

اصتنم ےنمھت  ۔ رھپ یھبیھت اج ریہ یہ ڑبیتھ یرفن وفرس  ی و ریٹ

 ںیم نشیوپز رکےن  ی سنفیاب رہ ڈ ےس انرھ انرھ اھبگ ر ے ےھت۔ نکیل یےل راہ اھت۔ رہ زیت  ںیہن اک  ام یہ

 ےھت۔ دیآےکچ ےھت وج رگرسپ ےلمح رک ر ے ےھت، ان ےک ےلمح تہب دش

 ۔ رصف دنچ ٹنم۔بس اوےن ںیم ہیدنچ ٹنم ےگل  رصف

 سب اےس اس اک ردجان ہہک راہ اھت ہک اےس ایس ،ںیہن ایتمس اھبگ راہ  ے  اھت ہک رہ کیھٹ ولعمم ںیہن ہیوک  ناعایل

 تمس اج ا  ے۔

ےس ےلہپ اس ےن ارمہح وک تہب  ےک ابنل ےنلیھپ ارر آےگ آرک رگا۔۔ ارر نوھںیئ ارر وگال اس ےک ذرا ےھچیپ کیا

  ۔ایل ھکینرر ن

ےس الچ  اس ےس کیھٹ ،رہ تہب نرر یھت ےل، نکیل ھکیرطف ن ہک رہ اس  ی ایاجن ےس الچ یارمہح ۔" رہ وپر"

 سیگ اصتنم اوراہ اھت ارر اس ےک ےھچیپ رگرپ ںیم کی۔ اس ےس ذرا آےگ ایھت یاج راہ اھت۔ رہ ڈر رک ڑھک ںیہن

 اجر ے ےھت۔ ےک وگےل ںیکنیھپ

 رطف اکپل۔ اٹمس۔ رہ اھبگ رک اس  ی افہلص

 ۔رطف اھبیگ ارر رہ اس  ی ایل ھکیےن اےس ن اریےس ر رطف ےس اس اپر یےک نررس ڑسک

 ۔اھکینرر اھت۔ اب ارمہح ےن رگنن ومڑ رک اےس ن ارمہح۔"افہلص ٹمس اکچ اھت۔ رہ اس ےس ھچک یہ"



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 907 

 "۔ایاغبل آ رایاراکتز رابج اوا۔ امسں "

۔ ےک اس رطح اینپ ننرر ےس رہ اعایل اینت ارر

ئ

 رطف اھبےتگ آےن رپ دفا اوگ

 "۔اویت رات ںیہن اعمل  ے۔ اس ںیمتبحم حبص اک "

 اھباگ رھپ راہ اھت۔ ےسیک اس ےک ےیل رہ

 "۔اویت انف ںیہن ہی ے۔  یڑھگ تبحم ادب  ی"

 اواکچ اھت اب  ک۔ رہ ٹم اکچ اھت۔ وج

 ۔" وج افہلص اھت رہ مک اوےن اگل اھت۔اویت آہ ںیہن تبحم، رطب اک اسز  ے اس ںیم"

 "تم اجؤ۔ ۔" اب ںیہکوسچ وک اج ایل کیا ےک ابنولں ےن نر ولوگں  ی تم اجؤ۔" نوھںیئ ںیہک"

 ۔یھت رطف آریہ ارر اس  ی یھت رطف وھگم یکچ  ی ناعایل رہ

وبلت ےس رضب  رزین  ی ےک رس رپ ےشیش ڑل ی کیرشٹ ےنہپ ا  ی میٹ ڑلےک ےن اڈنیلگن ۓڑھبےک او کیا ارر

 ۔اگلیئ

 ۔رطف یکپل ےس ارمہح  ی یزیت یس  ی یلجب اری۔ روج ارمہح یھت ڑل ی رہ

 ۔ وبلت ےس رضب اگلیئ رزین  ی ےک رس رپ  ےشیش ڑل ی کیےنہپ ا رشٹ

 ۔رطف یکپل  ےس ارمہح  ی یزیت یس  ی یلجب اری۔ر وج ارمہح یھت ڑل ی رہ
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ےک  رںےک ریپ نرک اعایل ھکیرطف آ ر ے ےھت اس ےک رس رپ  وچٹ ےتگل ن اس  ی اےگ ےھچیپ یھب ارر اسیئ اکرل

  ہکنویک رہ  اھبےتگ اھبےتگ ررک ایگ کسھک یئگ ےس زنیم ےچین

  افرئ اوےئ نر

 ۔اسرا اھباتگ نرڑات وجہم اےس اپؤں ںیم ایسھگ آ آوھکنں ںیم  ی ننوھاں اعایل ےک ابرہ الیھپ میےک اڈیٹس لیرباز

  نردنےت اج راہ اھت

  ڑھکا راہ اہجں اھت ریہ رہ

  اک اھت وگیل افرئ رڑب  ی کیا

 ۔رطف آیئ اس  ی اویئ ارر بس رپ الھپیتگن دشت ےس الچیئ یوپر اریر

  اھت  افرئ رڑب اک ںیہن نررسا

 ےک اہوھتں ےط اپےت  ںی دجایئ ےن ےنتک ولوگں وک نےکھ نے رک اس  ک انچنہپ ہااہ ھچک افےلص نایمئ ارر اسیئ اکرل

   ے  ا ااسحس اس ےس ےلہپ ہن ربخ اویت

 اگل ۔وخن اس ےک رگن ےنلیھپتشپ ڑسک رپ اج یگل ارر رھپ یڑسک رپ ونٹھگں ےک لن رگ رہ

 اھت ۔ نھچک نرر اھت وج ارمہح اک اعایل اکس رہ ریہ اس ےن الچ ا ہااہ رگم الچ ںیہن ارمہح

 اکس رطف اھبانگ ہااہ اھبگ ںیہن ےن ایکس اس
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 ے بج اجن  اجن اس رتق یتلکن ہی ے  اجن یتلکن بج اینپ یتلکن  مسج ےس اجن اس رتق ںیہن اثتب او ایگ ہیےو

  ے ۔ اجن یتلکن  ی رےےس ایپ

 اویئ یاامسن رپ انمن ںیئگ یرابج رک ن ناع

  ارر رہ ونٹھگں ےک لب ڑسک رپ رگات الچ ایگ ےک مسج ےس اجن لکن یئگ اس

  رم اکچ  ے نررسا رمےن اج راہ  ے کیو اس ےن اج ا ےک ا اھکیوک ن نےک اپس ےچنہپ ےس ےلہپ اکرل ےن اعایل ارمہح

 ںیل ھکین دنب اویت آںیھکن ےن اس ااسنن  ی ناعایل ہکنویک

  اھت اس ےن وخن وک دنب رک ایل ںیم سج

 اھت آوھکنں ےس وخن ےنکپٹ اگل ان اک رگن رسخ ںیہن ایکس

 ۔رطقہ رطقہ ےنہپ یگل زدنیگ اینپ  ی نےک روجن ےس اعایل ارمہح

   ے اقےلف راےل ےلچ ےئگ رریت ںآھکن و ویک اے

 وھچڑ ےئگ اے آھکن و رر ا دنب رک االیک ےھچیپ رہ

 وبحمب اھت اوسفس ًاہں رھپ و  رر اریم اقےلف ںیم اس

  نل نڑھانک وھبل ایگ ررک یل اسسن
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 کیارمہح ا ںیم زدنیگ  ی نرکے اگ اعایل اس ششکِ اک افہلص رتق ےسیک نےک نرایم نارر اعایل ارمہح

 ۔ نب رک ر ے یگ نایوخوصبرت 

 ۔

 ھجمس رک ولانٹ  ےن اس رہش  ی رںاو ارر زرہ ےھجب زین رہش تاچمن رپ ڑھکا رہ ایگ اریم ےسیج ںوی

ی

مت

ج

ئ

ج

لِع
زدنہ اسوسنں وک ام

 ۔ ایرشرع رک ن

  ے ینب کمیراگ ن رپ  آگ ےک وگےل رباسےئ اجےن ےگل ۔ارر اخےمت  ی تایح رکن

ئ

  سگ گ

  راہ اھت ھکیاہجں اےنپ ولانٹ ڑسک رپ ن اریم

   ے مکحب دخا اےنپ اپس ریتھک راک اایتخ ےنیول وھپکن امر رک اجھب ن  ی رہ زدنیگ  یھبرھپ اسسن اس او رکںیت  ی ومت

 ۔رطح ںیلچ  ی آدنیھ زیت وھپںیکن ہیےک رہش  اس

 ۔ نر ظفل  ںی ارر  رمن زدنیگ ارم

ے

س

ے
ي 
ے
ک
 ے
ی

ڑھکے  نارئے ںیم ےیل رڈلیش سنفیڈ ارر اس ےک رگن اینپ  ی راغلیےمدکیرطف  وفرس ےن ارمہح  ی و ریٹ

 او ےئگ ارر نررسے ھچک ڑھکے ھچک ونٹھگں ےک لب۔
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مکح  یہیاب رتق آرخ  ک  ےسیج نہاتسیا ےسیافرئ رکےن ےگل، ہکبج رہ اس رطف ا ںوگایل رڑب  ی ےیل نشی۔وپز 

 اس رپ رہم اھت۔

 زنیم میاڈیٹس الیارر رباز ایےک وگےل ےن  ششک اک اھتل اٹل ن یتسب وصرت اٹھپ۔ ااسنین نم نامھوکں  ی کیا وشر

ارر   ارفامن اوئ ارر امعرںیت دحرں  ی اینپ ےس لکن اجےن ےک ےیل یدح دنب اینپ ےس ےلہپ ااھٹ ارر رھپ رہ زیچ

ےس اےنھٹ ےگل۔  ۔ زبسے ارر ےطخرکہ زنیمںیارر ااشبر ولگ ےب رزن اوےن ےگل۔ وھپل ارر نرتخ۔ ںیلیھج

 ہن ر ے۔ ےھچیپ یھب ےارر ویم ۔ وخوبشںیئارر افاتخںیئ ارر ےمغن۔ اابںیلیب ںیاہبر

 "۔ھجم رپ اب یلھک تقیقح ارر اے انب اولتق! ان نر وظفلں  ی"

 اک او ا ارر "رمن"اس اک ہن او ا۔ رایارم ""

ے ےنلج  ی یہ اےنپ
مک
حیس

رہ اس  ،وج اطتق نراکر یھت ۔ رحتک رکےن ےک ےیلےنسھگ یگل وب الب اتلم اس ےک ونھتنں ںیم 

اھت۔ رہ اس رطف اسےنم  ںیہن اس رطف اس ےک اپس وکیئ اسیئ ایےاریاکرل،ر۔ ہن یھت ںیم رےک نارئاہ اایتخ

 ۔او یگ یکچاس ےس ربما او ایےاویگ ںیم ارمہح  ےک اپس ےھت۔ وج دشت فیلکت

 ۔لکن آیئ زابںین  ی وگیئ امرےن ےگل ارر شیپ وھپںیکن اس ےک اکونں ںیم ااہلم

ےآیئ سنیلوبمیا اجبیت اسرئن

س

ے۔ 
ي 
ے
ک
 ے
ی

ےنٹھچ اگل  ےسیارر ڑسک ےس وجہم ا ایاب نگنب ناھرا وبل ن وفرس ےن ےسیج و ریٹ

 ےک ااظتنر ںیم کیا رہ بس ایس ےسیج

ج

اکرٹپ رپراز رک ر ے ےھت۔  رپ زگر اکچ اھت۔ یلیہ نےھت، وج اعایل اسحن

 رطح لیھپ اجل  ی رپ ارر ارطاف ںیم کآےکچ ےھت۔ وفرس ڑس ےس رحتک ںیم یارر راضاکر زیت سنیلوبمیا
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۔ نر ااکلہر

ئ

ارر کھج رک اےس  ایآ بیاس ےک رق ۓالچےت او کیرھپ ا ،ۓالچ ۓرپ اھبےتگ او  ننرر ےس اعایل گ

ذرا  اس ےن ذرا  ی  ںیم یارفارفت ھچک ہہک راہ اھت ارر رھپ اینت آراز ںیم اگل۔ اسھت رہ زیت ابزر ےس ڑکپ رک ااھٹ رک ےنٹیسھگ

 ۔وچک ایگ اھکین اےسکھج رک 

 او؟"اس ےن وپاھچ۔ مت کیھٹ"

۔ ونھتنں ےس وب اس ےک ادنر ارتےن یگل بی۔ ارر رہ اس ےک رقیھت اب اج ریہ سنیلوبمیا

ئ

 ۔ےس زگر گ

زز ےن اینپ اریم
ھ

 

س

  ی تیاگہ انبات، ادب مرپ ایق نرھیت رتق ےس ااھٹ رجہ رلص  ی ۓادتبا ۔ ےسیجایاپ وک وخیل ںویلیھتہ 

زز" اڑج ایگ
ھ

 

س

 ـولعشمں ےس ررنش" 

۔   و ارمہح یلچ"

ئ

 "۔یگ ۓاج یلچ ای ے۔  اج ریہ ایگ

ے ارر اس ےک ےمسجم ںیم یدصا ن وک ااجتلہیئ اسوسن ےن زدنیگ ،اعتسمر ںیل ےن نڑھںینک نل

س

ے
ي 
ے
ک
 ے
ی

ااکلہر ےن اےس  و ریٹ

ے نکیل تمس ےلچ اجےن اک ااشرہ ایک کیا آراز ںیم ارر زیت ایرطف ااھچل اس ن وفحمظ ےصح  ی کیا

س

ےرہ 
ي 
ے
ک
 ے
ی

ااکلہر  و ریٹ

ے ےنآ اخمفل تمس اھباگ ارر راےتس ںیم ااشرے  ی ۓےک اتب

س

ےراےل 
ي 
ے
ک
 ے
ی

اس  اتگنارر الیھپ ااکلہررں وک ناتلیکھ و ریٹ

اکچن  ارر وخن ےک ےٹنیھچ ںیھت یڑپ یرھکب اویئ وٹیٹ وبںیلت ارر اکچن  ی ، اہجں ڑسک رسخ یھت اقمم  ک چنہپ ایگ

 رپ عمج ےھت۔

ےس ان ےس رکٹاات اوا اس  یہک رہ زیت ںین کنیھپ رطف ےکپل ہک اےس ااھٹ رک ںیہک ہار ااکلہر اس  ی ،ابر نیت اس

 ۔ارر وخن رپ اےنپ اہھت رھک ےیل ایگ ہگج رپ کھج رک ھٹیب
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زز "
ھ

 

س

 "۔رہ ایگ ارر مت یہ مت اوایگ  ذرا رتق ہن اگل ارر ںیم ہکلم ! اس ںیم  ی راںایارر نس اے 

یےیدض اس ےک آوسنں  اس وخن رپ رگے وج ارمہح اک اھت۔ ااکلہررں ےن اےس وکیئ ارر
چ
ع

 ے۔۔ 
ےی یتی  رحںیتک بیررغ ی

 ارر اےس نرر ےل اجےن ےگل۔ ایھجمس رک رگنن، ابزر ارر اکرل ےس ڑکپ رک ااھٹ رکےن راال نیف

--------------------- 

 ۔ےس الچ رک اس اک  ام ایل ےن ےھچیپ اج راہ اھت و اسیئ ایڑسک ےس نرر ےل اج ےسیاےس ا بج

 "اہکں ےھت مت؟ بک ےس ڈوھڈن راہ او ںیھمت"

ےک   ہہک رک الچ ایگ ہیےزیت زیت ای۔ااکلہر ےن اس اک ابزر وھچڑ نایناھک ازررریٹس ینویارر الان ایرطف اھباگ آ اس  ی اسیئ

  رطف ےلچ اجںیئ اجےئ راش  ی اینپ یدلج

 ہیے ی ناعایل  ےک  ےیل ےنلچ اگل۔اسیئ زیت ےس اگل اےگ زیت راہ اھت رھپ اسیئ ھکیوک ن مہس رک اسیئ ننرران اعایل اس

 ۔ وتمعق یھت رحتک ریغ

 اکپل۔ ارر اس ےک ےھچیپ ایالچ اسیئ ناعایل

 یرہ رب اھبگ نرڑ ںیم ےن اہپن رک اہک ان دنچ وٹنمں  ی ہال ےتلچ اوےئ اسیئ رطف زیت اج ر ے او اس  ی اہکں

  رطح کھت اکچ اھت

  اوا؟ اب ےھجم اتبےئ اگ ہک ارمہح ےک اسھت ایک ہی
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 اجےپھچ ےک اےس ولعمم او ےکس ارر ہن وکیئ ںیم اھبےنگ اگل اس ےن وسہا ہک اب سب ن ای ناعایل

ئ

اےس اتب ےکس ےک  ک

  ںیہن ےکس اگ یھبک ھکین آوھکنں ےس ںیہن یلھک یدنب آوھکنں وک اپ  اس  ی یھب رہ یھبک یئگ ارمہح یلچ

  ایالچ مت ااتپسل اج ر ے او اس ےک رِنلمع ےس اسیئ ناعایل

  رک راہ  ے ایک نآ راہ اھت ہک اعایل ںیہن ھجمس ںیم  ی اس

  ے ۔ وازن وھگ ایگ الان نامیغ ہیرھپ  ای

 ایاس اک نل رھب آ اھبپن ایل ےن ےسیج ۔اسیئیرک ن قیدصت احتل  ی اےنپ ڑگبے نامیغ یرک ن ےن راتفر زیت ناعایل

ے

ی

سی

ےا

 
ئ

زز
ج 
 ےن الچ رک اہک۔ اھت اسیئ رپ اجےت اوےئ اس ےن امترا  ام ایل 

اس ےن  یھت آ اج ریہ ںایاگڑ  ی افرئ ربڈیگ سنیلوبمیا رک ایگ نوھچڑات اوا اعایل اےگ اتلکن اوا ڑسک وک ےھچیپ وخن

 دخا  ک اجےن اک رہتس التش رک راہ او۔ ےسیج اھکیرھپ رجش اتسررں ےس رھبا آامسن ن اھکیوک ن ٹلپ رک اسیئ

  ر ے ےتھکینررسے وک ن کیرہ نرونں افےلص ےس ا زدنہ  ے  ا اسیئ رہ

ے آؤ

ح 

ےااتپسل 
ي 

ں

ل

 اگل اصف رک راہ اھت ۔ اہھت ےس اس ےک ےلیگ اس ےک اپس آ اکچ اھت اینپ اسیئ ناعایل 

  ؟اتبؤ اسیئ ےک ےیل دخا

رانہ تہب  اھت رپ ادیم یےک اہھت اھتم رک ناب رک اہک وج انہک رضرر نایلاس ےن تبحم ےس اع ناو اگ اعایل ھچک ںیہن اےس

  اھت یرضرر
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 ۔ ہہک نر دخا ےک ےیل ہیاوا  ھچک ںیہن اےس

 

 وک اشون ےس اھتم رک وھجنھجڑا۔ ےن اےنپ اہھت ڑھچرا رک اسیئ اس

ارر رہ ڑھکے رےنہ ےس زعمرر ارر رگ اجےن رپ  اطتق رھپ ےس متخ اوےن یگل ہہک نر۔۔" ڑھکے اوےن  ی زیلپ"

 ارر اس ےک اگل وک تقفش ےس وھچا۔ ایگ ھٹیب اس ےک اپس ےچین ۔ اسیئوبجمر اوایگ

 "۔ںی! مہ دخا ےس ناع رک نآؤ اعایل"

 ہاپ رپ اکن نرھےن اجر ے اوں۔  ی اوہنین ، ےسیج ریہ اخومیش نان ےک نرایم رین یوھتڑ

 ادناز ادیم ہیاک  ےنھکی۔ ناھکیےن رظن ااھٹ رک اےس ن نےن اہک سج رپ اعایل اسیئ ۔"آؤ۔۔ مہ ارمہح ےک اپس ںیلچ"

 اھت۔ رکن وھکےنج اسیج  ی

ہکبج اس  ،ںین لینرات اڈن ہاےنپ اشاکہررں رپ ایس ۓےلت انب ۓ" ےک اسںررم ےک وصمررں ےن "قشع ایع ایک

ےس   اطق رےتھک اےنپ رمبت وسال  اہم ںیم ۓوک ابال ارر رمح نیل ۓوک آوھکنں رپ اھٹب ےک ردجان ےن گنس نیل

 الہپ وسال اس رپ نااغ ارر رہ البلب ااھٹ۔

"نررسے ےن ےلہپ ردجان ؟ۓےس ڑھپڑھپا یگارر وپدیش یرازنار اجبآررئ ےک ےیل ارراق مکح  ی ااہلیم ایک"

 ۔یوک امت ن
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ھاۂر کھج آںیئ اس ےیل وسگ ںیم ںوچایٹ وجار اھباٹ ااھٹ ارر رپتب  ی نہلج ررفات ںیم ایک ارر

م

ی

ب

 یہک آافق ےن 

ھاۂرا زدنہ رانہ اقمئ رھٹا، ارر  زسا ےک ےیل ۔ ارر ایکای" وک رم مسق اپرایاوہنں ےن "رجہ ہکنویک ،ایناعؤں وک اٹل ن

م

ی

ب

 ۔ایگ ایرتصخ رک ن ےک ےیل ابمرک اسوتعں وک ہشیمہ

 ٹم اجےن وک  ے۔ ہک رہ ڑکسات اج راہ  ے ےسیج اھکیےن ن اسیئ

ارر "کشم آاوں" لثم اکوفر۔۔ "اکوفر"  سب ڈرب اجےن وک اوںیئ ںایتشک ابنابین رراں دیفس "رپراںای"رحب ایک

 اوا۔

--------------------- 

ں کشخ اوےن ںیم ڑھکے اس  ی ںیم اتپسہل
 
ھی

ك

ج

ب

بس اس ےک  ارر ابیق ، اسیئ اری۔ اکرل، رںیھت آریہ ںیہن آ

۔ اس ےک اےنپ اہھت یھت ےل رک الہس ریہ  ھت ںیماہھت اےنپ او کیاس اک ا اریارن رگن، آس اپس ڑھکے ےھت۔ ر

ہگج  کیاطتق بس ا ااسنین ی۔ اسریھت اک اکشر اویئ ارر مک یتمہ یابر زمکرر یلہپ ںیم اکپن ر ے ےھت ارر رہ زدنیگ

 اہجں "اواج "اکمکح گل اجات  ے۔  ںی ےب سب اواجںیت

ےک نر وھگٹن  ارر اپین ۓاج ھٹیب ےہک ہک رہ آرام ےس ںیہک ایک اسیےس ا نآراہ اھت ہک رہ اعایل ںیہن ھجمس ںیم  ی اکرل

"آےن راولں" ارر "اجےن  ڑھکا رانہ ہااتہ  ے ےسیج یہ ےسیےک اسھت گل رک رہ بک  ک ا ارویےل۔ ن یپ یہ

 راولں" اک راہتس ررک ےل اگ۔
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ےیس ےس ارمہح وک آیئ رٹیھت نشی۔ آرپےٹنھگ زگر ےکچ  ںی ےک نر ےجب اک رتق  ے ان بس وک راہں ڑھکے یئک رات

۔ ںیھت یگل اس ےک رس ےک ےلھچپ ےصح ارر رگنس ےس ذرا ےچین نر رضںیب وبلت  ی  ے۔ رزین ایگ ایٹفش رک ن ںیم وی

 ارگ وبلت  ی آھکن رپ یتگل ےک رس، اس  ی اساس ےک نل،  ۔ رہ وگیلیھت یاشہن وھچ رک زگر ںایاس اک اب وگیل

 ۔رم اجیت ۔۔ رھپ رہ ریہرضب ےس رہ الان وازن وھک رک ڑلڑھکا ہن اجیت

  ی ابت ںیہن ےس یھب ےن یسک ناعایل نکیل ،ںیھت رہم، اسنانھ،اشرٹل، ومرنگ وفن رک یکچ یابر ڈیل یہ ینتک

رہ ۔ یھت آوھکنں ےک اسےنم وھگم ریہ اس  ی زدنیگ ۔ رہ سب اخومش ڑھکا اھت۔ نپچب ےس ےل رک اب  ک  ییھت

وکےن  ےک یسک نس راہ  ے۔ ڈکز رٹنیس ۓاووک ےتکسس  ٹیاک ااظتنر رک راہ  ے۔ امررگ ٹیےک اپس ڑھکا امررگ ڑھک ی

  راہ اھت ان ںیم ھکین ےس اگل وخن وک ررےن ےس ررک راہ  ے۔ رہ انتج ھچک یھب رر راہ  ے۔ امام رہم ےک ےنیس اپھچ اھٹیب ںیم

 راہ اھت۔ ھکین رھگا یہ وخن وک نوھکں ںیم

رےتھک اس ےن ارمہح آوھکنں ےک  ر۔۔ وخن رپ اایتخریہ ارر ابر ابر ٹلپ رک آیت ارمہح  آیئگ ان انمرظ ںیم رھپ

 . ے ۓرہ ارمہح وک زدنہ رےھک او ےسیہک ا القح اویئ وخش یمہف ہیاےس  ہکنویک ،این اسےنم ےس ےنٹہ ںیہن

 ۔

رظن  دنبےیک آںیھکن  اتوبت ںیم ٹینرران بج بج اےس امام امررگ وخش آدنئہ لمع  ے۔ ہکبج ایس کی۔رہ ا

 ۔اتیو رہ مہس رک وچکن وچکن اجات۔ اےس دب وگشن اجاتن ارر وفراً اےس رظنادناز رک ن آںیئ
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 این ےنیل ھکینرر ےس ارمہح وک ن تنم رکےکچ ےھت ہک اںیھن ےس ڈارٹک ارر ااٹسف  ی ںوقیرط ےنتک یہ اریر اکرالرر

ڈارٹک  رئنیس کیا اکرل نس ٹنم ےک ےیل بی۔ رات ہار ےجب ےک رقیھت لم ریہ ااجزت ںیہن اںیھن نکیل ،ۓاج

 ویےیس اک اہھت ڑکپ رک اےس آیئ نایل۔ اعایااجزت ےل رک ابرہ آ ارر رصف اپچن ٹنم  ی ایگ ےک آسف ںیم

 ۔ےک اس رطف ےل آیئ رنس آےگ اےس ارمہح ےک رمکے ےک اسےنم ےشیش کیارر ا ےک ادنر ایک رٹناپیڈ

اس ےن رس اکھج راھک اھت ارر  ،یھب  راہ اھت ارر ںیہن تمہ رک یھب ہیرہ  ،یھب ہااتہ اھت ارر ںیہن یھب انھکیارمہح وک ن رہ

ارر ومت  ےس زدنیگ ےتلچ رھپےت ااسنن وک ےب یسب یسک ہکن۔ ویکیھب اھت ارر ںیہن یھب رایت اےس ااھٹےن ےک ےیل

 ۔ےب اثمل اوےت  ںی اتب ںیم انمرظ اینپ ےسی ے۔ ا اترظنم او نیبس ےس دبرت انھکیےک رتسب رپ ڑپے ن

آھکن  رپ اینپ یرھج کیےس ا ںیم ںویرھج  ی ںرپ راھک ارر رھپ نررسا، نس اویلگن رک ےشیش ےن اکہ اہھت الیھپ اس

ے دنب یہ ارٹ ںیم ںاویلگن آھکن وک نیت یارر نررس یرھک ن

ج

ي

 

ش
ق

ج

ن

ےراھک۔ 
 
ی

ے

ج

  ے ارر اروغاین دق آنم آہنیئ آرخریٹ ں

ارمہح وک سکعنم رکراہ  ے۔ افشف  اررپ ااھٹیت نانم وک ونٹھگں ےس ذرا اس نار رفیش وبلمس، ریھگ وپاشک ںیم

ے ابولں ںیم  ی ںابویل دنگم  ی ررینش
ھ
س

ج

گی

  ے۔ وھجم ریہ  رطح اس ےک انھ 

 رکات اھت۔ اھکیوخاب ن ہیےس ےلہپ رہ  ڈیرپ نگیڈر

  ی ۔ ایلگندنب رک یل ارر آںیھکن اھکیےس کلسنم ارمہح وک اس ےن ن وبںارر ویٹ ںارر فلتخم ونیشم یڑکج ںیم زومخں

 ۔یوھکل ن ڑھک ی وخاب  ی ،یل ٹیمس یرھج
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 ے۔" اس  وپاشک اےس اگل ےس گنت رک ریہ نارریھگ آراہ ارر اینت  ںیہن اس ےک وجےت وک لکب دنب اوےن ںیم"

  ی یئافشف انیب ےک ےیل ےنھکیرظنم وک ن ےسیےس اکم رکے۔ ا السم ہک رہ کیھٹ ےن آھکن وک وھکال ارر اےس اطقً ںیہن

 الھب۔ ےسک یھت رضررت یھب

رک اس ےک وجےت وک لکب  ھٹیب وک ڑکپ رک ااھٹ راھک  ے ارر رہ ےچین مشیر اہوھتں ےس اس ےن ونٹھگں ےس اروغاین نرونں

 ۔ ے اتھکیدنب رک راہ  ے ارر رھپ رس ااھٹ رک رکسما رک اےس ن

 اوات؟" رہ ہہک راہ  ے۔ ںیہن مت ےس اانت اس اکم یھب"

ں رتیھچ رشف ےسیک ہیارگ اواجات و مت "
 
ھی

ك

ج

ب

رک ےک رگنن وک انا ےس ذرا ارر ااھٹ رک اس ےن  احلص رک اپےت؟"آ

 اہک۔

ں
 
ھی

ك

ج

ب

 ۔رےھک اس ےن اب اخومش رانہ دنسپ ایک یھرگنن دیس دنب ےیک آ

ابدنھ ےل ارر رصف اہھت ےس وھچ رک اےس وسحمس  و رہ آوھکنں رپ یٹپ ۓاج ایاےس ادنر اجےن اک ومعق ن ارگ

 رکے۔

 ۔ےیابدنھ ن ںاہیےہیےن  و ںیم ےیل ھجم ےس ںیہن امتاغیپ ہیےن  مت

 "رک اجؤ۔"

 "ررک ول۔"
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ارر اےنپ ےکھج اشونں ارر دنب آوھکنں ارر اےنپ ارےچن دق ےک اسھت رہ  ںیل اس ےن رھپ ٹیمس ںایرھج  ی ںاویلگن

 ڈےنلھ اگل۔ "ناع" ںیم کیا

ے ےیرھک ن لحم ںیم پیرچاغ ن ےک ےیل رایسپ تیریخب رفس رپ اجےن راولں  ی وف ےک اگؤں ںیم زمحہ ارر رھپ  گ 

اوےن ےس ےلہپ  نیمیھ ولںیئ ہک ان  ی رےتھک  ںی نیقیےہیارر اب رہ  رچاوغں ےس جس ںیئگ وچںیٹھک اگؤں رھب  ی

ے رپ یلیھپ اروین  ی ےگ۔ ےشیش اسمرف ولٹ آںیئ
 
ہ

ی

ہ ئ

ے
ي 
ے
ل
 ے
ی
دبےنل  ارر اس اک روجن" ول "ںیم ایالان رس اکٹ ن ےنرپ اس  و ں

رک ےک رچاغ رےھک اجےن  کیا کیا راہ ںیم لج اجےن وک اوا ، اجےن راولں  ی ںیمےرچاوغںےےکےناعےاررےـاگل

ے ولںیئ ان  ی یتےگل ارر نرر اشکہکؤں ےک وجہم وک ریچ

مغل 

 ۔اوےن وک ابروض اوںیئ زی"رپ دجسہ رئ"رعش 

 کنل ہاےئہ امہرے جیپ ےن لمکم رک ایل اخومش او اجات  ے  جیپ  رمات ںیہن ر ارل ایپ رمای)

ج

ی
ئ

ےس  سج اک لمکم رای

 (ہیرکش ںیاحلص رک

 الکم  ے۔ اناع ریم 

 ۔ر ےاایتخ ارپ ریم اس

 اس اک "امجل"  ے۔ وبقتیل

 ۔یھت یتکس دماتلخ وڑ ںیہن وکیئ  ی ن ای ریناھت۔ اس اک اراکتز ریب ںیہن اکم وکیئ یاب اس ناع ےس رضرر اےس
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۔ اکرل ےن اےس یھت ےس ہہک رک ارر اس اک اشہن الہالہ رک کھت یئگ رنس اےس اشیگتسئ دیاش ایرنس ےک اسھت آ اکرل

اھجمس اتکس اھت  ںیہن ہیوک  رہ یسک ـڑھکا رہ ایگ "اقمم ناع" رپ یہ نرالص رہ ر ںی ۔ نکیلایاشونں ےس اھتام ارر ابرہ ےل آ

 اوات۔ ںیہن یراہں اظرہاً وموجن او ا رضرر نم دنسپ ہگج رپ وموجن اوےن ےک ےیل ہک اینپ

 رہ وپانھچ ہااتہ اھت۔ دیراہ۔۔ اش اتھکیاےس ن رین یہ ارر ینتک ایگ ھٹیب ارر وخن یھب این ہگج رپ اھٹیب کیےن اےس ا اکرل

 "؟ہک رمے اج ر ے او اس ےک ےیل تبحم رکےت او ارمہح ےس۔۔ اینت نہایز اینت"

 رکیت ایک وج رہ ںیہن ،ےنلسم یگل ںایلیھتہ اینپ اری۔ راھکیرطف ن نررسے  ی کیےن ا ارر اسیئ اریر نرر ےھٹیب ذرا

لکشم اھت  ۔ اس ےک ےیلیئگ ےس نرر یلچ ناھٹ رک اعایل اریاوا۔ ر ںیہن اب رہ بس اواگ وج ےلہپ یھبک ۔نکیلیھت

 اکرل تیمس ۔ وکیئنگ نگ رک اسسن انیل اھت۔ ےسیج اوایگلکشم  ںیم نم ےس زدنیگ کیانتک ھچک ا ،انھکین ےسیاےس ا

 ۔او اپیئ یتنگ ان بس ےس وپاتھچ اب  ک ینتک

--------------------- 

 اوھنں ےن اہک۔ ےھٹیب وھکل نر" تسشن اگہ ںیم ڑھک ی اسنانھ رمکے  ی"

 "؟ ڈنھٹ ںیم اینت"

 "وھکل نر۔ ںاہں وھکل نر۔۔ ہکلب بس ڑھکایک"

 "۔یگ ۓآپ وک ڈنھٹ گل اج"
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 "مغ ہن ےگل۔ وکیئ ۓڈنھٹ گل اج"

 ےس اہک۔ نل رگیتف یےن ڑب اوھنں

رہم ےن  ی۔۔ ارر ڈیلیھت ابعنت  ی ۔ اسنانھ ےن اینپںیھت یھٹیب ےٹنھگ ےس اخومش تسشن اگہ ںیم یئک نرونں

رےھک ےھت ارر  ۔ وفن ان ےک اپس یہںیھت  ی ناعںیئ رین یہ ینتک ےیل ااسنن  ی یہ کیےن ا ۔۔ ارر نرونں یہاینپ

 ۔ںیھت یتاو ںیہن رایت اےس ااھٹےن ےک ےیل وفن اتجب و نرونں یہ بج وکیئ

 ۔ںیھت وپھچ ریہ آںیھکن رہم اینپ یڈیل

--------------------- 

ھجمس  ہی۔ اکپن ر ے  ںی ںویک ارر ان ےک اہھت ریپ  ںی اوریہ ںوخنوخبن من ویک ابر ابر اصف رکےن رپ یھب آںیھکن

 ھکین ہک چیم وسچ ایل اس اک وفن دنب اج راہ اھت۔ اوھنں ےن وخن یہ نکیل ،۔ اوھنں ےن ارمہح وک وفن ایکآریہ ںیہن

 دنب یہ اوھنں ےن لکشم ےس زگارے، وفن رھپ یھب ۔ دنچ ےٹنھگاویگ ہارگنج متخ اویئگ ۔ ومابلئ  یاویگ ریہ

ےال۔ اھٹ رک لفن ڑپےھ، ناع امیگن
ل
ے،
ي 

د ل

ج

ااکٹ اوا  یہ ۔ سب ان اک نل ارمہح ںیماویئ مک ںیہن ارسفنیگ اویت یرپ رہگ کي

 ۔۔ اوھنں ےن اسنانھ وک وفن ایکآراز نس ںیل ہک  اس  ی ہاتہ یھت یہ ہیاھت ارر سب 

 "اک۔ اسیئ ایاک ربمن نر  نیا ایےاریمت ر ،ااھٹ ریہ ارمہح وفن ںیہن"

 ۔دعب وبیل ریرھپ ھچک ن پچ او رک وسےنچ یگل اسنانھ
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سلہ  ے اش"
م
ےچب ابرہ اج  ہیلم راہ۔  اک ربمن ںیہن اوں۔ یسک وفن رک ریہ وک وخن یھب اریارر ر نیا ںیم دیراہں زلنگس اک 

 ےگ۔" اسنانھ ےن وھجٹ وبال۔ رک ںیل ےگ و وخن یہ ۔ وھکم رھپ وک راسپ اولٹ آںیئرک الرپراہ اواجےت  ںی

 "و بک اک متخ اواکچ اواگ۔ چیم"

 ڑسوکں رپ ڑنا ومرچ اوات  ے۔۔ چیم ۔۔ رپ انس  ے چیم اہں

 

 " اسنانھ  یدی ے ۔۔ و اش ایگ تیج اڈنیلگن ےک دعب رہ

 ۔یئگ زابن ڑلڑھکا یس

ربخ اوھنں  ےن  یس وھچیٹ اوےن راےل اصتنم  ی ںیم میاڈیٹس الیرباز رپ ےنلچ رایل یر ۔ یٹایےن وفن دنب رک ن نانا

 ے نرونں ےک  ںیم لیاھت ۔۔ارمہح اس رتق رباز وک ولعمم ںیہن یسک ۔ اس ےک العرہ رھگ ںیم یھت ںیہن یھکین

 ۔ یھت اویت رکین ارر ےس ابت ںیہن العرہ یسک ر ےت ےھت نانا وک ارمہح ےک یہ رت نرونں ںیم نہایومعمالت ز

                       ©©©©©© 

اکےتٹ  رگم اجل ےسیج  یھت ااگنررں رپ لج ر ے اوں رہ کھت یکچ ؤں اےس او ےئگ ےھت ےسیجےک نرونں ابزر اس

 ےس ارر نب اجےت یزیت اینت ےس رہ اکیتٹ یزیت رانہ اھت ینتیج

 او ایگ ایاکم ن ہیےزسا ےک  ےیل ڑکمرں وک اس  ی ےسیج

ااکشل  ںیم ۔اس ےک زنیہ وقت متخ او یئگ یاسر اس  ی ےل ایل ںیم ٹیپل نم اجولں ےن اس ےک مسج وک اینپ کی

 ۔ےننب یگل

 کھت اجات اوں ۔ یوبڑاھ ااسنن اوں دلج ںیم وجان اوات امترے اسھت رکےس انلیھک ںیم ارگ
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  یئگ ارر اےس وھچ رک یلچ رہتس انب رک آیئ آراز

 او یگ رپس اپرر ررس وک و مت اجیتن ےتہک  ںی اریر ےھجم

 وہک۔ اریر یمت ےھجم ن بلطم ںیہن ہیرپس رگل اوں ۔رگم اس اک  کلم  ی ایس ںیم

 ایاٹگن وٹٹ اجےئ  کیا ی ے ریم ینتیج سیر ہیرہ احل  ۔ںیہمت ےس رگ یئگ رہ اسلکیئ ااکشل نب رک آیئ  ی اریر

  نرونں

 ااکشل ےننب یگل  ی اسیئ رھپ

 ااسحس اوا۔ ااجن ویل ںیم وج ڈنھٹے ربف راےل اپین اھکیوک ن اکرل

  ےک رشحات رکال ر ے  ںی ن ای یاسر ےسیج وشر ڑبھ ایگ ےک دعب اس ےک اکونں ںیم اس

 اےس ےنٹمس وک اویئ لانہ ںیم دخا  ی اویئ آراز رعش وک وھچیت کینرران ا ایس

 ۔ وخاب او ایگ لوخاب نر ایخ  رگ یئگ رکٹا ریہ ادناھ ندنھ اھبگ ریہ رہ

  یئگ یلچ ۔اے دخا دنلب ےس  دنلب رکیتاج ےنسب وک اویئ ارر رہ رعش ںیم امجںیئ ںایرپ ارر دنلب ںویےن دنلب آراز

 ۔ہن وبھج یکس یلیہپ یلہپ   ی لوکن  ے  وخاب نر ایخ ہی

 یوھکل ن اکر رتق ےک زرم ےن آںیھکن آرخ

 ۔یل اس ےن وبیھج  ی لوخاب نر ایخ رگم یلیہپ ڑبھ ایگ وشر نب ایگ ارمہح
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 نرونں اہھت الچ رک اجولں وک ہاک رک ڈاال۔ رہ دشت ےس رکاےنہ یگل ناعایل

  ناع ےن اج رک دجسہ ایک مغلہ رپ یسک رعش

  اھت ںیہن و راہں وکیئ وھکیل دعب اس ےن آںیھکن رین تہب

 اھکیکچ رکےت رنس ےن رکسما رک  ن یپ رنس ارر ڈارٹک اےس کچ رک ر ے ےھت اس اک یب کیا

 ۔ یھت وکشش رک ریہ وہکں۔رہ اموحل وک اچہپےنن  ی  ہیےںیہمت ہک ںیم زدنہ رےھک ےھجم اہک ایگ ںیہمت رتق

ےنہک اک اہک او  اگ۔رہ رھپ ےس  ہیےک سک ےن اےس  رہ ایگ نایےہی۔اس اےس اچہپن یکس رصف اس ےلمج وک یہ نکیل

 ۔ ایڑھکا اےس رظن آ ےک ابرہ وکیئ و ےشیش وھکیل ۔بج نرابرہ آںیھکن ںیئگ یلچ ںیم دنین یرہگ

  رم اکچ  ے رااس اک ایپ وکیئ ڑھکا  ے ےسیج ےسیوکن  ے ا ہی

 و اھت نرہ اعایل ہکنوھتڑا رتق اگل۔ویک اچہپےنن ںیم اےس

 رم اکچ  ے ؟ زی ے ان اک وکن زع ناعایل ہیاھت و  ںیہن اسیج ناعایل رگم

ر ے رگم نامغ رھپ  ےک اجیگ اوں۔اس ےن تہب وکشش  ی زدنہ اویئ ایھب ایاوں  رم یکچ ںیم اوں و ایک رہ ںیم ایک

 ۔ ےس وس ایگ

             ©©©©©©©©©©© 

  وھچ راہ اھت  اتپسہل اک  اٹسف اس ےس  ازج آ اکچ اھت رپ رےھک اوےئ ےھت  ےسیج نرونن اہھت اس ےن ےشیش اےنپ
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  ڑلاک ہن کھت راہ اھت ہن ٹہ راہ اھت رہ

 اس ار ےک ررم ےک ابرہ ڑھکا رےنہ رپ وبجمر او ےکچ ےھت رہ

 کی۔اانت ڑبا اتپسہل اریہ ںیہن ںویک اھٹ رک ھٹیب آریہ ںیہن ںویک ےک نرتس اک انہک اھت ہک آرخ رہ اوش ںیم اس

ے

ج

ھئ

ج

ب

 رک اپ راہ ۔ کیھٹ ںیہن ڑل ی یس ئ

ے

ج

ھئ

ج

ب

  او راہ  ے ایک ںیم ن ای ےک ابرہ  ی بس ےس ااجنن یٹیل ڑل ی ئ

اھت ےک امام وھچڑ رک  ںیم وخش یمہف راہ اھت رہ نرالص ایس اھٹیب ےیل اک اہھت اےنپ اہھت  ںیم ٹیرات رہ امام امررگ سج

 .رپ- یگ اجںیئ ںیہن ںیہک

 

سلہ ےلہپ یھب ےکس یگ اج ںیہن ڑھکا  ے ہک رہ ںیہک رہ اس ےیل ۔اانت ڑبا او رک یھب ںیئگ یلچ رہ
م

سلہ اب یھب ریہ 
م
 اھت 

اج رک اس اک  بیرطح کچ آپ رک ےکچ و رہ سب نر ٹنم ادنر اج اکس۔اس ےک رق  ے بج ڈارٹکز اےس ایھچ ریہ

ے اہھت اینپ ناںیئ

ھل

ی

ہ ئ

 رپ راھک ئ

  کش ںیہن وکیئ ھجم رپ تہب رہمابن  ے ارمہح اس ںیم دخا

 ڑھکا راہ ۔ ےیل ٹنم اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم نر

۔ یتع ابزامس رظتنم  اس  ی ہاپ  ی رگم اس  ی اپیئ وھکل ںیہن آںیھکن رہ

ئ

 ےل گ
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  ھجم رپ رہمابن  ے ارمہح دخا

  یھت وسحمس رک اپ ریہ رگیم  ی یلیھتہ  ی اس

 رابوبعں ےک وجہم ےس ااھٹ الکم افریس رمایےرمای

  ہاےیہ ناع رضرر رکین وخاب  ے و اس ےک ہن وٹےنٹ  ی ہی

  الزم  ے ناع یھب  ے و اس ےک وخاب ہن اوےن  ی تقیقح ارگ

 ۔ایرپ وبہس ن ینےس اس ےک اہھت وک وھچا ارر اشیپ ےن رنیم ارر رتق زگرا اےس وسحمس اوا یسک ھچک

  ایارر مت ےن رال، ن رریئ ںیہن یھبک ںیم زدنیگ ںیم

 زہم نار مت او ارمہح رخاب اکومں  ی بس

 ۔ایرھپ اکرل آ رک الچ ایگ ھکیرہ اےس ن یھت یس اجیگ رہ وسیئ ایآ اسیئ بج

 ےریم ںیہن  ی ہگج  ے ےنٹیل  ی اوا  ے ۔ابرہ ےنھٹیب ابرہ ڑھکا ایک او ارر ںیمہ رپ یٹیل مت ےس وپےھچ ارمہح وخن ڈیب دخا

رشاتف ےس الان ےل رک  ایک رپ اہھت اصف ںیہن یسک وھگم ر ے  ںی ےیل ںیزیچ  ی ےنتک ولگ اھکےن ےنیپ اےگ ےھچیپ

 رفہتش تفص ااسنن نب اجؤں اگ ےھجم رفہتش ےننب ےس اچب ول ارمہح و ںیم اھکات راہ ۔مت اس احتل دنچ ارر ےٹنھگ ریہ

  ابر رکسمایئ آوھکنں ےس ارمہح یلہپ دنب اویت وھکیتل

 الہکؤ ےگ ارمہح ےن وسہا۔ ناطیش ےگ و رفوتشں ںیم رفہتش نب یھب مت
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ززاؤ  ےتہک او اس ےن آراز ںیم ۔۔اپاپ آپ کیھٹ اس ےن اپاپ وک وفن ایک ریہ رضررت ںیہن وسےنچ  ی نہایز تہب
 ھ
ہ

ی

ب

   ے  ا؟ آراز ےس وچکن ےئگ ارمہح و کیھٹ رہ اس  ی ۔ایک وکشش  ی رکےن  ی ادیپ

   ے او ریہ کیھٹ رہ

  ا؟ریاو ر ہہک ریہ ےھجم کیھٹ مت سک ابرے ںیم و

  ے ۔ زاہتن رپ ہہقہق اگلیت وج ان  ی رک اجےت  ںی وقیفویب یسیا کیرہ ا لقع دنم، اوےت  ںی نہایز وج

  ے رطف ااشرہ رک ریہ  ی ۔رہ سک ےب روقیفیگل ںیہن رین نہایز ابت ےنھجمس ںیم اںیہن ؟ ی وقیفویب ہیمت ےن  و

 ۔یرہ اےنپ ابپ ےک اسےنم رر ڑپ یگ آراز گیھب اس  ی اہں

 و اوہنں ےن  اہک۔ رر یکچ رین ۔بج رہ اکیف وخن وک وبضمط رک ا ہاےیہ ںیہمت

 ۔ ارر ےھجم ااجنن راھک ایگ ااجنن ریہ ےک ںیم اس ابت ےس اویئ فیلکت ےھجم

 رہ رگیم زجابت  ی او ۔مت ںیم ےب ینعم یڈنھٹ ہک مت ربف یس ولگ وسںیچ او امترے ابرے ںیم ہایتہ ہیمت  ایک

 ۔ نررسے ےس رکےت  ںی کیوج مہ ااسنن ا ںیہن

 ۔ریہ ےس یتنس اخومیش اریر

 اہک اھت ہک انتک یہ یہیےن  او۔ںیم ھجم ےس اےگ لکن یئگ ےھجم اہک اھت  ےک مت  رجتابت ںیم ابر زماق ںیم کیےن ا مت

 اجن اتکس ۔ ںیہن رجتےب اکر او ااسنن ےک ادنر ےک دیھب
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رصف نرتس   ی نارمہح اعایل اریےک ر یگل ںیہن رین اجےنن ںیم ہیےابر ےلم ےھت ارر اںیہن کیےس ا ناعایل رہ

   ے ںیہن

ےک  الھک اس ےیل ےک دیھب اس ےئل ںیہن ارمہح  ے رہ آراز ےس ررےن یگل اک دیھب نارر اعایل ہہک ر ے  ںی کیھٹ

 ےس وھکال۔ ریتہب ن

                  ©©©©©©©©©© 

ے ںیم نیقیےرمہ

ل

 
ي
ے

ی

ی
 
ی
ےک  او اکچ اھت بج اسدنانھ وک ربخ اویئ زیربل ہنان رپ لھک ر ے ےھت ۔ارر نانا ےک ربص اک امیپ 

 ے ۔سب وخف ےس ےب  اویئ زیمخ یہک وھچاٹ اس اگنہہم اوا ارمہح وھتڑ ایاب ارمہح رطخے ےس ابرہ  ے و اتب

 ڑپا انیل ااک اہسر ارویاوش  ے نانا وک نس رک ڑھکا رانہ لکشم اوا ن

   ے ارث وس ریہ ریِےک ز ں ے نراویئ کیھٹ ارمہح

  او وھجٹ وبل ریہ او مت اب یھب وھجٹ وبل ریہ مت

 ۔ یھت وبل ریہ رہ وھجٹ ان ےک ےئل یہ پچ رک یئگ اسنانھ

  دصہم انہس لکشم او اگ ہیےھت و  نرر

  امرٹسچن راسپ چنہپ اکچ اھت زیرطف اشہ ر ینررس
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وک ھجمس  ارر اسیئ اریارنر وبےل اج ر ے ےھت وج ر زیت ارر رہ زیت یھت آریہ اشلگن ظفلت نانا وک ھجمس ںیہن رریس  ی اریر

۔۔رہ ااشررں رکیت ارمہح ابت رئیلک ںیم ننرایم نانا ےس ابت اویت ان ولوگں  ی آ ر ے ےھت بج یھب ںیہن

ے یلیگ راہ اھت۔رہ ابر ابر اینپ اج،رپوکسن رےنہ اک وبل ر ے ےھت رگم بس ےب اکر  ےس اںیہن

ھ

ك

ج

ب

ےا
 
ی

ے

ج

اصف رک ےک ہہک  ں

  اجےئ ایارمہح ےس ولما ر ے ےھت اںیہن

 ایےک اپس ال ناعایل ٹلبیٹ اسیئ

  ے ۔ ارنر آیت ارمہح ےک نانا ےس ابت رک ول ںیہمت مت

۔ےلگ وک  آ ایگ ےل رک رپ وکسن وگےش ںیم لسم رک ٹلبیٹ ۔رہ آںیھکن آ ریہ ابت ھجمس ںیہن وکیئ یامہر اںیہن

 اصف رک ےک السم ایک

اس  مہ ایھب اتپسہل ےک ررزل تخس  ںی اجگ اجےئ یگ ی ے  دلج ےک ارث ےس وس ریہ ں ے نراویئ کیھٹ ارمہح

 ۔ایارر رہ بس اس ےن ہہک ن ہہک ایگ یہیےاج ےتکس۔اسیئ ےک اپس ںیہن

  ے زیمخ اخومش او ےئگ ارر ولعمم رکےن ےگل ےک ینتک نانا

  اک اجاگ گل راہ اھت ںویاک وھجٹ وبل راہ اھت رہ  دص صخش ارمہح وس ریہ وج

  نر ولگ آےنم اسےنم آ ےئگ نھک وک ےنلیھج یہ کیا

  رہج ےس او ےئگ ےھت ےھت وج روسوسں  ی ںیہن ۔اب ےلہپ ےسیج ےس او یئگ ےنیل ھکیوک ن ناعایل قیدصت  ی نانا
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 نانا ےن وپاھچ اویئ ےسیک زیمخ رہ

 ہتپ ےس ںیہن کیھٹ ےھجم

نررسا رپ نانا اجن ےئگ ےک اتپسہل راال صخش ان ےس  صخش ارر نررسے وکےن ںیم کیا وکےن ںیم کیےک ا ن ای

 اےگ ابز

ئ

صخش ےس مہ الکم  ےسیا کی۔رہ ھجمس ےئگ رہ ا وھک اھٹیب ناتشایےےس رہ اینپ فیلکت ارمہح  ی ےل ایگ یک

  اگل راہ  ے میرم  ے ان ےک زومخں رپ ںیم  ے وخن فیلکت وج ارتحام ارر رمح نیل  ںی

  ایےک ےئل وپاھچ اس ےن رس الہ ےنیاو  رہ اجن و ےکچ ےھت سب ارتحام ن ناعایل مت

  وپاھچ ہیاس اب اوہنں ےن  ناعایل کیھٹ ارمہح

 ر ے یگ یہ  ے ارر کیھٹ کیھٹ یج

او رہ نررسے وک  راتہب ایپ وج ںیمہ ںیہن یاتگل  ے رضرر اسیک ابر اس زجےب وک اپس ےس وسحمس ایک یلہپ ںیم زدنیگ

  او اانت یہ یھب

ےھت ۔ارمہح  زیمخ ومعمیل ابیق یھت یگل وگیل ےسیج ارمہح یھت کیا اوےئ ےھت ان ںیم ذیمخ آھٹ ومعمیل ںیم ینوی

  راسپ امرٹسچن اج ےکچ ےھت ےھت ابیق ڈنمڈی ک ا ےک العرہ اپچن ارر ایھب

 ہصح ایل  اکرفنسن ںیم  کیےن  ا اریامندنئے ابر ابت اتپسہل اک رکچ اگل، ر ے ےھت  اس نرران اکرل ارر ر وکحیتم

  وپاھچ ےن نررسے ےک اکن ںیم احصیف کیےک ا ایک ٹیاپ ڈ ےسیےس ا ںاکرل ےن احصویف اکرفنسن ںیم
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  نے راہ وک وبےنل ںیہن یسک و ںیہن نسزیاک ڈ اپریٹ یسایس یڑب یسک ہی

ےس اجزئہ ےل راہ  ینیب کیاشدہ وگاہ اھت وج رہ رطح ےس رب نیع احرض نامغ اھت ارر اس بس ومعمالت ںیم یہ اکرل

افرئ رکےن راےل ےک رس  کیارر ا ایےنتک ولوگں وک اچب اھکیئ اھت اس ےب ہارے ےن اےنپ مسج رپ الدعتان وبںیلت

ے ںرمک رپ ذمخ آےئ وینہک رک ابرہ اکنال ۔اس  ی ونتکں وک ٹسھگ یامر راولں وک الںیت امراآوسن سیگ وھکاسن یھب

ئ

 لھچ گ

  ی رپرا ںیہن زمخ  ی ےس وخن الکن رگم، اس ےن یسک رس

  اس ےک اپوپسرٹ رپ ےتین اطخب

Banned tilla fter death  

ھي اۂ اگل ن اک

ی

ب

 ۔ ےتی

اےس اکل رپ اکل رکےن ےگل اس ےن وھتڑا وھتڑا رتق بس  رک نررسے زلنیچ ھکینوھاں نار رپافرسنم ن  ی اس

اک اوٹسڈٹن  ے ارر اوٹسڈٹن اک ولن دلج ےس دلج ارت ا ہااتہ  ینویےک رہ امرٹسچن  ایاتب یھب ہی۔ارر اسھت  ایوک نے ن

  اجات اھت تیج ہااتہ اھت  آرام ےس انشکیل  ےاکرل ارگ

 ۔ ارر وہشمر رہ او ایگ یارمہح وک وھچ رک زگر وگیل

 یرھپ کن ڑچ  یئگ یانب اس ےک رس رپ وبلت امر رایل نشیف  وجان ڑل ی ےک ےسیک ایاک رہ رمع اک نب رک اتب کیےن رہ ا اکرل

  ایرک ن بیانب بس وک اسنہ اسنہ رک رمےن ےک رق ڑل ی
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 رک ااشرہ رک ےک ےنہک اگل۔ ھکیرطف ن  ی ےرپ ڑھکا اکرل ریمک ولفر

 ے رس رپ  وبلت یگل کیا ںیرکش رک ںیہن رِنلمع کیھٹ ہیارر امر نے اگ۔و  وبںیلت و آپ ےک رس رپ نر نیت ےسیا

  ی ںاپسویہ اوےت و وفج ںیم رایھتہ ہی۔ںیانھجمس وھچڑ راےنپ  اونخں وک ایھتہ ںیوکشش رک اہھت رھک رک ےنلکن  ی

اس رات  ہیآےئ ےھت وج ارمہح وک ےل رک ان وک اھت ۔ بس تہب ےسنہ ارر اس نابؤ، ےس لکن اویت رھبیت ںہگج ایلب

  ایگ ایابت  ے بج ارمہح وک ررم ٹفش رک ن  ی

 ۔ایاکوفن آ ےک دعب اےس امرٹسچن ےس اےنپ رپررسیف وش

  و ےسنہ اوےئ وصےف ےس رگ ایگ ۔مہ تہب ےسنہ ںیمابر زما ایل رحوتکں ےس یلہپ یےن اہمتر یویب یےن ارر ریم ںیم

 ےس  ٹمت اےنت ویک

 

 
 
  ے رظن زمکرر ریہ یریم ایےھت  مہ

امرٹسچن  ںیم زمکرر ریہ نہایرظن رضررت ےس ز چس  ے آپ  ی یہیاوسفس  ے رپ  ایاکرل ےن ابمل ہہقہق اگل ںیم وجاب

 رک ول اگ۔ یھب رنیوپےنھچ آؤں اگ ڈ تیریخ  ی آےت آپ ےک وٹیم

              ©©©©©©©© 

 اس ےک اسھت ر ے۔ ارر اسیئ اریر ایگ ایررم ٹفش رک ن اےس

 اکل ےس احل وپےتھچ ر ے ۔ ویڈیوج اج ےکچ رہ ر رات الفٹئ یھت آےت اجےت ر ے ارر بس  ی زالکس ولیف بس

 ۔ اوےن الچ ایگ راھت رھپ اولٹ ایت یہیعبص ےس   اکرل
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  رہ انرھ اُنرھ ےس وگل رک ےک الات راہ راہ وقبل اسیئ اتیےفق رےفق ےس ارمہح وک وھپل ناج ا اھت رہ ر ویاوٹسڈ اےس

ے رپ اخومیش رکیس ریھک وکےن ںیم ننرران اعایل اس

ی ب

ےےس 
 
ئ

اۂ

ی

اس ےک  رکیس ےلچ ےئگ و اینپ اریارر ر راہ بج اسیئ ھي

 .یھت ابر ابر دنب او اجیت نرن ارر  آںیھکن  ارر اس ےک رس ںیم یھت ۔ارمہح وس یکچایےک اپس ےل آ ڈیب

 اس  ی اوھکنں ںیم ےس اینپ اخومیش ناعایل یھت اجیتگ وسیت رگم نرن ےس لہ وجل ریہ یھت ےک ارث ںیم نرایئ رہ

  ااتر راہ اھت ںیوصتر

 رچاات راہ ۔ ںیوصتر ےس اس  ی ۔رہ اخومیشاشم رات رپ متخ اویئ یےن اشم وک آراز ن نن

  آےنم اسےنم ڑھکے او ےئگ ناحل ےک ارمہح اعایل زامہن

 ۔یوھکل ن آںیھکن اررڑکج ایل ںیم نم ےس رگن رھکبے ومملق وک یھٹم کیےن ا اس

 ارمہح کیا ںیم

  یئگ یلچ اس ےک گنس اھگنس اس ےک رمہہ اقضب اویت ںیم

  راہ اھت رپ رگن ریھکب یلیھتہ رہ رس اکھجےئ اس  ی  یھت ریہ ھکی۔رہ اےس نہن ریہ لف احل رضررت ابیق  ی وظفلں

رک  ھکیاس ن رہ یھب رکسماٹہ وک اجن ایل ارر اس  ی ایاج ےتکس رھپ رس ااھٹ ےدیرخ ناکن ےس ںیہن یھب یسک  ی ن ای وج

یاۂ او ۔ اکاٹن یھب یھبک ںیم زدنیگ رکسماےن اگل ےسیج ي
 ھ
ج

 ہن 

 وپاھچ الہپ وسال۔ ہیاےنت ےبمل رعےص دعب وگتفگ اک آاغز اوا ارر  ارمہح ےن   ایانب اہھت رپ ایک ےےن ریم مت
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 ۔ریہ رضررت ںیہن وسال  ی سج ےک دعب ابیق ایوک ۔۔اس ےن رہ وجاب ن وخن

 ایابر نررا ینتک ںیم وخیش وک۔۔۔۔۔ اس ےن ااجنین وخن

 ایرک ن نرتسس ںیم وجاب اوات و انتک دبوصرت اوات۔اس ےن وخن وک اس  ی ارر وکیئ وسال ےک وجاب ںیم اس

 ۔ ایرمق رک ن وک اس ںیم وخن

ارر اھتولں وک  ایگ اھتل وپوشں وک ااتر ایل کیرےھک ےتکمچ نےتکم رسخ رزبسابر تسویپ وک انکررں ںیم اھجرلرں

ہ ہ ونیشن

 

س
و ں ںیم رںں،نزیوتھچں ارر 

ی

ھی
ک

 ہک رسمت رقنیئ ۔ارمہح ےن وسحمس ایکایاواجےن ن میسقت ارروچ

 ًانیقیاو اگ..... ںیہن اعریض ماس اک ایق ر ے ارر اس اب رک ریہ تیاامتہم ےس رسا روجن ںیم اس  ی ےہقہق اگلیت

وقت  یےس ابرہ وخن وک اکنل رک وپر ےس وکن اجےئ ارر ڑھک ی او اگ۔اس ےن ہااہ ہک رہ الھچگن اگل رک ڈیب ںیہن

 “ ے؟ وخش تمسق ااسنن وکیئ نہایھجم ےس ز ںیم اس رتق ن ای ایک”ےسالچ رک وپےھچ۔

 “ ے؟ ناتبؤ اہمترے اپس اعایل ہی.......؟ااھچ رھپ  ے”

 اےس ھچک ارررک ا ارر انہک اھت۔ ہکنویک ایک بس ںیہن ہیاس ےن  نکیل

ڑپے  رفق ںیہن ںیہمت اجؤں و یھب رم یھب اوں.....ںیم رموکچں یسیج اہمترے ےیل ےن و اہک اھت ںیم مت”

 “اگ۔

اھت،رہ آےگ  نایرطح  بس اےنپ  ام  ی ہیوطر رپ  ازیگن تاےس ریح نکیل یھت وھبل یکچ فیلکت یاسر اینپ ارمہح

 ۔یھت ڑبےنھ ےس ےلہپ ےلھچپ اسحب اکچ ا ہایتہ
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 ںیہن اہں ےھجم رصف رفق یہ”ےس وبال ارر انایس  رمنہ اس اوایگ رھپ ےس مین ناعایلرم ےک اامعتسل ےس  ےسیج ظفل

 “ڑپا۔

دمن   ی نرکےت اس ےن اجن وبھج رک اعایل ہیارر  یئگ اگل رک ھٹیب ربے ااسنن اوارمہح ذرا اس اُھٹ رک کیٹ کیا مت

 ۔یل ںیہن

 ۔ےن تہب آرام ےس امن ایل ناعایل“ربا ااسنن اوں۔ کیا ...... ںیمالبہبش”

 ۔اویئ ںیہن یلست ےلہپ ےلمج ےس ارمہح  ی“ااسنن او ۔ دبنامغ ارر ےلیصغ ااہتنیئ مت”

 .ہایہ رکین یلست ےن ایکس ناوں."اعایل اس یھب اہنوین اہں،ارر ںیم"

 ".او ارر ٹہ نرھم یھب یمت دض"

ل ،ارر ںیم"
یلک ب

 ".اوں یھب تہب دب زیمت یھب 

اانت ڑبا  ایھب . مت اےنت....ےنتک اسرے ڑبے او ےئگ او نکیلیھکیس ںیہن زیمت  ک ابت رکےن  ی اہں مت ےن ایھب"

 ". ے یتیرطح وسحماست ےک رپےچخ اڑا ن ابررن  ی یتخس آوھکنں  ی یاو.اہمتر اس ہنم وسبر ےتیل

 .اافلظ رپ رہ انسنہ ہااتہ اھت ہاو."اےنس اہک ہکبج ارمہح ےک ذریخ اہں....البہبش مت چس ہہک ریہ"

 ".اہمترا نل رھتپ اک ااسنن اوں"



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 937 

.رہ اب اےس یھت یڑھک اےس ےٹیمس رحماب ںیم  ی ریٹوینویےہک.وج  ایک ہک ارر اےس ایک آیت وک ھجمس ںیہن ارمہح

 . ے ہک رہ سک دقر ربا  ے  ے ارر اےس اتب ریہ ونگا ریہ ںرباایئ اس  ی

 .اوں ہک "وبحمہب"وکشے اک الہپ  ام  ے یتہک ہیےاجات  ے ہک وعرت وکشے اک نررسا  ام  ے ارر ںیم اہک

  ی ن ے."اعایل اجیت آراز رفش ارر رعش  ک ایتھٹ ینے ر ے او ارر اہمتر ںیےن انس ہک مت ےھجم آراز ںیم"

ررےن  یارر ان ارر ےب آراز ررےن یگل یہہک ن ہیابت اےنس  و ایلگ ریہ اجیت ناتشایےایکسےایےمتخ او ںیئگ ںرباایئ

ے ہیرر تخس ےک اسھت ااہتنیئ نہک اےس اعایل ایک ےک نرران اےنس ہلصیف

ئ

ی
 
ہ
 الان ا ہا
ی
. مک ازمک اےنت رتق  ک ےک ے

 .ےن الانےئ راھک نےنتج رتق اعایل ےیل

 ".رکرں یگ اسولں  ک مت ےس ابت ںیہن یئک اہھت وھچڑ نر ارر نس ول ںیم امت ریم"

 ے  رہ اےس  ادنسپ رکےن یگل دیراہ اھت ہک ارر وسےنچ اگل اھت ہک اش ھکیےس اےس ررےت اوےئ ن وج نرگلیتف ناعایل ارر

 .ایاس ابت رپ سنہ ن اس  ی

 "؟اسھت و راو یگ ےرصف اانت اتب نر ہک ارمہح ریم  ے تم رک ا ابت نکیل کیھٹ"

 .ایےن ااکنر رک ن ."ارمہحںیہن"

وپر ےس کشخ   ی وکلپں وک اےنس ایلگن یلیگ اہمترے اسھت رہ ولں اگ."ارمہح  ی  ے.... رھپ ںیم کیھٹ یھب ہی"

 .رکےت اوےئ اہک

 .ےس اہک یتخس نہای...."اےنس ےلہپ ےس ذںیہن"
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اہجں ارمہح اےس وھچڑ رک رہ  ریہ ہگج ںیہن یسیا وکیئ ںیم انا اج ا ارر اےس اتب ا ہااہ ہک اب ن ای ےن ایکس ناعایل ارر

 .نے ےکس ارر اےس راہں رےنہ یھب

 "اک بلطم ایکہک "ںیہن اینال نایراہ و اےنس اےس  اخومش  یہ وجاب ںیم ن."اعایلاس ابت رپ اقمئ راوں یگ ںیم"

 ."یہ اوات  ے.....""ںیہن

رکرں  وک وبقل ںیہن اس ںیہن و ںیم  ے ارمہح ،اوا یھب ںیہن اک بلطم ںیہن ."اس ابر ںیہنایرھپ سنہ ن ناعایل

 .ےس راھک رنیم نےک نرایم ںویلیھتہ اگ."اےنس اےکس اہھت وک اینپ

رک ا  م ک ایق رین سک استع ںیم  ے ہک ںیمہ اجن ایل ین  ے.ںیم ایل ناع امانگن ھکیس ایھچ کیےن ا ونس ارمہح ںیم"

تمعن اطع رک  ہدیدنسپ یامہر  ے ہک ںیمہ اویت اویئ زیےس ربل یراضدنم وج دخا  ی  ے ہک مہ اس استع وک اجںیل

ےن  .ںیمےن امام ےک دعب اہمترا  ام ایل ارر ںیم ںیئگ اطع  ی ےن ان وتمعنں اک امشر رک ا ہااہ وج ںیمہ  ے.ںیم اجیت یف

 ے ہک  ےن اجن ایل ونس ارمہح ہک ںیم یھب ہی."آںیھکن ی."اہمتراظرہ اویئ ھجم رپ ےسیک رہمابین ہک ایکس ایدخا وک اتب

ولعمم اوا ہک  ےھجم.ےک اپس اوےن وک ےتہک  ںی ناعایل کیارمہح اک ا کیا ہی.ےےےسک ےتہک  ںی مایق اہبررں اک یگشیمہ

 ".اک اسھت  ے نارمہح ارر اعایل کیا ہی ے." اک راز ایک وخامنشیئ  ی توخامنش اقیلخت

 ہیاجےئ ارر  ایہک وج نل رپ ازام اکررگ ںیہن ارتنیپ ہال،وکیئ ہک وکیئ اپںیل تالیصفت  ی ےن اس تقیقح ںیم"

نالخ او اجےن راےل وک اکنل ابرہ رکے  وج اس ںیم ںیہن یسیتمکح ا وکیئ ںیم ر ے ارر ن ای ںیم رامہرے اایتخ

مت او رہ  ،لمکمیانوھر اپس ینتج ے ے رہ مت راسپ رک وکس ارر ریم وج ہصح مت ںیم انکمم رک ناھکےئ ہک ریم ہیارر 



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 939 

 یہ  ادیپ ںیتمکح یسیارمہح ارر ا  ںی  ادیپ ںیتمکح یسی.ازگار ںیکس ولاٹ وکسں ارر مہ اگل اگل زدنیگ ںیہمت ںیم

 .."ہہک رک رہ راکیگ ر ںی

ےےک ےکس زامہن احل ےک امہمونں ےک رسرں ےک اررپ ےس ااھچل ن یارر ہادن یئگ یرک ن میسقت ینیریش

ئ

ےئگ ارر  ی 

اگ ا  ے اس وتمعق ننہل ےک  تیگ ناعہیئ کی.....ان بس وک ارطف کپل ر ے  ںی اب رہ اےنپ اسزدنرں  ی

 .ریہ رضررت ںیہن اغزے  ی ےیل  ی سج ےک الگ ار اگولں وک رسیخ ےیل

اب ارگ مہ اس بس وک وخوصبرت  'نکیلارپ ریم مک یلقع یرپ اہمترا وکشہ اجزئ  ے ارر اہمتر ےب اانتعیئ یریم"

اھبےنگ اک ومہعق لم اجےئ اگ وخ ےب اانتعء ارر مک  ےک ےھچیپ ںان ویلتت ےگ و ںیمہ ںیرپرں راال رساخب انب رک اڑا ن

 ". ںی وصعمم ولوگں وک وھچ رک زگر ا  ادنسپ رکیت ررا  ںی رکیت مارر وج وخش رگن وھپولں رپ ایق لقع ںیہن

ےس رمکے  وصرت ڑھک ی اشکہکں اقولفں  ی آامسن ےس ارتیت ہکناہں.....ویک انیقی ے..... رہ یئگ یلھک ڑھک ی ایک

 ے وج اثمتل  ڈلھ رک شقن او یکچ ںیم ریوصت رپ ایس اررںوی ے ارر ان ےک رسرں ےس وھگم رک ن ارتےن یگل ںیم

 . ے یرپ اجس ن یتسہ رگ ےن ایکس

 نےھجم اوسفس  ے ارمہح الان دماع ایب ےلمج وبل اتکس اوں نکیل یئک ےب ینعم زہاررں اافلظ اجاتن اوں،ینعم ںیم"

 ". ا رپارث ےلمج اپس اےھچ اافلظ  ںی ےرکےن ےک ےئل ریم

ےگل  ےنھٹیب وحض ےک ارطاف اطقر ںیم ااحےط ںیم یگنس انب الکمء ےک اشرگن اطخط نراگسہ ےک دیفس اوب یلع اب

 . ںی
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 .ےن اب اج ا ہلمج وج ھجم رپرارن اوا ارر سج ےک قلعتم ںیم ریہ

 ". ی رگناین رطح اطخوطں  ی ااتسنرں  ی رحماوبں ےن قیفش دیفس اریچن نراگسہ  ی"

 .."رہ وباتل ایگایوچٹھک ےس ابدنھ ن بح"وصرت ھکل رک"رحماب بح" ی ذیارر رھپ اےس"وعت"

 .دخا اوےئ فیارر التبمےئ رعت اطخوطں ےن اھتم ںیل ںایتخت رصبئ  ی گنس

 رہ ایگ مت یہ اب ںیم ارر مت او ایگ اھت.....رھپ ںیم نےلہپ اعایل  ے ہک ںیم ابت رصف اینت یارر آرخ یلہپ کیا"

 ". ارمہح

 ....... ارر وک رہ آوھکنں  ک ےل ایگ یلیھتہ ایکس

و ط."الانےئ اوہنں ےن اطخیط نراوں ںیم یولبر ںیملق ااتسن رتحمم ےک ااشرے رپ دنصیل"
ظ

ج

ج
ل

 ڈوب رک "رعرس ا

 .ادتبا  ی  ی

 ".ااجزت ںیہن  ی رفامن  ے  ارفامین تبحم آامسین"

 .ایرپ اوہنں ےن ھکل ن یناشیپ رصبئ  ی گنس

 .ایاہھت وک آوھکنں ےس اووٹنں  ک ےل آ ایس

 "....ںیہن تبحم رپدنہ رپتب  ے اپاتل ااکس نمیشن"

 ..... یئگ یرطس رک ن ینررس رصبئ  ی گنس
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 .....ایاےکس اہھت رپ رہ ارتحام اجب ال رھپ

 ۔ یئگ یھکل ن“ولِح ُحی .....”ےلمکم اویئ ری." و رحتںیہن دیق ںیم تبحم کشم  ے دیھب"

رکےت  نایب فیرعت ارر دخا رادح  ی رکےت اجےت  ںی یےس ب اطخط لگ اکر یہایس الیہ ،زبسر،اروغاین رگشیف

ولِح ُحی وک دخا رتق ےک اہوھتں زدنہ رےھک......زدنہ ”ےرکےت  ںی ںویادتبا ھچک  ارر رھپ ناع  ی اجےت  ںی

رحماب ”ےرےھک......رپاشب رےھک.....رتق ےک زرال ےس دخا اےس اچبےئ رےھک......اچبےئ رےھک ارر

 “.....ےس اج ےلم“ررِزادب“”ررزِازل”رےھک ہک  ںویرپ ررنش رےھک...... یناشیپ  ی“ےُحی 

            *...........*...........* 

......ارر اس ےک  ںی ںرراینش یتلچ ےتھجب رہش  ی ......سپ رظنمںیم  ے......ولگ  ںی  ے.....اراچنیئ رہگایئ

ےب  ہنیسح رشمیق  ے ےسیج رحتک ںیم ےسیاراعتش ےس ا اک اتھچ  ے وج ربیق ںویوس رکلٹس ڑل اررپ یئک رس ےک نیع

 او۔ اوا ےک رپسن رک ریہ الان آلچن نیمیھ ںیم یوخن

 “......ارمہحہنیسح رشمیق”

 ےک اسےنم ے۔ رپ  ے ارر رہ امکیئ اراچنیئ اقمم

 “اری.....ررہ”
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ارر ےلگ وک  ےس ےنکمچ ںیگل ںےک اپوین ںاناویس آںیھکن ارر اس  ی اھکیوک ن ںرروینش یتلج ےن ےتھجب رہش  ی اس

 آریہ اب ےھجم ھجمس ںیہن ارر متخ رک ا وھبل یئگ ےن ابت رشرع  ی ےلہپ ںیم”۔اکنھکرے  انب اس ےن وبانل رشرع ایک

 “ےس.....؟ ناعایل ایابت اہکں ےس رشرع رکرں ارمہح ےس.....وخنےس  ںیم

نرتس  ے  یولعمم اھت رہ ریم ہی،ےھجم رصف  یھت اجیتن ںیہن یھب اجےتن ںیم آپ اےس ںیہن......“ےارمہح”

و رہ ھجم ےس رہ  نرتس اویت اس  ی ۔ارگ ںیمیھت نرتس ںیہن اس  ی ھچک رتق زگارہ ،ےھجم ولعمم اوا ںیم نکیل

اس  ایےاجےن ےس ےلہپ یہک ںیم رٹیھت نشی۔رہ ابت وج اس ےن آرپیھت ہہک یتکس ارر ےس ںیہن وج یسک یتیبس ہہک ن

وھکےل رےنھک  دشت ےس آںیھکن یرہ وپر اھکیےن ن و ںیم رطف یکپل اس  ی ۔بج ںیمیھت رتق بج رہ رگ یئگ

وکشش رک   ی ےنھکیاس تمس ن یھب ںیم فیلکت و رہ اینت اھکیےن رگنن ومڑ رک ن  ے......ںیم وکشش رک ریہ  ی

 ابر وچکن رکایھُٹ رہ اہلٹپس آےن  ک یہک ںیم نہ ےب اویش فیلکت یسیرگ اکچ اھت۔ا نسج رطف اعایل یھت ریہ

 ںیم فیلکت ارر یہ یسک نہایابر رہ اےنپ زومخں ےس ز یہ اینت ابر رہ وچکن رک ایھُٹ ۔ینتجاک  ام ایل نارر اس ےن اعایل

 “۔یھت

 یھت اتبیئگ ےکابرےںیم ننج وک رہ اےنپ ارر اعایل یھت یتکس ھکی۔رہ ن اھکیرظنبس وک ن کیارر اس ےنا ر ی اریر

 “اشک”گل راہ اھت۔ اجانن اسیک ارمہح ےکابرے ںیم اںیہن

رہ ادنر رہھٹے نررسے  آوسنؤں وک آوھکنں ےک ادنار رک ا ہااہ نکیل بیرس ااھُٹ رک رگےن ےک رق اےنریر

 ابرہ ےل آےئ۔ آوسنؤں وک یھب
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 ےھدیس او رہ یھب اےس یگل وگیل ےسیج رگ ایگ ےسیاک امکل  رہ رٹسک رپ ا کیےس ا وخوصبرت نولں ںیم ناعایل”

 ۔ریہ اٹمئ رر ی ارر اکیف رہ ر ی“نل رپ

 “ھجم رپ آاکشر اوےئگ۔ ےسینرونں ا رتق ںیم یہ کیا”

 ارر اس ےس اہک۔ اس ےک اپس یئگ رس اکھجےئ اخومش ڑھکا اھت وںیم نارر اعایل یھت ںیم رٹیھت نشیارمہح آرپ بج

 “۔ارگ اس ےک رس رپ رضب ہن یتگل ےباوش ہن اویت یدلج رہ اینت اواجےئ یگ کیھٹ رہ”

 

 ۔

  و آیت ارگ رس رپ وچٹ ںیہن اویت ےباوش ںیہن یدلج رہ اینت او اجےئ یگ کیھٹ رہ

 آوھکنں ےس آوسن لکن رک رگےن ےگل۔ اس  ی ارر

ررات  ے و ان ےس ےب دح تبحم  امں ےک ےیل یٹیب یویب رمن ارگ اینپ کیرک راہ اھت ۔ا وجان رمن رر راہ اھت کیھٹ کیا

 ۔رظن آےن یگل ںیم رکات  ے  اس ےئل ہہک رک رہ دح ازفرنیگ

  اےھچ انااکر او ارر ارمہح یھب کیےن اس اک اہھت اھتم رک  اہک۔مت ا و ںیم ایآ ھکیابر ارمہح وک ن کیا ناعایل بج
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ےک رہ ااسنن ےک اوےت مت ےن  رکےت ر ے ۔ن ای یانااکر ارمہح ےک العرہ بس ےک اسھت وخش رےنہ  ی مت

ےک رہ ااسنن ےک اسھت وخش رہ ےتکس او رگم زدنہ مت  وھبل ےئگ ۔مت ن ای یانااکر یو اسر اھکیارمہح وک اجےت ن

 ۔ یھت وکشش ایھچ اسھت قلعت اھبنےن  ی ےارمہح ےک اسھت رہ ےتکس او۔ریم

 ۔اریر ایےن الان ارتحام وھک ن ںیم نل ںیم اہمترے

 ےن اہک ارر  ںیم اس اک ارر ارتحام ڑب ایگ نل ںیم ےےن اس ادناز ےس اہک ےک ریم اس

 سب اہک ےک مت ایھچ رضرر اوات ارگ مت ےن ھجم ےس اہک اوات ےک مت ھجم ےس تبحم رکےت او ۔مت ےن ہشیمہ اسیا اہں

ارمہح ےک   ںیم الیرباز نو اعایل اجنگش اویت  ی ےرسیت ےک ارگ مت نرونں ںیم انیاو ۔۔اب مت ارمہح وک اتب ن ڑل ی

اہھت ڑکپ رک ابت رک ا ات  رتق انیل نہایےس اتب ا ز نیقیےہنایز اےساھبگ راہ اوات ۔اس ابر مت  او رک ںیہن اہنوین ےیل

 اہمترا  ام ڑبڑباےت انس اس ےس سب رظنم  ی ںیم ےن اےس ےب اویش ںیم رکے یگ ےک اج ہن ےکس۔رہ ااکنر ںیہن

  ھجب یئگ ںرراینش یاسر

 ےو ریم اےنپوپو وک انسؤں یئگ اہکین ہیےآراہ ںیم ۔اب ھجمس ںیہنیکس بس اجن ںیہن ہیےےبروقف یھت ںیم

 ےگ؟ امم وک ربا ںیہک ڈنیرگ رہ اینپ ےگ ۔ایک وسںیچ ایک ابرے ںیم

ےن دنکےھ رپ اہھت رھک رک اہک و رہ  ےس اسزیئ ےگ ےھچیپ ںیامم رپ رخف رک ڈنیرگ رہ اینپ اگل اصف ےیک ےن ےلیگ اس

 ۔وچکن رک یٹلپ

  یئگ یانس ن اہکین مگ او ےئگ الٹئ دنب او یئگ ولگ
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 نایاو رک ااھٹ اےس  ےل اکچ اھت ۔رھپ رہ ےب نیچ یھب دنین ےٹنھگ  ی کیاولٹ ٹفش او اکچ اھت ا اسیئ  یھت یڑھک ایلیک رہ

اےنت  ایگ رپ ھٹیب ااھٹ رہ ڈیب ں۔۔و رھپ رہڑبارک ویک یھت او یکچ نااتسن رتہیم اہیمل ہکناھت ویک ایرہ تہب وخش وس ایآ

 ےنب اب بس ےک اپ

ئ
ئ

  رضررت او یوک ریم یسک دیاش اکم و ںیہن اجات ونس وکیئ ساسل اوےئ اےس اسئ

 ایآ وجاب ںیہن ینکتس ن ایزنمل آ یااھٹ نررس رہ

 او۔ یئگ وسہا ہک ارمہح ےک اپس اتپسہل ہن یلچ ہیےرھپ

ڈوھڈنےن اگل رہ اخومش وخن  رطف ااشرہ ایک ابر ی کیوفن دنب اھت ۔۔اکررٹن ےس وپاھچ اوہنں ےن ا وفن ایک اےس

   ںیہن بس انس، اےس ربخ یھب رہ اس ےک ےھچیپ ںیم اےلیک رکیت ےس ابںیت

  ےئگ ےک اسھت ھٹیب اروینرونں اکرٹپ رپ ن ،ایاس اک اہھت ڑکپ رک رمکے ےل آ رہ

 ےن رشرع  ی او ابت اسیئ اجاتن اوں مت نیھک ںیم

 وک نرتس ےک العرہ ھچک ںیہن ناگل ارمہح اعایل یہیےرکرں ےھجم ہشیمہ آ راہ ایک ھجمس ںیہن او اسیئ تہب نیھک اہں

 یتھجمس

 

رس  ہکیارم ۔۔ ںیماپ ےک دعب ھچک رتق اگل ارر بس کیھٹ کیرب کیو اوات  ے ا یہ اسیا ۔۔ اسیئن۔۔اعایل 

رک ا  یاشن ڑلےک ےس اس  ی ےسیہک نانا ا ایےن وپاھچ و اس ےن اتب ۔ ںیمیگل اویئ و ارمہح ےھجم ھچک دبیل راسپ آیئ
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او؟ و اس ےن اہک ےھجم اس بس ےس  ارر وک دنسپ رکیت یسکےن وپاھچ و مت  ۔ ںیمرکیت سج وک رہ دنسپ ںیہن ہا ےت  ںی

 ۔رھبا ادناز الان ایل ےن اتفیس اریہہک رک ر ہی ے"  ںیہن نیپسچل

 دصہم الم۔ نیل وک ےسیج " اسیئ؟اوں اسیئ ڑل ی یرب کیا  ںیم ایک"

 اہک۔ ےک ادناز ںیم "اس ےن وخنالکیماتپ ںیہن"

ارگ احنہث  رااھچ ڈراویئ کیہن اوےن رپ۔ ا ای۔ ان ےک اوےن اریاوات ر ںیہن رامہرا اایتخ ابوں ےک اووجےن ںیم ھچک

ارر نررسے وعالم ےن لم رک  یہک رہ ربا  ے۔ اس اک بلطم  ے ہک ڑسک، اگڑ ںیہن ہیرک نے و اس اک بلطم 

 ۔اریر ۔ اےھچ ارر ربے راےعق ےک اابسب ےتنب  ںی ںی ےیرک ن ااس احنےث ےک اابسب دیپ

اس اک  ام ےل ےل رک اھباتگ رھپ راہ  رہ ےسیک اھکی!  مت ےن ناسیئ یھت وک وخن وک اپلگ انبےن ےک رضررت ایک ناعایل"

 "اھت۔

 "ےس انراک اوا۔ ریاس رپ زرا ن دیسب ہا اریر ایانب اس ےن وخن وک اپلگ ںیہن"

 وسچ وک وسےتچ ر ے۔ اینپ ہگج اینپ اینپ ےس اینپ اخومیش رین یوھتڑ نرونں

 ۔ابت رشرع  ی یئن کیےن سنہ رک ا ۔" اسیئوک اظمرہہ ایک ومم ےن اعہل رظیف ڈنیو رگ"

ہک رہ  اتبیت وک ایک ںاےنپ وپوں وپویت ےک ابرے ںیم ںو ارمہح ررویس ۔" ارگ ہن رکیتیزرا اس سنہ ن اریر

 ،یتیآےن ن وک یھبک وپیت ہن اینپ ۔ رہ وخن ررس آیتوہگجں رپ اقضب اواجےت  ںی یارر امہر وخنرغض اوےت  ںی
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ےک ےشقن رپ  ہک ررس ن ای ۔ ارر وسیتچیتین لدب و رہ لنیچ اویت لچ ریہ وکیئ ںیم یر یٹ ہکلب ررس ےک ابرے ںیم

 "و انتک ااھچ اوات۔ ںیہن اوات یہ

ارر  یہن اوات۔" ارگ ریم یھبک اسیا ںیم تقیقح او، نکیل ہہک یتکس اسیا اجن ےس ےنسنہ اگل۔" مت ذماق ںیم یوپر اسیئ

 سج  ی ،ےنگل یگل یچب یسیرکےت رہ ا اسیارر ا ےنلسم یگل ںایلیھتہ اوات۔" رہ اینپ یہ اسیو ا اواجیت یاشن  ی ناعایل

 اوں۔ ںیئگ ےین الجاوں ارر ان ےک ڑپکے  یئگ رچایل ںایڑگ یاسر

ھاۂرا رپسن ہارگنم ںیہک ڑل ی اس رشمیق " اسیئـاھکیےن تبحم ےس اےس ن اسیئ

م

ی

ب

ھاۂرا ااظتنر  اک رپسن اھت۔ 

م

ی

ب

ارر 

 "رک راہ اواگ ا۔

اج ا۔  ھٹیب اس ےک ااظتنر ںیم ای ے۔ بس اکم وھچڑ رک اس رپسن ہارگنم وک ڈوھڈنےت رھپ ا  اکم رہ ایگ یہیسب  اہں

ے یےھجم مت ان ریف اریر یڈیل یاوں۔ ن ڑل ی یس یڑب ابغل اینت کیا ںیم

ی

ب

ے
ي 
ز

ج

ز
ل
 ۔الہب ےتکس۔ رہ ڑچ یئگ ےس ںیہن 

ے یریف"

ی

ب

ے
ي 
ز

ج

ز
ل
 "۔اریر اوںیتکس وخوصبرت ںیہن نہایےس ز زدنیگ یقیقح یامہر 

 "بس اوں ےگ؟ ہیےںیم لیٹ یریف یسک ایک ن،اکرل، نر ارمہح ارر اعایل کی، ا اریر کی ے ، ا اسیئ کیاہجں ا"

۔۔ اشن نہایز مک ۔۔ ںیہک ںیہک بس  ںی ہیانلم، ڑھچب ا، رر ا، رکسما ا، رگ اج ا، اھٹ اج ا۔۔  ،اپس نھک  ںی امہرے

 لیٹ یوک ریف زدنیگ ارر ےمغن یہ وخب وصریت ،وکن، رکسماںیٹہ لیھک ،وبلماست، آراش زدنیگ نار لحم ۔۔ یتمیق

زانہ  یڑب کیوج ا ہارگنم رہ ںیہن رپسن ے۔  اسچ انبیت یامہر لیٹ یوک ریف انبےت۔ زدنیگ ںیہن

ج

 ر
ہ

 

یس ن

تنطلس وک 
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ااسنونں  زافشف نل اک امکل  ے۔ وج الب اایتم کیوج تہب وخوصبرت  ے۔ رپسن ہارگنم رہ رہ ااسنن  ے وج ا ای ے 

 ارمہح، اکرل، مہ بس۔ ن،، مت، اعایل ےس تبحم رکات  ے۔ ںیم

 ے۔  وخوبش وسحمس اویت یسب اضف ںیم ےسوخوصبرت  ے بج رہ استئ ںیمہ لیٹ یریف بت یھب زدنیگ ہی

ڈاتلھ  ےئن رگن ںیم کیےئن دقم رپ ا کیوج رہ ا اقنیل ںیلمخم رطح اتگل  ے ارر زنیم آامسن اشدنار لحم  ی

 " ے۔

  ارر اےس ایےک دنھکے رپ رس رھک ن ےن اسیئ اریر

رات اےس  یوپر و ہااہ ہک آج  ی اھکیوسےت ن ےسیےن اےس ا ۔ اسیئارر ےتنس ےتنس وس یئگ ریہ ےس یتنس اخومیش اےس

  ومظنں وک ا ریارر رہ ز ہاےیہ ینیرکےت زگار ن ناعںیئ اس ااسنن ےک ےیل

ئ

ےبل ناعن ےس  نرہاےن اگل ہک رہ دنین ی  

 ےل۔ نس یھب یہ ںیم دنین نکیل ۓاجگ ہن اج

رہ  ہک زخاں ںیم ہن الیئ رطح رہ اس ااسحس وک اخرط ںیم ےتلھک اولکےت وھپل  ی ربف ںیم ۔" ومت یساریر"

 ـاہبر"  ے ا"یلیک

 نر رکنار۔ ہیہک  اہکین یریم

 آاتفب ےس۔ ولطع

 رحف اخص ےس۔ ںیم نریتس

 "ےب اثمل" ےس۔ ںیم اثمولں
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-------------------- 

ز آیئ ٹیس یپ آیئ یےس رہ ر الیرباز

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 ک رانہ اھت۔ اسرے ارخااجت  تیدہا ایلگ اہجں اےس ڈارٹکرں  ی ےس ام

ز آےن  ی ہا ےت ےھت۔ نکیل رک ےک انجیھب بایاےس لمکم تحص  ی۔ ریھت وکحتم ااھٹ ریہ ںیلیرباز

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 اےس ام

اک  ڈنیا کیاوراہ اھت۔ رہ بس ولگ ر ناک اصقن میلعت رہج ےس اس ےک اسھت رےنہ راولں  ی ۔ اس  ییھت یدلج

اس  نارر اعایل اسیئ ا،ریراسپ آےکچ ےھت۔ اکرل ، ر ےلہپ یہ ہرریغ  کریڈ ،نیےھت۔ ا ۓگ ےنھکین وسچ رک چیم

اھت۔ اےس و دنچ ارر نن  ررنش اوایگ رپ لبقتسم اکیف یر یٹ ںیم الیرباز یھب ےسیےھت۔ اکرل اک و ر ےک اسھت یہ

 اھت۔ ںیہنراہں رےنک رپ ارتعاض 

ےز،الکس ولیف ز،اس ےک رپررسیف وپرٹ ےس اس ےک اسھت  اتپسہل ےئگ، ارر اتپسہل ںیم رہم اریئ یارر ڈیل اسنانھ

ابر  اس ےس یئک یھب ںیم الیو رباز کری۔ ڈوھپل ےل رک آیئ اس ےک ےیل آ، آ رک ےتلم ر ے۔ زشا یھب   زولیف ینوی

آےت ر ے۔  یھب ںاہیاس ےس لم ےئگ ےھت ارر  بس راہں رپ یھب ،اک رگرپ اہ ا، رشیل ہلم اکچ اھت ارر نامئ رریغ

ے اس ےک وکزگیل ،اوٹسر اک رجینیم
 

ئ

 ۔ۓابر آ ارر اس اک الہپ ابس و ک

ےس  یگ" اوھنں ےن دیجنس؟رک ایگ کیھٹ ارر ںیھمت ایآ شیپ ںیم الیرباز احنہث اھت سم آرخرٹ! وج ںیھمت اسیک ہی"

 اس اک اجزئہ ےل رک اہک۔

 ۔یرصف رکسمان آرخرٹ وجاب ںیم سم

 "۔ایدبل ن ےن ںیھمت الیو رباز"
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 ۔ی۔۔"رہ ارر رکسما ن دیاش"

ے اجےن رایل الیئ نرران اکرل ےن اس ےک ےیل اس

کل

ےہا

ي 

س

ی

ی

ےس اےنپ اپس وفحمظ رک ا  یوک اعسنت دنم ارر وکزیک 

ے ۓےن ارمہح ےس اہک ہک اس ےن بس ےس اہک  ے ہک وھپل ےل اجےن ےک اجب ۔ اسیئایرشرع رک ن
کل

ےرہ ہا

ي 

س

ی

ی

 

ے ںویک ،ےل اجںیئ

کل

ےےک ارمہح وک ہا

ي 

س

ی

ی

او،  یگل سج ےک اشےن رپ وگیل نااسن اسیا کی ا۔۔ ارر ا تہب دنسپ  ںی 

  ا۔ ہا ںی ینیرک ن و ایہم ںوخایش وھچیٹ وھچیٹ یسیاےس ا

 اکرل ےن اےنپ رمکے  ی اہتبل اہل ںیم ،یئگ ارمہح ےک ہنم ںیم یھب کیےس ا ںیم ںوخویش وھچیٹ وھچیٹ ان

 ۔یرپرف رکن یافحتظ وچر

 وپرٹسز، اکوٹزن ارر ناعؤں ےس اجس راھک  نیارر ا اریو اس ےک رمکے وک اسنانھ، ر رہ رھگ آیئ بج

ج ی

ےن لم رک تحم

اکرڈز  امتےک اغیپ زولیف ینویارر  ںیھت ںیگل ںیریوصت اجےن رایل فلتخم وموعقں رپ یل رپ اس بس  ی اررںویاھت۔ ن

 ےس وھجل ر ے ےھت۔ اررںویوصرت ن  ی

 اج ر ے ےھت ارر اےس رھگ ےتلم ےھت۔ اسیئ ےیک رڈاکیر ۔ اس ےک رچکیلیھت ینے ن ویل ےن اےس آلشیف ریٹوینوی

ابر اس ےس  ارر اجب ےک دعب اینت ینویےس ےلہپ،  ینویےنرک الچ اجات۔ اعایل یپ ابر اس ےک اپس رضرر آات۔ اکیف کیا

 رنیم لم رک اجات ہک اتگل رہ رایعق

ی ئ

 
 آات اجات  ے۔ اتگنالیھپ  ے۔ امعرںیت اس

ےس ااسنن دلج تحص  ےنھکیراتہ ہک "وخوصبرت ااسنن وک ن رک اےس اتجیھب چیھک چیھک ںیریوصت یھدیس ایٹل اینپ اکرل

 "اوات  ے۔ بای
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 ابر یھب کیہک نانا ےن ا یھت اویئ ہیےتارر اےس ریح یھت ریہ وفن رپ نانا ےس ابت رکیت اب  ک یہ رہ

اےنھٹ ےس اس ےک  ہکبج ایھب یگل و اھٹ رک ےنھٹیب اکک آیئگ ۔بج رہ لٹشہا ےت  ںی انھکیاہک  ا ہک رہ اےس ن ۔۔ ںیہن

ے رس ںیم

ی

ب

ے

ی 

ے

س

ے
 
ی

 ارر اہاکن یہ یھت اک اکشر ریتہ ےٹنھگ یلتم یئک اشہن نرن رکات اھت ارر ارثک رہ یئک ایارر اس اک اب ںیھت ایتھٹ ں

  ے۔ ہایتہ انھکین  ہک رہ اںیہناس ےن اہک اھت ہکنرک ابت رک ےن ےگل ویک ھکیابر اےس ن اےس اخبر اواجات اھت و نانا یلہپ

 "اوا اھت؟ اب ےھجم اتبر ایک"

 

 ۔

ے یہ ےسیا"

ف

ے
ي 
ز

ج

ر

ج

ی
ارر اس ےک رہچے رپ زمخ  یھت اگل رک یھٹیب ڑھبک اےھٹ ارر ڑلےت ڑلےت ھجم رپ رگ ےئگ۔"رہ کیٹ 

 ہکنےک اشن ات اب ھچک دنملم ارر ھچک اقلب ربناتش اوےئگ ےھت۔ رس وک اس ےن نرےٹپ ےس ڈاھپن راھک اھت ویک

ۂ اسےنم ےس زرا یس چڈنیب یگل ےلھچپ ےصح ںیم  

ی

 ۔یھبےرگنن  ی رررظن آت

 سب۔۔"نانا ےن آرام ےس وپاھچ۔"

 ۔یھت ےل رک آےگ لچ ریہ ۔۔"وج وھجٹ اسنانھ ےن وبال اھت رہ اےس یہیج"

ھاۂرے سب اےنت ومعمیل"

م

ی

ب

 "او ےئگ؟ ناشیاےنت رپ نارر اعایل اکرل، اسیئ ا،ریاوےن رپ ر ےس زیمخ 
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تہب، تہب  یھت ۔ سب وخف زنہ اویئگیھت رس رپ وچٹ آیئ ے۔ ریمآراہ اھت  ا اس ےیل ےھجم اوش ںیہنرہ "

 "۔نہایز

ز

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 ے۔ ارر  اجےن یگل ینویےایو اتب  ے ارر بج رھگ آیئگ رہ رھگ آیکچ ایو سق ےن اتب بج رہ آیئ ےک اتپسہل ںیم ام

 ارر السیتم یارر اےستحص دنم رہ نس ےتیل وج رہ یتہک ، ی رکتار ںیہن ایوسال  ابر وکیئ یھب کینانا ےن اس ےس ا

 ر ےت۔ ےتین ناعںیئ  ی

 یڑپ رضررت ںیہن وپےنچ  ی ھچک یھب و ےھجم ےسیج اھکیوک ن نارر اعایل اسیئ ا،ریر یابر یےن ابر بج ںیم"

ے اگل ہک رہ ھجم ےبہارے ابڑےھ رپ رتس اھک ر ے  ںی
ھ
 

ح
م
ج 

 رایےن رہش ۔ ںیم۔ ےھجم دصےم ےس اچب ا ہاےتھ  ںیارر

رپ ارر اےس ولعمم اوا ہک اصتنم  ارٹنٹین ایڑپاھ  اھک دھجمسار ااسنن  ے۔ اس ےن ھچک رتق اگل کی۔ رہ ادمن یل  ی

ز  کیےس ا ارر ان ںیم  ںی ںیگل ںولوگں وک وگایل لک نیت ںیم

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 ے۔ رھپ اس ےن  ٹنیاوٹسڈ  ی ریٹوینویام

ارمہح رادج  ے۔ مت ےن ھجم ےس وھجٹ  ٹنیاوٹسڈ کیہک رہ ا ایگ ایارر اےس اتب ااظتنيم  ےس راہطب ایک ریٹوینوی

 ک  ۔ اسنانھ ےس ےل رک اسیئۓربخ نس رک ےھجم ھچک ہن اواج یسیوبڑاھ ااسنن اوں۔ ا کیا ںیم ہکوبال  اس ےیل

ااجنانئ  ںیم ارمہح ۔۔ نکیل اجن ےک ےیل ھجم وبڑیھ یھت تمکح یلمع ایھچ کیا ہیبس ھجم ےس اپھچےت ر ے۔ 

 اجن  ی ۔ مت ےن اینپایاجےن ن رم مت ےن وخ وک وخن یہ ہکنویک ؟او سک ےیل نونں اوا۔ اجیتن ےک نرن اک اکشر ان یہ

رمےن اک۔ مت ےن ہااہ ہک مت رم اجر۔۔ مت ےن وخن وک  اہبہن لم ایگ اج ا۔ ںیھمت ۔ مت ےن وخن وک امہ ںیہن ی رپراہ ںیہن

و ظ رکےن  ی
جف

ج

ب

م  ی وکشش ںیہن 

ی

طئ

 "۔ تمہ ارر اطتق ںیہن ،اظرہ  ی یزمکرر ےن اینپ۔۔

 "طلغ  ے۔ ہی"
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ےل  ےزیر یسنجرمیےن الان اپوپسٹ ا ۔ ںیمںیھت رکیت ابںیت ۔ مت ومت  یریتہ طلغ بت اوات ارگ مت کیھٹ ہی"

ےباکر ےش  ے  یسیا رایعق زدنیگ راہں آات ارمہح  ارر مت ےس وپاتھچ ہک ایک الم۔ ںیم ںیہن ازیےھجم ر نکیل ،اجیھب ےیل

 "۔ۓاج ایہک اےس ومت ےک وحاےل رک ن

 "احنہث اھت نانا ارر سب۔ کی۔۔ رہ اںیہن"

  "۔او، ھجم ےس ںیہن ےس وھجٹ وبل یتکس ن ای یمت اسر"

 ۔اخومش او یئگ رہ

 "؟ںیھت مت رم ا ہایتہ"

 ےن ناع  ی رہ بس بج راہں اوا و ںیم ہااہ اھت، نکیل ےن وخن وک امر ا ںیہن ۔ "ںیماہں۔" اس ےن ارطاف رک ایل"

۔ یھت یتکس  ںیہن رمع  ک وخن وک ٹیسھگ ارر یعبط یھت رک یتکس ںیہن وخنیشک ںیم ہکنرم اجؤں۔ ویک ہک اکش ںیم یھت

 "زدنہ ہن راوں۔ ہک ںیم ریہ وخاشہ رکیت ہیےادنر ںیم یہارع ادنر  وخن وک اچبےن ےک ےیل ریہ اظبرہ یتگھب ںیم

 دقر ںیہن اتبےن ےک ےیل ہیے،ےک ےیل ےنیزسا ن ےھجم

ئ

دقر ڑبوھ  رکےت و رہ رم  ےک اینپ ہک. ارگ مہ زدنہ ولوگں ک

 " . ںی ےتیل

ے  یھت ارر نانا وک رم رک  ناھک ا  ہایتہ نچس اھت.  رہ اعایل یہ ہیےےہکنویک اخومش ریہ رہ
سل
 ا
ی
 ہک اےس زدنہ رےنہ ںیم  یھب ے

ے
 
ح
ج س
ل

   .یھت .  ریہںیہن ئن

 " .آاجراپاتسکن "
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ے ےنیاو اتکس ... رہ رر ن ںیہن اسیا

ئ

  .وک او گ

 "اھبل رک ا ہااتہ  اوں مت ےس انلم ہااتہ  اوں ھکین یاہمتر اج ا ںیم رھپ  یلچ"

 رطف  ن رہ

ئ

 "آےن نے ےگ؟؟ . "آپ ےھجم  راسپ ںیہنیگل ےنھکینانا ک

  ..ادناز ےس اہک نیقیےس ردعہ ےل ول"نانا ےن تہب رپ  یامنز کیا"

 .وسےنچ ےک دعب اہک ری. "اس ےن تہب نںی ے رھپ  ےھجم  ردعہ ن  کیھٹ"

وک   اریر ارر. اس ےن الان ٹکٹ کب رک راایلیھت اج رک  راسپ آیتکس ںیم ں, رہ ان ویٹھچںیھت  ںےک اپس نس ایٹھچ اس

  .اسھت  ےنلچ ےک ےئل اہک

 یل  اگل رپ یکٹچ ےن اس  ی اری. "رںیہن او ںیم  رپمت ویل"

 ابت  ے.  ںیہمت دنچ نونں " .

ئ

 " .اجے اگ این ےس اکنل ںیہن ینویےےک

 ہکلب مہ بس رک ںاہیاہمترا  رشارت ےس. "ںیم نکیل ےنسنہ یگل نہایرار ز اریر

ئ

 " .ےگ ںیااظتنر  رکرں گ

  ےسیک نا؟؟؟اعایلریاوں  ا ر وخن رغض  ڑل ی کیا ںیم

ئ

اس رپ رسف  اس اک قح اھت .  ےک اسھت  رہ آےگ اےس ڑبھ

  یھت ےس ابت رک ا ہاہ ریہ اریوسہا ارر اب رہ اےنت  نونں ےس ر ںیہن ےک ابرے ںیم اریر  ےس یھب ارر وخن رغیض

 .  یھت او ریہ تمہ ںیہن نکیل
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 رعت رپ مت ےن  اھک   ے.  نریتس  ریوصت یریم  ے سج  ںیم  ایل ہکیےنن راہک رہ امبل  ںیم اہمترے  رمکے ںیم"

ئ

  فیک

 " .ہگج ہگج ےھجم  وفحمظ ہن رک ںیت و اےنپ امبل ںیم  ے.  ارگ مت وخن رغض  او ںیت اک  ام اکیف اریر  ےک ےیل

ے  الان ننمش یھب ارر ںیہمت ریہ مت ےس دسح رکیت ںیم "

ی

یہ ئ ح
م
س

  ںی ابںیت بس رپاین ہیےنکیل ریہ  ئ

 " .ایاپ وک ںیہن ےک ےئل مت ےس رتہب یسک  نےن اعایل ںیم  رھپ

ے ن ای یمت اسر ےک ایل ن. " اعایلیسنہ ن اریر

ی

 

 رک  یتکس ہی.ےےےوک الان ننمش انب ل

ئ

 

  او ارر ںیم رسف مت ہ

ئ

ان زجابت  ک

 " .دقر رکےن رپ وبجمر  اوں

  .وپاھچ اپئ ہیلکشم ےس ارمہح  ؟؟تہبںیےس زگر  مت نہک ارر فیلکت"

مت نرونں ےس تبحم رکےن رپ وبجمر اوں.   ںیم  ںیاس ےس تہب مک سج ےس مت زگر ارمہح!نکیل یزگر اہں ںیم"

 ںیہن  ی نمت رسف اعایل

ئ

 

 ںیہن  ناو ارر اعایل ہ

ئ

 

آےگ ےک  دسح ررکش ےس ںیہک ہی ے ارر  رسف اہمترا  ہ

.   اری. " اےنپ اگل ےس اس ےک اگل رڑگ رک رزجابت   ںی

ئ

 گ

ئ

ئ

طل

 اک  ہی

ی

اجےن ےس ےلہپ اس  ینوی ے ارر رہ  رتقبس

  . ے ےس لم رک اجیت

ےن اب ارگ رہ رگنن ومڑ رل ےھچیپ  ے نکیل یےک اسھت  آےگ لکن آ  ن ے.  رہ اعایل  کیھٹ
ب 

ے

ی

كہ ئ

 ے ہک    ے و اجیتن  ئ

  ے اریر اصقنن  ںیم نہایبس ےس ز  ے.  ارر اس وڑوہپڑ ںیم یآ وڑ وہپڑ  رکیت ینتک  ےھچیپ

ئ

 

 " .ہ

 رھکا  ویک ینتک اےنپ  لمع ںیم ااسنن

ئ

 

 ںیرظن  رہ اانت تسپ رسرر او اجات  ے ہک وخن ےس یھب ہن ںیہک ہن او, ںیہک ںہ

  .اوائ رینہک نایاےس  یتسپ ہیوسرت   ی اریالم اپ ا.  ر ںیہن
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 و رات وک وسےت ںیم یہت ٹیالف نن بج اس  ی اےلگ

ئ

 آرازں ےک اراعتش ےس اس  ی ومعمیل  ریغ اپاتسکن ک

  .آرخ وھبل ایگ ہک رہ اےس وھبل ایگ یھت او یکس ےس ابت ںیہن  ناعایل .  نن رہب اس  یآھکن لھک  یگ

 رصمرف رظن  آراہ اھت  اس ےس ڑھکے ڑھکے  لم اجات ارر امام رہم ےک اسھت  ابوں ںیم دنچ نونں ےس اکیف رہ

بس ربا  ارر اےس  ہیارر اےس  ایک ارر وکئ رصبتہ  ںیہن  اھکیےس ن  یزیخ رصمرف  رانہ.  اس ےک اسامن وک اس ےن ینعم

 کیا ابںیت یوتمعق رضرر ن ے.نرونں ےک نرایم تبحم رھپ ےس مک اوےن یگل ینعیڑپ راہ ےھ..  وکئ رفق ںیہن

ے رہ وسیتچ رہ ںیئگ ںارر ویج رطف رہ ںیئگ

ئ

  رہ گ

ہ لگ رہپ ایکس و
ب 
آرخ  ڑھک ی اسنانھ ےن اےکس رمکے  ی ڈنھٹ ںیم آئ ہک اینت اےس ھجمس ںیہن آھکن یلھک رات ےک 

 رم اجےئ.. بج رہ وسئ یھت ڈنھٹ ںیم ںاہیےیرم ےس ںیہن وگیل ںیم الیہک  وج ربااز یوھکل ن سک ےک ےیل

ال  ارر اسھت اےنپ گنس ھچک ارر یھب  یھت یہاوا رفتص ےس ادنر آ ر یارر ڈنھٹ یھت یلھک اب ڑھک ی دنب یھت ڑھک ی

  یھت ریہ

ے یھنن ہی

ھ

ج

مئ

وخاب  اریم ہی..ےےبل یسنہ ری.. رہ ز ںیھت ںیآراز ےک  اوا ےک نرش رپ ےنجب  ی ںویٹنھگ یڑب وھچیٹ ئ

   ک آئ .  رہ ڑھک یو رھپ آےگ ڑبانھ ہا ےیہ  ے.. ںیہمت

اھت  ںیم ےہک رہ آناھ ادنریھ یھت ڑپ ریہ ےسیالٹئ ا رپ یگل اروین رینےٹپل نرتخ رپ لٹش اکک ےک ریب ندنھ ںیم 

 ہوھجےتل اکرڈرں ےس اجس اھت ارر رہ اس نر زیش ااکشل  ںیم اھت رہ رگن ربیگن ںیم ررینش ارر وج مین ںیم ررینش آناھ مین

د ہ وجات لم اکچ اھت  ی

 

س
م

ج

ع

  رطح رکسمائ ےسج ااکس 
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رک ا  ے ارر  ہک اےس ایک اشوخں رپ افحت اوےن ہپ مسبتم  ے و زہشانے ےن اجن ایل ےک نرتخ  ی امیض احل

اہھت ےس  ابںیئ ےیاہھت ےس رلفم وک رگنن رپ لب ن ےن رھم.وکٹ انہپ ناںیئ  ے اس یئگ لمکم رکیل اہکین یانوھر

 یھت ہیاب  نکیل یھت لکشم اویت اےس اکم.رکےن ںیم

ئ

 لکشم.رعف او گ

رعف او ےئگ ےھت  اس ےن رہ رات نرتخ رپ وھجےتل  یہ ےک ااتپسل ںیم الینردبر رباز نرا لص اسرے یہ 

ارر وھگم رک رمکے  دبل ےئگ رہ ابرہ آیئ ںیم ےھت اس ےک وخاب لکن رک تقیقح ےھکیڑپےنھ ےک وخاب ن امتاغیپ

فلتخم  امتاغیپ ڑبڑبایئ رہ ے   ے اہں رضرر وخاب یہ وخاب یہ اریم ہیےرطف آیئ ےک اسےنم ےگل نرتخ  ی

  روگنں ےس وھجل ر ے ےھت

  رپ جس ایگ یناشیپ رطف ااھچال وج اس  ی :ےکس رپ دنک  ام ارمہح  ی ناعایل

 نوج اس ےک اھکن ےک اپس نکم ااھٹ اعایل ایرطف ااھچل ن  ی نےکس رپ دنک  ام ارمہح ےن اعایل :ایسارمہح

 اھت ارمہح وک نرتخ  ک الےن ںیم لاس اک ایخ ےس ااجنن یھت وموجنیگ ڑھکا اھت ارمہح ایکس ےصح ںیم ےادنریھ

 دقم ڑباھےئ ےنرطف اس   ی ےس ررینش ےاوا ادنریھ ںیہن اسیرگم ا او یئگ یتہب نوشار

 

 نںینھ رکیت زرازر  ای اهلل راھک رامحن  ی  ارر  سپ رظنم ںیم رکےن وک ںیکپل ںایع ںرس وگایش ےک اکونں ںیم رحمم

  ےک رسمگ رپ نل نےتنھ وحم ااہظر او ںیئگ تیرپ میرپ
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ےاھت ےک  اس  لزنمل ےط رک ر ے ےھت ارمہح اک ایخ اینپ اینپ نرونں

ن 

ے
ی
ح

س

ارر  ایلم رک اجس ےن وک اکرل ارر اسیئ یڑل 

 ۔ڑکپ رک ڑپےنھ یگل موھجےتل اغیپ ارر اوا ںیم ےلچ ےئگ ۔اس ےن اہھت ڑبایھ

 ۔ ایک نایتہب  ےن ںیہمت ںیم

 ڑپےنھ یگل مےک ااسحاست ارمہم ےک نل رپ  ازل اوےن ےگل رہ نررسا اغیپ وخیش بینرفل

  او ابت رچا یل ایکس ےسیج رکسمایئ ںویاجنر رگ او ارمہح ارمہح  کیا مت

اسھت  کیولوگں وک ا ےسیج یہ کیا ہکنامترے اسھت رر نرں ویک یھب نل ہااہ ںیم اریم مت ےن رر ا رشرع ایک بج

  ومعق بک اتلم  ے

  اسےنم آ ایگ نےس  اعایل نرتخ ےک ےھچیپ ںیم ےادنریھ کنویک  ارر ڈر یئگ ایےن ہہقہق  اگل ارمہح

  او؟ ںاہیمت  ارر

  و ےھجم اہکں او ا ہاےئہ اہں

 ۔ رہ و اس ےس  اراض یھت ایا نایاغبئ رےنہ ےک ےئل مت وموجن ر ےت او۔اےس  اہجں

  قح یھب  اراض او ا رفض یتھجمس ہیراہ ارر  اتھکیتبحم ےس اےس ن رہ

۔رہ اےنپ اغبئ رےنہ  ے نن رات اگل رک رھپ ےس ھکل ےیل ایھچ ناتشایےیوک الج ڈاال اھت ریم امتےن ان اغیپ ںیم

 رک راہ  ے ۔ ںایطلغ رہج اتب راہ اھت رہ لمکم ارمہح ےس اپھچ راہ اھت ہک ایک  ی
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   ںی رک ریہ ناشیآوھکنں وک رپ یامتر ونںیک ابولں  ی یامتر

  ےس اچب ولں؟ یناشیاوھکنں وک اس رپ یامتر ںیم ایک

 ےس اچب ایل یناشیآوھکنں وک رپ اس  ی ایک ںیہن ےن زمبہ ادناز ےس وپاھچ ارر وجاب اک ااظتنر یھب اس

 ۔ڑپےنھ یگل مارر رس ااھٹ رک اغیپ اویئ رپ اس اک سمل وسحمس رکےت اوےئ رہ زرا ےھچیپ یناشیپ اینپ

ےھکل ےھت ات ہک ارمہح اس ےس ان ےک بلطم وپےھچ رہ  ماغیپ یھب زابونں ںیم ینررس یھت  ی ہاال ی کیےن ا اس

و بس  اج رک وھکلاات راہ رہ سنہ سنہ رک ےتھکل ر ے ارگ ارمہح وگلگ رکیت نر نن ےس اھبگ اھبگ رک فلتخم اہل ںیم

 اک رکپ ولں اکرل ےک اہوں آوھکنں ےک  یرامت  ےھجم ااجزت نر ںیم ناک بلطم اس ہتپ لچ اجات ےک اعایل

 لکن راہ اھت ۔ بلطم یہ اسیااشررں ےس ھچک ا

  ایل ےس  اک اصف رک ا ھکیس مت ےن کیھٹ ایک

  ںیہن

   ے ےک اسھت  اک یتہب ہاٹیلکےیدنگ

   ںی اویئ یپھچ ںڑلایک یتہب اسر او ہکلب مت ںیم ڑل ی ایھچ کیمت ا نہلمج اعایل کیا ںیم ینیچ ارر

ے نیشیاےنپ ا ےلمج اک رتہمج دخا ےک ےیل اجاپین ارر
ف
 ے
ي
گ

ج

 او یکچ ان ےس اھجل رک زیمخ ینویےوک اھبنسل رک روھک آنیھ لي

   ے یڑھک اطقر ںیم اوےن ےک ےیل  ے رہ زیمخ  ے وج یچب
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  ہلمج اھت یرصم ارر

  ے دخا اک امہرا امرٹسچن  ڈرےنب ےس  چب ایگ رکش

  ھکل ایگ ںویھجم رپ رکش الزم  ے کےنھک ےک ےئل اہک اھت ارر ھچک  نہلمج اعایل نیوکر ارر

 وسرج ےسیک اترے رات ںیم ںیمولعمم او نن  یھب اںیہن ارمہح الاور رپ ارتے یگ اینپ اراردیپ امرٹسچن  ی  یھب مہ

  ےگ ںیرہ رکش انا رک ،رھپ ایک نےتھک  ںی

 یہیاس رپ   اس اک اہھت ڑکپ ایل ،این رپ ےنٹھگ کیٹ  اھک،  ے اس ےن زنیم ایک ہیےاھت رہ راہں چنہپ یئگ ںیم یہلمج ااطول االگ

 اہھت اھتم ول۔ ااسےنم کھج رک ریم ے اھک  ے ریم

  وھچےٹ ےلمج اک اانت ڑبا بلطم اےنت

 نارمہح اک بلطم اسرا اعایل کیا ےسیج اہں

 ۔رگم اتبےن  ی  ی ںیہن یطلغ ارر وپےنھچ  ی اھکیوک ن ناھت اس ےن  وچر آوھکں ےس اعایل رفچن ںیم مےس االگ اغیپ اس

  ڑکپ ایل اس ےن اس اک نررسا اہھت یھب یہ ےتھٹیب اھتم ول ۔۔ےھٹیب نررسا اہھت یھب ااس اک بلطم  ے ریم   ی یدلج

 ۔او ےسیج کمچ ارت آیئ آوھکنں ںیم  ی ںایرپ اولملک ںیم ےک فیس وگیجن اینت یسنہ ابر اس  ی اس

  اس ےن ای۔؟ اجن رک، نررہارکر یگ یوک رہ نرابرہ نررہاےن اگل، اہھت ڑکپ رک  ارمہح ھجم ےس اشن ماغیپ کیا
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 ے رہ بس  نک نک رمالح ےس زگاریت یھب زدنیگ ایآ نایارر اےس  ایآ ٹیمس وخف ںیم اک اسرا روجن یہ ارمہح

  اھت اےگ اب ڑبانھ، اھت ،رہ ایگ ےھچیپ

 رضررت ریہ ۔اب ہن رکتار  یایتبحم وک نم رک ےک رحمم انب ن ارر رفاق رتصخ او ایگ رپ رفامن اغبل آ ایگ تبحم

 ۔ہن ااکنر  ی

 

سج  ےن لمکم رک ایل اخومش او اجات  ے  جیپ  رمات ںیہن ر ارل ایپ رمای)©©©©©©©©©©               

 کنل ہاےئہ امہرے جیپ

ج

ی
ئ

 (ہیرکش ںیےس احلص رک اک لمکم رای

رمکہ تہب   ے اس اک  ای آ ریہ امہ تیصخش وکیئ اجس اھت ےسیج ےسیرھگ ا رک تہب وخش اویئ ھکیارر ن الاور راسپ آ یئگ رہ

 ریہ وخن اےنپ ارر نانا ےک رمکے ںیم ایرگم اس ےن رہ امحن وک نے ن ایگ ایاجس

اب رباےئ  راسپ آ رک ہتپ الچ اخدنان ےس قلعت یھب یھت لم یئگ یہ ربخ و اےس امرٹسچن ںیم وٹےنٹ  ی ینگنم  ی ناہین

   ام رہ ایگ

اےس ارئوپرٹ  یہ نانا اےلیک ےنگل اک ںیہن اھت وگیل ،ایاوےن اک نانا ےن اتب ن رھگ راےل راولں وک اس ےک زیمخ بس

 ںویک یھت ییآ ر رہ ےلگ لم رک تہب رر ا ہا ےت ےھت اےس ھجمس ںیہن ہکنویک ںویک یھت ںیہن آےئ ےھت رہ یھجمس ےنیل

  ڈر گل راہ اھت ہکلب نانا ےس یہ  یھت وکشمک گل ریہ تکرح اےس نانا  ی یھت اویئ رہ کیھٹ ایھب رر ر ے  ںی
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اس ےک آےن  یھت ولسک رک ریہ اامں اس ےس اولکات اوےن اسیج یاوےن اک نان زیمخ ایاانت نرر رےنہ اک ارث اھت  ہی

ےن  ںےل رک ہلعق دنب او ےئگ ونیت ںیزیچ اینپ اینپ ارر ناہین امحن یلع یئگ گنج ڑیھچ ںیم ںونیت ےٹنھگ دعب یہ ےک نیت

   ر ےررےک ےسیک ہتپ ںیہن ےٹنھگ یھب نیت اھتےبس ھچک اکنل ایل اس اک اسامن وھکل رک وخن  یہ

اس ےن تہب آرام ےس وخن وک راش   ںی وک الب ریہ یلمیف یسک یاوا ےک اس ےن انس، نان ہتفہ ںیہن کیوک آےئ ا اس

 اجات ہک اس ےس  و الچ ںیہن ارر اظرہ ایک رگا ایل ررم ںیم

  بس ڈراہم ایک وھبل اجیت اھچ اجات ارر رہ ابت رک ا یہ ےک اےگ ادنریھ آوھکنں

اامں ےک اپس  ینان راینر رہش کیا  ںی رک ےک ےھٹیب رایت رایالان رہش ہیرک ےتسنہ اس ےن وسہا  ھکیبل ن ریِاہتبل ز نانا

   ںی یھب

چاۂل ھچک اگبڑ ا ںیہن  ی ںیہن ارمہح ےن اس ےیل یھت ابت  ی ےن بس اعمالمت ںیم نےن ارر اعایل اس
فل

 ہایتہ 

اس ےک اسھت  نےھت سب رفق اھت  اس ابر اعایل ےسیےھت ر احالت ےسیج یھت بس راسپ اج ےک رک ا ہایتہ ہیرہ  یھت

  اھت نانا وک انم ا، اھت

   ے ریتہ ابت اویت ارر اس  ی اھت نانا  ی ایےن اےس اتب ناعایل

 آ رک وبےل نانا ریہ سج رسب اس ےن  زعمرر اک ڈراہم ایک ےس ےنلم ھچک ولگ آ ر ے  ںی مت

  ؟ولمں یگ ےسیک یتکس و لچ ںیہن ںیم نکیل

 ۔رظن آےن یگل زرہ یس آپ رہ وگیل ےتھجمس  ںی وگیل یھت یگل وگیل وکیئ ںیم الیرباز وھبل ر ے  ںی آپ
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امرٹسچن ےس   آےت  ںی اھک ا آاسن  ے اانت نرن راتہ ےھجم رکچ یھب نانا سنہ ڑپے۔و وگیل یہ بلطم وگیل وگیل اہں

 اھجمس اجےئ نانا رےھجم امیب او یئگ کیھٹ ہک ںیم بلطم ںیہن ہیاوں اس اک  آیئ الاور رصف آپ ےک  ےیل

 ےگ نانا اس ےک ادناز ےس  وفحمظ اوےئ ۔ آاجںیئ ےک رمکے ںیم رامیب رہ

 

 ۔

  نراز او یئگ اوں رہ مین وس ریہ اتکس  ے اس اٹمئ ںیم او

  ےگ رہ بت آںیئ او یگ مت اجگ ریہ بج

و  اس اک وجاب  ہنم انبےن ںیم یھچ  ے یھچ اسنانھ یتہک   ے ھجم ےس یھب وب، آیت  ی ںرمکے ےس نراویئ ےریم

 ۔ ںیہن

  انلم، ہایتہ ان امہمونں وک ااکنر رک نرں ےک مت ںیہن ےتسنہ ر ے رھپ وبےل ںیم ریتہب ن نانا

 یہس ابلکل رھپ یھبک یج

 رہ امترا اہھت ہن امگن ےل یڈیل اجؤ یگ بک مت امرٹسچن یلچ رھپ

ئ

 رہم ےک اپس ک

 ےس ھجمس آیئ ریابت ن ہکنویک رتق ایل ےن وچےنکن ںیم اس

  ا، نانا زماق، رک ر ے  ںی آپ
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  ےس اہک یگاوہنں ےن دیجنس ارمہح اب زماق ںیہن ںیہن

زے  امرٹسچن ےس نر وخوصبرت ولگ الاور آےئ  ںی یرایپ یریم ونس

ی

 
اس رتق رہ اولٹ  ناعایل رہم ارر ان اک اٹیب یل

 امہرے رھگ آےئ اگ ۔ ناعایل ےک آ، راہ اوں لک نن ںیم ان ےک اسھت ہاےئ یپ ایھب  ںی  ںیم

  .یھت  ینیقیےب  ارر ےننس ےکا دناز  ںیم ےنھکیےک ن ارمہح

ارر   ایھٹ  فیلکت .  ارر اس ےک اشےن  ںیمڑپ ایگ  نانا؟اس ےن مہس رل وپاھچ  اس اک رگن الیپ رک  ر ے  ںی ایک آپ

  .ڑبےنہ یگل

 او ہک ریم  ارمہح! مت اجیتن  ںی  اتبین ھچک  ابںیت اہمترے  ےئل رک  اتکس  اوں. ےھجم  ںیہمت رہ بس وجاب  ںیم"

ئ

 

 یہ

  ںیھت

ئ

او اکس  اھت.  مہ بس  اھت ارر ان اک ربرتق العج  ںیہن اسپن ےن اکٹ سیل ہک اںیہن امں اس ےک ےئل  رم  گ

 دیفس  راہ اھت  ہک ےسیک ھکین ںںی ےنہب  اھبئ  ان ےک رگن عمج  او رک  رر ر ے ےھت  اررمے

ئ

دبل  ںیم یہوک ایس یومت ان ک

اسےنم  ےاک بس ےس نرن  اک رتق اھت  ارر نررسا نرن  اک رتق رہ اھت  بج مت ریم زدنیگ ی ے.  رہ ریم ریہ

 ماۂر  اسپن ےن اکٹ ایل  یھب  .  ارمہح ںیہمتںیھت رر ریہ یھٹیب
ہ

ی

ب

اھت  رہ گنس  آوھکنں ےس وھپٹ  راہ  یاھت  ارر زرہ 

 ایس  یاگل اھت.  اہمتر ےنینرڑات ےھجم  ناھکئ  نےروگں  ںیم یوچر اھت  ارر اس اک زرہ اہمتر

ئ

 یےن ریم یہوسرت  ک

رمےن ےس اچب ےکس اگ.   ہک رب رتق العج  ہن اوا و وکن ںیہمت اجن ایگ ارر ںیم ایآوھکنں  اک ونر  زجب  رک ا رشرع  رک ن

رک  ر ے  یاشن  اریارر ر  نہک اعایل  ایےھجم  اسنانھ  ےن اتب نکیل  رہم ےس ابت رک ا ہایہ  یےک ےئل  ڈیل  نےن اعایل ںیم

ابت رہک   اینپ دخا ےک دختم ںیم ںیم ےس ابت رکرں.  نکیل ناعایل ہک ںیم ےن وگاراہن  ایک  تریغ ی. ریم   ںی

 " .اس ےس ابت  ی ںیم  الیےن رباز ےھجم  اس رتق ولعمم اوا بج ںیم ہیے ے ًاتقیقح  ین
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........................... 

  اھت وک وفں ایک ناوئ.  نانا ےن اعایل نےٹنھگ  ےک دعب ان ےک نرایم ھڑیوگتفگ  ڈ یوگتفگ  ےک دعب نررس یلہپ

انہک ہااتہ اوں  ہیےوبل راہ و ںیم وہجٹ ںیہن روہک ہک ںیم  نیقیارگ مت  ابت نس رک نکیل یریم اویگ  تریح ںیہمت"

ان ااسحاست   ارمہح  ے.ںیم بیرق یہ  ے یتنج ایاپ بیاےنپ  نل ےک تہب رق  نم ےس ںیہمت کیےن ا ہک ںیم

 دقر رکات  اوں نج ےک ز

ئ

 وسنیچ یوبڑاھ  ااسنن اوں ریم کیا رظن آر ے  او.  ںیم ارث  مت اس احتل ںیم ریک

  ے ہک ںیم کیا یریم نکیل  ںی کٹھب کٹھب اجیت

ئ

ے وسچ مت رپ آرک رہھٹا  گ
س
 

ح

 ےن 
ی
ارمہح  ااسنن ےک ابرے ںیم  ے

 کیاج ا بج اس ےن اہک ہک مت ا ںویک ےن اس ابت وک ومعمیل . ںیم ںینس نالرپرائ  ارر رفنت  ےس ویج ابںیت  ی

 " .اےھچ ااسنن او

تمظع   اینپ ںیم ہک ن ای  یھت رپرا  ںیہن اہک اےس اس ابت  ی  یھت ہیےےےس بس اتنس راہ ارر تقیقح  اخومیش ناعایل

 ناھک  سک سک رپ اھٹب اکچ   ے اےس رسف ا

ئ

اس ےن رہ  ۓاس ےک ےل  ےھکل گ  امتنھک اھت  ہک وج اغیپ یہ کیک

 اسر .  اس رتق اس رپ اینپہن ایل ںویک ڑکپےاس ےن رہ وبضمیط ارر وج اہھت  اس ےس وھچٹ ایگ ےیل ںیہن

ئ

 یذات ک

ے ھکین دب وسریت یارر اس ےن الان اسر  اوںیگ ںایع ںارر رخاایب ںایتسپ

ئ

  .ک

اتھچپرے اک ااسحس  ےئل  کیوج ا ابت  ی یآرخ ہی. "نانا ےن ےس ےتھجمس  ںی رین مہ وبڑےھ ھچک  ابںیت  یھبک  یھبک"

  ..........اوے یھت
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 آھکن  ںیم کیا  ںیہمت مت ےن ھجم ےس اہک ہک ااسنن ےک وجہم  ںیم"

ئ

 رنیم ارر االخق ںیم رمح نیل ااسنن الم سج ک

الص دقر  و اب اس  ی  یھت یھکین یہ  ارر دب االخیق مت ےن ےب ریمح زدنیگ یہک اسر  وھبل  ایگ  ےسیک ہیے ے.  ںیم

 دبل ایگ ےک ےنلم  ےس رکش ںیم نتمسق رپ کش راہ وج اعایل   اینپہشیمہ . مت ےن اہک ارمہح ںیہمت  و ںیھت نان مت یہ

ے کیارر مت ےن اہک ارمہح ہک رشمق  ا
س
فل

ےاجنگن  طخ  ے,  
ی 
و ں
ف
  ے 

ج

 
 ںیم ےےک ان وفسلفں ےس رھبا اوا نج ےک پ

  .بصعت اوات  ے ارر انکرے رپ انمتقف

.  مت  یڑب  اس وسچ وک ےل رک  اجاتگ راہ ہک مت ےن اینت راںیت  ی ںیم  یابت ہہک ن یڑب ےن اینت مت

ئ

ابت ےسک ھکس  ک

 ڑجرں ںیم

ئ

س ںیگ اعمرشے  ک
گہ 

 .؟؟؟ااھکڑ الںیئ  ےسیک  تقیقح وھکیٹ یارر رھک بک 

نل ےس وخن اسہتخ بصعت  ےراھک رھپ بج ریم ناشی۔ےھجم ےلہپ اس وسچ ےن رپ ںیھت دبل یکچ ںیم مت رایعق و

 اٹھچ و ےھجم مت رپ رخف اوا

 ااسنن ےس بلطم بسح ر بسن ارمہح یتمیق اہں

 اک ااختنب رک ول کیےس ا ہااتہ اھت مت مہ نر ںیم یہیےںیم

آہلئ  امترے اپس وکیئ الان رھکا وھکاٹ اپ ایل ےن یھب ارر ںیم  ںی ےتیل ھچک رتق اتگل  ے مہ اےنپ آپ وک اپ یہ ارمہح

 ۔ ااسنن سک وک ےتہک  ںی مت ےن اجن ایل اھت ااسنن ےک  اےنپ اک رھپ یھب ںیہن

 ارالِن امہرا رس اچین یامن راتہ،  ے ہک امہر ہیےاوات اہں ارمہح ںیمہ ںیہن مت ےب وصقر اوےت او و وصقر امہرا یھب ارگ

اوا  اھٹیب اپرک ںیم نن ںیم کی۔اےتیاوےن ن ںیہن وک اچین ںوخویش  ارالن  ی ےسیج ے۔ریم اوےن نے یگ ںیہن
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ےچب ےن اےنپ ابپ ےس اہک ےھجم ابڑ ا  ے ابپ ےن اےس   کیا اھبگ ر ے  ںی راہ اھت ےچب رپدنرں ےک ےھچیپ ھکیاھت ن

ااھچ ااسنن اھت ےھجم  کیرہ ا  ارر  ابزرں اس ےک ڑکپ رک  وھکل ےک  اھبےنگ ےگل اڑےن ےک ادناز ںیم ،دنکےھ رپ ااھٹ ایل

 این نلیکھ ںرطف ویک ومت  ی ےن ںیہمت  اتہک مت اڑ وکس ںیم نب ایگ ںیہن ںامترے نر رپ ویک  ےک ںیم ایگ اھکیس

نے  ےن رھپ الان آپ ںیہمت  ںیم دصقم متخ او ےئگ مت ھجب یئگ امترےایےن امترا اسرا وجش رخرش متخ رک ن  ںیم

 اوےن نر۔ مگ ںیہن دقر رکر اںیہن ااسنونں  ی اھکیس یہی.این

  ایوبال ارر ںیہمت اںیہن ےئیل ایس اھت  ےھجم  تہب اسرے  اسحب اتکب رکےن  ںی رہم ےن ےھجم وخن وفن ایک یڈیل

 ۔رھپ وخن یھبرادج ےس ڈراؤ یگ ےھجم ہتپ اھت مت انم رک نر یگ اتبںیئ اےن اک ںیہن ےاھت ریم انم ایک اںیہن ےن یہ ںیم

  او اس وصرت احل وک مت یتھجمس ہکنویک آیت ںیہن

  امےن ےئگ ارمہح ڈر یئگ ںیہن اباب

رک نر رہ امہرے  ررمکہ ایت رہم ےک ےیل یےک ارثات مک او ےئگ و ڈیل وگیل ارگ امترے اشےن ںیم ہیابت  دعب  ی رہ

 یاامں وک نے ن ینان یاالطع امتر ان ےک آےن  ی یگ رھگ ر ںی

  یھت وسچ ریہ یہیےناباب ارر  اعایل یھت نامغ ںیم و متخ یھت فیلکت  ی اشےن

 رک نہپ ایل دیرخ اشپ ےس ولشار ضیمق ےن اولٹ  ی اس

  ے  اس ےن امام رہم ےس وپاھچ ھجم رپ وسٹ رک ریہ ضیمق ولشار

  وچم رک اوہنں ےن اہک یناشیپ  ے اس  ی امترے ےیل یہ ینب ہی



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 968 

و اس ےن اولٹ ےک ابرہ ااٹسف ےس وپاھچ بس ےن  وبل یتکس یہ ےسیا رہ و امں  ںی ہکنویک اویئ ںیہن یلست اےس

 سنہ رک اہک اہں

آھٹ نس   الاور راولں ےس وپانھچ ہاےئہ ۔ڑسک رپ نر ہا ںیہن ر ے  ںیاالخق اھبن   ےن وسہا اولٹ راےل  ںی اس

ے ےتیولوگں ےس وپاھچ رہ سنہ رک وجاب ن
ی
ب

ےاےس نل ہااہ راہ اھت بس وک ےلگ اگل ےل ونجس 
ي 
ے
ل
 ے
ی
 ۔ایاوا یآج الاور ںیم و 

  ای آج ہاوٹں اگ ایھب  یھب  ےس ہاےتٹ او ںیم وک ایلگن اوں  آپ ریھک یالاور یھب ابلس  ے  ںیم اریم یہیےس  آج

 ارمہح  ی رکرں اگ ۔رھپ ارمہح وک اکل  ی ای ان ڈوب ڈوب رک اھک اپےئ ںیم یاجؤں اگ اہنر ھکیس یھب یاوں گنتپ ابز

 الاور آ اکچ  ے ۔۔ نہک اعایل اھتآ راہ  ںیہن نیقیےاےس رھپ یھب نانا ےس ابت او یکچ

و ں رھگ ےس ںیہن ڑپیت  ے اوہنں ےن اہک اینت ربف ڑپیتھ ںاہیولوگں ےس وپاھچ  ںیم ارمہح

ج

 ی
مہ
ے  ے ہک مہ 

ی

کلی

ج

ن
  

  ارر یسنہ، ن ارمہح

لکشم  اینت ےک رہ راسپ آ یئگ ااٹل رہ ھجم ےس وپےنھچ یگل ارمہح اہکں ےلم یگ ہیوعرت ےس وپاھچ  کیا ہک ںیم ہیےارر

  اانت گنت رک راھک  ے مت ےن ولوگں وک یھت ےس الاور ےس اکنیل

  اجاتن ےھجم اسرا الاور و ںیہن اہاہ

 اسرا الاور اب ےھجم رضرر اجن اج ےئ اگ۔ نکیل

  او یرک ن اےس شیپ ہایب رہشِ الاور  ی وخش اھت ےسیج ےسیا
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  یھت وسحمس رک یل وخیش اجن اجےئ اگ اانت الچ رک وج وبل ر ے او ارمہح ےن اس  ی رضرر

وشر  مگ اج ا ےھچیپ ڈوھڈنات راہ اوں اب وخن ںیہن ڑسوکں رپ ںیہمت اس رہش  ی راہ وخش اوں وخاب ںیم ںیہن الچ

  تہب  ے

  اوں اس ےیل رفس ںیم اہں

 اک رفس اہکں

  ربص ےچب ےس وپاتھچ اوں ےھچیپ الچ راہ ںیم رہتپ ڈراویئ ےھجم ایک اب

  ؟رک ر ے  ںی امترے اسھت ےچب ایک ہی

 رایےےک ےچب  ںی وکسل

  او؟ ےھٹیب سب ںیم و

  رےشک ںیم ںیہن

  ؟ےس رےشک ںیم وکن

  ںی ولگ ےتھٹیب6ےے5ےےک اےگ ےھچیپ سج

 

  ےئگ ھٹیب ںیم یمت ہادن اگڑ ناعایل اف
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 ٹوس ویک  ےتہک  ںی یہادن اگڑ اےس

ارمہح  ےتھٹیب  ےھچیپ اےگ نیت نیت  اس ںیم 6ے5راہ اوں مت ےن اہک  ھکیڑسوکں رپ  اھبےتگ ن وک امرٹسچن  ی یہادن اگڑ ںیم

    ںی ےھٹیب مہ اپچن ےھچیپ  ے مہ گنت ںیہن ےک گنت اتھٹیب رکف اویئ وک اس  ی

  ارمہح الچ ایھٹ اپچن

  نر ےچب ونٹھگں رپ  ںی رپ  ںی ٹیس ارمہح نیت اہں

 ارمہح  ی اک وفن اج رک ڑسک رپ رگا وچبں ےن وشر ڈاال رہشک رروک رھپ اج ےک وفن ااھٹ، الےئ اس ےن ان ایک ناعایل

  اھت اھت رہ رس لسم راہ اھت وج زرر ےس گل ایگ رہ وفن رگ ایگ  یھت اکل آ ریہ

اولٹ راےل و   دنسپ، آ یئگ یہادن اگڑ ہیرک راہ اھت رھپ  یسکیٹ ےل ےتکس ےھت ںیم ںیہن یسکیٹ رگے  ا و وکیئ و ںیہن مت

 ۔مت الاور وھگم ےتیل یترپ او رہتس اتب ارگ مت اسلکیئ یاھت راسپ، رک ن نے ر ے ےھت  ےھجم رہتس ولعمم ںیہن اسلکیئ

 مگ رک یتیل آےت رےتس اےنپ اسھت آوکپ یھب ےھجم وخن ںیہن اہاہ

 ےتلم۔ وک ںیہن ےک العرہ یسک نارمہح اعایل آؤ رھپ مگ او اجںیئ ااھچ،

 ہشقن ےل رک آ اجات ںیم ںیہن مہ

 ےک ہشقن ےل آےت ںیہن ینویےیاہمتر ہی

 ےل رک مگ اجؤں ہشقن اہھت ںیم ارمہح ںیہن ںیم
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  ک ا اجؤ اگ ڑھک ی نر ںیم سیرڈیےگ اےنپ رھگ اک ا ںین و ےنلم ںیہن نانا

 ےک مت امعروں وک الھپگن رک آ اجؤ امرٹسچن ںیہن ہی

  ںویک

  ںاہیاوےت  یھب اسھت  ااب، یج ںاہی

  ڈرےن راال ںیہن او  ںیم اپاپ، ےس ڈرا ریہ اےنپ

 یرک ن ٹیارر اپ ڈ یل اس ےن یفلس ر ی یاپاتسکن ےک اپس ہادن اگڈ رِےانیم

 آ اکرل

ی
ج

 وبےن ےنچ اھک ر ے ارر رکش رک ر ے اکرل اسیج اھک ر ے  ںی ےچب ایک امترے اسھت ےھٹیب ہیےایوک وھباک مک

  نل ںیہن اسیج نارر اعایل وھباک ںیہن

 وک رہ احل ناعایل

ی
ج

 ےن  اھک اس ےک مک

 ۔ےن  الکئ ایک ٹیم

            ©©©©©©©© 

زے وکن ںیم امنز ےک دعب رہ راہں وھکاتم راہ اکذغ  ی دجسم ںیم اشیہ

ی

 
رہم وک رھگ  یےنھب ےنچ اھکات راہ رھپ نانا آ ےلم ارر ل

  وھچڑ آےئ ےھت
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آ رک  لم  ںیہمت یہ رطف ےس ںیم  اوا، ارمہح ےک رھگ  ی مک اےھچ ےس ںیہن لیاو ےک امترا، ر دیاش نل ںیم امترے

  راہ اوں

ونٹھگں رپ ےچب  ےاسھت ریم ےریم  ی وسحمس ںیہن اتیبنج ںاہیےںیم ایک ھچک وسحمس ںیہن اسیےن ا ںیم ںیہن

  مک او  اگ لیر ےنچ ڈال ر ے ےھت  تہب ااھچ اگل اس ےس ااھچ ایک ہنم ںیم ےاےنپ اہھت ےس ریم ےھٹیب

 یگل  ابت تہب ایھچ   ی نوک اعایل نانا

 رہ اھک ا اھک اکچ و نانا ےن وپاھچ ۔ ںیرک اب مہ وغر بلط ابںیت ایک

 ایےن رس الہ ن اس

ےب کش  ر ے یگ ابر ارگ مت اےنپ رادل وک اسھت ےل آر و آاسین کیآےن ےس ےلہپ اہک اھت رصف ا ںاہیےن  ںیم

  ایانلم و مت ےن ااکنر رک ن ںیہن اس ےک دعب مت ان ےس یھبک

  رادلہ  ںی یرہم امتر یہہک ےتکس او ےک ڈیل ہیمت  ایک

نم  کیےک رہچے اک رگن ا ناعایل یھت یڑب ارر رایعق ابت رک ر ے  ںی یرطح اجےتن ےھت رہ تہب ڑب ایھچ نانا

 دبال

نررسا ااسنن اوں اگ وج ان رپ ملظ  اپھچ ا ان رپ ملظ  ے ارر ںیم وموجنیگ  ی ٹی ے رگم امام امررگ امام یہ یرہم ریم امام

اس ےن  ےلہپ ےس یہ اک اتبںیئ ٹیآپ ےس نروخاتس رکات اوں ارمہح ےک رھگ راولں وک امام امررگ رکرں اگ ںیم

 ۔ تہب رہھٹ رہھٹ رک ابت  ی
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 اجےتن ےک اسملئ وک ںیہن ںاہیےمت

 رک نرں امں وک رتمک ےسیک اینپ ےک ےیل وخیش اینپ ںیم

  امےن اگ ارمہح اک ابپ ںیہن ناعایل

 

  اھت اھک اکچ اھت رہ ڑکرا او ایگ وج اھٹیم  اخومش او ایگ ناعایل

  ابت اسےنم رک ا ہا ےت ےھت ہیرگم   ی  ے  اوہنں ےن وفن رپ تہب ابںیت ایےک ک ااسحس اھت اس اک نل ناھک نانا

  ںی یہ ےسیبس ابپ ا اجلہ ااسنن  ے و اس ےسیج کیمت وسوچ رادج ا دیاش

و ر ےک نرتخ ےس وج ارتے ریہ اھدیس اھامہرا اسحب اتکب  ے دیس ہینرالص  نکیل
یھ
ح
ک

و ر وج  اسحب 
یھ
ح
ک

 ناعایل  ںی ےتھکیوک ن نمہ ولگ اینب اویت ےس ےلم رہ وجھکر ںیہن ںویاھجڑ

یاۂےت  ںی اویت نر اخدناونں ںیم ںیہن نر ولوگں ںیم یاشن ںاہیےامہرے ي
ھ

ج

ب

   ے ارر نر اخدنان لم رک 

 ےک ےیل وخیش وج وچبں  ی امں ںیہن وسےتچ ارر وکیئ االعن وک اصقنن ںیہن ابپ اینپ وھگم ول وکیئ رھب ںیم ن ای

ھچک  نکیل ےس احدس رکے یگ وخیش  ہاےئہ اگ ہن امں اس  ی اس اک ربا ںیہن او ارمہح اک ابپ یھب  ی وکشش ںیہن

 ےگل۔ ےنھکی ے ۔نانا ہہک رک اےس ن ی ے  رضرر ڑپیت رکین یاخہن وپر



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 974 

رک ا، اہجں ااسنن ےس  اھت اس ےطخ اک رفس ںیہن ایےس ہہک ن ااسین اس ےن ینتک یھت ابت ھجمس آ یکچ کیوک ا ناعایل

  ااسنن اک ارتحام  ے  ے نرالص رومسں اک ارتحام یہ اجیت ین رومسں وک اتیمہ نہایز

 اکم لکشم ںیہن ہیرک اکچ  رتیق یسیررہن زامہن ا ںیہن ایمت ےن ارمہح وک ااسگ یھت یگل ابت تہب ایھچ کیا یامتر ےھجم

  اھت

 ۔امیتن  ںیہن و ارمہح یھبک رک اتکس ارگ رکات یھب ںیہن یھبک اسیا ںیم ںیہن

گل ر ے  ںیہن رپ ادیم نہایز اجےئ اگ نانا وکیئ اھکین رک ا دعب ںیم ابت ںیہن اجاتن اوں مت لک آ ر ے او رپ وکیئ ںیم

  ےھت

      ©©©©©©©©® 

 رھگ تہب وخوصبرت  ے ارمہح امترا

 ایاوےن اک وبثت ن ابنااھچ زیم ےس یھب یاامں ارر نان یھت ۔۔ان ےک وسےن ےس ےلہپ ان ےک اپس یھٹیب ہیرکش

ز

ی

 
  یھت او یئگ ابںیت اخیص ایھچ رہم ارر ان نر ںیم یل

  رک ھکین رھگ ںیم تہب ااھچ گل راہ  ے ںیہمت ےھجم

 انہک،  ے اعایل یھب ےھجم

 

 
 
ربخ نار وج ارمہح  ،ایالڈال  ے اب اس ےن ےھجم اصف اصف ہہک ن اریم ن۔۔اشٹل اک مہ

  یگ ںیانس ا ےھجم دنب رک ن ںاہک ای اوا و رہ اینہ اسیارگ ا ایانب الڈیل وک اینپ
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ے اسی۔" رھپ اےنسنہ یگل ارمہح

ک

ےبضغ تم 

ئ 

یے
ح

اھت و  اھکین ںیم یاشن ومرنگ  ی ۔" اس ےن بج ںیھمتاگۓئ

 " ے۔ وہب وخن لچ رک آپ ےک رھگ آیئگ اہک اھت۔ "اپ  ی اکن ںیم ےریم

 یئگ اس ےک اسھت آرک ھٹیب یھب ۔ ناہینیھت او اپریہ ںیہن ےس وخش یھب وخف ےس رہ کیھٹ نکیل ،یسنہ ن ارمہح

 ارر نانا اک ااظتنر رکےن یگل ۔ارمہح اھٹ رک رمکے ںیمیرفامش رکن  ی رہم ےن اس ےس اہکین یو ڈیل

ئ

 ۔آگ

 اہکین یھدیس ایٹل   ی ںڑلویک اکجل  ی اک اہسرا ےل رک اس ےن اینپ ۔ ایسیھت راہرکیت نیپسچل اکیف وک وگپس ںیم ناہین

 ۔رہم وس ںیئگ یہک نس ٹنم ےک ادنر ادنر ڈیل نپسچل  اثتب اویئ اینت ارر اہکین رشرع  ی انب رک انسین

 اہک۔ ہیےن رخف اک امکل؟" ناہین اہکین یریم اھکین"

 " ے۔ آاجیت دنین یہ ےسیا رپ اںیھن ںوبسگ اہکوین اھکیاہں ن"

 

 "او۔ مت لج ریہ"

ھاۂر"

م

ی

ب

 "اوں۔ وک الج ریہ وخش یمہف ی

راہ۔  اھٹیب اباب ارر نانا ےک رنےغ ںیم ، ک امحن، یلع رین ارر اکیف نانا ےک اسھت رھگ آایگ ننن چنل ےس ےلہپ اعایل اےلگ

ے کیا اوا و اس ےن اینپ وک رہ ذرا االیک ریھچک ن ،اس  ی اویئگ ابت تیچ ےس یھب یاامں ارر نان

س

ے
ي 

ے

لف

 ہیارر رخف یل ئ

 ۔یرکن ٹیاڈپ
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 "ـارمہح  ےک رھگ چنل ےک ےیل"

ھاۂرے ےیل  ےایانب ایک وجنکس ارمہح ےن ایک"

م

ی

ب

 ۔ایوفن آ ی"اکرل اک وفر؟

ے"

یھ
ب

ز ےک 

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 ام

ی

ے

ج

سی
 "ـرپامئ ڈش  ے اکرل اک اجیھب 

ے"

یھ
ب

ز ےک نررسے 

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 رھپ و ام

ی

ے

ج

سی
 "رپامئ ڈش اوں ےگ۔ ےک اکن ڈنکیس ناعایل 

۔ ارر یھت آریہ رظن ںیہن ارمہح ںیہک آرخ اکر رہ ارمہح ےک رھگ آاکچ اھت، نکیل ہکناہاہاہ۔"رہ ل وھکل رک اسنہ ویک"

۔ ارر اس اک یھت ڈش رھک ریہ اھکےن  ی رپ وکیئ ۔ رہ زیماھکیاس ےن اےس ن  رھپ ڈراگنئ ررم ےس قحلم ڈاگنن ںیم

ھاۂرا۔۔ رپ ن ۔۔ ایک۔۔ مت وکن او ایبنج ںیہن یہ اھت ہک رہ و اےس اجیتن اسیادناز ا

م

ی

ب

 سیاو۔۔ امہرے ن یسی ام  ے 

 او؟ ۓآ ےنیل ایک

 "اوا؟ ارمہح وک ایک ہیراہ۔ " اتھکین اناےس ریح ناعایل

 ۔وک ےنلچ ااشرہ ایک نےک دعب نانا ےن اعایل ،رک ایک ےک العرہ بس ےن اسھت ھٹیب وج ارمہح ارر ناہین چنل

۔ ہن وپاع رھگ ہک رہ ہن ڑھک ی ساھت،ہن ریٹ اھکین ںیہن ۔ اس ےن و ارمہح اک رمکہ یھبےن ہنم وسبر ایل ناعایل ایک ہیےینعی

۔ یھت ڑلکھ رک رگ اجیت ارر سک رپ ےس وسےت ںیم یھت یتھکین یر رک یٹ رک، ٹیل ھٹیب الؤجن ےک سک وصےف ںیم

 ایگ ریسک وصت  ی ارویسک ن

 

 ےارر اس  ریہ رہ رکےس یتلیھک  ۔ ارر الن ےک سک ےصح ںیماھتےوک اٹےتگن اوٹسل سپ

 ے ارر رہ وکن اس رھگ  ے،  ریہ اجباجب رک رہ اھبیتگ ڈرر لیب نج  ی ےک رھگ ےک آس اپس ےک رہ وکن ےس رھگ  ںی
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وکنےن  ینب  ے سج رپ ےس رہ رپس نیم اراچنیئ رہ وکن یس اشک اگل ارر رھگ ںیم کاجبےت اےس ارٹکیل لیب سج  ی

  ے سج رپ ا ےن اوکسل اک اروین ارر رہ وکن یس یھت رایل

اہکں  یااملر  ی ی۔ارر رہ ڑکلںیھت یئگ  ی ڈیلیھ اس ےک اکن ےبمل ارر وپںین اھت ارر  دبےل ںیم ایاوم ررک ھکل ن 

اگ، ڑبا اس ہنم  ۓ ے ارر رہ مہ بس وک اھک اج آایگ ریش کیہک رھگ ےک ابرہ ا یھت رکیت ایاج  ے اہجں رہ پھچ رک ھٹیب

 ۔۔۔ اہں یجاگ  ںیمہ ۓوھکل رک سب ڑغپ رک اج

 یھت یابت رک ن ۔ اوھنں ےن رےتش  یۓاولٹ وھچڑ گ رہم وک یھب یوک اولٹ آ ا ڑپا ارر رات وک نانا ڈیل ناعایل

 اھت۔ ارمہح اک اہھت امگن ایل ےک ےیل نارر اعایل

ےگ۔ نانا ےک العرہ ارمہح  ارر ارمہح   ںیرپ ان ےس اہک ہک رہ وسچ رک وجاب ن اصبح ےن نانا ےک ااشرے رادج

اتپ اھت ہک  اںیھن اجےتن ےھت۔ ےسیج ابںیت ۔ رہ بس تہب اررپ اررپ  یےس قلعتم ولعمامت بس وک تہب مک ںیھت

اھت۔  ملع ںیہن ۔ اس اک اںیھن۔ اوھنں ےن نس ےچب ےل رک اپےل  ںیاخون  ںی ہویب کیا یڈیل ڈنیل ارمہح  ی

 ےن یہ  ہک ںیم ای۔نانا ےن ہہک ن ںی آریہ ںوفراً  رہ ویک ہک ارمہح  ےک آےت یہ یھت تےلہپ اس ابت رپ ریح اںیھن

 ۔ ںی ارمہح  اک اہھت امانگن ہایتہ  ے اس ےک ےیل  ے۔ ان اک اٹیب ایالب

 اھت۔ ہیڑلاک راتہ  ے؟"رادج اصبح اک الہپ وسال  ہیے ے سج یم ریتہ رھگ ںیم ارمہح ایس"

 "راتہ  ے۔ ڑلاک اہلٹس ںیم  ںیہن"

 "راتہ  ے؟ ںایک اولٹس ںیم ۓاےنپ رھگ ےک اوےت او"
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 ے  ریتہ اھبل ےک ےیل ھکین ان  ی ڑل ی ۔ ان ےک اسھت دنہاتسینںیھت صقن اک اکشر اویئگ اخون رہم امسجین ہی"

 "اگل۔ انمبس ںیہن اںیھن م، و ڑلےک اک ایق ںڑلایک یرطح دنچ نررس ارر ارمہح  ی

۔ رہ ہا ےت ےھت اامں ارر رادج اصبح وک اتبںیئ یوج نانا ےن نان ،ںیھت ابںیت ےک رھگ آےن ےس ےلہپ  ی  ناعایل ہی

ارر اافلظ ےک اامعتسل ےک  ےس لم ایل  ناوں۔ ارر بس ےن اعایل یہ  دعب ںیم ابںیت و ابیق ےس لم ںیل  نہک اعایل

 ۔ایک اتبےن اک ہلصیف ابںیت ااھچ اگل او و نانا ےن ابیق ےس لم رک انتک  ناعایل ہک اںیھن ایاتب ن یھب ہیےریغب

ز اجںیئ آپ ہہک ر ے ےھت ہک ارمہح ےک وکونرنشک ےک ےیل"

ی

ز
ج 
س

ج

ن

آپ ےک اسھت  یھب  ےگ و اب ںیم آپ ام

 "رک ا  ے۔ ےگ ایک ںیھکیولچں اگ۔ رھپ ن

اب رہ آےگ رکےن  رہ ہا ےت ےھت وج ابںیت ےھت، نکیل ےس وخذفنہ ںیہن رہ اےنپ ےٹیب ایک رےن اےنپ آپ وک ایت نانا

 ۔ۓاج ایک للمحت ےس ابتنہل ایخ ۓان رپ ڑھبےک ےک اجب اج راےل  ںی

 "؟ایآ دنسپ ںیہن ناعایل ںیھمت ایک"

 "ےگ۔ اھبل رک ںیل ھکیےگ۔۔ ن و ہہک راہ او، راہں ںیلچ ےیل  ے ایس ایآ"

اوں۔" نانا  ںیہن ںیم ،ےک قح ںیم ینگنم ،ںیہااتہ اوں مہ نرونں اک اکنح رک ن  ے، ںیم اھبل ایل ھکیےن ن ںیم"

 ۔اک اظمرہہ ایک یدھجمسار یرطف ےس ڑب ےن اینپ

۔ اکنح  ی ایے ے ینگنم ایک یدلج ۔ ارر اینتابر لم ر ے  ںی  ے اےس۔ آپ و وخن یلہپ اھبل ایل ھکیآپ ےن اہک ن"

 "ےگ۔ ںیھکیےگ۔ رھپ ن  ا۔ مہ ںیلچ  ںی ےنیہم ھچک یہ
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ز ںیلچ کیھٹ"

ی

ز
ج 
س

ج

ن

 "نس ول۔ دنچ  ابںیت یمت ربصرلمحت ےس ریم ےگ نکیل  ے مہ ام

 "؟ابںیت ۔" یسیکابر نکش ومننار اویئ رپ یلہپ یناشیپ اصبح  ی رادج

 "املسمن  ے ارر تہب ااھچ ڑلاک  ے۔ ناعایل"

 اتپ اباب ہک رہ ااھچ  ے؟" رہ ےسنہ۔ و آپ وک ےسیک ریہ"

 انب ےتکس ےھت۔ ںیہن ارےس اپدیئ نلیل یھب وک رہ یسک اتپ لچ اجات  ے۔" اس نلیل"

 "اتپ اتلچ۔ ابر ےنلم ےس ںیہن کیا ےسیا"

 "رجتہب اانت اواکچ  ے ہک۔ اریم"

 " ے۔ رکین یلست  اوا۔ ارر ےھجم رجتہب ںیہن رجتہب آپ انتج ںیہن اریم"

ان  ،اخون  ںی ہےب ارالن ویب کیاوں۔ "نرالص اخون رہم ا ےتین وخن وک یلست رہگا اسسن رھبا ےسیج ےسیےن ا نانا

انارے ےس نس ےچب ےل رک اپےل،  ٹرپاویئ کیرپررش ےک ا ےک وشرہ ڈارٹک ےھت۔ ان وخون ےن وچبں  ی

 نامں ےک نرایم  ی نارر اعایل رشباسیل ے، ر  ے ارر رہ اس رتق  اررے ںیم ارشبےک رادل وک  ام ردیل ناعایل

۔ رہ ذرا ربھگا ےس ارر سک وک دعب ںیم ںیہک سک ابت وک ےلہپ رک ایآ ںیہن ھجمس ںیم ۔" نانا  ییھت اویئگ یگدحیلع

 ےئگ۔

 ۔اوےن یگل یارر رےتش نار؟" نکش رہگ وکیئ ایے؟اخہل  ںی  ی نوخون اعایل ہیو "
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  اپ ےتکس ےھت۔ رہکایئ اپال  ے اےس۔" نانا نکش  ی ،امں  ںی اس  ی ہی"

 وج اعایل وخیش یاسر ر ے ان  ی ےتھکیلکش ن  ک اےنپ ابپ  ی ریاصبح تہب ن رادج

ئ

 ےس لم رک اویئ ناکوفر اوگ

 ۔یھت

اخےن ےس ےل رک اپال  ے؟"ان اک ادنر ٹھپ اس  میتیے ے ںیھنج کیےس ا نس وچبں ںیم ان یہ یھب ناعایل ینعی"

 ۔ ایگ

  وچبں ےک اخےن ںیہن میتی

  ہا ےت ےھت انیل ںیہن ےس اےس اہک  ام یھب نراھک اےس؟ رہ اعایل  ںیہن ں ا اباب ابپ ےن  ویک ابت اویئ یہ کیا

اجےن  ایثحب ال ریِےس ز ےس  ابت رکات راہ اب دب االخیق رہ ڑلاک سج ےس رادج وخش االخیق اجن ےئگ ہک اسیک نانا

 اگل۔

  نانا ےن یھت وفت او یئگ رادلہ اےکس نپچپ ںیم  ی ناعایل

 اہک

 ےس  وبےل ابپ اک وپھچ راہ اوں رہ یخلت ںیم

  اویئ رپرا ںیہن  ی ےٹیب اس اک الرپرا، ااسنن  ے اس وک یھبک ابپ

  رےتش نانا  ا ا امومں؟ ابیق
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 ۔ ارالن یھت اولکیت  ی نیامں اےنپ رادل  ی ناعایل

 ےس ےلہپ رافت اپ ےئگ ۔ یاشن اس  ی نیاس ےک رادل ارر

  ےک اسھت؟ اریشبل رادیل سک ےن  ی یاشن اس  ی و

 رفق  ے رادج ارر ان ےک اموحل ںیم امہرے

 رہ ہگج اوےت اوات وخین و رفق ںیہن ںیم روتشں

  راھک اےس؟ ںیہن ں ا ارر ابپ ےن ویک وبںیل

   ے اک اٹیب یڈیل ڈنیل اھجمس رہ ارمہح  ی یہیےان ےس ھچک ہن وپوھچں ںیم اھت ںیم ےن عنم ایک آپ

  اوں ےھجم اپلگ تم انبںیئ آنیم یاکررابر ںیم ڑلےک وک ھچک و رہج او یئگ کیا رہ یھب ایالان ںیہن ںےن ویک ابپ

 ہیارمہح ےک اسھت ڑپاتھ  ے  ا  ہیاجےئ ۔ ینے ن یاےس آزان بلطم ںیہن ہی ے اس اک  الڑیل آپ  ی ارمہح

ے امں انب رک ےل آیئ وک ایکس ی ے ارمہح ڈیل اوا لیھک ایارمہح ارر آپ اک رہا

 
ہ

ج

ب

ےرر

ي 

ے

ی

ی

ے
 

ئ

اخےن اوات آزان اعمرشے  م

 اک انگہ یسک اراردیپ  ی

  ے  نانا ےصغ ےس وبےل ںیہن اسیا

 زدنیگ پچ راہ اب اس  ی ںیم لچ راہ  ے آپ ےن اےس امرٹسچن اجیھب ایک  ے اباب آپ ےک ارر ارمہح ےک چیب رھپ ایک و

  رکرں اگ ابپ اوں اس اک ںیم اک ہلصیف
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 تہب ااھچ ڑلاک  ے رادج ناعایل

  ؟رپ  اھک اوا  ے ایک یناشیپ  ی اس

 رپ  اھک اوات  ے؟ یناشیپ بس اےھچ ولوگں  ی ایک

 ۔

 کی۔ا  اھکیئ  ی ںویناشیرپ  ںی اویت ہی اھک اوات  ے اخدنان ابپ نانا رشاتف رھک راھکؤ۔بسحُ ر بسن  اہں

 امں انب، رک ۔ وعرت وک ااھٹ الےئ اس  ی

  ے رادج امہ یہ ایکس رہ

وعرت  کیا اخدنان  ے ہن اےگ ہن ےھچیپ اسیک ہی۔ ےک ےچب۔۔رہ بس وکن  ںی  ا رھپ۔۔ارر ابیق امں و ںیہن یگس

 اس ےک نس ےچب۔

 اوسفس ےس اہک۔ رک ر ے او رادج نانا ےن نیل ےب زعیت مظع امں  ی کیا

  ولوگں وک رھگ ولبا رک ےسی ے ا  ی ےبزعیت یےن ریم آپ

  آپ ےک وحاےل رک ےک یرک ن ےلہپ یطلغ ارمہح وک راہں اجےن  یاب  رضررت ںیہن وکیئ

  آوسن وپےھچن اس ےک اس ےک نرن ےتھجمس یھبک بت اویت  ے یٹیب اگل ریھک یٹیب یٹیب ایک

  مک  ے؟ ایک وجان ایک ایالپ ایالھک اےس
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 ہیو  ںیہمت بک  ی انایگیئ اوات مت ےن تبحم  ی بس ںیہن او الھک ا الپ ا یہ ےیر  ے الھک الپ رک وج اتیج ،ااسحن ایک ڑبا

   ے رطف اھبیتگ ہتپ ےک ررےن ےک ےئل رہ رھگ ےک سک وکےن  ی ںیہن یھب

 ابت متخ یاسر ربا ابپ اوں اب پچ رک اجںیئ کیا ںیم اہں

 او اگ۔ یہ اریم  ے ہلصیف راےئ مت ےس یل یرک اکچ اوں آرخ ہلصیف ںیم

ےک رمکے  ےگل۔ارمہح ناہین ےنھکین ےس اہک ےک رادج اصبح رک رک اںیہن ارر وبضمیط یگدیجنس ےسیےن ا نانا

  یھت نس ریہ بس ابآاسین ریہ یھت ںیم

  بس؟ ہی ے  ایک ےھجم بس چس چس اتبںیئ آپ

 اوا ارر رہ اےس وھچڑ رک الچ ایگ ناعایل  ی یےس اشن املسم ردیل کیاس ےن ا ملسم یھت ریغ کیرادلہ ا  ی ناعایل

 رطح اجیتن نررسے وک ایھچ کیامں ارر اخوِن رہم ا  ی ناعایل رک یل یاشن یاس ےن اےس ۔ارر نررس اینوھاک ن

 ۔ یھت

  اھت راہ اھت وج اوہنں ےن اہک ااسن ںیہن ھکیاےنپ ابپ وک ن رادج

 ۔ثعب رک ر ے  ںی ارمہح ےک رےتش  ی ےک ےیل ملسم وعرت ےک ےٹیب ریغ کیا آپ

ارر  ینان نانا اھٹ رک ڑھکے او ےئگ ۔رمکے ںیم اکچ ےلہپ یھب ھکیبس ن ہیےن    ے ںیم اھکیآھکن ےس ن  ی رجتےب

رکےن اک قح   ے ارر اس ےک ےلصیف یارر اہک۔ارمہح ریم اھکیےک ابت ڑبھ ہن اجےئ۔نانا ےن بس وک ن اامں آ یئگ
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 ارمہح  ی  ے ںیم۔ےھجم رہ دنسپ  رساکر ںیہن یئےس وک تہب ااھچ ڑلاک  ے ےھجم اس ےک امیض ن ے اعایل اریم یھب

 رکرں اگ۔ ےس یہ ایس یاشن

   ے؟ اےس وخن دنسپ رک ےک الیئ الڑیل رھپ آپ  ی ایوک ڑلاک دنسپ  ے  آپ

 ایرطف ڑبےھ. ارمہح اوہنں ےن الچ رک الب ےس ےتہک ارمہح  ی یزیت رادج

 رطف ےکپل نانا ان  ی رادج

 اےکس اپس ےئگ ارر ابزر ےس  وجنھجڑا ےک رمکے ںیم بس رکےن؟ رہ ناہین ہیےایاھت  راہں ڑپےنھ اجیھب ںیہمت

  وموجن ےھت بس رمکے ںیم ناہین یلع امعنارمہح ےس نرر ایک ےن کپل رک اںیہن نانا

 رکر لمحت ےس ابت رکر۔ ںیہن ےقیراےل رط اجولہں

  او؟ الیئ ںاہیےارمہح مت ےسیج ہی ے  وکن

 الےئ اےس ابزر ےس ڑکپ رک ڑبے نتج ےس اےنپ رمکے ںیم نانا

 او اجےئ اگ۔ بس کیھٹ یھت وخش یمہف ایکس ہیےررےن یگل ارمہح

ہتپ  ںیہن یھب ہیےںیہمت  ی ابت ںیہن ےس یھبک ررک ایپ ارالن ےک اپس ھٹیب مت رہ او اینپ اجؤ رادج دخا ےک ےیل ھٹیب

 رکےن مت ےسج ابپ اوےت  ںی ےک ےلصیف زدنیگ  ے ارر ےلچ او اس  ی ڑپھ ریہ ارمہح راہں وکن ےس ومضمن ںیم

 وھکیہگج وخن وک روھک رھپ ن  اےس ونس اس  یےک اپس وھٹیب یٹیب  ے اینہ ارالن ٹھگ ٹھگ رک رم اجیت نج  ی
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 ابت متخ رہتش دنسپ ںیہن ہیےےھجم

 اس ےک اخدنان وک ولبا ںیل یھت ابت  ی  ی رایآپ ےن رہش ںیہن سب

  امون ےگ مت ںیہن و

  اخدنان ںیم وٹکاین  اک ںیہن ےن اینپ ںیم ںیہن یھبک

ےن اامم  اکاکنح  ے ںیم نارر اہک ہعمج وک ارمہح ارر اعایل ایاامں وک ادنر ولب ی ے رادج ابت متخ نانا ےن نان کیھٹ

  ے ۔ اصبح ےس ابت رک یل

  ابت رک ںیل ےن اخدنان ےک دھجمسار ولوگں ےس یھب ںیم اتیو وھچڑ ن اباب اگچبہن اویت ںیوھچڑ ن اگچبہن رحںیتک ہی

  ں؟ویک این ےن ڈڈنھررا ٹیپ آپ

 یھت نانا  ی ارمہح امرٹسچن یھب آراز ےس مہس یگ اامں   ی ینان

ئ

ہک.   رطح ابت راحض او یئگ بس رپ ایھچ دمن ےس گ

  رکےن  ںی یہ اںیہن یھب ےلصیف ےک ابیق زدنیگ اس  ی

 ےگ ارمہح اک ربا ںیہن یھب اانت وبل ر ے ےھت رہ یھبک و اس ےک قح ںیم رک یہ ھکیھچک ن ںیم ناعایل رہ

ی

 
  ہاہ

 ے ارر  ڑلےک ےک اسھت وخش رہ یتکس ایس یٹیب یابت وک وھجمس امتر ابر اس ےک نل  ی یلہپ ںیم رادج زدنیگ ونس

 الزم ہاےئہ ۔ اس ںیم رمیض یامتر

   ے اس ڑلےک وک؟ الیئ ارمہح یہ آپ امن ر ے  ںی و
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رانھک  ناینے ےتکس او رگم  دب ناع یھب  ی اتکس  مت ارمہح وک  ارفامین تیج مت ےس ںیہن وساولں وجاوبں ںیم ںیم

  بس مت رپ وھچڑا ہی ے رگم اس ےن  ررکےن اک اایتخ ارمہح ابغل  ے اےس اےنپ ےلصیف یتگل رفامربننار ارالن وک دباع ںیہن

  بس ےس الہپ رفض تبحم اک اوات  ے ںیم رفض

  ایاتب وک ھچک ںیہن نرگم اعایل رہم وک بس ابت ےس ااگہ ایک یےن ڈیل نانا

 ابر اباب رھپ ارمہح ےک اپس آےئ کیا

 ڑلوکں  ی ںیہن یمک اپاتسکن ںیم وظنمر ںیہن وہک ںیہمت مت اںیہن نانا امترا اکنح رک ا ہا ےت  ںی امترے

 ریہ ےس رس اکھجےئ یھٹیب اخومیش ارمہح

 الچےئ ارمہح۔۔۔۔۔ رہ

  آ رک ڑھکے او ےئگ آوھکنں ےس آوسن رگےن ےگل نانا ان نرونں ےک ےھچیپےپٹ اس  ی پٹ

ے ےس اس ےن اہک ۔ ںیرک ادیپ ںھچک و آاس ای ےیل ےریم
م
ھ

 تہب ن

  ےگ ںیرک ابںیت او ولگ ینتک اجیتن

بس ےک وخن  آج مہ رشراعت رکےت  ںی و ولگ  ںی ارر مت یھب اوےئ ںیم رکےن ےک ےیل ابںیت یہ او دیپ ولگ

 ۔ ایآرام ےس بس وبل ن ےگ نانا ےن یھب ہنم دنب او اجںیئ

  ےلچ یگ آپ ےک ااشررں رپ ںیہن ن ای
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رہ زگ اس  و ںیم ںوخایش اتلچ۔ارمہح  ی ےک ااشرے رپ ںیہن ن ای یھب و ںیم ےلچ یگ ااشررں رپ ںیہن ےریم ن ای

  وھکلں اگ ےس ںیہن یہایس اکیل

 ھچک او اگ اباب ےصغ ےس ےلچ ےئگ نانا اس ےک اپس اےس پچ رکراےن ےگل ۔ یہیولعمم اھت  ےھجم

رھپ امترا ابپ  اتیرک ن یاشن ہااتہ و امرٹسچن آ رک مت  نرونں  ی ںیم ایولبا ںاہیوک  نارر اعایل ےن ںیہمت ںیم ےیل اس

 ےتجیھب وک ڑپےنھ ںیہن ںاخدنان راےل ڑلویک رپنے ڈال راہ اوں رھپ یھبک ارر ںیم اتہک ہک مت ےن وخن ےس رک یل یھب

 اب ےن اس ابرے ںیم ابرہ تہب وسہا ںیم

 امن اجےئ ۔ دیاش وھکی ے ہک مت وخن رادج ےک اپس اجؤ وکشش رک ےک ن یہیلح  یآرخ کیا

  ان ےس تہب ڈر اتگل  ے ےھجم

اج رک ان اک اہھت اےنپ  بیےھت ارمہح رق آ ےئگ رہ اخومش ےھٹیب اسھت رہ اےس ےل رک اس رمکے ںیم ےریم آر

  ےل ایل اہھت ںیم

  وکسں ااھٹ ںیہن وج ںیم ڈاںیل رپ رہ وبھج ںیہن ھجم

 لکشم او اجےئ اگ رھپ بس تہب

 وسوچں اگ۔ امترا ربا، ںیہن رکر ںیم لھچک ایخ اامترا ابپ اوں ریم ںیم

 ۔ اافلظ انا ایک ہیلکشم ےس  یاس ےن ڑب ںیےلھب رپ اہں رک ن ےریم
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 راہ ۔ او اگ، ارمہح ان اک ااکنر یہ ںیہن یھبک ہی

  انکمم او اجات۔ ہیہن امےتن و  نانا یھب یھت وسچ ریہ ۔نل ںیمریہ ان ےک اپس رریت رین نس رک ینتک ےسیان اک ا رہ

ے
ح
یم
ج

 ہہک رک ارمہح وک ےل رک ےلچ ےئگ ۔ ہیاک اکنح  ے رادج نانا  یٹیب یوک امتر 

 ۔او اگ نانا ارمہح ارر ررےن یگل ںیہن اکنح یھبک ہی

 ررک اتکس ںیہن یھب رطف ےس  اھک  ے و وکیئ اهلل  ی ارگ

 وخن ڈاگمگ اجات اوں ڑبے ےتہک  ںی وسپن رک وخن اتنجئ انتگھب ںیم ڑلےک وک ڑل ی نیابپ ےن اہک ےک ےب ن امترے

 و یلست  رپررش  ی اوہنں ےن ایھچ  ںی تہب ایھچ اھکیےن اخون رہم وک ن ارر ںیم وھکیامں وک ن او ایکس اک رہتش انیل یسک

  او اجات اوں ںیم

 رسے ےس اسحب اتکب رک ر ے اوں ۔ ےین پچ پچ او ےئگ ےسیج ےن ابت متخ  ی نانا

 ےتھکینررسے اک ہنم ن کیرھپ ےس ابت رکےن رگم اباب، پچ رک ےک رھگ ےس لکن ےئگ بس ا رہم رھگ آیئ یڈیل

 ر ے۔

 . ھچک ہن ہتپ ےلچ وٹٹ ہن اجؤں ےھجم ایھب یھت ہک ارمہح ہایتہ یھب ہیےربخ او یئگوک  نوصراحتل اعایل یاسر

  آ راہ اھت اھت ہک رس اوےن وک ںیہن اہپڑ
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ز

ی

 
وسوچ ارمہح ےک  طلغ ںیہن ےک ابرے ںیم ںوتیہک مت ررا ایارر اھجمس اھکیمگ ن وک وسوچں ںیم نرہم ےن اعایل یل

نررسے وک طلغ ھجمس ر ے  کیا  ںی ہگج کیھٹ اینپ بس اینپ ایگ ایاپھچ اھت ھچک ںیہن ایبس ےلہپ اتب ن نانا ےن ںیمہ

  ہارمہح ےک ابپ ےک ےئل مت طلغ او ارر امترے ےئل ر  ںی

 امام۔  ںی آپ ۔ربخ نار رانہ بس اک، اسانم رک ا اگل نر ابںیت  ںی ہہک ریہ کیھٹ

 رہ اسرا نن وخف زنہ یہ ان ےک اوٹسر ایگ ںیم

ان وک  ےگ ۔ںیم ںیھچک ہہک ن امام ےک ابرے ںیم یارر وخف دشت ےس  اگل ہک رہ ریم وک تہب رتمک وسحمس ایک وخن

 انب، ےتکس۔ الان ںیہن رہ ےھجم یھبک ۔نکیل رہ ارمہح ےک بس اےنپ  ںی ہکنالان، اتھجمس اوں ویک

 او اجےئ اگ ےگل اگ، ارر بس کیھٹ رتق

  او اتکس  ے طلغ یھب بس

 او اجےئ اگ۔ وسوچ ہک بس کیھٹ او و یھب یھب طلغ

   ے اےس اھبنسل رک رانھک ہاےئہ زیچ ڑبے اکم  ی ادیم

 اوات  ا امام اوےن ےس ںیہن رپ ادیم بس

 اےس گل راہ اھت رہ بس ےس ےھچیپ ایگ ایک اھت ےک اےس دنسپ ںیہن ںیم رطح فیلکت یرب نرطف اعایل کیھچک ا بس

ے اینپ یل ھکیرک ہہقہق اگل، راہ او ےک ن ھکیرطف ن ارشب اس  ی ردیل رہ اجےن راال  ے ےب اکر ااسنن  ے ےسیج

ی

 

 

  ح
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  تہب دقر  ے یاہمتر نل ںیم ےاو ریم وعروں ےک ےٹیب نر میظع مت

 ۔ایل اس ےن ارمہح ےک رادل اک  ام ںیہن  ںی ںیہن میظع ںویک بس ےک ےیل نر وعرںیت ہی

  رےتھک  ںی ارر ارمہح ان ےک ابرے ںیم وج ںیم ںیہن اتیمہ وکیئ امترے ےئل ان  ی و

   ے ںیہن اسیرشدنمہ اس او ا ناعایل

ے
ح
یم
ج

  اخومش رےنہ ےک دعب اہک ریوک امترا اکنح  ے نانا ےن ھچک ن 

  یھت ابت ارمہح ےک اباب وک انمےن ےک ےئل  ی ےن و اہک اھت اپ ےن اکنح رایل اپ

  اھت ارگ امن اجات اھت ابت ارر یھت انھکیسب، اس اک رِنلمع ن ںیم

  ؟رک ر ے  ںی بس ارمہح ےک ےیل ہیےآپ

  ہلصیف ہیہن مت ارر ہن  ہن ںیم طلغ ںیہن ھچک یھب گل راہ  ے اس ںیم رہ رک راہ اوں وج ےھجم کیھٹ ںیم

  ک اسیئ رینانا ےک اجےن ےک دعب ن یابت ہہک ن وخف، زنہ اوں اس ےن نل  ی اکنح او اگ ںیم ہیاتگل  ںیہن ےھجم

 ۔ رکات راہ اس ےک دعب اکرل ےس  ی ےس ابںیت

 ریہ یتیل ںرات راےئارر ایلست یاسنانھ ےس اسر اریر ارمہح

اب رہ انب  ںیہن یارر رم وکشش  ی  ی ابر وخنیشک کیےن ا یٹیب یارمہح ےک ابپ ےس اہک ہک امتر یھب ہیےن  نانا

 رک اوسن انہب مت ربق رپ ھٹیب ےک رم اجےئ یگ وخن یشک
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  وک او ایگ ےنیےک نل رر ن یئگ اس ادناز ےس  ی ابت

  یھت یھٹیب ےین ارمہح ےک اپس آےئ رہ رس ونٹھگں ںیم نانا

  ںی ےیاکزغات عمج رکرا ن ےک ےیل ےزیےن ر ںیم

 ااجزت نے نے اگ۔ ارر بس وک آےن  ی  ے رادج ناہین نیقیامرٹسچن آ اجؤں اگ ےھجم  یھب ںیم یہ دلج

 ےگ بت  ا ںیےس اجےن ن ںاہینانا رہ ےھجم  ابت رک ر ے  ںی ایک آپ

 اک ارتحام رکر۔ اخومیش اب اےنپ ابپ  ی ارمہح

  او اگ ںیہن اکنح ہعمج وک او اگ ررہن یھبک ہی

زز اجےت ااب امن اجےت ،ایک ںویک یہ ےن اکنح اک ہلصیف آپ
 ھ
ہ

ی

ب

 نانا اسل نر، اسل 

 او اگ دعب امترا ایک ےرھپ ریم وھکےل یگ  ے و اتگل  ے اب آھکن ربق ںیم ارمہح اانت وبڈاھ وسات یھب وھکیرمع ن یریم

  امن را اسھت اوں و رادج ںیہن ںیم

  اھت اینرتس وک رھگ آےن اک ہہک ن کیا اس ےن اینپ رک ول یگ اوا و ایک ںیہن ںیم

  ارمہح ان ےس ٹپل یئگ رک ر ے  ںی ںےس ویک ےب ریمح ےسیا ابںیت اےنپ رمےن  ی آپ

اکم انوھرا  اک وکیئ و ن ای  ے ارگ ومت وپھچ رک آیت ےس وشمرہ وھتڑا رکیت  ے یسک و اےنپ رتق رپ، آ اجیت ومت

 اجن اکس۔ رہج ںیہن ارر اس  ی ےن مت ےس ےب دح تبحم  ی امں ےک دعب ںیم راتہ اینپ ںیہن
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  نتج رکات اوں ایکس ین فیلکت ےن وج ںیہمت ںیم

 ین ںیہن فیلکت ےن ےھجم وکیئ آپ

 وخش رےھک۔ ہشیمہ ںیہمت  ے اب ناع  ے اہلل اعتٰیل یےن ن  ے ںیم ین

 رکےت ر ے رات ابںیت یارر نانا اسر ارمہح

اھبنسل رک رانھک  اےگ روتقں ےک ےیل ررینش رات اک ارمہح وک عبص اوےن اک دشت ےس ااظتنر اھت  رہ اس نن  ی اس

  یھت ہایتہ

               ©©©©©©©© 

   ںی یہ ےسیج نبس اعایل ںیم ریٹوینویےیاہمتر ایک

  ےن وپاھچ ناہین

  ااھچ اگل؟ ںیہمت ناعایل  ںی بس اگل اگل یہ ںیہن

  رکےن ےئگ ان اک ومعق لم ایگ یاردیارر نانا رخ نااھچ تہب وھچاٹ  ے اعایل ظفل

 گل یئگ یہ ںیہمت ناعںیئ یاسر نانا  ی ےل اجےئ یگ یتمسق مت بس رپ ابز ارثک اہک رکےت ےھت ارمہح  ی نانا

  ےھجم  ںی یتگل ناعںیئ ینتک  ںی ےتھکیاوں اب ن یرایپ ان  ی یھب ہک ںیم ےتہک ر ےت  ںی نانا ےھجم یھب ےسیر

 ۔ےنسنہ یگل ارمہح
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 ہیااکنر رک نر  ےک ےیل نآات ارمہح اعایل لایخ ہیےاجیت ھجب یھب آےت یہ لارمہح ارر اباب اک ایخ یھت وخش یھب تہب

  او یتکس ںیہن یاشن

نم  کیا زدنیگ  ی رپرا ںیہن یھب نرن راہاس  ی ےسیک رس ںیم یکس ےس اھک ںیہن اھک ا یہس یکس نونں رہ وس ںیہن ان

  رہ اجےئ یگ ینرھ  ی یتمکح نرھ یاسر لح ہن او ےکس۔نانا  ی وج یھبک ےنگل یگل ہ. دیچیپیسیےس رھپ ےس ا

 بس وسیتچ ہیگل رہ  ے رہ  ومعمیل ریغ ں ے و ےھجم ویک او راہ  ے بس ومعمیل ایک ہی

 اک ہلگ نوبچ ےل نےس اعایل نیلچ رہ اھت ےک ارکس اکرل اک سب ںیہن انرھ

  ریغب ےرک ر ے او ریم یاشن مت

 ؟ ایک یھت رکین ںیہن و

  ے ھچک نن رروک ےھجم آےن نر یسنجرمیا نہایرکر ز وکباس ںیہن نہایز

  ںیہن یاشن ہی ے ارر  یہک رضرر   ںی ےسیھچک ا احالت

   اوات،  ے یہ یاک انہک  ے اکنح اشن زیر اشہ

   ے اکنح ںیہن اویت ریتصخ یاشن ارے

 نن وسےئ ںیہن اھبگ نرڑ  ی ےک ےئل مہ ےسیک ارمہح

ئ

اکرل ارر  امہرے ریغب یو  ارر اب اشن رہ اتپسہل یھت ک

 ےنگل اگل نیھک



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 994 

اہک، اھت اکرل مت ےن اہک اھت ارمہح وک  یہیےن و اہک اھت سب ارمہح ےک رھگ راولں ےس ےنلم اج ر ے او امام ےن ےھجم  مت

 رک اکس۔ ااکنر ںیہن  ے ںیم  ے اکنح ارمہح ےک نانا اک ہلصیف الےن اک اموحل ںیہن تیج ںاہیال ا  تیج

وس اکس  ںیہن رہ رھپ یھب رہ وس یگ امام وک انسیئ اہکین  ی نات راہ رھپ، اس ےن ارمہح ارر اعایلرک رہ اکرل ےس ابںیت رین اکیف

او اتکس ارمہح اک ررےت اوےئ وفن آےئ اگ ہک راسپ ےلچ اجؤ  ےگ ںیہن ےگ ارر ںیہک آںیئ اےس ڈر اھت نانا ایھب

  او یتکس ںیہن یاشن

 ۂن اس عبص وک ےسیک یھت آ ریہ اےس ھجمس ںیہن عبص او یئگ ںیم اس

 

وج امام  یل اہھت ںیم رکے اس ےن رہ اوگنیھٹ دیوخش

اوےن  نیقیےگ اےس  ںیہک اہں او اجےئ و ارمہح وک انہپ ن یھت امام رہم اےس اسھت ےل آیئ یےن اےس ن ٹیامررگ

 اھت وخن وک اس ےن رحصاؤں ںیم یاک ااسحس اس رپ ویہ اکنرےکس اگ۔ا ھکین ںیہن ارمہح ےک اہھت ںیم ہیاگل، ہک اب 

 ارر اس ےن. امام ےک اسھت  ااتش رکےت رہ  ااتش ہن رکےن اک اہبہن رکات راہ ۔ ایےکٹھب اپ

 یمت بک ڑبے او ےگ رہ سنہ ن ناعایل

 اکس ےک دعب۔۔ رہ سنہ ںیہن یاشن

 ؟ ےٹیب ےاو ریم ںےھجب ےھجب ویک ےسیا مت

ےگ ۔ارر  ںیولاٹ ںیہن سوی ے رہ ام ےھجم ردعہ ایک ارمہح ےک نانا ںیہن ںیہن یرضرر ابوں اک ملع او ا ںیہمت بس

 ۔ ہا ےت  ںی ،انیاکنح دلج، ےس دلج رک ن ہیاجن ول رہ  ہیمت سب،  نامہرے نرایم یھت اویئ ابںیت یتہب اسر یھب

  رکےت ںیہن رہ ینگنم اجےت و یھب ےک اباب امن یھب ارمہح



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 995 

ےگ  ناع امانگن ھکیس ایھچ کی ے مت ےن اہک اھت مت ا رہ رضرر او رک ر ے اگ وج اهلل ےن امترے ےئل ےط رک ایل ناعایل

 ناع وک رھپ، ےس نررہاؤ۔ او۔ اس ایھچ

              ©©©©©©©©© 

 ںیم الی۔ارگ رباز وکٹ ںیہن وکیئ ارر اس اخصل تبحم ںیم اوں ارر ارمہح ےس یھب ےس تبحم رکیت ناعایل ںیم

ےن رھپ  ۔ںیم  ںی اویت ےسیک ےک اسھت نر ومںیت کیا ےن اجن ایل و نر ولگ اجےت ںیم ومت او اجیت ارمہح  ی

اتہک،  ے تہب مک ولگ المےن اک، ببس  ۔اسیئ یھت وج ےک ارمہح رپ ںیہن رپ رگتف یھت ناعایل ا،ریم وخن وک ررک ایل

 ۔ اوےت  ںی نہایارثک نرر رکےن راےل ز ےتنب  ںی

 ے سج ےک اسھت رہ رہ اتکس  ریہ کیا ںیم ن ای یاھت اسر یہیاوا ارر اےس  رایپ رظن ںیم وک ارمہح ےس یلہپ ناعایل

لمکم او  زدنیگ یریم یہ دیاش امانن،  ے اب ارمہح ےک ریغب ااوں ریم او، یئگ ایلیک  ے آپ بس اک انہک  ے ںیم

 او وج ررس ےس ںیہن ےل رک آیت ایک اسیاوں مت امرٹسچن ےس ا اتھکیو اپاپ. ےن اہک اھت ۔ن یھت امرٹسچن آ ریہ بج ںیم

  ارمہح  ے رکےن ےک ےیل شیپ ےاتلم۔و اب ریم

 یالکس سنہ ن یاسر

   ے نےک اپس اعایل ارمہح

  نےک اپس اکرل ارر اکرل ےک اپس اطیش ناعایل

  ےن اہک و بس سنہ ڑپے اکرل یھب کیا یسک
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رشتک  ںیم یاشن ارر ےھجم ان  ی او اجےئ یگ یاشن اس  ی  ے ارر دنچ وٹنھگں ںیم اس رتق اپاتسکن ںیم ناعایل

 ۔او یکس ںیہن اشلم یھب ںیم یسنہ ان  ی  ے  رہ تہب نامھ وبیل رکین

ےھت ارر  ںیہن احتلِ گنج ںیم و مہ وکیئ متخ رک یل نریتس ےن اہک ہک اب ارمہح ےس اہر امن یل ڑل ی کیےس ا ھجم

 انمتؤں  ی وک کین اہکین  ی ن ے ارمہح ارر اعایل  وک لھکِ نل ےس وبقل ایک ےن تقیقح  ے ںیم یہ یسیو ر نریتس

  آج ےک نن ان ےک ےئل تہب ناع وگ اوں ںیم رضررت یھت

  ے ۔ رک ریہ وکںیشش بس اجن ےئگ ہک رہ اہبنر ےننب  ی یھت یمن آراز ںیم  ی اس

 ۔ایےن وھک ن اوں ۔اس اک اہھت ڑکپ ےن اک قح ںیم رکیت نایوک تہب  ناعایل اوں ںیم سنہ ریہ یدنہ وھکیلھک ںیم

الکس  اریاھت الکس ےک ابرہ بس نس رک اس اک نل ڑکسےن اگل رھپ ر ایوج ان نرونں وک اےنپ اسھت ےل اجےن آ اسیئ

  ےس زدنیگ  ی ناعایل ےسیج یلکن ےسیےس ا

                 ©©©©©©© 

 کنل ہاےئہ امہرے جیپ ےن لمکم رک ایل اخومش او اجات  ے  جیپ  رمات ںیہن ر ارل ایپ رمای)

ج

ی
ئ

ےس  سج اک لمکم رای

 (ہیرکش ںیاحلص رک

رک  نایوک  ٹیامررگ دیراہ اھت رہ تہب دش ھکیاگلےئ دبنگ وک ن کیٹ ارر دجسم ںیم آ ایگ امنز ےس نر ےٹنھگ ےلہپ یہ ہعمج  ی رہ

 ارر رہ وسحمس رک راہ اھت ۔رمےن راےل امہرے اسھت اسھت زدنہ ر ےت  ںی یھت ریہ گیھب آںیھکن راہ اھت اس  ی

 راہ اھٹیب ےسیرہ رس اکھجےئ ا ریتہب ن
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۔رسخ نرےٹپ وک چنھک رک  اک  یگل ےنھکیڑکپا وھجرم امےھت رپ اگل، رک، ن اہھت ںیم ایےن اےنپ رس وک زرا، اس، اررپ ااھٹ اس

 ۔وصرت ےل آیئ  ک وھگٹھگن  ی

راہ  ۔وھگٹھگن  اک  ک یہ رک ایل رک ےچین ارر وھجرم راال اہھت ٹیمس ےس نررازہ وھکال و رہ ربھگا یگ نم کیےن ا نانا

 ۔

 ےین کی ے رہ ا اویئ اب وخن ننہل ینب رایل رک اہک ننہل ننہل ےنلیھک ھکیومڑا نانا ےن  آےنئ ےس ن ےن رخ ںیہن اس

 ۔ررپ اہکں ےس رچا الیئ ۔ ای ارمہح اہکں یئگ اگل ارمہح نانا ےن وسہا رپاین کیا یھت گل ریہ ررپ ںیم

 آپ ایک ۔اس ےن ہن کیمیارر رکسما ن اھکیاس ےن وھگٹھگن ااھٹ رک ڑم رک نانا وک ن آ ایگ راےل اہھت وک ہنیسپ وھجرم

ےنہپ ےھت رگم دق  وجےت ںیہن ۔اس ےن ایھب اس ےک اہھت رپ ربامجن یھت یدنہم یگل انہپ اھت نارئے ںیم ارویاھت ہن ز

 ۔ یھت ابناشیہ اھت ۔آج رسمت رپ اس  ی ںیہن  وکیئںیم وخوصبرت ن ای نہای۔آج اس ےس ز یھت اریچن ںیم

 ےل آےئ۔  ارر اہھت ڑکپ رک رادج ےک رمکے ںیم وچم یل یناشیپ ےن اےگ ڑبھ رک اس  ی نانا

 یرھپ ےل رک ابرہ آ ےئگ ۔اامں نان اینانا ےن اباب اک اہھت ااھٹ رک اس ےک رس رپ رھک ن یکس وخف ےس ھچک وبل ںیہن رہ

 رھگرں ےس ابرہ لکن آےئ ۔ اگؤں ےک ولگ اابقتسل ےک ےیل رک ا اھت ۔اشیہ اتریخ وج اںیہن ےن بس ایک

               ©©©©©©©©© 

  اجےن یگل ارر ناع امیگن او یئگ انایگیئ ہعمج  ی امنز

  ےک اپس آ ےئگ نےک دعب نانا امحن ارر دنچ زبرگ اعایل امنز
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 اھت ۔ ایاھت ارر  ان اک اہھت وچم آ ،ایےل آ  ناعںیئ ارر امنز ےس ےلہپ رہ اںیہن آ یئگ رہم یھب یڈیل راےل ےصح ںیم وخانیت

  ایاک اعترف رکرا نرےنہ اک اہک۔ارر رھپ اعایل ےک ےھٹیب ںویااھٹ اامم اصبح ےن بس امنز نو اعایل او یئگ ناع

رادلہ وفت او  یقیقح ان  ی ڑپھ ر ے  ںی ںیم یٹوینویامرٹسچن  ہیےےس آےئ  ںی رباطہین ہی ے  ٹیامررگ ناعایل ہی

 میارر  تنبِ دبعاولدج دبعارکل ادمحلهلل املسمن  ںی ناعایل رس رپتس رادلہ ےک اسھت آےئ اوےئ  ںی اینپ ہیےیکچ

 ۔ںین ارر ناعںیئ ںیرشتک رک ںیم حآپ بس ان ےک اکن ہا ےت  ںی ہیےےس اکنح رکےن آےئ  ںی

   ی نارمہح اک  ارمہح اعایل ناعایل

 اکنم راہ ۔اس ےن اج ا ےک بس اس ےک نل  ی ارر رکسماٹہ اپھچےن ںیم اپیئ ںیرظن ےن وخن رپ بس  ی ناعایل

 ۔ نڑھےنک نس ر ے  ںی زیت زیت

ے اھکیرطف ن نانا  ی ےھٹیب بیےن رق ناعایل

م
ھ

  آراز، ےس وپاھچ ااجزت  ے نانا۔؟ ئارر ن

  نانا رکسماےئ ںیم وجاب

اتب اکچ، اھت ۔رھپ نانا ےن وگاؤں ےک  ام ےئل ارر ان اک اعترف  تاصبح وک قح رہم، ارر بس الیصفت یاقر ناعایل

 ۔ ایرکرا

 ےگ اکنرہ ےنجب اگل استع اکنح ےک ےصح ںیم اصبح وخانیت یاقر رھپ
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 ںیم وموجنیگ اسھت ال راہ  ے ۔رہ نرونں ےنتک ولوگں  ی وکن آ راہ   ے ارر ےسیک یھت یتکس ھکیےس رہ ن وھگٹھگن

 ۔ اہکں وموجن  ںی

  وبحمب ےنرتس ریم ےریم رایےےریم رمایےرمایےرمای

 ۔ےیوھک ن ےن اےنپ رپاےن اسرے ینعم وخیش

ے رہ  لکشم او راہ اھت ۔ انھکیرطف رظن رھب ےک ن اھت اس  ی ںیہن اس اسیج ےس ارتا وکیئ بی

  وج ناہل  ے رہ

یرز
می
ع

 آب اس 

 اس مایق ںیم قشع

 الکم اس ںیم ضیف زابن

۔وھگٹھگن ےک اپر ارمہح  یھت اس ےک راز الگ ریہ اھت رگم ادنر اس ےک نشج اک اسںم اھت ۔آںیھکن ہدیجنس رہ

ے ن۔اےس عبص اعایلیرکسما ن

م

ےاک 

ی 

ے
ی
ح

س

رطف ےس اکنح ےط  ے و سب ےط  ے ۔اےگ  ارگ دخا  ی  ںی اھت امام یتہک ایآ 

 وسانچ ہاےئہ ۔ ھچک ںیہن ںیمہ

 یسنہ اتہک اس  ی ناب ریہ رہ اےنپ اووٹنں وک ناوتنں ںیم ےک ےسیک یھت ریہ ھکیارر رہ ن رہم اس ےک اسھت یھت یڈیل

 یگل ںیہن وخوصبرت یھبک رہ آج ےس ےلہپ اینت اھکیےن ن اریو ر ہن او ۔بج اس ےن وھگٹھگن اکنل ایل ںایامن
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 ۔ اننہپ ہاےیہ یہیےرسخ رگن اک امکل  ے و اےس ہشیمہ ہیےارگ

اک  ام  ناس ےن اعایل ےک اامم اصبح آ ر ے  ںی ایارمہح ےن ااشرے ےس پچ رکرا یھت رک ریہ ابںیت بس

 ےئگ ۔ رپ ھٹیب اکنیل ےک اپس ےچین ی۔اامم اصبح رفعجایل ںیہن

 

 ۔

  بس یھب ۔ابیق ایگ ےک اسھت ھٹیب اںیہن یھب ناعایل

 اےس رسخ رگن  ی اھکیےن رظن ااھٹ رک  ن نےئگ لپ ےک لپ اعایل ےک آےنم اسےنم ھٹیب یارر ارمہح رفعج ناعایل

 ۔ یھت ںیہن یدلج  ی ےنھکی۔اس رتق اےس ارمہح وک نکلھج رظن آیئ

اےس رہ اخص ہلمج اننس،  ےس ناچنہ اھت نکیل یراض دنم ۔رہ اس اقمم  ک اس  ی یھت ےبینیچ ارمہح وک ےننس  ی اےس

 اھت ۔

  اکنت ےک دعب ارمہح ےس وپاھچ ین۔اامم اصبح ےن اینب اصبح ےن اکنح ڑپانھ رشرع ایک اامم

   ے؟؟ وبقل

 دنسپ، وسال لگِ زلگار نم

  او اجےن وک  ے کینر نولں ےک رگن ا وبقتیل
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  وبقل  ے ٹیامررگ نےن ہااہ ےک ہہک نے اعایل ارمہح

 ہک وبقل  ے ۔ ارر اس ےن نس ایل ایہہک ن اس ےن اصف اافلظ ںیم ہکنویک ارمہح یھب ایرکسما ن ناعایل

 ۔ اہک ےک بس نس ںیل ںوی

ےن وبقل  ے اہک۔وبقل  ے اس ےن رھپ اہک۔۔۔اکنرہ ےنجب اگل. وبقل  ے رہ ےتہک رانہ، ہااتہ  نےک دعب اعایل ارمہح

 وج وسحمس اوا ہک اب  ک امستع ہن او وج ےننس ےس رہ اجےئ ۔نرونں ےنتک وخش ےھت اںیہن یسیا اھت ہک وکیئ

 ے نر نولں ےک ےنلم اک اامم اصبح ےن ہبطخ  ےک اسےنم ۔اکنح اپک لمع اس وخیش  ںی وھچیٹ رہ ینتک یلم ںوخایش

ہہک ر ے  انیم رک ر ے ےھت ۔رفےتش یھب ےھت انیم کیرش ناع ںیم یارر ناع رکےن ےگل ۔بس امنز ،ایاکنح ن

 اوں ےگ ۔

بس ےن ےلگ اگل رک ابمرک ابن  ۔رھپ نانا ےن ابیقیارر ابمرک ابن ن ایوک ےلگ اگل ناامم اصبح ےن اھٹ رک اعایل رھپ

 ین

  ے ۔ نشج انم، ریہ یہ ن ای یاسر  ے ۔اب ےسیج رشتک  ی ےن اس ےک اکنح ںیم ن ای یوک اگل، اسر ناعایل

رکےن  میسقت یئاھٹیم وخن یھب ن۔رھپ اعایل یھت رہم ےن اگنہمیئ یرکےن ےگل وج ڈیل میسقت اھٹمیئ بس ںیم ارر یلع امحن

 ۔ ایک روچبں ےک اگولں رپ کھج کھج رک ایپ روصل  ی ابمرںیک رںاگل۔ڈریھ

  وپاھچ ےتیل یئےچب ےن اھٹیم کیناہل او ا آپ

  ناہل اوں ںیم اہں
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 ناہل اوں ۔ ےس اہک ہکلب اس اک نل اھت ابر ابر وپاھچ اجےئ ہک ںیم ےن وخش نیل اس

 ےس اگلےئ راھک ۔ ےنیس رین یہ ےن ارمہح وک ینتک نانا

 ۔ وخش ںیہن وکیئ ںیم آج اس ن ای نہایھجم ےس ز ایےن الان رفض انا رک ن ںیم

 نانا رک اپؤں یگ انا، ںیہن ہیآپ اک رکش یھب یھبک ںیم

 ۔ہہک اپیئ یہیلکشم ےس رہ  تہب

 ۔اوےن یگل اخیل دجسم

  یرتشمہک ابمرک ابن ن اہل ںیم Anslim  ےن ناعایل

  ابت رکات راہ رین ےس ینتک اکرل اسیئ ارر

 اھباگ رہ ومرنگ ےس ہہک راہ اھت ۔ ول ناہل ںیہن ھکین

  مت الاور او  ا، ررس اوےت و اھبےتگ یسنہ ومرنگ

ابمل زماق  رہ اس ےک اسھت اکیف یھت اویئ ےس یھب ا،ریابت ر اس  ی ایھب ایاس اس ےک رہچے رپ رہل ہیاس کیا

 اس ےک نل ںیم دیاش ےن رہگا اسسن ایل ن۔اعایل ریہ رکیت

 

 
 
ےن  نولں  ںیم رےاس ےن ایپ یھت رےنہ رایل مہ

راہ اھت ۔اس  وصرت رہ افدئے ںیم ۔ارمہح  ی اھتےایراسپ ومڑ ن وک اہں ہہک رک  ےسیک امہکل ڑل ی  نل  ی نےایپ کیا

  ےل اتکس ںیہن یےس ابز اریرہ ر ںیم اریرہ ر ںیم اک اصقنن رک، ےک االع رظیف ڑل ی یرایپ
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اج، راہ  اس  رتصخ او رک ںیہن و ںیہک ںیم یھب یامام ریم یھت رر ریہ یھب ںیم یاشن اشرٹل ارر ومرنگ  ی آپ

 ۔ اصف  ی من اںیھکن ےن ان  ی

 ۔ناع وبقل رک یل یاهلل ےن ریم یرہم سنہ ن یڈیل

 ۔ایامام رہ رکسما یھب یریم

 ارمہح ےک اسھت رےنہ  ی ریھچک ن ارر نانا ےس ااجزت یل ای ک وھچآ یےک اسھت وفوٹ انبےئ رھپ امام وک اگڑ بس

           ©©©©©©©©© 

راھک، اھت ارر رس اکھج اوا اھت  ارمہح ےن نرہٹپ ٹیپل یھت اوگنیھٹ امام  ی  سج ںیم ےن اس اک رہ اہھت اھتم ایل ناعایل

۔نرونں  یھت وگاہ ینب اوا دجسرں ارر ناعؤں  ی یڈنھٹ ۔سج  یایےل آ ربادمے ںیم ۔اس اک اہھت ڑکپ رک  رحمایب

 اسھت اسھت ڑھکے او ےئگ ۔

 ۔ایآ نایاس ےک دعب اےس الان آپ  ےتہک  ںی نےھجم اعایل ارمہح

  احل اھت ریہ اس اک یھب ےتہک  ںی نےھجم زرہج اعایل ناعایل

 ںیم یھٹم اجن اینپ یریم او یگ اس رہش  ی ڑل ی کیاھت ا وسہا ںیہن ےن یھبک ابت  ے ارمہح ںیم ازیگن تریح یسیک

 ۔او یگ ےیل

  کش  ے اس ںیم ےھجم
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  ؟ںیم سک

 و مت رےتھک او۔ راایتخ ہیاوں  ریتھک ںیم یھٹم اینپ اجن ںیم یامتر

  ےس وھجرم وک وھچ رک وپاھچ  ے ایلگن ایک ہیرھپ وپاھچ،  ایسنہ ن رہ

  مت رپ تہب ااھچ گل راہ  ے ہی

  ااھچ؟ انتک

 رہ، رتق ےنہپ روھک یہ ےسیہااتہ اوں مت اےس ا ےک ںیم اانت

 اج اتکس ۔ ایاگل رہ رتق  ںیہن ہی۔یسنہ ن یسنہ نم ہایہ ارمہح

 اجےئ ۔ ایوہکں اگ اےس رہ رتق اگل یہیےںیم یھب رھپ

 ارر ارمہح ےن ایکس ایرکسما بلریِوسحمس رک  اتکس اھت رہ ز ہیےناکلہ اس اراعتش اھت ارر اعایل ےک مسج ںیم ارمہح

یصہ رک ایل ایرکسماٹہ وک ڑبا وبحمب اپ
قی
  یھت یئگ یاس ےک   ام رک ن بابیاھت  ر سج تبحم ےن اس ےک نل رپ 

 ۔او ایگ یااسحس بس رپ احر ہیاک  تیکلم

 رہ وکن  ے وج س ےس نرر ےل اج، ےکس رہ اقملب آ ایگ انھکیپھچ رک ن ےن وسہا، ےسیج ناعایل

 مت ےس ھچک انہک ہااتہ اوں ارمہح۔ ںیم

  اوں مت ےس رہ اننس ہایتہ ںیم
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   ے زیمت رپ رم اٹم اوں ارر ےھجم الان رم انٹم تہب زع ںیم

 ریہ  ک یتسنہ رین ارمہح

دنسپ رکےن گل  ںیہمت او اگ ےک ںیم ںیہن یھبک اسیا رکر اگ نکیل ای اراض او اج انہک ہااتہ اوں ہک ںیم یھب ہیےںیم ارر

 اجؤں

 اگ ونیھچ مت ےس ںیہن امترا اوےن اک قح یھبک ناعایل رکرں اگ۔ںیم نرر ںیہن مت ےس ڑلرں اگ رگم یھبک ںیم

او اگ ےک مہ لمکم رکےن  ںیہن یھبک اسیےس اوں ےگ ۔ا ان ںیم زگار ا او مہ یھب لمکم زدنیگ وکیئ یہ دیاش ںیم ن ای

 ےگ ۔ ںیرک وکشش ںیہن  ی

 او۔ انس، یتکس ےس وکیئ ےھکل ےھت ےھجم ان ںیم امتاغیپ ےن ںیہمت اننس، ہااتہ  ے وج ںیم رہ راک اب وبانل ںیہن اب

   ے یرضرر ایک یھب اسیا  اھکیےن اےس ن ارمہح

  ا   ے

  ںیہن نایےاےس و الان  ام یھب ےسیج او، یئگ ےسیرہ ا ںیہن نایھچک  ےھجم

  اھبنسول ناتشایےارمہح اینپ یدنسر

 ۔ رس رپ زمخ آےئ  ںی ےریم ےسیک

  او ےئگ  ںی زمخ و کیھٹ امترے
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اوں ےھجم  رمےن اج ریہ اھت ہک ںیم ںیہن ہیےھجم   ںی رپ رہگے ارثات رمبت ےیک ناتشایان زومخں ےن  یھب رھپ

اوں   ے  بس وھبل یتکس اھکین بج ےس ںیہمت ایوھچڑ ن انھکیوک ن ےن ن ای اوں ںیم مت ےس نرر اج ریہ اھت ےک ںیم

  بلطم  ے وساےئ امترے. اس اک ایک

  ںاتایل اتبؤ ارمہح ےک ےیل مت

 ؤاھکیھجب رک ن مت

   ے رارمبس ےس ایپ ن ای ناعایل

  ںیہن اہاہاہ

  اےس اگل، اےس دصہم ےنلم راال  ے اویئ یاشن اوں ایھب ںیہن راایپ ںیم ایک

  بلطم ںیہن ہیبلطم ےک اس اک   ںیہن  ںیہن

 ےک نم ےس  ے ۔ ناعایل یاک بلطم او اگ اہبنر اس

 نےنتک وخش مہف او اعایل مت

   ںی زیزع ںوخش ایمہف یسیا ےھجم

زب اگلیئ یس اھت رھپ اس ےن اس ےک رس رپ یکلہ و ےنکھت راال ںیہن ناعایل

ج  

  ث

 راسپ ناتشایےآیئ
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 او۔ آ یئگ ناتشایےرایعق ےسیج وخش اویئ ےسیا ارمہح

                  ©©©©©©©© 

اھت بس  یاجب رپ اج ا، اانت رضرر ایآ ںیہن یھب وکیئ اویئ توک ریح ناعایل یھت آیئ وپرٹ رپ رصف اسنانھ یہ اریئ

رک  ولظمم وقم  ے وج اےنپ الخف آراز دنلب، ںیہن یہ کیا ںیم ن ای ایرکسما، ن نوک. بج رہ رھگ آےئ و اعایل

 ....یتکس

 

 

 ۔

 وقم  اکم نکمم  ے وشرہ نب رک ااسنن نب اج ا لکشم  ے وشرہرں  ی رہ

اۂ ڑپے ایےامرٹسچن ےس لکن اجںیئ ونٹ رپ  اھک، اھت امہرے اپس اب نر انشپ  ںی کیا ےک ےیل ارمہح

ج

 ھلي

یہ ج

 ارمہح وک 

 ادنر ےس یسک وھکالےسیج ےسیرطف لچ ڑپے. ےکپل ۔نررازے رپ اہھت راھک رہ ا دعب نرونں ادنر  ی ےنسنہ ےیک اکیف

 اھت ۔ ایگ ایےسناکھ ن

 رسرپازئ ۔۔۔۔۔ زابن الچںیئ کیا نم لٹش اکک ےک وکونں دھکررں ےس وفج ومننار اویئ کیا ارر

  ااھچ رسرپازئ اھت اسیک
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  بس اےگ ڑھکے ےھت اسیئ اریر اکرل

اٹگر رپ زرر ےس اہھت امرا ےک ارمہح نرابرہ  وجیتل رک ےک ےلگ ںیم یااھٹ رک اہک رن وٹ رھت وش اٹمئ اکرل ےن ایلگن آسٹ

 ہن او اجےئ ۔ یہ یےک رہب رھک ایل اہھت اکونں ںیم

 ااٹسر  ی ےگل۔وج یسک ےنھکیاک وشر ن ارر اسیئ اریارر اکرل ر وکشش  ی ےن وخن وک ارر ارمہح وک ااھٹےن  ی ناعایل

  یگل ےنیلہ لہ رک ان اک اسھت ن آ وموجن اویئ ینویےیوپر وخانفک لقن رک ر ے ےھت ےھچیپ

ابمرابکن نے ر ے  ےسیک ولگ  ںی فیرش ارمہح ےن وسہا ےسیک congratulations بس ےن لم رک اہک رھپ

   ںی

اج رک وھکال چنپ لکن رک اس  ارمہح ےن تہب وشق ےس  اےنپ رمکے ںیم وج دعب ںیم ایےن ٹفگ ن کیےس ا ںیم ان

 ۔  اک وک وساج ایگ ایکس چنپ رگم رھپ یھب اسیا اھت اس ےن وملفں ڈراومں ںیم اھکیانتکک رپ اج اگل، تہب ابر ن

اسامن اھت راہں  یسین یتینراکن ےس زگار وج ررا یسیا کیالاور ےس زگرےت ا ناھت اعایل ایہفحت اکرل ےک ےئل ال کیا

   ے اس اک ڈیڈ ہیاو  تہب ےتیپ ٹیمت رگس ایوپاھچ ال یھب ہقیاس اک رط ایرکرا ہقح کیپ ےن اکرل ےک ےیل نےس اعایل

 الےت ااھٹ الےئ امام، یھب ڈیڈ رصف

 اھت ۔ ایگ ایےسناکھ ن ادنر ےس یسک وھکالےسیج ےسیابر اج رک ےل آؤں اگ. ےکپل ۔نررازے رپ اہھت راھک رہ ا ایلگ رہ

 رسرپازئ ۔۔۔۔۔ زابن الچںیئ کیا نم لٹش اکک ےک وکونں دھکررں ےس وفج ومننار اویئ کیا ارر
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  ااھچ رسرپازئ اھت اسیک

  بس اےگ ڑھکے ےھت اسیئ اریر اکرل

اٹگر رپ زرر ےس اہھت امرا ےک ارمہح نرابرہ  وجیتل رک ےک ےلگ ںیم یااھٹ رک اہک رن وٹ رھت وش اٹمئ اکرل ےن ایلگن آسٹ

 ہن او اجےئ ۔ یہ یےک رہب اہھت رھک ایل اکونں ںیم

  یااٹسر  ےگل۔وج یسک ےنھکیاک وشر ن ارر اسیئ اریارر اکرل ر وکشش  ی ےن وخن وک ارر ارمہح وک ااھٹےن  ی ناعایل

  یگل ےنیلہ لہ رک ان اک اسھت ن آ وموجن اویئ ینویےیوپر وخانفک لقن رک ر ے ےھت ےھچیپ

ابمرابکن نے ر ے  ےسیک ولگ  ںی فیرش ارمہح ےن وسہا ےسیک congratulations بس ےن لم رک اہک رھپ

   ںی

اج رک وھکال چنپ لکن رک اس  ارمہح ےن تہب وشق ےس  اےنپ رمکے ںیم وج دعب ںیم ایےن ٹفگ ن کیےس ا ںیم ان

 ۔  اک وک وساج ایگ ایکس چنپ رگم رھپ یھب اسیا اھت اس ےن وملفں ڈراومں ںیم اھکیانتکک رپ اج اگل، تہب ابر ن

اسامن اھت راہں  یسین یتینراکن ےس زگار وج ررا یسیا کیالاور ےس زگرےت ا ناھت اعایل ایہفحت اکرل ےک ےئل ال کیا

   ے اس اک ڈیڈ ہیاو  تہب ےتیپ ٹیمت رگس ایوپاھچ ال یھب ہقیاس اک رط ایرکرا ہقح کیپ ےن اکرل ےک ےیل نےس اعایل

 الےت ااھٹ الےئ امام، یھب ڈیڈ رصف

 ابر اج رک ےل آؤں اگ ایلگ رہ
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 ےک اشنن اس ےک نل ےس ےنٹم گل ےئگ ےھت اکیف  ے ےب ینیچ اب رہ وسحمس رکات ےک رہ رپوکسن او ایگ ہکنویک

 رک ریہ وساتچ اب ارمہح ایک یہیوھبل اجات ارمہح ےک اسھت گل اجات وفن دنب رکات و  رکات ارر ریہ نایانبےت ارمہح وک 

ےل رک  رکات ہکلب اسلکیئ اوا رہ اس اٹمئ وفن ںیہن ںیم الیازوج رب ڈر رک اھٹ اتھٹیب اےس وخاب ںیم یھبک ۔یھبکاو یگ

وپھچں اگ مت اٹمئ ونٹ  ںیم ےتلیھک رک وکسن اوات و الچ اجات۔اب رہ نرونں فلتخم لیھک ھکیآ اجات ارر ارمہح وک وسےت ن

وبال  ںیم ٹنم کیےن ا ناعایل اھک ر ے ےھت ارمہح راہں یپھچ میارکسئ الکن ایٹن کیابر ا کیرک ےک ڈوھڈن ا ا

  رزیرف

ارر اس ےن  وفرا آ ایگ نارر اعایل ایکےک رگےن اک کٹن  ےسیڈوھڈنا رہ ا ٹنم ںیم 15اپھچ و ارمہح ےن  ناعایل رھپ

 ڑکپ ایک

ڈراہم وس ابر  ہیےابت ھجمس ایگ یڈراےم ابز او مت  ولچ رھپ ےس رکر رہ اسر یڑب نرونں ےہقہق اگل رک ےنسنہ ےگل ینتک رھپ

 آ اجؤ ےگ ۔ اوا و مت اس اجل ںیم یھب

راھک ارر اےس رہ  ارر نن ےک ےیل یسک ےن پھچ اجےن راال لیھک نمت رھپ ےس آ اجؤ ےگ اعایل رھپ رگ اجؤں یگ ںیم

اس ےن اس وخاب وک چس رکےن  ان نرونں ےک اسھت رراں یھت یتشک یوھپولں ےس دل وخاب انسےن اگل سج ںیم

  رک ایل اک ردعہ یھب

               ©©©©©©©©©©© 
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سک سک  آ راہ اھت ےک دخا  ی ھجمس ںیہن اںیہن یھت نب یئگ رہ  این یھت رہم دنچ نن ومرنگ ےکاپس رہ آیئ یڈیل

 ںیتمعن اک رکش انا رک

 اوےت۔ ںیہن نیھک راتہ  ے رہ یھبک نرتس وک دخا ونازات یہ ااسنن

 نرپ اکرل اعایل ٹیس ےب ہارا یلھچپ ایاےس سنھٹ رک امرٹسچن امھگ اکر ںیم کیا ایدنچ نن ےک ےئل امرٹسچن آ اک اھبیئ اریر

چ ک رک اھٹیب ارر اسیئ
چ کئ 
ب 

  ریہ ارمہح وشر رکیت ریہ اکر الچیت اری ارر رراہ ےک اسھت  

  رک ایگ یاجر نایب ےک ےیک اریرتق رہ ر اجےت

 ررک ےکس اگ۔ ںیہن او و ررس ےک ڑکٹے اوےن ےس وکیئ مت ان بس وک ررس الےن اک ارانہ ریتھک ارگ

  وک رہء اج ا، اھت نارر ارمہح اعایل یےک دعب اشن یڈرگ

 بس اجزئ  ے تبحم ارر گنج ںیم  ںی ےتہک

ےک  اپریٹ یملف  کیےس مک ہن ےگل اشرٹل ےن اکرل ےس ا رنئریہ رریہ ےک یسک ےسیا یرایت ںیم ںیم اپریٹ   ی رات

   اج ر ے ےھت اسیئ زیاشہ ر یھت ںیہن نیپسچل وک و زرا یھب نےھت اعایل اپس احلص رک ےیل

 رکےن یگل اس ےک اسھت لہچ دقیم ےہقہق اگل راہ اھت رھپ اشرٹل آ یئگ نرک اعایل ھکیاک وجش ررخرش ن ںونیت ان

 یامتر ںیہن امام وک یہ اہکین ہیےےنتک ولگ الھپگن رک ارر ےنتک وک وھگےسن امر رک اھبےگ ےھت ںیم ںیم الیےن رباز مت

 ۔انسؤں یگ یھب ںیم یاشن
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 ایاوا رہ سنہ ن ھچک ںیہن اسیا

 یھت اچپس ابر ہہک یکچ ےک نن اھبوگ اگ اشرٹل اکنح ےک دعب اےس وکیئ یاشن اہک اھت ہک ںیم ومرنگ ےن کیھٹ و

 ےک رتق اھبےتگ ینتک یاشن انتک ااھچ اوات و نیع اھت نکیل ایہلمج انہک رشرع رک ن ہیہگج  اس ےس ابت رکےت ابےئ  ی

  افدئہ او و ایک یہن وپر وخاشہ یھب یٹوھچ یسیا  ی ےنھکیانمرظ وک رباہ راتس ن ےسیرسحت  ے ا

   اج ر ے او ںیم اپریٹ مت

  ے،  ںیہن نیپسچل ےھجم وکیئ ںیہن

  اس اافتق ےس اسنانھ یھب یھب نیا  ںی اسھت اج ریہ ےارر ارمہح ریم اریر ےسیابت  ے  ر ایھچ

  ؟آ ر ے  ںی ملف ااٹسر یھب وچاکن ایک ناعایل

  ںیہن نیپسچل و اس ںیم ںیہمت ہن آںیئ ایےآںیئ

  ےھجم ملف ااٹسرز ےس انلم  ے ںیہن

 ۔  ںی او رک اج ریہ رایت ارمہح اکیف اریر ےسیملف ارمہح ےس  ر ومٹن  ی اراےل ےس؟ ریپ سک

  ایگ ایاتب ںیہن ںرہ وسےنچ اگل اےس ویک ااھچ

اےس  ولعمم اھت ےک اکرل. اج راہ  ے ۔نکیل اںیہن یھت اوجناےئ رک ا ہایتہ یہ رہ آسپ ںیم ایاتب اس ےئل ںیہن اےس

 ۔ یھت رکراین ےن ںیہن ٹفل یسک
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اتنس  رہ پچ رک ےک یسنہ اوےن اگل اجےن ےک ےئل ۔ان بس وک اس رپ ےنسنہ اک ومعق لم ایگ رایت  راسپ آ رک رہ یھب اہل

 اسھت اویت کیا ںبج ڑلایک  ںی او اجیت زیت اف ینتک یھت ااھٹ ریہ وفن ںیہن ڑل ی آ ےئگ ۔وکیئ راہ ارر رھپ اپریٹ

   ںی

 کیا نیاےس اسنانھ، ارر ا یھت آ ریہ رظن ںیہن یھب اےس ارمہح ںیہک ،ڑچھ ڑچھ رک کھت ایگ ںایھڑیس ناعلءا

  ہگج رظن، آ یئگ

 ۔ےیاہکں  ے  اس ےن  اسنانھ، ےس وپاھچ، اس ےن دنگےھ ااکچ ن ارمہح

  ا یھب وخانیت ہیےاف

اج رک ارمہح اک وپاھچ  بیاس ےن ان ےک رق یھت ارمہح ںیہن نکیل اشرٹل یھت یہ بیرق رظن آ یئگ یھب اریر اےس

  ابت رک راہ  ے ےک وکن  ے ایک ںیہن اجیتن ےسیج اھکین ےسیاوہنں ےن اےس ا

رہ اس  یھت پھچ ریہ آڑ ںیم  ی وج رکسما رک یسک کلھج رظن آ یئ اگل نرر ارمہح  ی ےنھکیرس ااھٹ ااھٹ رک ن رہ وخن یہ رھپ

وک تہب وشق  ناعایل ریہ ارر اغبئ اویت ریہ رظن آیت یہ ےسیابر اےس ا ینتک ںیہن رہ راہں یھت رطف اکپل نکیل  ی

  یھت وشق، آج اس اک وپرا رک ریہ ہیاھت  ا اےس ڈوھڈنےن اک و رہ 

ے

ئ

 یارفارفت اک اکم ارر لکشم او راہ اھت ۔ایس نااھچ  ے رش ڑبھ راہ اھت اعایل پھچ اجےن اک لیھک وس ولوگں ںیم ک

۔اجؤ رھپ پھچ  ارمہح اس ےک اسےنم یھت ٹنم ںیم کیا ارر رہ رگ ایگ ےس لسھپ ایگ ںویاک اپؤں ڑیس ناعایل ںیم

ےن آھکن امر رک اہک ارر اھٹ ڑھکا اوا ارر  ناعایل ابر آؤ یگ وس ابر رگرں اگ مت وس ڈوھڈن اکنولں اگ ںیم ںیہمت اجؤ ںیم
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 دبانل ہااتہ اھت ارمہح رسخ وپاشک ںیم ںیم ےک رھپ پھچ ہن اجےئ آج رہ اس وخاب وک تقیقح اس اک اہھت ڑکپ ایل

 ںوخویش ینرتس راتک اوں ریم کیا وخش تمسق ااسنن اوں ںیم کیا . ںیمرکے یگ ااکنر ںیہن انیقیرہ  یھت

  نرتس ےک نل ےس او رک آےت  ںی ےاسرے ریم رےتسےک 

  ایاسھت زبسن اک ارانہ دبل ن امترے

  سک ےئل؟ رہ

 ہاےئہ ۔ اوجناےئ رک ینیل  ے ےلہپ ےھجم زدنیگ لایخ اریم

 بس ےتہک اکرل ہیوصعمم گل ر ے او  ےنتک

   ی وصعمتیم یسیا دباع نے ایگ وکیئ ناعایل ںیہن ہتپ

  رکرں نل رکات رشارںیت یھب اریم

   ے یسیک یزہشار یرباطون

اوں و وساتچ اوں  اتھکین االیک اےس بج یھب  ے ںیم یررکسماٹہ تہب ایپ  ے اس  ی ڑل ی ایھچ کیا امیا ےسیر

  وخش وخش  ے ےسیک امترے ریغب امیوخش تمسق  ے ا ینتک

  ےس اتبؤں اگ رکسماٹہ اک ارمہح وک لیصفت اس  ی ہکنویک اتبےئ یگ ارمہح ںیہمت ہی ے  یرایپ ینتک رہ

 وک انم ول۔ امیرھپ و ا اہاہ
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 رشحات  ی یھب ںڑلایک ہیاپلگ او اجؤں ہن رہ ارمہح  ے ےک اپلگ رک نے  ےک اس ےک ےھچیپ ںیہن ناعایل ںیم

    ںی رہ رطف ےس لکن آیت رطح  ںی

  اوں یگ ےسیک ہوک رشحات ےتھجمس راو ےگ رہ امترے اسھت دیجنس ںبج  ک ڑلویک مت

   ے وخن وک ااسنن اتھجمس اوں اکیف ںیم

 یھت یاجب وھچڑ ن یھب ےسیارمہح ےن و ر یھت اھک ریہ میآرکسئ یھٹیب ےک ےھچیپ اسلکیئ  ی اریاشم ارمہح ر ایس

اب  ۔ںیمریہ رکیت یارارہ رگن امرٹسچن ںیم انرھ اُنرھ اھکےت ےتیپ ںیےک اپس رتق اھت و نرونں. لکن ڑپ اریر

اک دب  اوا اھت رہ زدنیگ ںیم الیبس رظن آات  ے وج  امترے اسھت رباز اوں ریہ رات وک ارثک ڈر ےک اھٹ اجیت یھب

 ااسحس اھت  ارمہح نیرت

  نے راہ ںیہن ناھکیئ مسج ربے اجن او راہ  ے ےھجم ھچک انسیئ اریم ےن وسحمس ایک ںیم

  یھت ابر اس ےس اس راےعق وک نس ریہ یلہپ اریر

رمک ےک رگن اےنپ اہھت امحلئ رک   ی اریارر اس ےن تبحم ےس ر من او یئگ آںیھکن ارمہح  ی یھٹیب رپ ےھچیپ اسلکیئ

 ۔ےیل

گل راہ اھت  ایےن وخن وک ررےت اپ ںیم او یگ وج امترے ریغب او یئگ ایک ارمہح ےک رہ زدنیگ ےن اس رتق وسحمس ایک ںیم

رہ  ںیہن ںیم  ے وج مت ےس ڑج ایگ ایک اسیا اریم اب  ک ھجمس ںیہن وک آگ اگل نرں یگ ن ای یاسر ھچک اوا و ںیم ںیہمت

 امترے ریغب اپیت
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  یئگ ےلھچپ ھٹیب اریر الچےن یگل ارمہح اسلکیئ اب

               ©©©©©©©©© 

 نب یئگ یٹیب  ی یریےک مت ن وہکں یگ الم اس ےیل ناعایل ےک ںیہمت وہکں یگ وخش تمسق ںیہن اس ےیل ںیہمت ںیم

 اگہ ںیم

ی  
ج

  یھت وس یکچ یھب نیا یھت الس رک آیئ امام رہم وک ان ےک رمکے ںیم ارمہح ایھب یھت یھٹیب او۔نرونں ن

ےھجم رانہ، زعاب اتگل  ے بج  ااجنےن ولوگں ںیم و نل اھت رم اجؤ، ااجنےن اموحل ںیم یھت اہجں آریہ ںیم بج

تہب امبر اھت اس ےھجم تہب اسرے  نایاوں۔آر رھگ ےس لکن رک نررسے رھگ آ یئگ کیےھجم اگل ا آ یئگ ںاہیےںیم

  وحاےل ےھت ےریم اس رھگ ےک اسرے ےسیپ رضررت یھت  ی ںوسیپ

 امں  ی  ی نای۔ارانسیت اےس اہکین یریررز ن وک اکل اجیت نای۔ررز آرایل اک اسحب ںیہن ےسیپ کی ک ھجم ےس ا آج

  ںیہن  ی یریرگم ن اج یتکس ناع رن  ی

ز

ی

 
  زگر راہ اھت ےک ےئل ارر اسنانھ ےس زگرے رتق ںیہن یاشن  ی ناھت اعایل وک امرٹسچن ولبا ایل نایرہم ےن آر یل

 آوھکنں ےس اےس اہک۔ او ارمہح اسنانھ ےن یلیگ تہب وخش تمسق ڑل ی مت

  تخب ہہک ےکس ہوکن  ے وج ےھجم ایس ںیم اب ن ای نہایتہب ز اہں

 اوں رےنہ رایل ہیایس ریِامام، رہم ےک ز ںیم
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  ے رہ اباب وک یھب او یئگ ےک رپایئ ہیاب    ے آ اجےئ یگ اھت ےک ڑپےنھ یئگ ہیررز وفن رکےت ررز رر ڑپےت ےلہپ  نانا

 رک ریہ اک ارتحام رکر و ریہ اخومیش ارر وفن دنب، او اجات نانا ےن اہک اھت ابپ  ی اھچ اجیت رھپ اخومیش السم ناع رکیت

  رضرر اوات  ے اریاو وس ہایس رات ینتک انرھ یھب اقمئ یھت ۔تبحم انرھ یھب یھت

                  ©©©©©©©© 

  یھت رک ریہ دیق ںیم ںویزگرےن راےل نن ڈارئ ںیم ینویےینالر یرایپ متخ اوےن وک اھت رھپ ان  ی رٹسمس

 رھکب اجےن راےل ےھت ۔ رااوں ںیم  ی اوٹسڈسٹن اےنپ اےنپ زدنیگ بس

 اسیئ ایرراپ ےن وخن ااہظر رکن نکیل الکشمت اک ابثع ےنب یگ رک اکس ہک رہ اس  ی رراپ، ےس ااہظر تبحم ںیہن اسیئ

 ۔ او یئگ یاشن تہب اھت ۔ونال ارر نامئ  ی یہیےک ےئل 

اک  یاشن ارر ارمہح  ی ن۔ااحتم ات ےک دعب اعایل اتہک بس رشتک رک ںیکس رٹسمس متخ اوےن ےس ےلہپ  ی اخص

 ۔ین وشر اھت و اوہنں ےن ااحتم ات ےس ےلہپ رتعیج

 

 ے رہ آوفسکرڈ ررڑ ارر ہقحلم ڑسوکں رپ اسولکیئ اسلکیئ بس
ہ
 
ب
 ینویےس امرچ رکےت ر ے رھپ رہ  ںےل رک ےلکن ارر 

رھپ رہ بس وصخمص راےتس رپ زگرے اہجں روگنں رھبے اتالب  ایرکچ اگل کیاک ا ینویےیےک ادنر آ ےئگ ارر وپر

  اج راہ اھت ایاھکین رپ یھب یر ر ے ےھت یٹ ھکین ےھت بس اںیہن

  اگر انب، ر ے ےھت نایاوےت ارر رہ بس ان وک  ںیہن ابن ےنہک ےس اناس نک املت وکیئ انارے وک ریخ یمیلعت
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ے ااسنن ےک سب ںیم اکش

ی

ھئ
م

 دیقم نل ںیم ںیم ںویڈارئ و ینتک ابر ڑھچب اجںیئ کیا ناب اتیل ںیم ئاوات رہ اےھچ لپ وک 

   ںی اک ہصح نب اجیت امیض و  ںی یہ ںینایرک ول رگم رہ سب، 

  اھکیےن اس ااسحاست وک ےل رک وخن وک نرگلااتف اوےت ن ارمہح

  یھت رر، ریہ ےک اپس یھٹیب ارر اسیئ یھت امر ریہ اکرل ےک رس رپ اتکںیب رہ

ےن  نارر اعایل رک ےک نرر اج ر ے ےھت ےلہپ اکرل اسیئ ڑسوکں وک رنیگن وک الچےت امرٹسچن  ی ںاسولکیئ بس یہ رہ

 اگلیئ سیر

  یھت ریہ ھکیاو رک ن یےک اسھت ڑھک ناعایل ےن ارر رہ اںیہن اریاکرل ارر ر رھپ

                    ©©©©©©© 

نھک سج  اسیا وکیئ اھکیےن اےنپ اپ وک اگنھکال ن ںیم یھت کیےس ا رہم دخا ےک انبےئ وخش تمسق ولوگں ںیم یڈیل

  او وجاب  ے ںیہن ایےن ےھجم ربابن رک ن

 وھچڑا ومت رپ ربص اک نانم ںیہن ےن ان  ی  ررقر رتق رپ رتصخ او ےئگ ںیموشرہ اےنپ زیزع ےریم

رھک رک ہتپ اتلچ  ے اهلل ےک دنبے وخش اوں ےگ و  ولخمق وک رایض اس  ی ہیاوں  رک یتکس دخا وک انتک، رایض ںیم

  او راہ او اج ا ارر رہ کیھٹ اک کیھٹ نایآر لمکم زدنیگ ےیل ےرہ وخش او اگ ریم انیقی
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اتہک  ے  نایاوں رگم، آر ںیہن میظع ںیم ےتہک  ںی امں او ا ےسیک ےن اجن ایل اوں ںیم امں ےس یتہک اب اینپ ںیم

  لک ااثہث  ںی ےاافلظ ریم ہیےک  نایاوں ارر آر امں اک اٹیب ابتمہ ارر میظع کیا ںیم

 ےن اہک ںیم اج اتکس  ے اسیئ وسحمس ایک اج، اتکس ریہ ایک ںیہن نوج ایب رک یتکس  ے رہ زابن ںیہن رکیت الکم اخومیش وج

  وسحمس رک ا ہااتہ اوں ںاخومایش یہیوھگم رھپ رک،  ن ای

 کیا انھجمس، ےک ںیم اوں وخن وک کیھٹ رفس  ے ارر اس ےک ڑپاؤ، ےس زگرےت الکشمت اک اکشر اویئ زدنیگ اریر

 رطف شیپ ارر رفنت وک اس  ی این ےن تبحم وک رسن ڑپےن ںیہن  ے ہک ںیم وخیش ہیےھجم  ااھچ ااسنن اوں نکیل

 تخس اجن ڑل ی ںیم راوں یگ ڑبیتھ اےگاوں رگم لسلسم  وطر رپ زمکرر او ریہ . زجابیتیرکےن ن ںیہن دقیم

  ںیہن وھبیتل قبس ںیم ہی ے  ےن ربف رپ ارت ا ڑچانھ اھکیس اوں ںیم

  انلکن ہاےیہ ےک ےیل بجع  ے ےھجم لیصفت یسیک :ن ایاکرل

 ےک دعب ںیم یےک ڈرگ ابت ےلہپ ےس ےط یھت ہیرپ لپ انب رک زگر اجؤں اگ  ایاس نر اتہب  ے ںیم ںیم ایسج نر نھک

  ےگ ںیےگ لم رک زبسن. رک امام رہم  ےک رھگ ٹفش او اجںیئ ناعایل

وج رہ  رہ اڑان رضرر آڑرں یگ رگم ںیم رشدنمہ ابت ںیہن وکیئ ہیےاڑےن اک رراج ںیہن ےطخ ںیم ے:ریمارمہح

ےک رہ لمع ےک ناومں  ۔وجزدنیگ راوں یگ اےنپ آامسن التش رکیت روتعسں ںیم  ی ااسنن وک قح  ے زدنیگ

 رفرتخ اوات  ے
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امام وک ےل رک وج  ایےن اس ےک  نھک مک اوےت اپ و ںیم اجعم راضتع ھجم رپ یلھک  ی تےن دصقمایح ::ںیمن؛اعایل

اھبگ نرڑ  وخن فیلکت اوں و وساتچ اوں ضعب نہعف مہ اےنپ ےیل اتھکیڑم رک ن ےھچیپ رکات اھت اب ںیم وسحمس ایک  ںیم

وسےتچ مہ بس  ںیہن ےقیرتک رکےن ےک رط رگم اںیہن  ںیآوسن ےنہب ےک اہبےن التش رکےت   ںی رک ےتیل ایھٹک

 ہیےافدئہ ںیہن اک وکیئ ےنھکین  ے اب ےھچیپ ایاپ لیاب وخن وک تہب دبت ۔ںیم اوےت  ںی اظمل اےنپ ےیل نہایےس ز

 ۔اجن ایل

               ©©©©©©©© 

 راہں لٹش اکک ںیم یھت یزررروشر ےس  اجر ںایرایت  ی یاشن ایہہک ن ےک اکرڈ انبےن ےک ےیل یرہم ےن اشن یڈیل

  ادیوھچاٹ اس اگل رھگ رخ کیا نرونں ےک ےیل

ے اینپ اٹیب ا،امرٹسچن وک ااھٹگ رک ولں ریم نل ہااتہ  ے اسرا رباطہین اریم ےس ےلکن و بس اہھت الہ رک اس اک  ننہل وک بی

  ںیاابقتسل رک

 رسزبس اشناب ر ے زدنیگ  ے اتہک ان  ی ےک نن وپنا اگل ا ہایتہ یاشن ارمہح

 اک ادتبا اکرل ےک ڈاسن، ےس اوا ےلہپ تہب ااھچ ایک اپریٹ رھک یل ےس متخ اوےن ےس ےلہپ اوہنں ےن اپریٹ ااحتم ات

مت رپ  رطف ااشرہ ایک اک احل بس سنہ، ر ے ےھت اکرل ےن بس  ی نےک دعب اعایل ی اشنرھپ ڑگنلا نب رک بلطم

  ےگ ںیسنہ ےسیرھپ ولگ ا

ۂر رےاگ اعایل ےھجم

ی
ج

  آھکن امر رک اہک ےن یھب نات
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 ارمل اسلکیئ اوےت  ںی ررینش ڈرب ایگ ںیم ےاگ ا اگ راہ اھت  ےک رھپ ےس  اہل ادنریھ ،زیڈرم اجب، راہ اھت  اشہ ر اسیئ

رتق  ے ےلھچپ نررازے ےس  ایھب ےک ےیل نرھپ رگا، رک اعایل ،ایاج، رہ اج رھپ آ ہیوک رگا رک  ناعایل ایالچات رظن آ

 سب وشرہ  وھگڑے ںیم ہنامشر او، اگ  اھبگ ولکن رھپ ہن دگےھ ںیم

  ےس رشدنمیگ امشر او اگ رہ یھب ںیم

ےک وشمرے رپ وخش، او  یرک ول اب رہ اشن ی ے و پچ ہاپ اشن زگارین زدنیگ ےن اکرل ےس اہک ایھچ ناعایل

  ےک ادنر ادنر دصےم ےس رم اجےئ یگ ارر رہ اسھٹ ڈنکیس ےس او یگ یزہشان یسک یاشن یراہ اھت امتر

  رھپ ےتسنہ ارر اسنہےت ر ے نم اغبئ او یئگ کیا یسنہ و ےسیج  ی اکرل

  الب ےس اکرل  ی رم اجںیئ ںایوس زہشان اجن وھچٹ اجےئ یگ یااھچ دلج یھب ہی

 ےن اہک کریوھچڑ نر ےگ ڈ یھب امرٹسچن وھچڑ نر ےگمت رباطہین مت

 راتہ وفرا وبال ےھچیپ ںویک یھب وھچڑ نے اگ۔اسیئ یھب ن ای انیہن ہہک ن ہیےاب

 اہک و مت اس ےک دنکےھ رپ نگ رھک رک  ولہکا نر ےن و ںیہن اس

رانھک  نایرک ا  ے  نایرطح ےھجم  یرکات اوں  اکرل ےن اہک مت بس ےن رب وگیئ نشیپ بس ےک ےیل یھب ںیم اب

 آ اجؤں اےنپ وچبں ےک  ام اکرل روھکےگ اینپ ےس ںیم ناع رکر ےگ ںیہک ہیےگ  ںی ام ےک نررے ڑپا، رک ےریم

امترے اپس بس او اگ  یگ اپس ےل اجںیئ ڈارٹک ےک اسفنین ںایویب یاکرل اہک، رکر ےگ امتر ٹیاہرٹ وک وس ٹیوس

  رگم اکرل ںیہن
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 رصف اکرل لچلہ ےک ےیل نکیل اوں یگ شیپ رےنہ ےک ےئل تہب رضررںیت زدنہ

اکرل  سج ںیم یھت اپریٹ اجےن رایل یرطف ےس ن رہم اسنانھ اشرٹل  ی یڈیل اریےس  اےلگ نن ارمہح وک ر اپریٹ

  وکشش  ی ےنسھگ  ی  ےک ٹھگ آپ ںیم ےن ڑل ی

ےک  ،ایوک اکل رک ےک اتب ن اریےن  ر او  اتکس  ے رگم اسیئ یھب اسیاوےت ہک ا انےک بس ریح آپ ایک کیم اسیےن ا اس

 ےن اکرل وک اہل ےک نررازے ےس اتلچ ایک اریاکرل آ راہ  ے ر

 کنل ہاےئہ امہرے جیپ ےن لمکم رک ایل اخومش او اجات  ے  جیپ  رمات ںیہن ر ارل ایپ رمای)

ج

ی
ئ

ےس  سج اک لمکم رای

 (ہیرکش ںیرک احلص

 ہیارر  ےیارر اہل ےک نرتخ رپ اجس ن رچا ےیل امتےک اسھت لم رک اس ےک اغیپ نیےن  ا اریےس ےلہپ ر اپریٹ

ےن ارمہح ےک رس رپ راھک ارر  اری. اتج وھپولں اک رتہب تہب اوجناےئ ایک ںیم اپریٹ یھت وخاشہ یھب  ی ناعایل

ےک رس رپ  کیا ارمہح ارمہح وک رہ اتج یسک ہحارم  آراز وگےنجن ںیگل اب بس اہل ںیم یابدنھ ن آوھکنں رپ یٹپ

 ےک رس رپ راھک کیا اکھت رک اتج یسک ارخ اکر اںیہن یھت ںیہن رےک رس رپ رےنھک ےک ےئل ایت کیا رانھک اھت ارمہح یسک

ہن ےل اڑ ا اشرٹل ےن  وجڈرن یہ ااتج اس ےک رس رپ  راھک، اھت ریم ےس الچیئ وخیش نیاو ا ناہل وجڈرن اسیج اریم

اوا اھت، اب ارمہح وک  ااھٹ رک لمکم ایک ےن ڑکٹرں ںیم ںارر  اس وک دنپرہ ڑلویک ریوصت یتہب ڑب  ی ناعایل ایہہقہق اگل

  یھت رکین لمکم ریال ےک وصت یابر یان ےس  رہ بس ڑکٹے ابر
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ز وبحمہب او یگ  ی و ن ای رک اپیئ رتق ررقر اھت ہک اےنت رتق  ک ںیہن  ںیم اس

ی
ئ

ارمہح  ےن تہب کنت ایک ںڑلویک وھپئ

ےس  اہک  اریارمہح ےن ر ایےن ارام ےس نے ن ا،ریر ےک اپس آیئ اریبس ےس رھپ ر تنم وخاشدم رک ےک امگن ریہ

 لمکم رک یل ریوصت  ی نےس اعایل یارمہح ےن دلج رھپےرضررت ںیہن ناع  ی او ںیہمت رطح یتگل مت ےھجم ناع  ی

  ایگ ایارر ارمہح وک اہل ےس  ابرہ ےل اج اجبںیئ ںبس ےن اتایل

ے او ےک ںیہن مت اےس ڈوھڈن اکنیتل  ںی ےتھکیرہمہ ن ناعایل ےک ےھچیپ کیاسرے آےنہ ےھت ارر ا تہب

ج

ی
 
ہ
 آ
ی
 یھب ے

رہ بس  یھت لمکم رظن آ ریہ ےھت نج ںیم یہس نیت یسیج یٹنویچ ںیم یسک وھچیٹ ںیم یسک ومیٹ ںیم ےھت یسک بیجع

 نے نر یہ رہااش اہک او وکیئ ناہک اعایل ںیم ارر رس وگیش یےک اپس ےس زگر

ارمہح اک رس دنلب ر ے رھپ رہ  امر نے ات ےک اےنت اسرے ولوگں ںیم نل ہااہ ےک اوےل ےس ریپ اک یھب ناعایل

 ےس او ینار نامیو ا ےک پچ اج ا ڈوھڈن ا یھبک ایرکسما

وکن اس وھکےل سج  او یئگ یڑھک نرھپ بس ےک نرایم ےک اپس اجےن یگلےںرک ےک بس آونیئ کیا کیا ارمہح

 یھت تہب وغر رک ریہ لمکم گل ریہ  رہ سج ںیم ایےگل ریہ ارمہح تہب یبمل ںیم

 رہ دنلب آراز ےس وبیل ایےن ےھجم لمکم رک ن ناس ےن وسہا اعایل رہ لمکم یھت سج ںیم ایرپ اس ےن اہھت رھک ن کیا

 نلمکم سکع او اعایل امت ریم ےس الچیئ رہ وخیش رکسماات اوا اسےنم آ ایگ نو اعایل ایگ اھکیبج ن ن ے اعایل اس ںیم

ارمہح ےن  مت  ےس  لمکم اوں ارمہح رہ رطف رکسماٹہ یھت ںیم ارر اہک اےگ ڑباھ ارر ارمہح ےک اسھت ڑھکا او ایگ

 ۔وبل یکس ظفل ںیہن کیدشت ذجابت ےس ا اھکیرکسما رک بس وک ن
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  رگنن ومڑ رک  اس ےس  اہک یھت رہ زرا اس اس ےس اےگ ڑبھ یئگ نرپ امگن  ے اعایل اس تقیقح ےھجم

 اجےئ ارر اس رپ اھچنرر او اجےئ اھکیےس  ن رےن اےنت ایپ ناعایل

ج

ی
ی

  ےک ارمہح اک نل ہااہ رہ وس وھپل ی

 ایرفض  ے رہ اس ےک اپس الچ آ اےس تبحم ریم مت

 اوےن نرں یگ اضق ںیہن یھبک رفض وک ںیم اس

                ©©©©©©©©© 

انس،  نر راوں ںیم ںاہک ای ںیم ںوسیراسپ ن جس ایگ لٹش اکرک ہلیم یھب نیےک رادل نیا اریارر  ر آ ےکچ  ںی نانا

  وموجن  ںی ںیم بیرقت  ی ینویارر اب بس امرٹسچن  یئگ ین

  ے وحہلص وجاں یتگل وھچیٹ یاوےن اک ااسحس ااسحس اوات  ے رھپ دنلب ہتفاینن بج ازعاز  اسیا کیا

 ےیل اہھت ںیم ںایارر  اکرل ڈرگ اریےنہپ ر ےلگ ںیم لڈیم وگڑل

  ےن اسیئ زیارمہح اشہ ر ناعایل

ے ںیہن ھچک یھب ےس یتمیق ملع

 
می
ج 

ےمہ 

ي 

ے

ج

ں

ئ

ی

 اسھت الچےئ کیرہ ا  ںی 

  بس تہب وخش ےھت  کش ںیہن رپ وکیئ رفتیص ارر ملع  ی ںیہن اثریم  ی ملع یسک ارر

 ارر نشج اک اسامں اھت یااجدہار  ی رکسماوٹہں
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سج  رظن آےن یگل بس اس رےتس ےک انکرے ڑھکے ےھتاہجں ےس رسخ اکر وک آ ا اھت۔ارر رہ نرر ےس آیت رہ

 ارمہح ارر اےگ ناہل ننہل یرپ رظن آ راہ اھت اس ےک اسھت نانا  ی رپ امام رہم اک زہشانہ اھٹیب ٹیس یلھچپ  ی

اےس   ے ارمہح یھب راکر ےس لکن رک ارمہح وک اہھت اھتےنم ےک ےئل ایت نوشر ااھٹ اعایل ںیم اضیف ےک آےت یہ ان

 ے  ،ایال ےناھکیہگج ن رطف اج راہ  ے رہ یھجمس یارمہح اک اہھت ڑکپ رک نررس ن ے اعایل راہھت ڑکپاےن ےک ےئل ایت

  ن؟وک اتزہ رکےن آےئ او اعایل نای۔۔مت سک  یھت اویئ یاشن اہجں ان  ی

 رہ اےس الان رہ وخاب اتب اکچ اھت ۔ یھت رضررت ںیہن وک االگ وسال رکےن  ی ارمہح

 ۔ ڑپے یگ دمن رکین یےک ےئل امتر وبڑاھ او اجؤں اگ و ےھجم اتھچپ ا ڑپے اگ وھگڑے رپ ےنھٹیب ےن اہک اھت بج ںیم مت

 ریہ  ک رکسمایت رین ارمہح

  ہااتہ ارمہح اتھچپ ا ںیہن ںیم اہں

 ارر اےگ ےس اگلم ڑکپ یل دمن  ی ںیم اس اک ےنھٹیب  اےس وگڑے ےک اپس ےل ایگ رھپ

   ے وج ارسا میظع قشع

  نرونں اس ےک رازنار  ںی ہی

   ے یتیملق ررک ن اینپ اافلظ رپ تنب دیمح یان آرخ ارر

 ےن نااتسن ااکفر ںیم  ی لمکم
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 رمای.ےےرمایےرااتسِنے

  رپ اقنر  ے نولاات  ے رہ رہ زیچ رتبیت وج ظفل ااترات  ے اںیہن دخا ےک ےئل  ںی فیرعت بس

 ےبکش

 متخ_دش 

 

 

 

 

 



دیمح ااز ۔ ریمس    رمای  

Posted on Kitab Nagri 

http://www.kitabnagri.com/ Page 1027 

م

ي ك
عل

 االسم 
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