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 انول: تبحم روگ ےہ اجانں

 رارٹئ: دسر  خی

 

1طسق ربمن   

 ۔

 ۔

اہک۔۔۔ ارامن ںیم ےن یھبک مت ےس ھچک ںیہن اماگن۔۔۔۔ یھبک ھچک ںیہن  

ںیم افُف کت ںیہن اہک۔۔۔۔۔ رصف مت ےس تبحم یک۔۔۔اہمترے رہ متس وک ربداتش ایک۔۔۔۔ دبےل  

یگ۔۔۔آج ھچک امگن ریہ وہں۔۔۔۔۔ یھبک ھچک ںیہن اموگنں   

 "اکس رہچ  رت اھت اےکس آوسنؤں ےس۔۔۔"

 ۔

"  ےہ لک اٹ

 

ٹ

 

من

 

ٹ

 

ن
  مئ  ر  یل اجان۔۔۔۔ روز ا ک یہ ناوبرنش وت ںیہمت رکواان یہ وہاگ۔۔۔ڈارٹک ےس ااپؤ

 ن ےک گنت آایگ وہں۔۔۔۔۔

 "ہصغ ایکس آوھکنں ےس کلھچ راہ اھت"
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   اٹ  یتک وہں۔۔۔ وک ارامن ریمی رطف دوھکی۔۔۔۔۔ ارامن ںیم ےسیک امہرے ایپر یک اشنین

۔۔۔ ںیم ےسیک اجن ےل ولں ایکس وج ایھب کت اس داین ںیم آای یھب ںیہن  

 "اس ےن اےنپ ٹیپ  ر اانپ اہھت رھک رک اہک اھت۔۔"

۔ارامن۔۔۔ھجم ےس ہی وخیش تم ونیھچ۔۔۔ ںیم اہمترے اہھت وجڑیت وہں۔۔۔  

 ....What's Wrong With You Zoya ایپر یک اشنین۔۔ 

ےس چیھب ںیم آایگ۔۔۔   ہی بس اہکں Come on ۔۔۔۔ےھجم وکیئ دیپسچل ںیہن اس بس ںیم  

 .....And That's Final اور لک مت اج ریہ وہ اوبرنش ےک ےیل۔۔۔۔

 ارامن۔۔۔۔ اہمترے ےئیل اس وصعمم اجن یک وکیئ تمیق ںیہن ےہ۔۔۔  "

     ....NOW Happy ںیہن ےہ زوای۔۔۔۔۔

 ۔

ےہ وسےن اج راہ وہں ںیم۔۔۔۔ اور ےھجم حبص رضوری اکم  ر اجان  

 ۔

 اشدی یک زعت ریھک  So Called ارامن آج ںیہن۔۔۔ ںیم ںیہن ہشیمہ امہری اس"

   ۔۔ۓآ آج ںیہمت وہج اتبین وہیگ۔۔۔۔ ویکں ںیہن اچےتہ ہی ہچب اس داین ںیم

   اگ۔۔۔ ۓاہمترا اجیم رخاب وہ اج

اگ۔۔۔   ۓرخاب وہ اج ےہ و  اجیمارامن کلم وج رہ روز ا ک یئن ڑلیک وک اےنپ رتسب  ر الات   

 ۔
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" ہتش اشلم اینپ زدنیگ اہں الات وہں۔۔۔رکات وہں اٹ مئ اپس۔۔۔۔ںیہن رک اتکس ںیم ہی ا ک اور ر

 ںیم۔۔۔۔۔

 اور وےسی یھب تہب لیھج اکچ وہں اس اشدی ےس ںیم۔۔۔۔

 ۔

" ک ویکں ارامن ایک یمک ر  یئگ یھت ریمے ایپر ںیم۔۔۔  رہ روز اہمتری رش

 

ٹ
 س
لپ

 رک ںیم ےک اشنن دھکیسٹ  ر 

 لیھج ریہ یھت۔۔۔۔

 اور آج مت ےس ھچک اماگن وت مت ےن اواقت داھک دی۔۔۔ 

 اےنت رگے وہےئ وہ مت۔۔۔۔   

  ا ک ایک اھت۔۔۔ ای رھپ ےسیپ ےک رغور ےن مت ےس و  بس نیھچ ایل ےہ۔۔۔۔سج ےن ںیمہ

 ۔

 "ارامن اک اس  ر اہھت اھٹ ایگ اھت۔۔۔۔"

یھت۔۔۔۔ امرو ےھجم۔۔۔۔۔ ہی رصف ا ک آرخی زیچ ر  یئگرک ویکں ےگ ااھٹؤ اہھت   

 دانھکی اچیتہ وہں اہمترے رگےن یک دح۔۔۔۔

 "زوای۔۔۔۔۔ںیم گنت آایگ وہں۔۔۔۔ سب ںیہمت اوبرنش رکواان وہاگ۔۔۔۔"

 ںیہن رکواں یگ۔۔۔۔۔

"   رکان وہاگ ہی ہچب ای۔۔۔ کیھٹ ےہ۔۔۔۔ںیم اس ےچب وک اانپ انم ںیہن دواگن۔۔۔۔ںیہمت ہلصیف

 ای۔۔۔۔"   "
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ورس۔۔۔۔۔ ںیہمت الطق رپیپز  ر اسنئ رکےن وہں ےگ۔۔۔۔

 

 ای ڈائ

 ایک اہک مت ےن۔۔۔۔ "

"  اہمترا ےہ۔۔۔۔رپیپز و  ےھجم دوابر  درھاےن یک اعدت ںیہن۔۔۔۔اوبرنش رکواان وہاگ ای الطق ہلصیف

 "ڑپے ںیہ۔۔۔۔

"  د وک اس اظمل یک وبظمط رگتفزوای ےن ا ک زور دار ڑپھت اےس امرا۔۔۔۔۔اور اےلگ ےحمل۔۔۔۔اس ےن وخ

 "ںیم دیق اپای۔۔۔۔

 "ےھجم رفنت وہ یئگ ےہ ارامن مت ےس۔۔۔۔۔

 "اہمتری رجآت ےسیک وہیئ اہھت ااھٹےن یک۔۔۔۔۔"

 ےھت۔۔۔۔۔"

 

 "اس ےن زوای ےک دوونں اہھت دویار ےک اسھت اگل دیئ

 ارامن۔۔۔۔۔۔

 اےس ایپر ںیہن اتج راہ اھت۔۔۔اس و اور اےکس بل دنبھ ےئگ ےھت۔۔۔۔اس اظمل ےک تخس وبلں ںیم۔۔۔۔

  اےکس وہںوٹں ےس وخن ےنلکےک اس وبےس ےس رصف زسا دے راہ اھت اینپ ویبی وک۔۔۔۔اہیں کت ےک

 "گل ایگ اھت۔۔۔۔

ی اسب   یری یھت۔۔۔۔ھچک وحملں دعب تہب اس ےن اانپ رس زوای ےک رس  ر رھک رک تہب رہگ " 

" روہ۔۔۔۔۔اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ےھجم وھچےن یک۔۔۔دور  " 

 "آدنئ  ایسی یطلغ یک وت اس ےس رُبی زسا دوں اگ۔۔۔۔"

 اور اب ہی ڈراہم دنب رکو زوای دنین آریہ ےہ ےھجم۔۔۔۔
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 "ڈراہم اب متخ وہا ےہ ارامن۔۔۔۔۔سب ا ک آرخی رمالح ںیہ۔۔۔۔"

 "اس ےن الطق ےک رپیپز  ر اسنئ رکدےیئ ےھت۔۔۔۔

 ۔

 ۔

   ر  یس اور ڑلیک ےک اسھت داھکدن ںیم ےن ںیہمت ایس ڈیب ہی رہتش ایس دن متخ وہایگ اھت ارامن۔۔۔سج

 اھت۔۔۔۔

 اب رصف ا ک رمس وپری یک ےہ ںیم ےن۔۔۔

۔۔۔۔۔ینعم رےتش ےس آزاد رکےن ےک ےئیل-رکشہی اہمترا ارامن ےھجم اس ےب  

م اجن وک ںیہن امر  یتک۔۔۔۔نکیل ںیم مت ےسیج رھتپ دل۔۔۔۔ وخد رغض ااسنن ےک ےئیل اس وصعم " 

ےہ ایکن۔۔۔۔۔ انم رہشت مت اینپ ان رگل رفڈنیز ےک ےئیل روھک نج وک رضورتاانپ   

 ۔

 ۔

 اور ا ک ابت ارامن۔۔۔۔

۔مت و  ااسنن وہ سج ےن یھبک  یس اےنپ وک اانپ ںیہن اھجمس۔۔۔۔ ""  

 اور ںیم و  وہں سج ےن بس اونپں وک رکھٹا رک ںیہمت اانپای۔۔۔۔۔۔

  ب اہمترا اانپ ںیہمت وھچڑ ۔۔واہں ےس مت بت واسپ آؤ ےگارامن مت نج اواچنویئں  ر چنہپ ےئگ وہ۔۔

اگ۔۔۔۔ ۓاج  
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ےس ںیہمت وکیئ رفق ںیہن ڑپے  ےھجم مت ےن یھبک اانپ ںیہن اھجمس اس ےیل ریمے دور وہےن ہن وہےن

 "اگ۔۔۔

 ۔

 ۔

 "اےنپ ڑپکے ےئیل اور رمکے ےس ابرہ لکن  یل یئگ یھت و ۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

۔یھت۔۔۔۔۔ زوای واجتہ نب ےک اج ریہ وہں۔۔۔۔زوای ارامن کلم نب ےک آیئ   

  ےہ۔۔۔۔۔۔امں ہشیمہ یتہک ںیھت۔۔۔وشرہ ےک رھگ ےس ویبی رمےن ےک دعب یتلکن

  ر امں یک اس ابت  ر نیقی ںیہن راہ۔۔۔۔۔

 امں ےھجم دںیھکی وت اںیہن ہتپ ےلچ۔۔۔۔

۔۔۔۔ د ےت ںیہ۔۔۔ایمں ویبی اک رہتش ومت ںیہن۔۔۔۔اکذغ ےک دنچ ڑکٹے یھب متخ رک " 

 ۔

. 
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 انول: تبحم روگ ےہ اجانں

 رارٹئ: دسر  خی

 ۔

2طسق ربمن   

  ےک ےیل۔۔۔۔۔ارامن اور زوای اک روم ےسج ھچک دری ےلہپ زوای وھچڑ یئگ یھت ہشیمہ ہشیمہ

 ۔

 ۔

ک وہات راہ اھت۔۔۔۔ ر ادنر رات ےک نیت جب رےہ ےھت اور روم اک درواز  انک وہا اھت۔۔۔۔ اور لسلسم ان

  ےس ابرہ یڑھی زالزہم وک اےنپںیہن لم راہ اھت۔۔۔ھچک انزابی آوازںی ابرہ آریہ یھت سج ےس وکیئ وجاب

 امکل ےس اور رفنت وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 "ارامن ےبیب۔۔۔اوھٹ دوھکی وکن ںیمہ اس وتق ڈرٹسب رک راہ ےہ۔۔۔۔۔"

 ۔

" ایپر رک  ور وعرت ےس وپری رات  ان راہ اھت  یس اارامن وج ےلھچپ ھچک ےٹنھگ ےس اینپ ویبی ےک اجےن یک وخیش

 ےک۔۔۔۔۔

 ۔
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" ں کت ےئگ ےھت۔۔۔۔ااشیم ےک اہھت وج ارامن یک رمک ےس وہےت وہےئ اےکس رس ےک ابول  

اھت۔۔۔۔ اس ےن ارامن اک رس اینپ رگدن ےس اٹہ رک اےنپ رہچے ےک اپس ایک  

  انک وہےن یک  روا  ۔اور انب دروازارامن ےن ویہ ٹسل اور ایپر ےس اےکس وپرے رہچے وک وبہس دای اھت۔۔

  اھت۔۔۔۔ےیک رھپ ےس اےکس وہںوٹں ےن ااشیم یک رگدن کت اک رفس ہہت ایک

 ۔

 دوونں یک الؤڈ آوازںی دروازے ےک اس اپر یھب اج ریہ ںیھت۔۔۔۔۔

 "درواز  رھپ ےس انک وہا وت ارامن ےصغ ےس ااھٹ۔۔۔۔۔"

 "مہ اجبےن دو وج یھب ےہ۔۔۔۔۔"

اورھ چنیھک ایل اھت۔۔۔۔ااشیم ےن رھپ ےس ارامن وک اینپ   

 "دوونں رھپ ےس ایس ٹسل۔۔۔ایس نشیپ ںیم وھک ےئگ ےھت۔۔۔۔"

 اور اب ےک درواز  تہب زور ےس انک وہا اھت۔۔۔۔۔۔

" اتل ےہ۔۔۔۔ارامن اینپ ٹنیپ نہپ ےک رشٹ اہفل نہپ ےک ےصغ ےس درواز  وھک  

۔۔زالزہم ارامن یک احتل دھکی رک اینپ آںیھکن ےچین رک یتیل ےہ۔۔ " 

" آپ وک ڈرٹسب ںیہن رکان اچیتہ یھت و ۔۔۔۔۔ رس  

" ۔۔۔ارامن اک ےصغ واال رہچ  دھکی رک زالزہم ربھگا رک پچ رک یئگ یھت۔۔ " 

  یتک یھت۔۔۔۔  دہعف وہ اجؤ۔۔۔لک ےس اٹ مئ دھکی ریہ وہ۔۔۔  ایسی ایک ارمییسنج یھت وج مت ااظتنر ںیہن رک

 مت ےھجم اہیں رظن ںیہن آؤ۔۔۔۔۔

 ۔
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 ۔

"  " رکےن اگل اھت م  زالزہم  رر وہ رک آےئگ یھ۔۔۔۔۔۔۔۔ارامن درواز  دنب

۔۔زوای ڈیمم اک اڈیسکیٹن وہ ایگ رس لک مہ وخد ےلچ اجںیئ ےگ۔۔۔ ایھب اتپسہل ےس اکل آیئ یھت۔۔

 ےہ۔۔۔۔۔۔ 

   ںیہن ںیہ وت مہ یھب ےلچ اجںیئآپ وک اتبان امہرا رفض اھت۔۔۔۔ مہ اہیں زوای ڈیمم یک وہج ےس ےھت۔۔۔و

 "ےگ۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 "ارامن وک ویہ اسنک وھچڑ رک ڈیم واہں ےس ےلچ یگ یھت۔۔۔۔"

 ۔

فف اسہقب ویبی ےس
ف
۔۔۔۔۔رکش ےہ اجن وھچٹ یئگ اہمتری ویبی ےس۔۔۔۔ا " 

 ۔

س وک وخد  ر اورھ رک وبال اھت۔۔۔۔

 

ٹئپ

 

ش

 ااشیم ےن 

۔۔۔۔ارامن انب ھچک ےنس اینپ رشٹ ےک نٹب دنب رکےن گل ایگ اھت۔  

 ۔

 ے ںیمہ رفق ںیہن
ن

 

پ
 
ج
ڑپان اچےیہ۔۔۔۔ںیہمت رفق  ارامن۔۔۔  مت یہی اچےتہ ےھت ان۔۔۔اب و  رمے ای 

 ںیہن ڑپان اچےیہ۔۔۔۔۔ 

 ۔
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۔۔ وک لچ ےھ  اتات وھچڑ رک۔۔۔۔۔ارامن اینپ اگڑی یک اچیب ڑکپ رک اس رمکے ےس ےلچ ایگ اھت۔۔۔ااشیم  

 ۔

 ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ۔

 ۔

 ایکس  اےس ہتپ  ات آ ر نش  رٹیھ ںیم ےہارامن ےن اتپسہل چنہپ رک رنشپیسی ےس زوای اک روم ربمن وپاھچ وت

 ویبی۔۔۔۔۔

 و  دلجی دلجی ےس ایس ڈارئنشکی ںیم ایگ اھت۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 اپس ےک ڈارٹک و  وت ۓ آابرہ تہب دری ااظتنر رکےن ےک دعب  ب ڈارٹک روم ےس ابرہ آےت رظن

۔ایگ۔۔۔۔ " 

"  یھت۔۔۔۔۔و  دوونں کیھٹ ںیہ

 

ٹ

 

ن

 

۔۔۔ ڈارٹک۔۔۔ریمی ویبی۔۔۔  و ۔۔۔۔  ریئگپ  

 ۔

۔۔۔۔۔ۓوسری مہ آےکپ ےچب وک ںیہن اچب اپ " 

 ۔

 ۔
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 "ارامن اپس ڑپی رکیس  ر ھٹیب ایگ اھت۔۔۔۔"

 ۔

 ۔

" ۔۔۔۔۔۔ۓیہی وت اچاتہ اھت ںیم۔۔۔۔ہی ہچب اس داین ںیم ان آ  

 رھپ ویکں اانت درد وہ راہ ےہ اہیں۔۔۔۔۔

" ۔۔۔۔اس ےن اےنپ دل  ر اہھت رھک رک اہک اھت۔۔۔۔اہجں اےس اب درد وہ راہ اھت " 

 ۔

 آؤ ےگ  ب اہمترا وکیئ اانپ ںیہمت ۔ ""ارامن مت نج اواچنویئں  ر چنہپ ےئگ وہ۔۔۔۔ مت واہں ےس بت واسپ

اگ۔۔۔۔۔۔۔ ۓوھچڑ اج " 

 ۔

 زوای ےک ےہک ظفل اےکس اکونں ںیم وگجن رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

" ۔۔۔ۓےکپ ےچب وک ںیہن اچب اپوسری مہ آ "" 

 ۔

 ""آج ھچک امگن ریہ وہں ارامن۔۔۔۔یھبک ھچک اور ںیہن اموگنں یگ۔۔۔۔""

 ۔

 ""ارامن ھجم ےس ہی وخیش تم ونیھچ۔۔۔ ںیم اہھت وجڑیت وہں۔۔۔""
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 ۔

 ۔

"  ےہ۔۔۔۔۔اور واہں ےس  ات اجات ارامن اےنپ ہنم ےس اہھت ااھٹ رک ےشیش ےک اس اپر زوای وک داتھکی

۔۔ےہ۔۔۔ " 

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ایلگ حبص۔۔۔۔۔۔۔۔

 ڈارٹک ریمی ویبی وک سک روم ںیم ٹفش ایک ایگ ےہ۔۔۔۔ 

 ۔

 رٹسم کلم آیکپ ویبی وت اج یکچ ںیہ۔۔۔۔۔

 ۔

" ۔ ا ک رُبا وخاب چس وہ اجات آپ بت ایک رک ےتکس ںیہ  ب آپ اک بس ےس یھا ڈر آپ اک وخف۔۔۔

 ےہ۔۔۔۔ 

 ۔

 ۔
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 ولوگں ےن اجےن ےسیک دای ںیہن ہی ںیہن وہ اتکس۔۔۔۔ لک رات وت اےس یہی وھچڑ رک ایگ اھت۔۔۔۔ مت

 اےس۔۔۔ 

 ۔

"  ای اھت۔۔۔اس ےیل مہ ےن آپ وکرس ایکن دض یھت اجےن یک۔۔۔۔ اور اوہنں ےن آپ ےس الیقلعت اک اتب

 "اافنرم ںیہن ایک اھت۔۔۔۔۔

 ۔

ںیہن اچےیہ اھت۔۔۔۔۔ ایگ اھت۔۔۔اےس رات وک اجان یہ ارامن ڈارٹک اک اکرل وھچڑ رک لچ ےھ وہ  

 و  اس اتپسہل ےس اخیل اہھت واسپ ولٹ ایگ اھت۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔

 رگم اوسفس ےہ اجانں۔۔۔۔۔**

 **بجع اس وخف ےہ اجانں

 ۔

 ۔
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 انول: تبحم روگ ےہ اجانں

 رارٹئ: دسر  خی

3طسق ربمن   

 ۔

 ۔

۔۔اےس اتپ  اےکس ن ری ںیہن س  اتکس۔۔۔۔۔و  اجیتن ےہ ںیمزوای ےھجم وھچڑ رک ںیہن اج  یتک۔۔۔۔یھبک ںیہن۔

 ےہ ریما۔۔۔۔۔۔

 ریمی وشان ےھجم وھچڑ رک ںیہن اج یتک۔۔۔۔۔

 ۔

" اگلےئ  ڑسک  ر اینپ اگڑی ےک اسھت کیٹ ارامن ےن  ب اینپ وسس  وہیئ آںیھکن وھکںیل وت وخد وک ا ک اہنت

 ایس روڈ  ر اپای۔۔۔۔۔۔۔

" 

ہلگ وکش  اےس اید آراہ اھت۔۔۔۔۔ زوای یک یہک وہیئ رہ ابت رہ " 

 ۔

""  ایپر ےس ےھجم وشان اہک ارامن بس جنیچ وہ ایگ ےہ۔۔۔۔ںیہمت اید یھب ےہ آرخی ابر مت ےن بک

 ""اھت۔۔۔۔ 

 "اےس رہ ابت اید آریہ یھت۔۔۔۔۔اور ایکس آںیھکن رھپ ےس من یھت۔۔۔۔
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 "ںیہک ںیہن اج یتک مت۔۔۔اجاتن وہں ںیم۔۔۔۔۔"

 ۔

 یک  اراٹرٹ رک ےک اےنپ نشنیو  اس روڈ ےس اھٹ یڑھا وہا اھت۔۔۔۔۔ اور اینپ اگڑی وک ا ک ادیم ےک اسھت

۔۔اس رھگ اہجں اس ےن رصف آوسن رطف ومڑ ایل اھت۔۔۔۔اےس نیقی اھت ایکس ویبی رھگ  یل یئگ وہیگ۔

 ےھت اینپ ویبی وک۔۔۔۔۔

 

 اور دوھےک دیئ

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ***۔۔۔۔۔۔۔۔کلم نشنی۔۔۔۔۔۔۔**

 ۔

 زوای۔۔۔۔۔۔زوای۔۔۔۔۔۔ 

"  ے ادنر اھبگ آ
ن

 

کپ
 اھت ای اھت۔۔۔ دیساھ اےنپ روم یک رطف ایگارامن اینپ اگڑی وک نشنی ےک ابرہ یہ انب الک 

 و ۔۔۔۔

 ۔

 "اور اےس اسےنم اینپ ویبی رکسماےت وہےئ رظن آریہ یھت۔۔۔۔

ڑ رک۔۔۔۔۔ںیم اجاتن اھت مت ںیہن اج  یتک ےھجم وھچ  
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۔اھچیئ متخ وہ یئگ یھت واہں ےس۔۔۔ارامن ےن ےسیج یہ اس اینپ ابوہنں ںیم  یرےن یک وکشش یک و   ر  

 ۔

 ۔ زوای۔۔۔۔۔۔

۔زوای امی وسری ںیم رجک انب راہ۔۔۔ںیہمت رہٹ رکات راہ امی وسری وشان۔۔۔۔  

 ںیم ںیہن س  اتکس اہمترے انب۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ا ک اور ی وک زلیل ایک اھت اس ےن اور ھچک دری ےلہپاہجں ھچک ےٹنھگ ےلہپ اینپ ویبایس روم ںیم ےھٹیب و  رو راہ اھت 

یس رمکے ںیم ھٹیب رک اب و  رو راہ ڑلیک یک ابوہنں ںیم رات زگار رک ذماق انبای اھت اینپ ویبی اک۔۔۔۔ا

 اھت۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔ واسپ آاجؤ زوای۔۔۔۔ 

  وبل راہ اھت و  م  ااکس ومابب  ل ےن گل ایگ اھت۔۔۔۔۔دنین ںیم

 ۔

 ڈگ امرگنن رس۔۔۔۔

 حبص وہیئگ۔۔۔    
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 ارامن ےن ومابب   ر اٹ مئ داھک اھت۔۔۔۔۔"

 رس دس جب رےہ ںیہ۔۔۔وسری افر ڈرٹسسنب۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ۓںیم آسف ںیہن آراہ۔۔۔ےھجم  یس یک اکل ان آ  

ںیہن۔۔۔۔۔ںیم دعب ںیم۔۔۔۔  اہک اھت۔۔۔۔وکیئ ابت ر رس آپ ےن زوای ادمح یک اافنرنشیم ےئلیک  

۔۔۔۔ںیہن۔۔۔۔۔وفن دنب ان رکان روضان۔۔۔۔ زوای یک اافنرنشیم اتبؤ ےھجم  

 اہکں ےہ و ۔۔۔۔ 

 ۔

 ارامن دلجی ےس اھٹ ایگ اھت۔۔۔۔واہں ےس۔۔۔۔۔"

" ۔ یلم ےہ۔۔۔۔رس وج اافنرنشیم یلم ےہ و  زوای ادمح ںیہن زوای ودجان ادمح ےک ابرے ںیم  

  ادمح ےک ابرے ںیم۔۔۔۔۔ایک۔۔۔  ںیم ےن زوای ادمح یک اافنرنشیم اک اہک اھت۔۔۔ریمی ویبی زوای

 "ارامن تہب اویچن  اتای اھت۔۔۔۔۔"

 رس مہ لم ےتکس ںیہ۔۔۔  ھچک ویفنکژن ےہ۔۔۔۔

 "ںیم آسف آراہ وہں۔۔۔۔۔

 ۔

 ارامن دلجی ےس ڑپکے اکنل رک رفشی وہےن  ات ایگ اھت۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 ۔

 ۔

 اپاتسکن۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

اچےیہ۔۔۔۔ دانی رک رماافن وک  یس ںیمہ ںیہ۔۔۔۔ ر ۓبیسح مہ زوای وک اپاتسکن وت ےل آ  

"   اہک اھت۔۔۔۔اکسمن ےن زوای ےک روم اک درواز  دنب رکےت یہ اےنپ وشرہ بیسح ےس

 ۔

اجےئ یگ ودجان اہؤس ںیم۔۔۔۔تل ںیم دھکی رک مایتم آسک وک اافنرم رکان اچےیہ۔۔۔  زوای وک اس اح  

  ر بیسح زوای وک اونپں یک رضورت ےہ اس وتق۔۔۔۔۔۔۔

  راہ ےہ۔۔۔۔۔۔ ب ےس اس ےن اینپ وزنی اکےنٹ یک وکشش یک ےہ ےھجم تہب ڈر گل

 ۔

ےہ۔۔۔۔ ںیم وخد تہب  راشین وہایگ وہں اکسمن۔۔۔۔زوای ایک ےس ایک نب یئگ  

اڈیسکیٹن یک وہج ےس اور رھپ وخد یشک۔۔۔۔۔ ااکس سم ریکجی وہان  

 ہی امہری زوای یہ ےہ ایک۔۔۔۔    

 ۔
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ےگ۔۔۔۔ بیسح مہ سم ریکجی اور اڈیسکیٹن یک ابت  یس وک ںیہن اتبںیئ  

 ںیمہ راز رینھک وہیگ ہی ابت۔۔۔۔۔۔

 ںیم ھجمس اتکس وہں ایک زگر ریہ وہیگ مت  ر اکسمن

 بیسح زوای کیھٹ وت وہ اجےئ یگ ان۔۔۔۔ 

 "اکسمن ےن روےت وہےئ وپاھچ اھت۔۔۔۔۔"

س۔۔۔۔تمہ ںیہن اہرین ںیہمت۔۔۔۔۔ اہمتری دوتس وک اہمتری رضورت ےہ

 

س

 

ش

۔۔۔۔  

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

  روضان وک ادنر  جیھ دںی۔۔۔۔ارامن اےنپ نبیک ںیم دالخ وہےت یہ اینپ رٹکیسی وک اتہک ےہ م 

 روضان وک دلجی ےس ریمے نبیک ںیم وجیھب۔۔۔۔۔۔"

 ۔

وصتری  ر ایکس رظن ڑپی یھت۔۔۔۔۔ ارامن اینپ رکیس  ر ےسیج یہ اھٹیب اھت۔۔۔اسےنم ڈکسی  ر ریھک  

 ۔

 ***۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔*** امیض۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ۔

 ۔

 ارامن۔۔۔۔۔ارامن۔۔۔۔۔۔"

ری  ےک اسھت رضوری گنٹیم اجسٹنئزوای  اتےت وہےئ گنٹیم روم ںیم آیئگ یھت اہجں ارامن یک ھچک الک

 "یھت۔۔۔۔۔

 ںیم ایھب زیبی وہں۔۔۔زوای وٹی رکو ابرہ۔۔۔۔"

 "ارامن رھپ ےس اینپ ابت اجری رکات ےہ الکسٹنئ ےک اسھت۔۔۔۔"

 ۔

 ممہ اوےک افنئ ںیم وٹی رک یتیل وہں ڈرئی یبہ۔۔۔۔۔

 ۔

" ۔۔۔۔۔زوای ا ک الفگنئ سک دے رک ارامن وک وںیہ اکؤچ  ر ھٹیب اجیت ےہ " 

 ۔

 وشان۔۔۔۔۔۔زیلپ ابرہ وٹی رکو۔۔۔۔۔۔

 ارامن تہب آہتسہ ےس اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ۔

 "اجانں ےھجم یہی وٹی رکان ےہ۔۔۔۔۔"

" رھپ ےس وبیل۔۔۔۔۔ زوای ےن کیٹ اگل یل یھت۔۔۔اور بس الکسٹنئ وک دےتھکی وہےئ " 

ز۔۔۔ ریمے اہیں ھٹیب رک ااظتنر رکےن ےس آپ وک وکیئ ہلئسم وت ںیہن

  

ئ
ل م

 

ٹ

 

ٹئپ  
ج

  وہاگ 
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 ۔

ل ںیہن۔۔۔۔۔"
ی لک
 "ںیہن 

 "بس ےن ا ک اسھت وجاب دای اھت۔۔۔۔۔

 زوای ںیم ےن اہک ابرہ اجؤ۔۔۔۔۔۔

 ارامن ےن ےصغ ےس اہک اھت۔۔۔۔۔

" ۔۔۔۔۔ںیہن اجؤں یگ۔۔۔۔۔ یس۔۔۔۔الکسٹنئ وک یھب وکیئ  راملب ںیہن ےہ

 

۔۔۔۔۔رٹسم رگیپ  

 ۔

" وہےئ یتہک ےہ۔۔۔۔ ےتزوای ےن ارامن یک اٹیئ ےتچنیھک وہےئ اس وک اینپ رطف اکھج " 

 ۔

 بس ےنسنہ گل اجےت ںیہ۔۔۔۔

 ۔

  ںیہن سود  دوتس اتایس وتق روضان ےن ہی وصتری یل یھت۔۔۔ ب ارام اےس اانپ  رلنس اٹنٹسس

 "اھت۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔** احل۔۔۔۔۔۔*****۔

 ۔

 ارامن رکسماےت وہےئ اس وصتری وک داتھکی راتہ ےہ۔۔۔۔
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  رھک دای اھت۔۔۔۔ن ےن و  رفمی واسپ اایتحط ےس ڈکسی  رنبیک ڈور انک وہات ےہ وت ارام

" ۔ وک  لبی  ر راھک اھت۔۔۔وسری رس ںیم زرا ٹیل وہایگ۔۔۔۔۔روضان ےن تہب آداب ےک اسھت افزلئ  

 ایک رس رس اگل راھک ےہ روضان۔۔۔۔۔مہ دوتس یھب ںیہ۔۔۔۔۔

 ۔

را رکوں۔۔۔۔۔ آپ وکیئ اکپوسری رس۔۔۔ ر آپ ےن اہک اھت۔۔۔ںیم آپ وک رس وہکں اور انم ےس ان 

  رلنس رنشیلی ںیہن انبان اچےتہ ہی یھب اہک اھت۔۔۔۔۔۔

 ۔

 رک وایئ یھت۔۔۔سج ےس ارامن ےن ہنم لچ ےھروضان ےن رکیس  ر ھٹیب رک ارامن وک ایکس یہک ھچک ابںیت اید رک

 "ایل اھت۔۔۔۔۔

 ۔

 ھچک اافنرنشیم یک ابت رک رےہ ےھت۔۔۔۔ 

" اھت۔۔۔۔۔ ارامن ےن ابت دبےتل وہےئ اہک  

 " یہ ںیہن۔۔۔۔۔س  رس درالص۔۔۔۔ سج زوای ادمح یک اافنرنشیم مہ ڈوھ ر رےہ ےھت و  وت ےہ

 ۔

ل رےہ وہ۔۔۔۔ایک وکباس رک رےہ وہ۔۔۔۔ںیہمت ہتپ ےہ ریمی ویبی ےک ابرے ںیم وب  

 ارامن ےصغ ںیم آایگ اھت۔۔۔۔۔"

 ۔

ان ادمح یک اولکیت ۔۔۔۔ ودجرس آپ ےن کیھٹ انس۔۔۔۔زوای ادمح ںیہن۔۔۔۔زوای ودجان ادمح ںیہ
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 یٹیب۔۔۔۔۔ 

"  ںیہن اتبای اھت ودجان ادمح۔۔۔۔  اپاتسکن ےک وہشمر ا ررٹسلی۔۔۔۔   زوای ےن یھبک

 "ےھجم۔۔۔۔۔۔۔

 ارامن اھٹ ایگ اھت اینپ رکیس ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔"

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔**۔۔۔۔۔امیض۔۔۔۔۔۔۔**۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ""۔۔۔۔اہرورڈ ویوینریٹس ارمہکی۔۔۔۔۔۔""

 ۔

 ۔

رامن۔۔۔۔ارامن۔۔۔۔۔ ویکں اھبگ رےہ وہ ھجم ےس۔۔۔۔۔   ا  

 "زوای ےن ااکس اہھت لچ ےھ ےس ڑکپا اھت۔۔۔۔۔"

  لب ںیہن وہں۔۔۔۔زوای ںیم اہمترے الکئ ںیہن وہں۔۔۔۔مت سج یلمیف ےس وہ۔۔۔ںیم اس اق

 "ںیم ںیہمت اُس رطح یھبک وکیئ وخیش ںیہن دے اپؤں اگ۔۔۔۔

 ۔

  اگل ایل اھت۔۔۔۔وہایگ اھت م  زوای ےن اےس لچ ےھ ےس ےلگارامن اانپ اہھت ڑھچا رک رٹن 
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 ۔

-ور مت ےن امن ایل ارامن۔۔۔۔۔۔آیئااھچ سک یلمیف ےس وہں ںیم۔۔۔  ںیہمت  یس ےن ھچک یھب ہہک دای ا

وی ارامن۔۔۔۔۔ ںیم اہمترے ن ری ںیہن ر   یتک اب۔۔۔۔۔۔-ول  

 ۔

 اجب رک راہ وہں۔۔۔۔ اہکں ں۔۔۔اپرٹ اٹ مئوشان مت ا ک اریم یلمیف ےس وہ۔۔۔۔ ںیم ایھب ڑپھ راہ وہ

 ےس مہ ا ک وہ ےکس ےگ۔۔۔  مت۔۔۔

 ۔

 زوای ےن ارامن ےک وہںوٹں  ر اانپ اہھت رھک دای اھت۔۔۔۔۔۔"

"   رو رسی ںیہ۔۔۔۔ اب وخ  وہ ںیم  یس اریم یلمیف ےس ںیہن وہں۔۔۔۔ اپاتسکن ںیم ریمے ڈڈی ا ک

 ریما وجاب ن رک۔۔۔۔

" ب ۔۔۔ ےگنہم ڈرسی۔۔۔  اور ہی اشن و وشتک واال الفئ راٹاور ہی رمڈیسزی۔۔۔  ہی   

 ۔

 "ارامن ےن زوای یک اگڑی یک رطف ااشر  ایک اھت۔۔۔۔"

 "اہاہاہاہ۔۔۔ہی۔۔۔  "زوای وسچ ںیم ڑپ یئگ یھت۔۔۔۔۔

 "اہں ہی۔۔۔۔۔

" م ریمے الکن ںیہ و  تہب ایپر رکےت ںیہ ھجم ےس۔۔

م
 م
ہ

 ۔وس۔۔۔۔مت ھجمس ےتکس وہ و ارامن۔۔۔ہی۔۔۔

 " اینپ یٹیب امہ ے ںیہ۔۔۔۔۔۔ےھجم

۔اوووو۔۔۔۔۔ںیم ھجمس اتکس وہں۔۔۔۔۔"ارامن ےن رسکلی وہرک اہک اھت۔۔۔۔ " 
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 ۔

ور ےہ ارامن۔۔۔۔۔اس ےیل اھبگ رےہ ےھت۔۔۔۔  ےھجم ںیہن ہتپ اھت امہرا ایپر اانت زمک  

 "اس ابر زوای لچ ےھ وہیئگ یھت۔۔۔۔"

 "وشان۔۔۔۔۔امی وس وسری۔۔۔۔"

ن ری ںیہن ر  اتکس۔۔۔۔۔۔ںیم یھب اہمترے   

 ااھچ ںیم ےسیک نیقی رک ولں۔۔۔ 

 "اس ابت  ر ارامن ےن زوای وک اینپ رطف اچنیھک اھت۔۔۔۔۔"

 ۔

 ۔

 ااھچ۔۔۔۔۔ ارگ ںیم چس ںیم  یس اریم یلمیف ےس وہیت۔۔۔  "

 ۔

یت۔۔۔۔وت ںیم اہمتری زدنیگ ےس دور  ات اجات ارگ مت  یس رچ یلمیف ےس وہ  

اہمتری زدنیگ ےس۔۔۔۔۔۔ ںیم تہب دور  ات اجات  

 "ااھچ ےہ ان ںیم ڈمل الکس یلمیف ےس وہں۔۔۔۔۔

 ۔

 "زوای ےن ارامن وک رھپ ےس ےلگ اگل قیل ایل اھت۔۔۔۔

 ۔

 ۔
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 ****۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔احل۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ارامن رس اہکں وھک ےئگ۔۔۔۔  

 "روضان یک آواز ےس ارامن ےن ایکس رطف داھک اھت۔۔۔۔۔

 ۔

" ۔۔۔۔ رےہ ےھت۔۔۔ودجان ادمح ےک ابرے ںیم۔ھچک ںیہن روضان۔۔۔مت اتب " 

 ۔

 "س  رس۔۔۔۔رموحم ودجان ادمح۔۔۔۔۔۔

 ایک۔۔۔۔ 

 "ارامن ےن ریحان وہ رک وپاھچ اھت۔۔۔۔۔"

 ۔

" وافت وہیئگ یھت۔۔۔۔ آپ ےک ےیل ہی تہب اوسفس انک ربخ ےہ۔۔۔۔ ر ےلھچپ اسل ایکن  

آایگ اھت۔۔۔۔۔ ایکن اولکیت یٹیب ےک رھگ وھچڑ اجےن ےک دعب اںیہن اہرٹ اکیٹ  

  ایکن احتل یتڑیت یئگ۔۔۔۔۔سج ےس و  چب وت ےئگ ےھت۔۔۔۔  ر رھپ اینپ یٹیب ےک ااظتنر ںیم

 ۔

ھت یھت۔۔۔مہ ےن ا ک ٹنم۔۔۔۔یٹیب بلطم زوای۔۔۔۔۔۔۔ ای اہلل۔۔۔۔۔ زوای اس وتق ریمے اس

 اشدی رک یل یھت۔۔۔۔۔۔
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 ۔

 ۔

 *******۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امیض۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

۔اپاپ۔۔۔۔۔  

 زوای  اتےت وہےئ دنین ےس اھٹ یئگ یھت۔۔۔۔۔۔

" ی ای یک  اتےن یک آواز ےس روم ںیم دلجاشدی یک ایلگ حبص ارامن نچک ںیم رب ک افٹس انب راہ اھت۔۔۔۔۔زو

 ےس دالخ وہا اھت۔۔۔۔۔۔

 ۔

 زوای۔۔۔ایک وہا ریمی اجن۔۔۔۔ 

ن ےن ااکس اہھت ڑکپ ایل امارامن ڈڈی کیھٹ ںیہن ںیہ۔۔۔۔۔"زوای ڈور یک رطف اجےن یگل یھت م  ار

 "اھت۔۔۔۔۔

 وشان۔۔۔۔۔زیلپ۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ےھجم اےکن اپس اجان ارامن مت ھجمس ںیہن رےہ ڈڈی کیھٹ ںیہن ںیہ۔۔۔اوکن ریمی رضورت ےہ

 "وہاگ۔۔۔۔۔

 ااھچ ریمی رشٹ ےنہپ اجؤ یگ۔۔۔ 

 "زوای اک رہچ  رسخ وہایگ اھت۔۔۔۔"
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 "اہیں آؤ اہیں وھٹیب۔۔۔۔۔۔

ولہپ ںیم اھٹبای اھت۔۔۔۔ارامن ےن اےس اےنپ  " 

 اب اتبؤ ایک وہا اھت۔۔۔  

" و ۔۔۔۔ارامن ںیم ےن وخاب ںیم ڈڈی وک داھک۔۔۔۔۔ و  ےھجم الُب رےہ ےھت۔۔۔  

 اہاہاہاہ ا ک رُبا ہنپس دھکی رک  راشین وہ ریہ وہ۔۔۔۔اہاہاہاہ۔۔۔۔۔

 ارامن۔۔۔۔    

۔۔۔۔واسپ اجےن اک وکیئ اشدی رک ےکزوای۔۔۔۔ریمی ابت ونس۔۔۔۔۔ مہ ےن تہب یھا دقم ااھٹای ےہ 

 راہتس ںیہن ےہ۔۔۔۔

 "ںیم ھجمس اتکس وہں ہی وخاب ویکں آرےہ ںیہ۔۔۔۔۔

 "زوای ےن ارامن ےک دنکےھ  ر رس رھک ایل اھت۔۔۔۔۔"

" ں۔۔۔۔ ںیم اےنپ ڈڈی کیھٹ وت وہں ےگ ان۔۔۔۔۔۔اہں ڈوٹن ورری زوای۔۔۔۔۔ ںیم ودع  رکات وہ

۔۔۔۔دقومں  ر کیھٹ ےس یڑھا وہاجؤں۔  

ےگ۔۔۔ ےلچ اپاتسکن ۔۔۔مہۓریمق زبب  ٹس وہاج  

 ۔

 "ارامن اںیہن ھچک۔۔۔۔۔"

۔۔۔۔ھچک ںیہن وہا وہاگ۔۔۔۔رکف ہن رکو مت۔۔۔۔۔۔

 

س

 

س

 

ش

 

 ۔

" دںی۔۔۔۔ارامن ںیم ڈڈی ےس تہب ایپر رکیت وہں۔۔۔۔ وہپ ےک و  ےھجم اعمف رک  
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 ۔

" وبہس دای اھت۔۔۔۔۔ ےھت  رایکس آھکن ےس رگےن واےل آوسن ارامن ےن اصف رک ےک اس ےک ام  

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔احل۔۔۔۔۔۔۔۔**۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

  ںیم۔۔۔۔۔۔۔ںیم ےن اہمتری زدنیگ ایک ےس ایک انب دی وشان۔۔۔۔بس ربابد رک دای

 ۔

 ۔

 تبحم روگ ےہ اجانں۔۔۔۔۔""

 ""بجع وجنسگ ےہ اجانں۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔
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 انول: تبحم روگ ےہ اجانں

 رارٹئ: دسر  خی

4طسق ربمن   

 ۔

 ۔

 ا ک ےتفہ دعب۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 کلم آسف۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ںیم  رٹکیسی ےھجم ارامن ےک نبیکمت اجہ ے یھب وہ سک ےس ابت رک رےہ وہ مت۔۔۔۔۔  مت ا ک ومعمیل ےس

 اجےن ےس رووک ےگ۔۔۔ 

" ۔ااشیم ےن ےصغ ںیم روضان یک ےبزعیت رکان رشوع رک دی یھت۔۔۔۔ " 

۔۔۔۔۔وسری سم ااشیم۔۔۔ ر ارامن رس اک آرڈر ےہ ہی۔  

 "روضان ہی ہہک رک واہں ےس  ات ایگ اھت۔۔۔۔۔"
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 ںیم یھب دیتھکی وہں۔۔۔۔۔

" ۔۔ااشیم ارامن ےک آسف نبیک اک درواز  وھکل ےک ادنر  یل اجیت ےہ۔۔ " 

 وٹ دا لہ۔۔۔۔۔ایک دبزیمتی ےہ ہی۔۔۔۔ 

 ارامن ےصغ ےس اینپ رکیس ےس اھٹ ایگ اھت۔۔۔۔۔"

یس ویبی وک۔۔۔۔وسٹی اہرٹ۔۔۔اب وھبل اجؤ اینپ اس وبرگن   

" ۔۔ اجؤ اہیں ےس۔۔۔۔۔دوھکی۔۔۔ااشیم ےھجم زوای ےک الخف وکیئ یھب ابت ںیہن یننس۔۔  

"   ایگ اھت۔۔۔۔۔ارامن رھپ ےس اینپ رکیس  ر ھٹیب رک پیل اٹپ  ر اکم رکےن گل

 ۓاےتس ںیم ںیہن آافف ارامن دنب رکو اس ڈراےم وک۔۔۔۔۔اجیکچ ےہ و ۔۔۔۔۔اب وکیئ امہرے ر

مت اور ںیم۔۔۔۔۔۔ف اگ۔۔۔۔رص  

"   یھت۔۔۔۔۔ ےتچنیھک وہےئ ایکس رطف یکھااشیم ارامن ےک اسےنم ڈکسی  ر ھٹیب یئگ یھت۔۔۔۔ اور ایکس اٹیئ

 بت یہ آسف ڈور لھک ایگ اھت۔۔۔۔

 اووو ۔۔۔۔وسری رس۔۔۔۔ںیم دعب ںیم آاجؤں اگ۔۔۔۔

 روضان زیلپ رک اجؤ۔۔۔۔۔۔

دای اھت۔۔۔۔ ارامن ےن ےصغ ےس ااشیم وک ڈکسی ےس لچ ےھ داکھ  

  ر روضان اجاکچ اھت۔۔۔۔۔

 ارامن۔۔۔

 ارامن اک اہھت اھٹ ایگ اھت ااشیم  ر۔۔۔۔۔
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 دہعف وہ اجؤ اہیں ےس مت

 مت ےن ھجم  ر اہھت ااھٹای۔۔۔۔۔ 

 اہں ااھٹای اہھت۔۔۔۔۔رشم انم یک وکیئ زیچ یچب ےہ ای ںیہن۔۔۔ 

 بس اہمترے ڈیبروم  ب مہ ہی اوو رشم۔۔۔۔   مت رشم یک ابت رک رےہ وہ۔۔۔  رشم بت اہکں یھت

 ںیم رکےت ےھت۔۔۔۔ 

 ااشیم ےن ااکس اکرل ڑکپ رک وپاھچ اھت۔۔۔۔"

 ت۔۔۔اب ںیم و  ںیہن راہ ےسج متاجؤ اہیں ےس ںیم اہمتری لکش یھب ںیہن دانھکی اچاتہ۔۔۔۔۔ اور ا ک اب

 اس رطح ےب یفلکت ےک اسھت اہھت اگلؤ۔۔۔۔

"  ےھت۔۔۔۔۔۔ ارامن ےن اس ےک دوونں اہھت وخد ےس کٹھج

 

دیئ  

۔ ااھچ اب اہمتری وس اکڈل ویبی ںیہمت وھچڑ یئگ ےہ وت اتھچپ رےہ وہ۔۔۔  

 ںیہمت ایک اتگل اہمترے کیھٹ وہےن ےس و  واسپ آاجےئ یگ۔۔۔۔  

 رہ رات ا ک یئن ڑلیک ےک اسھت وپور کلم۔۔۔۔۔۔۔۔مت ےسیج ےک اپس و  واسپ ویکں آےئیگ وج اینپ

 رنیگن رکات راہ ےہ۔۔۔۔ 

 ےتہک ےھت م  ہی اشدی وبھج ےہ مت وت ےتہک ےھت ینتک وبرگن ےہ اہمتری ویبی۔۔۔۔۔ مت یہ وتمت یہ 

  ر۔۔۔۔۔۔

۔اور مت یہ وت ےتہک ےھت اہمتری ویبی ےس ایپر ںیہن راہ ںیہمت۔۔۔۔۔  

"   ہی ہتپ ںیہن سک سک وک اتبات راہ و ارامن ےن اینپ آںیھکن دنب رک یل یھت۔۔۔۔۔ ہی بس اہک اھت اس ےن



ر  خیاز                                                                                          دس      تبحم  روگ ےہ اجانں                                                                                                             

 

www.shaheenebooks.com Page 35 
 

 " ریہ یھت۔۔۔   ۔۔آج  یس اور ےک ہنم ےس چس ن ےک اےس ویکں فیلکت وہبس۔۔۔۔

 ۔

 اب پچ ویکں وہ۔۔۔ 

 رک یل وکباس۔۔۔  اب دہعف وہاجؤ۔۔۔۔۔

 ارامن ااکس ابزو ڑکپ رک اےس آسف ےس ابرہ ےل ایگ اھت۔۔۔۔۔"

" ۔۔۔۔۔غ رک دوں اگ ونرکی ےسہی ڑلیک ارگ رھپ ےھجم اس ڈلبگن ںیم رظن آیئ وت بس اگرڈز وک افر " 

 "ارامن ےن ااشیم وک ےکٹھج ےس لچ ےھ دلیھک دای اھت۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 وفن اکل وگتفگ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

یئ۔۔۔۔  االسم ومکیلع۔۔۔اھبیھب یسیک ںیہ آپ۔۔۔  اپاتسکن بک وایسپ وہ  

" ۔۔اکسمن وک اور رال دای اھت۔۔دورسی رطف ےس آےن وایل وخوگشار آواز ےن  " 
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 بس کیھٹ و ۔۔۔۔۔اعرزی۔۔۔۔۔

 بس کیھٹ ںیہن ےہ آپ رو ریہ ںیہ۔۔۔ 

 اعرزی۔۔۔سب مت یہی آاجؤ۔۔۔۔زوای یہی ےہ۔۔۔۔۔

 ایک۔۔۔  زوای لم یئگ ےہ۔۔۔  ںیم ایھب آای اھبیھب۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈڈی۔۔۔۔۔ ارٹنج گنٹیم۔۔۔۔۔۔وس وسری ومم   

 اعرزی ینتک ابر اہک ےہ اھکےن ےک وتق وفن ںیہن۔۔۔۔۔۔

 "رممی مگیب ےن اعرزی وک ڈاےتٹن وہےئ اہک اھت۔۔۔۔۔۔"

 ومم زیلپ۔۔۔۔۔

ان وھچڑ رک ںیہن ےئگ ےھت۔۔۔۔ایسی وکیسن ارتنج گنٹیم آیئگ۔۔۔  آج ےس ےلہپ مت یھبک اھک  

" احتہش وخیش یھت۔۔۔۔ اھت۔۔۔۔سج ےک رہچے  ر ےبوہظر ادمح ےن اےنپ ےٹیب وک وپاھچ  " 

" ےن  وک اہھت ےس ںیہن اجڈڈی۔۔۔اس دن اک تہب ےب ربصی ےس ااظتنر ایک ںیم ےن۔۔۔۔۔ آج اس گنٹیم

 دواگن۔۔۔۔

 "اعرزی اھٹ ایگ اھت اینپ ہگج ےس۔۔۔۔۔"

 ااھچ کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔اجؤ۔۔۔۔۔
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وخایشں آاجںیئ یگ۔۔۔۔۔۔ ےس ےلہپ یسیجول وی ومم ڈڈی۔۔۔۔اہلل ےن اچاہ وت آج اس رھگ ںیم رھپ  " 

ریپسٹنی وک ریحایگن ںیم وھچڑ  اعرزی رممی ےک امےھت  ر وبہس دے رک واہں ےس  ات ایگ اھت۔۔۔اےنپ

 "رک۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ""یھی امں انتک وخ  وہیگن ان۔۔۔۔ ب زوای عک دےھکی یگ۔۔۔۔۔ ""

 "اعرزی ےن اگڑی لف ڈیپس ںیم  ات دی یھت۔۔۔۔۔"

 ۔

 ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 رس ریمے ایخل ےس اب آپ وک رھگ ےلچ اجان اچےئہ۔۔۔۔۔

۔۔ایک رس رس اگل راھک ےہ ریض۔۔۔۔ وت ریما دوتس ےہ۔۔۔ریما اھبیئ ےہ۔۔  

 ااھچ کیھٹ ےہ۔۔۔ارامن اب رھگ اجؤ۔۔۔۔۔

 د دال د یت ےہ۔۔۔۔ و  رھگ سج یک رہرہ زیچ ےھجم زوای یک ایسک رھگ یک ابت رک رےہ وہ۔۔۔  و  رھگ سج یک 
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ں و  رویت یھت۔۔۔۔زیچ ںیم ااکس ااسحس ےہ۔۔۔۔ و  رھگ اہجں و  یتسنہ یھت۔۔۔۔۔۔ و  رھگ اہج  

اہ رھگ ںیم۔۔۔سج یک وت ابت رک ر ھجم ےس ربداتش ںیہن وہات و  رھگ۔۔۔۔ اسب  انیل لکشم وہ ایگ ےہ اس

 ےہ روضان۔۔۔

ریٹس  ا ک ےٹنھگ ےس ارامن وک آسف ےل ےس آامسن یک رطف دےنھکی گل ایگ اھت۔۔۔روضان ےلھچپارامن رھپ 

 ےس ےچین اجےن اک ہہک راہ اھت۔۔۔۔

 ارامن وخد وک اھبنسل اب ےھجت ربداتش رکان وہاگ۔۔۔۔۔

 آیت ےہ۔۔۔۔ اور  ب اےس ربداتش یہ وت ںیہن وہات ھجم ےس۔۔۔۔۔ اس رھگ یک رہ ہگج  ر و  ےھجم رظن

ےن یک وکشش رکات وہں وت ہتپ ںیہن اہکں  یل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔وھچ  

 و  اےنپ ونٹھگں ےک  لب ویہ ھٹیب ایگ اھت۔۔۔۔۔"

"" ۔۔۔۔سب اہجں ھٹیب ےک و  رویت یھت۔۔۔۔اب واہں ھٹیب رک ںیم روات وہں " 

 اس یک  یری وہیئ آںیھکن روضان وک یھب روال ریہ یھت۔۔۔۔۔۔

 ایکن دو یت وک یھب ںیہن ۔۔۔ ر ارامن ےک رغور ن رب ےنان دوونں دووتسں اک اسھت تہب  راان اھت

 اشخب۔۔۔ےسیج ایکس اشدی ربابد وہیئ۔۔۔۔۔

ن اتکس۔۔۔زوای وک مہ ڈوھ ر ںیل ارامن ریتا ایپر اانت زمکور ںیہن وہ اتکس۔۔۔۔۔وت اینت دلجی اہر ںیہن ام

 ےگ۔۔۔۔۔۔۔

"  ور رھپ زوای ےک اڈیسکیٹن ےک۔۔ اںیم اہر ایگ وہں۔۔۔ بس ھچک۔۔۔۔ ےلہپ ایکس رظنوں ےس رگایگ۔۔

 دعب اینپ رظنوں ےس۔۔۔۔۔
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۔۔۔این ںیم آےن ےس ےلہپ یہ  ات ایگامہرے ایپر یک ےسج ںیم ےن اانپےن ےس ااکنر رک دای اھت۔۔۔۔۔ و  د  

ابت اجاتن وہں۔۔۔ںیم زوای وک ںیہن  ںیم ےن اانپےن اہوھتں ےس اانپ رھگ ربابد رک دای۔۔۔۔۔  ر ںیم ا ک

  کہ ایگ اھت روضان۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ںیم تہب ایپر رکات وہں اس ےس۔۔۔۔۔ ںیم اپلگ وج ںیموھکان اچاتہ۔

 ںیم زوای وک ںیہن وھکان اچاتہ۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اکسمن اھبیھب اہکں ےہ زوای۔۔۔ 

 آپ وسچ ںیہن  یتک ںیم انتک وخ  وہں۔۔۔۔۔ آیئ ول وی وبھت۔۔۔۔۔

 ۔

" س ےس ۔۔۔اےس سب زوای وک دانھکی اھت ارزی اینپ وخیش ںیم دوونں ےک رہچے کیھٹ ےس دھکی ںیہن اپای اھتاع

 "انلم اھت۔۔۔۔۔

 ۔

 زوای روم ںیم ےہ  ر۔۔۔۔

  ر ایک بیسح۔۔  و  کیھٹ وت ےہ ان۔۔۔ 

 و  کیھٹ ےہ  ر اس احتل ںیم ںیہن۔۔۔۔۔

 سک احتل ںیم۔۔۔  وپری ابت اتبؤ ےھجم اہکں ےہ و ۔۔۔ 
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 "و  تہب  راشین وہایگ اھت۔۔۔۔"

" ۔۔  امہری رضورت ےہ زوای وک ںیم اتبیت وہں اعرزی۔۔۔ ر ودع  رکو مت اوور ری اٹکی ںیہن رکو ےگ۔

 "اب۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔اکسمن ےن اعرزی وک بس اتبان رشوع ایک اھت۔۔۔انتج و  اجیتن یھت " 

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ںیم ںیہمت رھگ کت ڈراپ رک داتی وہں۔۔۔۔۔۔

 " یھت۔۔۔۔۔روضان ےن ارامن وک اہسرا دے رک اینپ اگڑی کت ےل اجےن یک وکشش یک

 ںیم وکیئ ہچب ںیہن وہں۔۔۔۔وخد  ات اجؤں اگ۔۔۔۔

 ااھچ۔۔۔  اینت ڈرکن رک یل ےہ مت ےن یڑھا مت وہا اج ںیہن راہ۔۔۔۔

ںیم وسےن یھب ںیہن دے  میگ۔۔۔۔۔ اور رو ۓ  زوای انراض وہاجاووو وت ےن ےھجم رواک ویکں ںیہن۔۔۔ 

ان وک تہب رتس آراہ اھت۔۔۔۔۔۔یگ ےھجم۔۔۔۔۔۔"ارامن ےن وچبں اسیج ہنم انب ایل اھت۔۔۔۔ سج  ر روض  

 ارامن وت کیھٹ وت ےہ ان۔۔۔۔ "

 "روضان ےن اگڑی اراٹرٹ رک دی یھت۔۔۔۔۔"
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 " ریہ وہیگ۔۔۔۔۔ وشان ریما ااظتنر رکاہں ںیم کیھٹ وہں۔۔۔۔ ےھجم دلجی ےس رھگ ےل لچ

 "اور رھپ ارامن یک آوھکنں ںیم آوسن آےئگ ےھت۔۔۔۔"

 اوو  ںیم وت وھبل ایگ اھت۔۔۔۔و  وت  یل یئگ ےہ۔۔۔۔ ھجم ےس دور۔۔۔۔"

 ریما وکیئ ااظتنر ںیہن رک راہ وہاگ۔۔۔۔وکیئ یھب ںیہن۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

  ےن۔۔۔۔۔۔۔۔ اب آںیھکن وھکل ول۔۔۔زیلپ۔۔۔۔۔۔تہب ااظتنر رکوا ایل مت رزسن۔

 ۔

زوای اس یک  ےنم آںیھکن دنب ےیک یٹیاعرزی یک آںیھکن رسخ وہ یئگ یھت۔۔۔۔و  اانت زمکور ںیہن اھت۔۔۔ ر اس

 زمکوری یھت ہشیمہ ےس۔۔۔۔۔

 رھگ بس ااظتنر رک رےہ ںیہ۔۔۔۔۔ یھی امں۔۔۔ومم ڈڈی۔۔۔۔۔ اھبیئ اھبیھب

 ایک ےہ ںیہمت۔۔۔۔۔ اھٹ اجؤ اور مت وہ ےک اےسی آرام ےس وس ریہ وہ۔۔۔۔۔۔۔ ںیہمت ںیہن ہتپ انتک سم

 "وشان۔۔۔۔۔۔

" ط  ےھت۔۔۔وج اعرزی ےن اےنپ وبظمایکس یکھ اوھکنں ےس آوسن ےک رطقے زوای ےک اہوھتں  ر رگ رےہ

 "اہوھتں ںیم ڑکپے وہےئ ےھت۔۔۔۔۔
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" ۔۔۔۔۔زوای ےک امےھت  ر وبہس ےل اتیل ےہ زی وخد  ر اقوب ںیہن رک اپات اورزوای یک آںیھکن یتلھک ںیہ وت اعر " 

 رکش ےہ ںیہمت وھتڑا رتس آای۔۔۔۔۔

 اعرزی۔۔۔۔۔    

 زوای یک آواز تہب دیمیھ یھت۔۔۔۔۔۔"

 اہاہاہاہ۔۔۔ںیہمت وت ریما انم یھب اید ےہ۔۔۔۔۔۔

 اعرزی مت اہیں۔۔۔۔  

ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اور رھپ زوای رہ رطف رظن امھگ رک دیتھکی " 

 ۔

ےن آای ےہ۔۔۔۔۔ںیہن ںیم وت اہیں ںیہن وہں۔۔۔۔و  ریما وھبت ےہ اہیں۔۔۔۔۔۔وج ںیہمت ڈرا  

 اہ اہ اہ اہ۔۔۔۔۔۔۔۔

" وع وہاجیت ےہ۔۔۔۔۔۔اعرزی ڈراؤین یسنہ ےنسنہ یک وکشش رکات ےہ  ر اےس اھکیسن رش  

 اہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔

 "زوای یتسنہ ےہ وت اعرزی یھب سنہ داتی ےہ

اپ۔۔۔۔۔۔ "زوای ےن انسنہ دنب رک ےک اہک اھت۔۔۔۔۔ٹش  " 

 "اہاہاہاہ۔۔۔۔۔"

۔۔۔۔زوای اےنھٹ یک وکشش رکیت ےہ  ر اھٹ ںیہن اپیت زمکوری یک وہج ےس " 

 یٹی روہ زیلپ۔۔۔۔۔
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 ںیم اہیں ےسیک آیئ۔۔۔  اپاتسکن ںیم وہں ان۔۔۔ 

 کیٹ اگل رک ےس ڑکپ رک ڈیب ےک اسھت دنکےھ زوای ےن اےنھٹ یک وکشش رھپ ےس یک وت اعرزی ےن اےس آہتسہ ےس

 "اھٹب دای اھت۔۔۔۔۔

 اب اتبؤ ںیم اہیں ےسیک۔۔۔ 

 "ااھچ وسال ایک ےہ زوای ڈیمم۔۔۔۔"

 "اکسمن روم ںیم دالخ وہیئ یھت۔۔۔۔

 اکسمن مت۔۔۔     

 اور ںیم یھب۔۔۔۔ "بیسح یھب آایگ اھت روم ںیم۔۔۔۔

 بیسح اھبیئ آپ۔۔۔۔۔۔" اور ںیم اہیں ےسیک۔۔۔ "

" ای ونیتں یک رطف ریحایگن ےس دیتھکی ےہ۔۔۔۔۔زو " 

ات ےہ وج ا ک ےتفہ ےلہپ وہا  ب و  ھچک وجاب ںیہن د ےت وت زوای ےک امڈنئ ںیم و  بس آےن گل اج

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ک ےتفہ ےلہپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔ ڈارٹک ریما ہچب۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔ۓںیہن اچب اپ امی وس وسری سم زوای مہ آپ ےک ےچب وک  

 آپ وھجٹ وبل رےہ ںیہ ڈارٹک۔۔۔ااسی ںیہن وہاتکس۔۔۔۔۔

رات ںیم۔۔۔۔۔  ےھت ۓامی وسری۔۔۔۔۔ آپ وک آرام یک رضورت ےہ۔۔۔۔۔ آپ ےک ڈنبسہ آ

 "ایھب ھچک دری کت آپ وک ڈاچسرج رکدای اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔۔

 "ڈارٹک روم ےس ےلچ ےگ ےھت۔۔۔۔۔۔

""  ن ےک رغور ےک آےگ کھج یئگہچب ںیہن راہ۔۔۔۔۔۔ ا ک ابر رھپ ارام اہلل ےن ارامن یک ن یل۔۔۔ریما

 ںیم۔۔۔۔۔۔

اسپ ںیہن اجؤں یگ اہمترے بس متخ وہایگ ارامن۔۔۔۔۔ بس متخ رک دای مت ےن۔۔۔۔ اب ںیم یھبک و

 "اپس یھبک ںیہن۔۔۔۔۔۔۔

 مت یھبک ھجم کت ںیہن چنہپ اپؤ ےگ ارامن کلم۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

""  یھبک اپای یہ ںیہن سج ےن یھبک اپای وہ۔۔۔۔۔ اور ںیم ےن ںیہمتوھکےن اک درد اےس وہات ےہ 

 ""ارامن۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

""  وھچڑے اگ ںیم اہمترے ےئیل و  درد وھچڑ ےک اج ریہ وہں۔۔۔۔وج ںیہمت یھبک ںیہن
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 ""ارامن۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔احل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 زوای۔۔۔۔اہکں وھک یئگ۔۔۔۔    

" یئ ںیھت۔۔۔۔۔زوای یک آںیھکن  یر آ " 

 سب پچ وہاجؤ۔۔۔۔۔

 ای اک رس ےسیج یہ اعرزی ےک دنکےھ  راعرزی اےس ےلگ اگلان اچاتہ اھت  ر اگل ںیہن اتکس اھت۔۔۔۔۔  ر زو

۔۔۔۔۔رگا۔۔۔۔اعرزی اےس دالہس دےنی گل ایگ اھت۔۔۔وج ایھب یھب رو ریہ یھت " 

 بس متخ وہ ایگ اعرزی۔۔۔۔۔۔"

ےہ۔۔۔۔۔ھچک متخ ںیہن وہا۔۔۔۔بس یہی   

 "مت ھجمس ںیہن رےہ وہ اعرزی۔۔۔۔۔"

 بس ھجمس راہ وہں ںیم۔۔۔۔ بس ھجمس ایگ وہں وشان۔۔۔۔۔"

 ےن ہشیمہ اینپ رمیض یک اب ےنھجمس یک ابری اہمتری ےہ۔۔۔اب مت وھجمس زوای ودجان ادمح۔۔۔۔ مت

 راٹئ۔۔۔ 

 دوں اگ تک ںیہن رکےننکیل اب ےس اہمتری وکیئ رمیض ںیہن ےلچ یگ۔۔۔۔ وکیئ وٹسڈپ رح
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 ںیہمت۔۔۔۔۔ یھجمس مت۔۔۔۔۔۔   

" ۔۔۔۔اعرزی ےک ےجہل ںیم یتخس یھت۔۔۔ ر آوھکنں ںیم اینت یہ رنیم یھت " 

 اور و  زوای ےک آوسن اصف رکات ےہ۔۔۔۔۔

 ۔

 اب مت دوونں اک وہایگ وہ وت ھچک اھک ںیل۔۔۔ 

 "ےھجم وھبک ںیہن۔۔۔

 زوای ےن رس ےچین رک ےک وجاب دای اھت۔۔۔۔

۔وپاھچ ڈیمم۔۔۔۔ مہ بس اسھت اھکان اھکںیئ ےگ۔۔۔۔آپ ےس سک ےن  " 

 اعرزی ڈیب دے اھٹ رک اانپ اہھت زوای ےک اسےنم یھاھات ےہ۔۔۔۔۔"

 زیلپ اعرزی۔۔۔۔۔۔۔

 مت یھب زیلپ + زیلپ زوای۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔"اکسمن ےتسنہ وہےئ  یل یئگ یھت روم ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ۔

ں ار ےل روہں۔۔۔۔۔ اہکں یھت اھت اےس رھگ ان وھچڑ ےک ےک اجےئ ےھجم۔۔۔۔ اب رھپ اہی  
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 رھپ ےس روات روہں۔۔۔۔۔ ڑتاتپ روہں۔۔۔۔۔

"  ۔و  رھگ۔۔۔ےسج اےس اینپ ویبیارامن اےنپ یھے ےس اعاشیلں رھگ ںیم دالخ وہےت وہےئ اتہک ےہ۔۔

 "ےک اسھت لم رک اجسای اھت۔۔۔۔۔

 ۔

  اہمترے اہھت اک اھکان اھکےن وک تہب دل رک راہ ےہ۔۔۔۔۔وشان

" ۔ارامن اشدی اک وفوٹرفمی ڑکپ ےک ڑیسویھں  ر ھٹیب ایگ اھت۔۔۔۔  

ا د یت ان۔۔۔۔   آج تہب زاید  ںیم روم ںیم ںیہن اجؤں اگ۔۔۔یہی وس اجؤں اگ وشان۔۔۔مت وہیت وت یہی زس

 یپ یل ےہ وشان۔۔۔۔۔

"  " ت ے ےھت۔۔۔۔اےکس آوسنؤں وپرے رفمی وک وگھب

" ۔۔ایک ااسی ںیہن وہ اتکس زوای مت سب ا ک ابر واسپ آاجؤ سب ا ک ابر۔۔  

 ںیم ںیہمت رھپ ںیہک ںیہن اجےن دواگن۔۔۔۔

 ےھجم ھجمس ںیہن آراہ اہکں اور ےسیک ڈوھ رو ںیہمت۔۔۔۔

 رہ زگرات دن ریمے ےیل زسا ےہ۔۔۔

 تہب درد دے ریہ ےہ اہمتری دجایئ زوای۔۔۔۔۔

۔۔ اہھت وجڑات وہں ۔۔۔ریمی ےب واف تبحم وک اعمف رکدو۔۔۔ںیم ارامن کلم  

 ریما زگارا ںیہن اہمترے ن ری وشان۔۔۔۔۔۔

 ۔
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 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

۔۔۔۔ںیم سک رطح اس ان رکوں یگ بس اک۔۔۔  اعرزی ھجم ںیم تمہ ںیہن ےہ۔  

 ومم ڈڈی ےھجم یھبک اعمف ںیہن رکںی ےگ۔۔۔۔۔

 "زوای و رو ےک اپس یڑھی وہیئگ یھت۔۔۔۔۔۔"

 " زوای وک ودجان الکن اک ںیہن ہتپ  ات۔۔۔   

"  " اھت۔۔۔۔اکسمن ےن اعرزی یک رطف داھک اھت۔۔۔۔۔ سج ےن ںیہن ںیم رس الہای

  انتک ایپر رکےت ںیہ۔۔۔۔وکیئ مت ےس انراض ںیہن تہ زوای۔۔۔۔ ںیہمت ہتپ ےہ یھے اپاپ مت ےس

" رہٹ ایک ےہ و  ےھجم اعمف ںیہن رکںی ےگ۔۔۔۔ ںیم ےن ڈڈی وک تہب " 

 وت ںیہمت اےکن ایپر  ر نیقی ںیہن ےہ۔۔۔۔ 

" ۔۔۔۔  "زوای اینپ آںیھکن دنب نیقی یہ وت وتڑ دای ےہ ںیم ےن ااکن۔۔۔۔سک ہنم ےس اس ان رکوں یگ

 "رکےت وہےئ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔۔

ل ںیہن۔۔۔۔رو رو ےک ایک احتل انب یل ےہ 
ی لک
۔۔۔۔۔۔اینپ۔اس ہنم ےس وت   

۔۔۔۔اہک اھت ۓاہاہاہاہ  راین وموزی یک ریہونئ گل ریہ۔۔۔۔"اکسمن ےن ےتسنہ وہ  

 اہاہاہاہ۔۔۔۔ان وموزی ںیم یھب ریہونئ اانت ںیہن رویت وہں یگ۔۔۔۔
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ی۔۔۔۔۔

ل

 

ٹ
ئک ی

 اہاہاہاہ ازگی

 "ونیتں اور ےنسنہ گل اجےت ںیہ۔۔۔۔۔

  ر۔۔۔۔۔

 ویکں م  رھگ اجےن ےک دعبںیہ۔۔۔۔اب آرام رکو۔۔۔  ر ور ھچک ںیہن زوای۔۔۔۔مہ لک حبص رھگ اج رےہ

 بس ےن ںیہمت رٹس ںیہن رکےن دانی۔۔۔۔۔

 اور ریمی دقر رھپ مک وہ اجین ےہ۔۔۔۔۔

 اہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔

یت ۔۔۔اور ےتسنہ ےتسنہ روےن گل اجاعرزی وک دھکی رک زوای یک یسنہ لکن اجیت ےہ۔۔۔۔۔ و  تہب یتسنہ ےہ

 ےہ۔۔۔۔۔

 "سب زوای۔۔۔۔۔۔"

زوای وک ےلگ اگل رک پچ رکوایت ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اکسمن  

 ۔

 ںیم ھچک وتق ار ےل رانہ اچیتہ وہں۔۔۔زیلپ۔۔۔۔۔

 ۔بس ےلچ اجےت ںیہ واہں ےس۔۔۔۔۔۔۔۔

 "زوای رھپ و رو یک رطف دےنھکی گل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔

 ۔

"" ۔۔۔اس ااسنن یک وہج سج ااسنن ےک ےئیل بس ھچک وھچڑ دای اھت۔۔۔آج رھپ ویہ یڑھی وہں
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 ےس۔۔۔۔۔

انپ  اچیتہ ریہ۔۔۔ ۔۔۔۔۔ویکں ںیم ںیہمت ےبۓں ارامن مت ریما ایپر ںیہن ھجمس اپویک  

 امہرا رھگ ربابد وہایگ ارامن۔۔۔۔۔اور امہرے ایپر یک اشنین یھب ۔۔۔۔۔

 مت ےن ارامن۔۔۔۔۔۔

 

 تہب درد دیئ

۔۔۔۔۔ویکں اہلل ےن ںیمہ زالای  ب مہ دوونں ںیہن ےنب ا ک دورسے ےک ےیل  

ے اگ۔۔۔۔۔۔ق ںیہن ڑپات وہاگ ارامن۔۔۔۔ اب ےھجم یھب ںیہن ڑپںیہمت وت وکیئ رف  

ےھت۔۔۔۔۔ مت اینپ راںیت ایس رطح زگار رےہ وہےگ ےسیج ریمے وہےت زگارےت  

 روز ا ک یئن ڑلیک۔۔۔۔۔اور ریمی تمہ بس ربداتش رکیت یھت۔۔۔۔

 پچ اچپ ہہس اجیت یھت اہمتری ےبوافیئ۔۔۔۔۔

 وےسی ارامن نب اجؤ ےگ۔۔۔۔۔ریمے مت دبپ اجؤ ےگ۔۔۔۔ رھپ ےسےھجم اتگل اھت مت ۔۔۔ےھجم نیقی اھت 

 ارامن نب اجؤ ےگ۔۔۔۔

 

 

کپ
 ے۔۔۔۔۔۔ ر ںیم ینتک طلغ یھت ارامن۔۔۔۔۔ ںیم ےن ہشیمہ طلغ ےلصیف 

ن
 

 مت ےس اشدی بس یھا طلغ ہلصیف اھت ریما۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رفنت وہیئگ ےہ مت ےس۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ریمی رفنت ریمے درد یک وہج ںیہن ےہ۔۔۔۔۔""
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 ریمی تبحم ےن ےھجم فیلکت دی ےہ۔۔۔۔۔

 ریمی تبحم ےن ریما وکسن ربابد رک دای ےہ۔۔۔۔۔

 ""ارامن مت ےس تبحم۔۔۔ریمی بس ےس یھی یطلغ یھت۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ایلگ حبص۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔"" ۔۔۔۔۔ادمح اہؤس۔۔۔۔۔"""۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔ 

واسی یہ ےہ۔۔۔۔۔۔ھچک ںیہن دبال بس   

" ں و  یھی وہیئ یھت۔۔۔۔۔زوای اعرزی اک اہھت ڑکپے نشنی ںیم دالخ وہیئ یھت۔۔۔اس رھگ ںیم اہج " 

 اعرزی ہی۔۔۔ 

 "الن ںیم دو وچبں وک ےتلیھک دھکی رک زوای ےن وپاھچ اھت۔۔۔۔۔"

 اتب دای وت ےبوہ  وہ اجؤ یگ۔۔۔۔۔۔



ر  خیاز                                                                                          دس      تبحم  روگ ےہ اجانں                                                                                                             

 

www.shaheenebooks.com Page 52 
 

ی۔۔۔  انمی۔۔۔۔  وضریم اھبیئ۔۔۔   اہاہاہ

ئسل
ی

ایئ ریتہ یھت ان۔۔۔۔   ۔۔۔۔ان دوونں یک وت ڑلریس  

 ""زوای اانپ رہ دھک الھب ےک ان دوونں وچبں ےک اپس اجیت ےہ۔۔۔۔۔"

 "اہےئ۔۔۔۔۔"

 زوای امیس۔۔۔۔۔۔

" یھت ایکن اچتہ  ر۔۔۔۔۔ دوونں ےچب زوای وک تہب زور ےس ےلگ اگل ےتیل ںیہ م  زوای ریحان " 

 آپ دوونں ےھجم اجہ ے وہ۔۔۔  

وورس امیس
فک
۔۔۔۔ا  

ہتپ۔۔۔۔۔ نکیل ںیم وھتڑی ویفنکز وہں۔۔۔ےھجم آپ دوونں ےک انم یھب ںیہن  

 ںیم راین وضریم ادمح۔۔۔۔۔

 اور ںیم اماہ وضریم ادمح۔۔۔۔۔

 زوای یک آوھکنں ںیم وخیش ےک آوسن وہےت ںیہ۔۔۔۔۔"

 وشو وشٹی وچبں۔۔۔۔۔ 

" س  ر وبہس دے رک اھٹ اجیت ےہ۔۔۔

ئک ٹ  
ج

  
 
 

۔زوای دوونں وچبں ےک چ  

ر  ںیل اب۔۔۔۔۔ادن  

 "اعرزی زوای یک رطف دھکی رک اتہک ےہ۔۔۔۔۔

 ڈڈی ہصغ وت ںیہن رکںی ےگ۔۔۔ "

 یھے اپاپ ھچک ںیہن ےہک ےگ۔۔۔۔۔ع"
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 اعرزی رھپ رظنںی اکھج ےک وجاب داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 ومم ڈڈی۔۔۔۔۔۔ اچیچ۔۔۔۔ ایھب اھبیھب۔۔۔۔۔۔

ےہ۔۔۔۔۔۔دےھکی وکن آای   

" 

۔۔۔۔اعرزی زوای وک اےنپ لچ ےھ اپھچ رک اس ےک آےگ یڑھا وہایگ اھت۔۔  

 ۔

 یھب  یک  تعیب کیھٹ ںیہن ےہ رھپاعرزی۔۔۔۔۔ ںیہمت ڈارٹک سک ےن انب دای۔۔۔۔  ںیہمت اتپ ےہ اھبیھب

 اےسی  ات رےہ وہ۔۔۔۔۔اور

 ۔

 ۔

"  وہظر ےسیج وہ زوای وک دےتھکی ۔۔ اورایھب وہظر ابت رک رےہ وہےت ںیہ م  اعرزی لچ ےھ وہ اجات ےہ۔۔۔

 ںیہ۔۔۔ایکن ابت یھب ادوھری ر  اجیت ےہ۔۔۔۔۔
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 زوای۔۔۔۔۔ "

  "رممی دلجی ےس ڑیسویھں ےس ےچین ارتی یھت۔۔۔۔"

" یک۔۔۔۔۔۔۔ بس تہب ریحان ےھت۔۔۔وخ  ےھت۔۔۔۔آںیھکن  یری وہیئ یھت بس " 

 ۔

 ۔

""  ں ایکس اےکس ڈڈی ودجان اصب یھت اہجدورسی رطف زوای اینپ وسوچں ںیم مگ وہیئگ یھت۔۔۔یہی ہگج

 ےس یلہپ اور آرخی ڑلایئ وہیئ یھت۔۔۔۔۔

  ےک ےیل۔۔۔۔۔۔یہی و  ہگج یھت اہجں و  اےنپ امں ابپ وک وھچڑ یئگ یھت۔۔۔۔۔۔ اینپ تبحم

 "اور ایس تبحم ےن الرک واسپ اےس یہی یڑھا رک دای ایس ہگج۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

امیض۔۔۔۔۔۔۔۔""۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔""   

 ۔

 ۔

  وسک ے اک۔۔۔  ایک ےھجم وکیئ قح ںیہن اینپ یٹیب یک زدنیگ ےک ےیل ھچک ااھچ

 ودجان اصب یک آواز تہب آہتسہ وہ یئگ یھت۔۔۔۔

 ۔
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  دی ےہ۔۔۔۔۔قح ےہ وپرا قح ےہ  ر ڈڈی۔۔۔ آپ ےک اس ےلصیف ےن ےھجم تہب فیلکت

۔  یھا ہلصیف رک دای۔۔آپ ےن انب وسےچ ےھجمس ریمی زدنیگ اک اانت  

 زوای اانپ وسٹ سیک ےئیل درواز   ر یڑھی وہ یئگ یھت۔۔۔۔۔"

 ۔

۔۔۔۔ ںیم ےن ایک طلغ ہلصیف ایک۔۔۔۔   اعرزی ںیہمت دنسپ ںیہن ےہ ایک  

 زیلپ ڈڈی۔۔۔۔۔

" اکن اہھت کٹھج دای اھت۔۔۔۔۔۔۔ودجان ےن ےسیج یہ زوای ےک اپس اجےن یک وکشش یک۔۔۔۔زوای ےن ا  

 ۔

  ابر۔۔۔۔ہی بلطم ںیہن م  ریمی زدنیگ اک ہلصیف رک دںی آپ۔۔۔۔ ا ک دنسپ اک

 سب ا ک وپاھچ وت وہات ھجم ےس۔۔۔۔

 یکینتک رشدنمیگ وہیئ ےھجم اپریٹ ںیم۔۔۔ ب آپ ےن اعرزی ےک اس

 

ٹ

 

من
س

 

ی

۔۔۔۔۔ھت ریمی ینگنم یک اانؤ  

" ۔ک بط ایک۔۔۔اس ےن رہگی اسب  یل۔۔۔اور تہب تخس ےجہل ںیم ودجان وک رھپ ےس اخم " 

۔۔ ںیم ایک اچیتہ وہں۔۔۔۔۔ریمے ایک وخاب ںیہ۔۔۔۔آپ ےن وساچ ا ک ابر۔  

 ۔

 اٹیب اعرزی تہب ااھچ ڑلاک ےہ ۔۔۔ںیہمت ہشیمہ وخ  رےھک اگ۔۔۔۔۔

 ۔

ی ڈڈی۔۔۔۔  ںیم اجیتن وہں اعرزی تہب ااھچ ےہ۔۔۔۔ا ک ااھچ ڈنبسہ

ئسل
ی

  ا ک ااھچ الفئ اپری ر ہیریس
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ااھچ دوتس ےہ۔۔۔۔۔ دو اگل ابںیت ںیہ۔۔۔۔۔ اعرزی ریما  

 آپ سک رطح ریمے اسھت ااسی رک ےتکس ںیہ۔۔۔۔   

 ۔

"   یٹیب یک رظنوں ںیم۔۔۔۔   ااھچ اانت رُبا رک دای ںیم ےن اٹیب۔۔۔۔  اانت یھا رجمم نب ایگ وہں اینپ

 "ودجان یک آںیھکن  یر آیئ ںیھت۔۔۔۔۔۔"

۔۔۔۔۔ یتک زیلپ ڈڈی۔۔۔۔ںیم ےن ہلصیف رک ایل ےہ۔۔۔۔۔ اب ںیم اہیں ںیہن ر   

 "زوای اجےن ےک ےیل رٹن وہ یئگ یھت۔۔۔۔"

 ۔

۔۔۔۔۔۔زوای۔۔۔۔رک اجؤ۔۔۔ںیہمت ہتپ ےہ اٹیب مہ اہمترے انب ںیہن ر  ےتکس  

 ے اھت
ن

 

پ
 
ہ
۔۔۔۔۔ومم۔۔۔۔ہی بس آپ اانت یھا ہلصیف رکےن ےس ےلہپ وسانچ اچ " 

 اعہشئ ریحان ںیھت اینپ یٹیب ےک اس دبزیمت ےجہل  ر۔۔۔۔۔۔۔

"   وھچڑ رک تم اجؤ۔۔۔۔ؤ۔۔۔ںیہمت ںیہن رکین ینگنم وت تم رکو  ر رھگزیلپ اٹیب تم اج

" ۔۔۔۔ودجان ےن رھپ زوای اک اہھت ڑکپان اچاہ۔۔۔زوای لچ ےھ ٹہ یئگ یھت۔  

  رگ اجےت۔۔۔دلجی ےس ان ےکودجان تہب دصےم ںیم ےلچ ےئگ ےھت۔۔۔اس ےس ےلہپ و  ڑلیڑھا ےک

دے رک ااھٹ ایل اھت۔۔۔۔۔۔ ودجان ادمح وک اہسرا اھبیئ وہظر ادمح اور اےکن ےجیتھب وضریم ادمح ےن " 

 ایک مت امہرے ن ری ر  ول یگ۔۔۔ "

 "زوای یک ومم ےن یکلہ آواز ںیم وپاھچ اھت۔۔۔۔۔۔"
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 "ےھجم دری وہ ریہ ےہ ومم لچ ےھ ٹہ اجںیئ۔۔۔۔"

یل یھت۔۔۔۔۔ ودجان وک اس رطح وٹےتٹ وہےئ دھکی زوای ےن اینپ آںیھکن دنب رک  

  رکےن یک قاتق یھب ںیہن یھتیھت۔۔۔۔۔  ر زربد یت اک ہی ہلصیف پچ اچپ ربداتش اس ںیم تمہ ںیہن

 اس ںیم۔۔۔۔۔

 اےنت الڈ ایپر اک ہی ہلص دای ےہ۔۔۔۔ "

 اس ےس ااھچ امہری وکیئ اوالد ہن وہیت زوای۔۔۔۔۔۔۔

 اعہشئ اک اہھت اھٹ ایگ اھت زوای  ر۔۔۔۔۔۔۔"

 ۔

 ۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔""""احل۔۔۔۔۔۔"۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا ک ےکٹھج ںیم اےنپ امیض یک یخلت اید ےس ابرہ آاجیت ےہ زوای  

 ۔

 ۔

 زوای ےن ےب دح وبضمیط ےس اعرزی اک اہھت ڑکپ ایل اھت۔۔۔۔۔

 ۔
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ےیل۔۔۔۔ انتک رتےس ںیہ مہ اس دن ےک ےیل اٹیب۔۔۔۔ ںیہمت دےنھکی ےک  

" ور اھبیئ یک یٹیب رضای اےکن یھے وہظر اصب آےگ یھھ ےک زوای وک ےلگ ےس اگل ےتیل ںیہ۔۔۔۔۔ زو

 یھت۔۔۔ ر زوای وک و  اےنپ وچبں ےس زاید  ایپر رکےت ےھت۔۔۔۔۔۔۔

یہ اچتہ ےس ےلگ اگل یتیل ےہ۔۔۔۔ ھچک ڈنکیس ےک دعب زوای اعرزی اک اہھت وھچڑ رک وہظر اصب وک اینت  

 ۔

 ںیہ۔۔۔۔۔

 

 امی وس وسری اپاپ۔۔۔۔ ںیم ےن آپ بس وک تہب دھک دیئ

نب اپیئ۔۔۔۔ تہب رُبی وہں ںیم۔۔۔۔۔ ںیم یھبک ایھچ یٹیب ںیہن  

 ڈڈی ھجم ےس یھبک ابت ںیہن رکںی ےگ ان۔۔۔۔۔   

"  " ںیہ۔۔۔۔وہظر اس ابت  ر لچ ےھ وہاجےت ںیہ۔۔۔اور ابیق بس یک رطف دےتھکی

 زوای اک ڈر چس اثتب وہ اجات ےہ  ب وہظر ھچک ںیہن ےتہک۔۔۔۔۔

 ڈڈی یھبک ےھجم اعمف ںیہن رکے ےگ ان۔۔۔۔   

"   وہےئ وپیتھچ ےہ۔۔۔۔زوای روےت

"   ںیہن۔۔۔۔۔سب ریمی یچب۔۔۔۔۔ وکیئ مت ےس انراض ںیہن ےہ۔۔۔اھبیئ اصب یھب

 رممی زوای وک وصےف  ر اھٹب د یت ںیہ۔۔۔۔۔"

 ۔

۔۔۔۔۔اووو  مت یھے اپاپ یک ابت رک ریہ وہ زوای۔۔۔۔  افر ویر اکڈنئ اافنرنشیم  

 ںیہمت اب ایکن نشنیٹ ےنیل یک رضورت ںیہن۔۔۔۔۔
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 ۔

  ہکن اب و  اس داین ںیم ںیہن رےہ۔۔۔ویک

 اور ایکن ومت یک ذہم دار مت وہ زوای۔۔۔۔۔۔۔۔۔

" یڑھی وہیئگ یھت۔۔۔۔۔ انمی اھبیھب یک آواز وپرے اہل ںیم وگجن ایھٹ یھت۔۔۔۔زوای رھپ ےس " 

 انمی اھبیھب وھجٹ ہہک ریہ ںیہ ان امں۔۔۔ 

" ۔۔۔زوای یک یکھت آںیھکن ےب یسب ےس رممی یک رطف دیتھکی ںیہ " 

 "و  اٹیب۔۔۔۔۔۔"

 " رطف داتھکی ےہ۔۔۔رممی ےک اپس اافلظ ںیہن ےھت۔۔۔۔اور وضریم ےصغ ےس اینپ ویبی یک

۔ وہا وت ںیم ںیہمت وھچڑو اگ ںیہن۔۔۔مت اانپ ہنم دنب ںیہن رھک  یتک یھت۔۔۔۔ ارگ ریمی نہب وک ھچک یھب " 

 "وضریم انمی اک ابزو ڑکپ رک اےس روم ںیم ےل اجات ےہ۔۔۔۔

" ذماق رک ریہ ںیھت ان امں۔۔۔   اپاپ۔۔۔  اعرزی۔۔۔۔۔    انمی  

 ۔

" دانی  ۔۔۔اور ہی ربخ وکیئ یھب ںیہنبس ربھگاٹہ ںیم ےھت۔۔۔۔زوای یک زمکور احتل بس ےک اسےنم یھت

 "اچاتہ اھت اےس اس وتق۔۔۔۔۔۔

 ڈڈی اہکں ںیہ۔۔۔ "

 اٹیب وھٹیب اہیں۔۔۔۔

"  " ےہ۔۔۔۔ایھں یک رطف اھبیتگ ر وہظر یک ابت وک ان انس رک ےک زوای او ر ڑیس
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 زوای ریمی یچب ابت ونس۔۔۔۔۔

 رممی اور وہظر اےکس لچ ےھ اجےت ںیہ۔۔۔۔

 "اور اعرزی۔۔۔۔ویہ یگیھب آوھکنں ےس زوای وک داتھکی راتہ ےہ۔۔۔۔۔

"   ےھجم وھچڑ رک ںیہن ڈڈی ںیہک ںیہن اج یتک۔۔۔۔۔و  ھجم ےس تہب ایپر رکےت ںیہ۔۔۔۔ و

 اجےتکس۔۔۔۔۔۔

ی ںیم وہں ےگ۔۔۔۔و  اینپ ڈٹس " 

 ےہ۔۔۔ ر وکیئ ںیہن زوای اور دلجی ڑیسایھں وبعر رک ےک او ر اجیت ےہ اور ڈٹسی روم وھکیتل

 " اھت۔۔۔وہات۔۔۔۔۔اےسی اھت ےسیج دصویں ےس اس رمکے ںیم وکیئ ا ک آای ںیہن

 ڈڈی۔۔۔۔۔۔۔

 ڈڈی۔۔۔۔۔۔ 

" اجےت ںیہ۔۔۔رک  اور اھبےتگ اھبےتگ زوای ےک دقم۔۔۔ا ک رگڈنی ڈیبروم ےک ابرہ  

 اےکس ومم ڈڈی اک ڈیبروم۔۔۔۔۔۔۔

 ڈڈی۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

" ری یگل  اےکس ڈڈی یک یھی یس وصتروم اک درواز  ےسیج یہ وھکیتل ےہ ایکس اسب  رک اجیت ےہ۔۔۔۔۔ اسےنم

 وہیت ےہ۔۔۔۔۔



ر  خیاز                                                                                          دس      تبحم  روگ ےہ اجانں                                                                                                             

 

www.shaheenebooks.com Page 61 
 

ز یگل

 

ز

 

ٹئن

 

س
م

  وہیت ںیہ۔۔۔ ایکن دل یک دنکنک اساور ےچین ڈیب  ر ایکس ومم نج ےک ڈیب ےک اپس تہب یس 

 نیشم ےس اصف انسیئ دی ریہ یھت۔۔۔۔۔

ایکس   نیشم ویکں ام رٹی رک ریہ ںیہتہب ابزو  ر ڈرپ یگل وہیئ یھت۔۔۔۔ اےس ھجمس ںیہن آریہ ںیھت اینت

 ومم وک۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

""  ےئگ ںیہ۔۔۔۔اور ایکس ومم یھب اےس  ر اےس ہی ھجمس رضور آیئگ یھت م  اےکس ڈڈی اےس وھچڑ رک ےلچ

 "" ںیہ۔۔۔۔۔۔وھچڑ رک اجےن ےک در  ر

 ۔

 ۔

 اےلگ لپ و  وہب  رگی وہیئ یھت رف   ر۔۔۔۔۔۔۔

 ۔

 ۔

 تبحم دل۔یگل اجانں۔۔۔۔۔""

 ""تبحم ےب۔ریخ اجانں۔۔۔۔

Continued……………….. 
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