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 االسلم مکیلع!!!

اوزل اور وماد ہفنصم

 

اعئ وہےن واےل امتم ن

 

 رپ ش

ٹ
 

ب اسی
 
اری وی

م
ام اور ہ

 

 ص ےک ف ان ن

الٹئ ےس وفحمظ ںیہ۔

ٹ

 ن

اول اور ہفنصم ص ےک ف 

 

ر  آف ن

 

ز

 

فی ن

ری 

 

ر ان راسٹئ رکی    ان نماح وفحمظ ںیہ ران رحتی 

اوزل وماد یک لقن ںیہن رک

 

  اتک۔ااجزت وکیئ یھب صخش ان امتم ن

رد  اللقن دش

 

 وک درش ہ وماد ےڑک  اجےن یک رورت  ںی  ہقلعت ر

ٹ

 

 

ب اسٹ
 
 ی گ ن ا وی

 آےن واےل اسملئ اک و ہ وخد ذہم دار وہاگ۔

ٹ:ون  

اول ان ےئل اھکل

 

ر اوف ن

 

ز

 

فی ن

ری 

 

 رکی 

ٹ
 

ب اسی
 
پ رک ی یک ترورت گا اآ آںیمہ اینپ وی

اول  ااسفےن  اکمل  آرلکیٹ ا

 

 ہپ اےنپ ن

ٹ
 

ب اسی
 
اری وی

م
اعئ رکواہ

 

ارعی ش

 

ا اچےتہ ںیہور ش

 

 ن

م رکان دنمرہج ذلی زرعی وک اامعتسل رک

 

ای

ٹ

ےوت اردو  ںی ن

ت

  ںیہ۔ ےت وہ ے ںیمہ  جیھ ک
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اعئ

 

 رپ ش

ٹ
 

ب اسی
 
ر دو دن ان ادنر وی اءاہلل آپ یک رحتی 

 
 

  رک دی اج ے ی۔ان

 الیصفتت ان ےیل ان راوطبی اک ااختنب ےیجیک۔

 
 

اول

 

ر آف ن

 

ز

 

فی ن

ری 

 

زرز   رکی 

 

 ش
بلی می
پ
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Website Url : https://crazyfansofnovel.com 

 

 رکشہی

اول!!!!!!

 

ر آف ن

 

ز

 

ی ن
ف

ری 

 

 ااظتنہیم رکی 
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  زدنی انرن

 از ملق

اخنت ایح  

رےزگےںیہنےہکےاسراےدنےوسٸےروہ۔ےو ہے ر ہ اب اھٹ یھب اجٶےیٹھچےاکےہیےبلطمےہم ر ہ ۔۔۔زہم زہم

ایتےںیہ۔ےامیےنباپےاکے

ٹ

ب

 

ڑلایکیےیھبےوتےوہیتےںیہےہنےوجےیٹھچےواےلےدنےوپر ےےتفہےانےاکمےن

 ایخلےریتھکےںیہے۔ےرھگےاھبنسیتلےںیہ۔

ٸےاجیتےایسیےڑلایکیےوتےآوکپےرمخیےرپےیہےلمےیتکسےںیہےن اےرھپے اور امم و ہ ڑلایکی اح زنیم رپ ںیہن نما

رےےامیےاکےہیے
م
احےےسےیھبےآےگےیسکےایسر ےرپ۔ےویکہکنےاآےایسیےڑلایکیےزنیمےرپےوہںیتےوتےہ

یےاوالدےیسک وک ہن 

م
ک

 

ن

اےے۔ے ںیےےنےوتےنجےوکےیھبےداھکیےیہیےےتہکےانسے”اہللےایسیے

ت

رےزگےہنےوہن
م
اےہ

 

رون

ھسےی گٸ۔
گ

اےےو ہےٹھجےےسےواشےرومے ںیے

ت

 د “۔ اح ےس ےلہپ ہک امٸد ہےمگیبےاکےاہھتےڑپن

رے ہےاورےوھچیٹےیسے
م
ریےیٹیبےزہ

ٹ

ی اایےںیھتے۔ےیب

ٹ

بی ی
پ
امٸد ہےمگیبےاورےرضخےاصحبےےیکےدوےیہے

 ونمر ہ۔۔۔۔
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ر ہ حیحص ونعمی  ںی ای  زدن ہ دل ڑلیک یھ۔
م
ر ہ ولہپیھٹ یک اوالد یھ اور رھگ رھب یک الڈیل   لچنچ   وشخ یس زہ

م
 زہ

ر ہ ۔۔۔۔۔ یکسج آںیھکن تہب 
م
 آ ےت نبال اامسرٹ یس زہ

ت

اسونیل یس رتگن اور اعم ےس وقنش   دنکےھ ی

رسکع ونمر ہ تہب یہ وخوصبرت یچب یھ۔  رپششک ںیھت ایس ہ آںیھکن اوکس تہب وسٹ رکیت ںیھت۔ اےکس یب

ر  ان 

ٹ

 
ر ہ اتکوبی ےس وکوسی دور اھبےنگ وایل ڑلیک یھ۔ ا اک  س  اتل وت ی

م
ونمر ہ اتکوبی یک وشنیق ہکبج زہ

 ے یتلیھک یم وپ  ںی وت ا نا اجن یھ اسرا اسرا دن یھب 
چ

 

کن

دعب رھگ ھٹیب اجیت اور ڑلوکی ان اسھت نپچب یک رطح 

ی ہن یھ۔

ت

ھکن

ت

ت

 ےنلیھک ےس 

ڈنشیمےانیلےڑپاےرگمےاہییےاحےےنےاینپے

ٹ

رگم امٸد ہےمگیبےیکےیتخسےیکےوہجےےسےاےسےاکجلے ںیےای 

رمیضےیکےاورےآرسٹ ان ٹکیجبس رھک ےیل۔ رضخ اصحب رکلن ےھت ہکبج امٸد ہےمگیبےا ےیپےاسیے

ر ہےےنےڈآیےاکجلے ںیےداہلخےایل۔ے
م
وکسلے ںیےزفسکےیکےرچکیلارےںیھتے۔ےایھنےیکےوہجےےسےزہ

ر ہےاینپےرحوتکیےیکےوہجےےسےںیہکےےسےیھبےرکلنےیکےیٹیبےہنےیتگلےیھ۔ےاھچٶینے ںیےو ہےرانہے زہم

اا گا۔  بیج یہ  قطن یھ اح ڑلیک یک۔

ت

ی

ٹ

ھی

گ

 ہنےاچیتہےیھےہکےواہیےا اک دم 

 وخوصبرت رھگ  ںی ر ہ 

ت

 
ر ا نا دض ےس اہر امن ان اب و ہ ےلھچپ ھچ اسل ےس اح وھچےٹ ےس رگم یاہی

 

نباآلخ

 رگا ےھت۔

 ڈایتل یھ و ہ ا  اعم یس 

 

ا اھت اح دیشکل  ںی اور یھب رن

ت

اہجی ےس نباغ آذاد ریمشک اک رظنم اور یھب دشکل رظن آن

ر ہ
م
 ڑلیک ۔۔۔۔۔۔۔۔زہ
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ا 

 

 وج وخد وت  بیج یھ یہ اےکس وشق یھب  بیج یہ ےھت ڑھگ وساری  ایلھچمی ےڑکن

ر ہ ےن 
م
ر اک ا اکم زہ

م
ا  ضہ ہ

 

رانھ  وھگ ےڑ  ےس رسی انان

ٹ
م
ا ایکن دھکی اھبل ہن رصف ہی ہکلب دروتخی ہپ خ

 

وپد  انان

ا گا۔

ت

ا وہن

 

 یہ رکن

ام 

 

امٸد ہےمگیبےےنےرھبوپرےوکششےیکےاےسےاےنپےالٸفےااٹسٸلے ںیےڈاھےنل یک رگم و ہ یھب اےنپ ن

ر ہ
م
 یک ای  یھ ۔۔۔۔۔ دصا یک ڈٹیھ۔۔۔۔۔۔ زہ

ا رھگ یک رطف رواہن وہےن اک وس  راہ اھت۔

ت

 انیشی وقنش رےنھک واال و ہ ینیچ ڑلاک الکح متخ وہ ےت یہ رکش انمن

آج وپر  ھچ ےنیہم اینپ رٹگنی ان لمکم رکےن ان دعب ا اک اراد ہ اب ھدیاھ رھگ اجےن اک اھت۔ آج ا اک  ب 

را وخیش اک دن اھت و ہ اےنپ نپچب اک وخاب وپرا رک اکچ اھت۔

ٹ

 ےس یب

و ےاورےامرلشےآرٹےیکےرٹگننیےلمکمےرکےےنیلےانے
گف

 

ن
گفو ےوکسلےاچٸہنےےسےوک

 

ن
اٶنیلےوک

 

وقوف ش

ےےرتہبنیےاپسیہےنبےاکچےاھت۔  دعبےو ہےابےاینپےوفجےاکےای 

ا اچاتہ اھت۔ السٸےیےو ہےومسکنےاورےامرٹسزے
 

 یکیج ان اسھت انمن

ت

اینپ ہی وخیش و ہ  ب ےس ےلہپ دو 

ےےانےےیلےایترےوہےایگ۔

 

کلن

 

ن
 ےسےےنلمےانےدعبےوفرا ےےیہے

ے

ٹ

 
 !او ہ ریہی ک  آر آی

ا وہا وبال۔ ریہی وج دلجی دلجی اجےن اک وس  راہ اھت اےس وکس  ےس در اتھ ر ہ ایگ۔ اجاتن اھت اب 

ت

زیج ےھچیپ ےس آن

 دلجی اجن یشخب ںیہن وہ ی۔
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ا اھت ۔ زیج  لصی آنبادی اھت 

ت

ا اھت انتج زیج وک دھکی رک وہ اجن

ت

و ہ یھبک اینپ رٹگننی ان دوران یھب ا ان رپناشن ںیہن وہن

ڈ ای  اگل کلم اور  ای 

 

اور ال اک نباوتین اھت و ہ وکسل ان رسیت  دن یہ ریہی ان ےھچیپ اہھت د و ان ڑپ ایگ اھت ش

رنبایت اھت اور 

 

ب
اگل زنبان ےس قلعت رےنھک واےل کلم  ںی مہ ونط ان ےنلم یک وخیش یھ یھبج و ہ اےکس ےیل ا ان خ

 نب اھٹیب اھت۔

ت

ردیتس اک دو   زیب

ےےیہے ےےدنسپےہنےےھتےاحےانےےیلےا اکےای 

ت

ردیتس اک السٸےیےویکہکنےریہیےوکےذن اد ہےدو  زیب

ےےاکیفےاھت۔۔۔۔یکیج

ت

 دو 

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

ب مت اجیتن وہ ہک ےھج ہی  ب ںیہن دنسپ وت ویکی رکیت وہ ایسی 
ب
ر ہ  ںی ںیہمت ینتک رمہبت اھجمسوی ؟؟؟ ح

م
زہ

 رحںیتک مت؟؟؟

ر ہےاےنپےدووتسیےانےاسھتے
م
بےےاںیہنےہتپےالچےزہ

ب
امٸد ہےمگیبےآجےےصغےےسےٹھپےڑپیےںیھتےح

ر ہےوکےںیہکے
م
روٹےوچریےرک ےتےنماےٸےی گٸےیھےوتےانےاکے سےںیہنےلچےراہےاھتےہکےزہ

 

اخ

ےےانبےدںی۔

ت

 اغٸبےرکےدںیےن اےرھپےوج ےتےےسےا ناےدرگ

ر یک مگیب ان اہںوھتی ںوہنی ےن ر یسک  یگ یٹپ ان ا ںیھ این  ڈی 

  

ینتک مردنمی اناھین ڑپی یھ اںیہن اچاچ ی

 نباںیت انس ڈایل ںیھت۔

ر ہےانےیہےدمےےسےگاے۔ےآجے
م
احالہکن ہک اوہنی ےن وت  س یہی اہک اھت ہک اگٶیےیکےروقنےوتے سےزہ
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ا وت و ہ یھب  روٹےانےدروتخیےانےنماحےلہےلچےدیھکیےوتےےھجےاناےوچر ںیہ ۔  ںی ےن  ورو وک ایاگن 

 

اخ

رےاکے ڈی 

  

ر ہےگاے۔ے وروےاچاچےی
م
وھبےکن ر ویہ ھٹیب ایگ  ںی ریحان وہ رک اح رطف آٸےوتےہتپےالچےاینپےزہ

ر ہےانےےیلے
م
رےوکٸےوخزفد ہےاھتےرگمےزہ اتکےاھتےااہتنٸےوخانف ےرورتےاکےسجےیکےدتشہےےسےہم

 وتےو ہےےسیجےوکٸےیلبےاکےہچبےاھت۔

 س این یس نبات یھ اور امٸد ہےمگیبےوکےاناےےسیجےو ہےانےیکےےبےزعیتےرکےریہےںیہے۔ےا ںیھےاہکیے

رسنےنیمےےھتےاوہنیےےنےہشیمہے

 

احے بےےیکےاعدتےیھےانےانےوادلےرکایچےانےوہشمرےیب

ےےدہع ےرپے

ٰ

رےیھبےآریمے ںیےالع
م
اےنپےےسیجےولوگیےانےدرایمنےیہےزدنیےزگاریےرھپےوشہ

بےے

ت

ر ہےیکےدیپاٸشےانےآھٹےاسل دعب و ہ نباغ آذاد ریمشک  ںی وپ گنٹ وہ رک آۓےوتےی افٸزےےھت۔ےزہم

ےےویہےرگا۔

ت

 ےسےابےی

ّے ہ ٹ وہ ی گۓ۔ےرضخےاصحبےےیکے
 

ر ہ یک دض ہپ ڈن
م
ای  اسل آریم یک رطف ےس ےلم رھگ  ںی رگا رھپ زہ

رن اےاہچہچیتےرھپیتےیھ۔

ٹ
م
امےیکےخ

 

ر ہےن
م
ےےیھےسجے ںیےزہ

ت  

ب
 ہیےوھچیٹےیسےج

ی اای امی نباپ ان ےن یک 

ٹ

بی ی
پ
ے آ ھک ہن اھب ےت ےھت۔ دوونی   ڈگنھ امٸد ہےمگیبےوکےای 

 

ہکبج اےکس یہی رن

راھےدیتیےیھ۔

ٹ

ر ہ اینپ رحوتکی یک وہج ےس امٸد ہےمگیبےاکےڈلبےرپرشیےیب  وہج ںیھت  س زہم

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

اب 

ت

 اینپ وپری آب و ن

ت
ت

 ان دعب و ہ رھگ رواہن وہا۔ گنجیب  ںی وسرج اح وق

 
 

ر اکر دو ےٹنھگ زیج یک وکباح نس

 

آخ
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رامٸشےہپےآجےوکےتفےانبےریہےںیھت۔ےاہرونے
 

ےس کمچ راہ اھت۔ دنا مگیب نچک  ںی اہرون اصحب یک ر

ےےیہےاٹیبےاھت۔۔۔۔۔۔ے اصحبےےوپسیلے ںیےےھتےہکبجےدناےمگیبےاہٶحےواٸفےںیھت۔ےااکنےای 

 دیحرےےسجے بےےایپرےےسےریہیےال ےتےےھت۔

ا  ا وہا آن 

ت

ریہی دےب دقومی ادنر دالخ وہا ا اک اراد ہ امی وک وچاکنےن اک اھت۔ و ہ ایھب الو ج  ںی یہ اھت ہک یکیج دو ےڑن

اوگنی ان آد وھگےنم انا۔

ٹ

 اور ا نا ن

و ہ الھچ الھچ رک اینپ وخیش  ںی وھبےنکن انا رگم اح ان رکچ  ںی ریہی ان رپرپاٸزےیکےایسیےیکےیسیتےوہے

رےآٸےاورےریہیےوکےدھکیےرکےریحانےوہےی گٸںیے۔ ریہی! ریما اٹیب!  ی گٸ۔ےدناےمگیبےنچکےےسےنباہم

 ےسیک وہ ریمی اجن ۔۔۔

ا ےت وہۓےوبال
ٹ

  ںی نبالکل کیھٹ وہی آپ یسیک ںیہ ۔ و ہ اںیہن اسھت لم

اےاھک ےتےںیہ۔

 

رشی وہ اجٶ۔ےاہمتر ےنبانباےیھبےآ ےتےیہےوہیےےگےرھپےاھکن
 

 مت ر

 مپم واٹ آر ک  
چمن
اوان ےتہک یہ و ہ اھٹ ایگ۔ ہکبج یکیج ا اک گیب داوتنی ےس ےنچنیھک یک وکشش رک راہ اھت ۔ یکیج 

رشیےدنیےویےوِلے

 

ےےر

ٹ

اےٸمےوٹےَگن پ
ٹ

ےےاسٹےن

ٹ
ب
؟؟؟ےآٸےونےک ےآرےوگنٹیےافرےک رےٹفگےی

 

ڈوٸن

 یسےک رےٹفگےاوانےڈووڈ۔ےو ہےایپرےےسےاےکسےالمٸمےنبالےالہس ےتےوہۓےوبال۔

 نیت اسل ےلہپ یکیج ریہی وک ڑس  انکر  الم اھت و ہ امیبر اس اتک ریہی وک آح رھبی رظنوی ےس دھکی راہ اھت۔

ر ڈن نب ایگ۔

 

 انبےن واےل ریہی ان ےیل یکیج  ٹسی ر

ت

ا اور یھبک ہن دو   ریہی اےس رھگ ےل آن 
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************************************ 

 

 

رف یک اچدر او ےڑ  یل ۔ اور وج رظنم ےلہپ  زب رن رپدک ی اک وممس مروع وہ ایگ اھت ریمشک ان اہپ ےڑوی ےن یب

  ںی اور یھب دشکل ےنگل گل ایگ اھت۔

 

ا اھت اب دیفس رن

ت

 او ےڑےھ  ب وک وتمہج رکن

 اا 

 

ر ہ ان وت امون ریپ یہ زنیم رپ ہن ےتکٹ ےھت۔ اےس رپدن ای دح ےس ذن اد ہ دنسپ ںیھت۔ ا اک دل اچاتہ اھت ہک و ہ گن
م
زہ

بےےےسےدےھکی۔
 
ی ر

ت

رفےےسےڈیکھےاحےوخوصبرتےیسےوچیٹےوکےر  وچیٹ اجۓےاورےیب

ر ہے
م
رگم ویہ داھت ان نیت نمات امٸد ہےمگیبےیکےیتخسےا ناےوخاشہ  ںی راکوٹ ڈاےل وہٸےیھ۔ےزہ

 آٸرکسمیےاناھۓےرمک ے ںیےدالخےوہٸےوتےونمر ہےوکےاتکبے ںیےمگےنمان اے۔

 ایک ڑپ  ریہ وہ ونم؟؟؟ و ہ دھپم ےس اح ان نماح آ ےت وہۓےوبیل۔

اوف ہ اایپ ڈیب ہپ ھٹیب رک ںیہن اھک ےت اور رپدک ی  ںی آٸرکسمیےوتےنبالکلےیھبےںیہنےاھک ےت۔ےآپےو ہے

رےے
م
ےےدنسپےاورےہ

ت

ےےیہےوہیتےںیہ۔ےدصاےیہےافن  زیخںیےویکیےںیہنےاھکیتےیتیپےوجےرپدک یےانےل 

اوگاریےےسےوبیل۔

 

ےےرےنھکےوایلےونمےن

ٹ

ی کپ
ف
 زیچےرپ

 اور آپ رات وک ڑپک  یھب ںیہن دبںیتل وج ےنہپ وہ ےت ویہ  نہ ان وس اجیت ںیہ۔

ر ہ ہنم وھکےل ا نا نبات نس ریہ یھ اح ےن وت اتکب اک وپاھچ اور و ہ اےس رچکیل دےنی  یگ یھ۔ یھبت و ہ اےس 
م
زہ

 گنت رک ےت وہۓےوبیل۔

ا اچےیہ؟؟؟؟ ہنہ ےسیج ہک آپ وک اآ اتٶیےیےوتےآپےویہےزیچںیے
 

ااھچ وت ونم رپدک ی  ںی ایک اھکن
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ر ےت وہۓےوبیل۔
ٹ
م
 اھکٸںیےیےہن۔ےونم خ

 ااھچ وھچ ےڑو ہی وت اتٶےایکےڑپ ےریہےیھےمتے؟؟؟

ا گا رپ زس ای   ےعل  ںی  دن وہیت گا سج 

ت

ا یک وٹسری ڑپ  ریہ یھ اور ہتپ گا اح  ںی ایک وہن

 

 ںی رپ زس ویفن

ر ہ اک وفسک آٸرکسمیےرپ  ر ہ وک وٹسری انس ریہ یھ ہکبج زہم ا گا اور۔۔۔۔ و ہ اب زہم
ت

ر ای  ڈرنگی وہن
م
ان نباہ

 اھت۔

اراہ وہ ےت وہۓےوبیل۔
 

 اایپ آپ ںیہن نس ریہ ںیہن ہن و ہ ن

  ںی نس ریہ یھ ہن۔ آپ انسٶے۔ےوکٸےںیہنےابے ںیےںیہنےانسویےیےآپے
ٹ

ی کپ
ف
ار  ریمی سم رپ

 وک۔

 ااھچ ہن وسری اب امن یھب اجٶےلکےمہےونسےنیمےیھبےانبٸںیےےگےرھپ۔

 اوان اایپ رپ ای  اتٸںی۔ےیجےوپںیھچے۔ےو ہےیھبےایسےان ادناز  ںی وبیل

ر دنسپ ںیہ ایک ؟؟؟؟ آپ وک رپ زس ایھچ ںیہن یتگل ایک؟؟؟؟

 

ز
ی ل

ٹ

پ

 آپ وک ریفی 

ر وایل رپ زس نبالکل ںیہن دنسپ ۔ و ہ اصف وگٸےےسےوبیل
 

ز
ی ل

ٹ

پ

 ںیہن ےھج اہمتری ریفی 

 وت رھپ آپ وک وکیسن رپ زس دنسپ گا؟؟؟

رالیے
م
ےےزہ ر یک و ہ رپ زس ںیہن دنسپ وج نبار ہ ےتجب یہ لحم ےس اھبی گ اجۓےن اےےرھپےوجےای 

 

ز
ی ل

ٹ

پ

ےھج۔۔۔۔ ریفی 

بےےاھکےرکےرمےاجۓےوجےاجدوآینےانےڈرےےسےاسریےزدنیے ےعلے ںیےزگارےد ےےسجےدادیے س 
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اکےابلحے نہےرکےوکٸےیھبےڑیھبن اےےبےووقفےانبےےل۔۔۔۔۔ےہکلبےےھجےوتےو ہےرپ زسےدنسپےگاے

رےوکےولیمیےدورےےسےاچہپنےےلے۔ وج مسج ےس 
م
اےوخدےےلےرکےآۓےوجےزہ

ت

وجےلحمےےسےاانپےوجن

ڈرے

ٹ  

وسٸن ایےاکنےنلےانےےیلےیسکےزہشاد ےاکےااظتنرےہنےرک ۔ےوجےوخدےوکےاجنےوبھجےرکےوی

ڈنیلے ںیےمگےرکےےلےاورےیسکے ٹسیےےسےوخزفد ہےہنےوہ۔ےو ہےوھکۓےوھکۓےےجہلے ںیےوبےتلے

 وہۓےیسکےاورےیہےداینے ںیےیچنہپےوہٸےیھ۔

روزن دنسپ گا۔۔۔۔ ونمر ہ وسےتچ وہۓےوبیل
 

 ممہ بلطم آپ وک ر

ر ہےاحےانےنبالےاگب ےڑ ےتے
م
روزنےیھبےںیہنےدنسپ۔ےزہ

 

 دو ےڑاٶےےھجےر
ت

اینپ وسوچی ان وھگ ےڑوی م

 وہۓےوبیل

رےاجیتےرگمےایھبےو ہےسسجتے

ٹ
م
ر ہےیکےاحےرحتکےہپےخ

م
اےوتےونمر ہےزہ

ت

ےےوہن

ت
ت

وت رھپ؟؟؟؟؟ وکٸےاورےوق

  ںیےیھ

وت رھپ ہن  ںی ایھچ زہشادی وہی ہن اننب اچیتہ وہی۔۔۔۔  ںی وت و ہ اظمل زہشادی اننب اچیتہ وہی وج ای  دن اےنپ 

 لحم  ںی اینپ رمیض ےس راج رکۓےی۔

راےریہےیھ

ٹ

ریب

ٹ

ے وہۓےوبیل۔ےہکبجےونمر ہےریحانےیسےیب
ت

کلن

 

ن
ر ہ روم ےس 

م
 زہ

 اایپ یھب  بیج ںیہ اظمل زہشادی وت ونل وہیت گا وت ایک اایپ وک ونل اننب گا ۔ رگم اایپ وت  ب ےس ا ان ایپر رکیت ںیہ۔

بےے
ب
ےےا ناےدھکیےاھبلےرکیتےریہےیھےح

ت

بےےی

ت

ر ہ ز یم وکا اناھ الٸےیھےاورےی ب زہم اےس و ہ دن ن اد اھت حب
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ےےو ہےکیھٹےںیہنےوہےایگ

ت

 ی

وت رھپ وت اایپ ونل ںیہن نب یتکس و ہ وھچیٹ یس رپ زس وسےتچ وہۓےڑھگیےہپےڈایلےوجےدحےاجبےریہےیھےینعیے

رےےزیچےالھبےرکےوسےنےانےےیلےٹیلےیکچ یھ۔
م
ےےوہےایگےاھتےوسےو ہےہ

ت
ت

 رپ زسےانےوسےنےاکےوق

ے ایک وت )  اح ان وفن ہپ اکل آےن  یگ۔ وفن یم 

 

ریہی یکیج ان اسھت ےنلیھک  ںی رصموف اھت ان ااچی

گ اچزینئ  ںی ڈیہ وک ےتہک ںیہ۔

 

ی

 

ش

 

ن
گ اکگنل اھکل آ راہ اھت ۔ ایس

 

ی

 

ش

 

ن
 ایس

 ین اہو! )ےسیک وہ (؟؟؟

 اہو دؤ ےش ) ںی کیھٹ وہی رکشہی(

 )آپ ےسیک ںیہ(

 

 ین زن یم ن ان

 اہو )کیھٹ(

 ںیہ (

ت

 ےئجوش )ایک مہ لک لم ک

 

ن
 
ی

ٹ

ی
گ

 

ی
م

 وونم ن اؤ یش یم 

 یاہر )اہکی(

 اچؤ یش )رپس امرٹیک (

ر ےنلم ان ےئل الن ا اھت وت  ًانی  وکٸے وفن  دن رک   ریہی وس   ںی ڑپ ایگ ان ااسی ایک اکم وہ اتک گا ویکہکن اآ نباہم

 اخصےنباتےیھ۔

ا وھچ ےڑ رک اےنپ رمک   ںی آایگ۔

ت

ا وت دنا مگیب وفن ہپ رصموف ںیھت و ہ اںیہن نباںیت رکن  و ہ ادنر آن 
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ر ایگ۔

ت

 لک یک وہےن وایل الماقت ان نبار   ںی وساتچ اجےن بک و ہ دنین یک وادک ی  ںی ای

ےےےکٹھجےےسےاھٹےاھٹیب۔ےآجےرھپےویہے

 

ےےہٹنھگےیہےوہاےاھتےہکےو ہےااچی ایھب اےس وسۓےای 

ے یہ وخاب روز در اتھ آراہ اھت۔  بےےےسےاینپےرٹگننیےلمکمےرکےانےآن ا اھت  لسلس ای 
ب
وخاب۔۔۔۔ےو ہےح

ر راتہ اھت۔

 

ِ ای ر  تہب اھچیپ ڑھچاےن ان دعب یھب و ہ اح وخاب ان زی 

 یھ 

ت

 
ام  ںی ںیہن وس ےت رھپ آج ریی

 

ا گل اکچ اھت۔ ایک نبات گا اٹیب مت وت ش

 

ا وت اھکن ر آن 
م
رشی وہ رک نباہ

 

ریہی ر

 تعیبط وت کیھٹ گا ہن؟؟؟

 دنا مگیب رکف دنمی ےس وپھچ رںیہ ںیھت۔ ںیہن  ھچ ںیہن وہا  س آ ھک گل ی گٸےیھ۔

 نبانبا اہکی رپ ںیہ؟؟ اہرون اصحب وک وموجد ہن نما رک و ہ وبال۔

ربیتے

ت

اری وگرٹنمن نما ناتن یک  دد ان ےیل الٸہحےلمعےی  س اٹیب ریمشک ان احالت اک وت ںیہمت اتپ گا ہن۔ ہم

 د ےریہےاحے بےے ںیےیہےرصموفےںیہےو ہےآجےلک۔

ا مروع رکںی۔

 

 ممہ ںیلچ آپ وت اھکن

ا وت رھپ ویہ وخاب رظن آن ا۔ ا اھک رک و ہ روم  ںی آن 

 

 اھکن

 اک رظنم اھت ہی اور و ہ یہی 

ت

ٰ
 
ی یڈ
ٰ
ر زیچ ڈگ ڈم وہ ریہ یھ و ہ اجاتن اھت اح وخاب وک وسرااعٰ

م
ڑھگوسار ولتارںی د ول ہ

اتھجمس اھت ہک آریم وجاٸنےرکےنےیکےوہجےےسےاوکسےہیےوخابےآےرگاےںیہےویکہکنےا اک دصقم کلم یک 

افحتظ یہ وت اھت۔ رگم وج نبات اےس رپناشن رکیت یھ و ہ ای  ڑلیک یھ وج اےس رظن آیت یھ۔ وھگ ےڑ  یک 
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انا ںی اھتےم وہۓےا ےڑلیکےسجےاکےرہچ ہےاےسےیھبکےرظنےںیہنےآن ا۔ےاورےوخابےاکےیہیےہصحے

رےےاھت۔
م
 احےیکےھجمسےےسےنباہ

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

ر ہ وک آوازںی انایت اج 
م
ڈ ریہ وہی آپ وک۔۔۔۔ ونمر ہ زہ

ٹ  

اایپ! اایپ! اایپ آپ اہکی ںیہ؟؟؟  ںی بک ےس ڈ وی

ر ہ یب یب اک  ھچ اتپ ںیہن لچ راہ اھت۔
م
 ریہ یھ ہکبج زہ

ر  لک آٸے۔ے ھچےیہےدورے  وشز ےنہپ و ہ نباہم
 

ر اجےن اک وساچ آم وکٹ داتسےن الن
م
 ھچ وس  رک اح ےن نباہ

ر ہےوممس یک دشت ےس ےب اینز اکم رکیت رظن آٸ۔  ی گٸےیھےوتےزہم

 ونمر ہ ےن دلہ رک اےس داھکی اور زور ےس الچٸےاایپاااااااااااااااےہیےآپےایکےرکےریہےںیہ؟؟؟

 آپ ےن اح دنگ  ےس ڈوی وک نماح ویکی اھٹبن ا وہا گا؟؟؟

اے اس رھگ انب ریہ 

ٹ

اوگاری ےس داھکی اور اےنپ اکم  ںی رصموف وہ ی گٸ۔ےو ہےوھچن
 

ر ہ ےن اےکس ےنخیچ رپ اےس ن
م
زہ

 یھ اح رپدی ےس رھٹھٹ ےت ال ض ےس ےتک ان ےیل۔

 ایک وہ ایگ گا ونم۔۔۔ ا ان ویکی الچ ریہ وہ ےسیج وکٸےانیلیےدھکیےایلےوہ۔

ر یک  پلی وت ایھچ 

 

ز
 مل
ن

 

ن ی

اہی وت اور ایک ایھب ای  ےتفہ ےلہپ وت آپ ےن اہک اھت ہک آپ وک ایھچ وایل رپ زس ںیہن اننب ا

 وایل رپ زس رکیت گا ہن وت رھپ آپ ویکی رک ریہ ںیہ؟؟؟

و ہ تخس افخ رظن آ ریہ یھ اح وہج ےس ںیہن ہک و ہ اح دنگ  ےس ےتک ان ےیل رھگ انب ریہ یھ اح ےیل 
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ری زہشادی ےننب ان نباووجد اح ڈنھٹ  ںی ےتک ان ےیل رھگ انب ریہ یھ۔  ویکہکن و ہ یب

ر ہ وک اینپ اح وھچیٹ یس رپ زس رپ تہب ایپر آن ا رگم و ہ رخ وم ےڑ ےت وہۓےوبیل۔  زہم

اری ایھچ وایل رپ زس وک ہی ڈای گ دنگ ہ گل راہ گا و ہ رصف ایھچ دےنھک وایل زیچوی اور ولوگی یک یہ 
م
ویکہکن ہ

ر اک ایخل وت رانھک وہ اگ ہن۔

 

ز
 مل
ن

 

ن ی

  پلی رکیت گا وت رھپ یسک وک وت دنگ  رظن آےن واےل وچبی اور ا

ے ےچب وک رصف السٸےیےاچٹیلکےںیہنےدیے ب اح ےن ای  و ہ اوکس اح دن اک وحاہل د  ریہ یھ حب

ر ہےےنےاوکسےتہبےاھجمسن اےرگمےاحےیکے
م
ویکہکنےاحےےنےےٹھپےرپاےنےڑپک ےےنہپےوہۓےےھت۔ےزہ

ےےیہےرٹےیھےہکےو ہےدنگ ہےگا۔  ای 

ر ہ ےن اوکس ہی نباور رکان ا ہک رپ زس وت  ب یک  پلی رکیت گا اح ہپ ڑھگوی نماین ڑپ ایگ اھت۔
م
ب زہ
ب
 اور آج ح

 وت ایک  ںی ایھچ وایل رپ زس ںیہن وہی۔ و ہ اداح وہ ےت وہۓےوبیل۔

ا۔

ت

 ار  ںیہن آپ وت ایھچ رپ زس وہ  س آپ ےن ان یک یھب  پلی رکین گا نج یک وکٸے پلیےںیہنےرکن

 اوان اب  ںی ایھچ وایل رپ زس ونبی ی ایک  ںی آیکپ  پلی رکوی۔ و ہ ےتکہچ وہۓےوبیل۔

ر ہ ےن ےتک رپ اینپ آم وسرٹی ڈایل وت 
م
ب زہ
ب
ر ہ یک رھبوپر  دد یک اور ح

م
اور رھپ اح ےن تخس رپدی ان نباووجد زہ

 ونمر ہ ےن یھب رھپ اینپ وٹیپ اےس انہپ دی۔

روی ےس یہ ےتھکیس ںیہ رفنںیت یھب  ںیتبح یھب اور دابدںیت یھب۔

ٹ

 چس یہ گا وھچےٹ اےنپ یب

 اور دوووور ںیہک تمسق ڑھکی اح یھنن رپی یک اح وصعمم یس یکین رپ ارکسا دی یھ۔
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******************************** 

ےے ںیے

ٹ
 

ریہی ایلگ دورہپ رپس امرٹیک چنہپ ایگ ہک اےس اےنپ ڈیہ آ ےت رظن آۓےوجےاےسےنماحےےنبےروٹسیری

 آےنےاکےہہکےرگاےےھت۔

ےے

ٹ

م
ےےح حاالےدوونیےاخومشےےھت۔ےہکےوانےیلےےنےای 

فل
واہی چنہپ رک دوونی ای  لبیٹ رپ آ ی گۓ۔ے

 اےسےےڑکاٸ۔

 ین دوو )ڑپ و(

ےےرپےداھکی۔ےاہجیےاردوے ںیےدوےاافلظےاگمگجےرگاےےھت۔ے

ٹ

م
ریہی ےن ریحان وہ ےت وہۓےح

رے

 

 وفوٹآار

 ےڑکی اور  لک ایگ۔

ٹ

م
ا اج راہ اھت۔ اح ےن ح  ریہی ان دو اافلظ ےس ھجمس ایگ ہک اےس ایک مکح دن 

از ےاحالتےانے

 

ا اھت ہکلب ںیہن ربخمی ان ےیل و ہ اجاتن اھت ہک اےس ااہتنٸےن
 

وت اےس اب اجوسیس ان ےیل اجن

اہک وفج ہیفخ وطر رپ اکرواٸےرکےےکس۔
ت

 دینی گا ن

 
 

ری   نبار   ںی یب

 یک ربخ د  راہ گا وت رھپ یسیک ربخمی رکین۔
م
ر پ
م
ب ہ
ب
 رگم و ہ ریحان اھت ہک ڈیمن ا ح

 ری اب ہی وت ویہ اج رک یہ ہتپ انلچ اھت ہک اےس سک زیچ یک ربخمی رکین گا۔

اا اھت۔

 

ی
کل

 

ن
 دو دن دعب اےس 

 وت اح ےن اھکےن رپ یہ امی نباپ وک اتےن اک وساچ۔
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ااےگا۔

 

ی
کل

 

ن
 امم ےھج آرڈرز لم ی گۓےںیہےےھجےرپوسیےنشمےانےےیلے

ااھچ ولچ مت اکایمب وہ رک ولوٹ  ںی تہب وخش وہی ہک ریما اٹیب کلم یک افحتظ ان ےیل اج راہ گا۔ ھبٸےرخفے

رنبایتےوہےریہ ںیھت اور 

 

ب
راکرےرپسےنماورےیکےوفجےاکےہصحےگاےریماےاٹیب۔ےدناےمگیبےخ

 

یہےوتےوہےاگےہنےآخ

ر یھ وت نما ناتین یہ۔

 

 ویکی ہن وہںیت آخ

 ری اج اہکی رگا وہ؟؟؟ اہرون اصحب ےن اب ہک وپاھچ۔۔۔۔

 نما ناتن۔۔۔۔ و ہ اپسٹ رہچ ہ ےیل وبال

 نما ناتن۔۔۔۔۔۔۔ا ناتن۔۔۔۔۔۔۔ رگم نما ناتن یہ ویکی؟؟؟؟ دنا مگیب وت وگن ا ٹھپ یہ ڑپی ںیھت۔

 رسکیلی امم اسٹ امٸےاجبےا ڈنےآٸےویہ وٹ وگ۔ ریہی  یلس آ زی ےجہل  ںی وبال۔

ڈاٸگننےاہلے ںیےاخومیشےاھچےی گٸ۔ےریہیےدلجےیہےاھٹےرکےاےنپےرومے ںیےالچےایگےاےسے

اےنےےھت۔ےلکےاکےدنے ًانی ےرصموفے

ٹ

م

 

ااےاھتےاورےلکےاےسےاےنپےتروریےاکمےن

 

ی
کل

 

ن
رپوسیے

 زگرےنےواالےاھت۔

دورپی رطف دنا مگیب رمک   ںی رطضمب یس لہٹ ریہ ںیھت۔ مک آن مگیب آپ وت ایب  یب ویہ رک ریہ ںیہ 

 ےسیج و ہ نما ناتن ںیہن ہکلب رمخی ہپ اج راہ وہ۔ اہرون اصحب ز  وہ رک وبےل۔

وت ایک آپ ںیہن اجےتن  ںی ویکی اےس نما ناتن ںیہن انجیھب اچیتہ۔ مہ ویکی نما ناتن وھچ ےڑ رک اچٸہنےآے

 ی گۓ؟؟؟
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  ب ن اد گا ےھج۔ اہرون اصحب اینپ آوھکنی یک یمن اپھچ ےت وہۓےوبےل۔

 اہرون۔  ںی 

ت

ڈ انجز  ںیہن دھکی ک ری 

 

ب ن اد گا وت رھپ ویکی اےس عنم ںیہن رک رگا آپ۔ مہ اب م
ب
ح

ریہی وک رضخ ےننب ںیہن دوی ی۔  ںی اےس ںیہن وھک یتکس۔ ریما دل  اتلچ گا آج یھب اےس د ےنھک وک اح ےس 

نباںیت رکےن وک رگم  ںی ےن اےنپ دل ہپ رہپ  اھٹب ےیل ںیہ اھبٸےانےاعمےلمے ںیےریماےدلےتخسےوہے

رےزگےںیہنےیھبکےیھبےںیہن۔ےدناےمگیبےروےریہےںیھتےہکبجےریہیےوجے
م
اتکےگاےرگمےےٹیبےانےےیلےہ

 ا ںیھےرایضےرکےنےیکے ضہےےسےآن اےاھتےویہےےسےولٹےایگ۔

ر زیچ یک اناھ  خٹ ان ان 
م
اےتش یک  زی ہپ دنا مگیب اک ہصغ د ےنھک واال اھت و ہ یسک ےس نبات ںیہن رک ریہ ںیھت رگم ہ

 

حبص ن

راب ںیہ۔ ریہی ےتسن وہۓے
 

ڈ نبانبا ےھج وت اتگل گا آج نبارڈر ہپ احالت اکیف خ

ٹ

ی

 

 ی
 یمی
می ہ

ےصغ یک امغز یھ۔ او ہ امم واٹ 

 وبال۔

 ڑیھچو آج  ورین ینب یھٹیب ںیہ ۔ اہرون اصحب یھب اانپ ہصح ڈاےتل وہۓےوبےل۔
ت

 اٹیب آج اینپ امم وک م

م رک اجٶےریہیے ںیےوارنےرکےریہےوہیےورہنےاضٸعےوہےاجٶےےگےآجےریم ےاہںوھتی۔ے مت حم

 دناےمگیبےہچمچےاناھ ےتےوہۓےوبںیل۔

اوسپ ریمی وتہب امم وج  ںی  ور یک اھچکر  ںی اہھت ڈاولی مک آن یکیج اح ےس ےلہپ ریم  ہنم رپ یہ امم  نی اک 

ا ہن وھبال۔ ہکبج دنا مگیب ےن 

 

ہشقن انب ںیل اہیی ےس انکسھک یہ رتہب گا۔ ریہی اج ےت اج ےت یھب ا ںیھ گنت رکن

 ہچمچ اناھ رک اےس د  امرا۔
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اہنےگاےہنے ًانی ےے ںیے

 
 

اووووووووو نبانبا آج ریمی رٹگننی اکم آ ی گٸےورہنےاسیجےآیکپےزوہجےرتحمہمےاکےن

 یسکےوکےہنمےداھکےنےانےالٸقےںیہنےراتہ۔

ےےدہعفےڈٹیھےںیہکےاک۔  ریہی مت ریم  اہھت گل اجٶےای 

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

 اایپ۔۔۔ اایپ۔۔۔ اایپاااااااااااا ونمر ہ زور ےس ےتخیچ وہۓےوبیل۔

اف ایک گا ونم اکن ان رپد  اھپ ےڑو ی ایک اب ایک مت اچیتہ وہ ہک ای  ایپری یس وصعمم یس ویکٹ یس ڑلیک 

ر ہ اےس 
م
رہبی وہ اجۓ۔ےابےمتےاہییےواہیےایکےوھگرےریہےوہ۔ےیکپےاجوسحےگلےریہ وہ مت۔ زہ

 اہیی واہی دےتھکی نما رک وبیل۔

ڈ ریہ وہی وج ریم  ےنخیچ ےس رہبی وہ اجۓےی۔ے
ٹ  

و ہ درالص  ںی اح ایپری وصعمم اور ویکٹ ڑلیک وک ڈ وی

 ونمر ہےآںیھکنےاٹپٹپ ےتےوہۓےوبیل۔

ر ہےدصامیتے
م
ایکااااااااااا اہمتری رظن زمکور وہ ی گٸےگاےایکےںیہمتے ںیےرظنےںیہنےآےریہ؟؟؟؟ےزہ

 تیفیک  ںی وبیل ینعی ہک دح یہ وہ ی گٸےگاے ںیےیسکےوکےایپریےوصعممےاورےویکٹےیہےںیہنےیتگل۔

ر ہےاکےڈراہمےمروعےوہےاکچےاھتےیھبتےونمر ہےچیبے ںیےوبلے
م
ر ہ سم ونمر ہ وک رظن ںیہن آٸےزہ  ںی زہم

ےے پلیےاچےیہے۔ےاو ہےوتےیبلطمےوعامےوکےریمیے پلیے

ت
ت

ےےےھجےاحےوق

ت
ت

ڑپی۔ےزیلپےاایپےیسکےاورےوق

 ونمر ہ رضخ وک مہ ےس ایک  پلی اچےیہ۔

ٹ

 
 اچےیہ رگم وسال ہی گا ہک دی آی
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 رپسسن ونمر ہ رضخ۔۔۔۔۔۔ ونم ا نا حیحصت رکیت وہٸےوبیلےآپےرپسسنےانہکےوھبلےی گٸے

ٹ

 
دی آی

ااہہنےادنازےاھت۔

 

 یھےڈیلی۔ےوا ہےایکےش

ر ہ ونم ان اگل ےتچنیھک وہۓےوبیل۔ےاورےہیےاطیشن امن رپسسن ہنم انب  اوان ایک  پلی اچےیہ رپسسن وک۔ زہم

 رک ھٹیب ی گٸےیھ۔ےاوانےامےوسریےولچےاتٶےایکے پلیےاچےیہ۔

ا گا اور ویکہکن آپ ڈراہم وکٸنیےںیہےوتےریمیے پلیےرکںی۔ے
 

 رکن

ٹ

من پ
ی ی 
 ش
ی

ٹ

ن

ےھج ای  ڈراہم  ںی نمار

 ونمر ہےہنمےالھپۓےیہےوبیل۔

 ونم مت ےھج ڈراہم ہہک ریہ وہ۔

 ںیہن آپ ےن کیھٹ ےس انس ںیہن  ںی ےن آپ وک وکٸنیےیھبےاہک۔

اےڈراہمےگا۔

 

 اوان ولچ اح نبار اعمف ایک۔ ہی اتٶےوکن

ڈےںیہنےایکےآپےوکے پلیےرکینےگا۔ےاورےمیھتےویسےاونارٹنم

ٹ

 ایھب مہ ےن ڈاسیٸی 

save environment 

 گا۔ اور ےھج ھجمس ںیہن آ راہ مہ ایک رپافرم رکںی۔

 ممہ ہی وت چس چم وسےنچ وایل نبات گا۔

ی 

ت

ھن
ک

ے

ن 

اہی ہن مہ اچےتہ ںیہ ہک مہ  ھچ این اور نبالکل اگل ےس رپافرم رکںی۔ ونمر ہ وجش ےس وبیل۔ اوان  ںی د

 وہی۔
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***************************** 

 ریہی گنکیپ رک راہ اھت ہک اہرون اصحب اےکس رمک   ںی آۓ۔

 وہ ی گٸےگنکیپ؟؟؟؟؟

 یج نبانبا  س متخ ںیھجمس۔

 ممہ اوان۔ اہرون اصحب وھکۓےوھکۓےےجہلے ںیےوبےل۔

ایک نبات گا نبانبا آوکپ  ھچ نبات رکین گا ایک؟؟ آپ رپناشن گل رگا ںیہ ایک آپ ریم  اجےن ےس وخش ںیہن 

 ںیہ۔

ری وہ اجٶےرھپےنباتےرک ےتےںیہ۔
 

 ایسی نبات ںیہن گا اٹیب  س  ھچ نبات رکین گا مت ےس مت ر

 اوان  س نماچن ٹنم۔

ری وہ رک اھٹیب وت اہرون اصحب ےن نبات مروع یک۔۔۔

 

 ریہی ر

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

 دالور اصحب وفج ان ایلعٰ دہع  رپ افٸزےےھت۔ےانےانےدوےےچبےےھتےرضخےاورےدنا۔

رضخ ےب ااہتن مراریت اور ےب دح نباوتین ہکبج دنا تہب یہ یھجلس وہٸےیچبےیھ۔ےھچےوفنحےرپےلمتشمےہیے

رےاز اجن مگیب رہم ااسنل 

 

اےدالورےاصحبےےیکےلمکمےداینےیھ۔ےدالورےاصحبےےانےوادلنیےایکنےزعی 

 

رھگان

 اور ان ان دو ےچب۔ وخایشی یہ وخایشی ںیھت۔
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ب اح رھگاےن رپ داشع یک رظن ڑپی۔ دالور اصحب ان نماح ااہتنری امہ اور 
ب
ب  یگ ح

ت

ایکن وخویشی وک رظن ی

اسحح ولعمامت یک افٸلےروھکاٸےی گٸےیھ۔ےیکسجےوہجےےسےداشعےوکےرطخ ہےالقحےوہا۔ےاورے

اوھنیےےنےو ہےولعمامتےولکناےن ان ےیل رپ دڑھ یک نبازی انا دی۔ رگم ہن دالور اصحب وک ت انک اھت اور ہن یہ 

 و ہ ےکھج۔

ری اسل  ںی یھ ہکبج رضخ یس اسی اسی ان ااحتمن یک ایتری رک راہ اھت۔ رکر اننب ا اک 

 

دنا ڈیملکی ان آخ

وخاب اھت رگم دالور اصحب یک وہج ےس اح ےن یس اسی اسی ان ےیل راض دنمی وت د  دی رگم ا نا وپری 

 وکشش یھ ہک و ہ لیف وہ اجۓ۔

 ان ےٹیب اہرون ےس وہ اکچ اھت وج اچٸہنے ںیےوپسیلےیکےرٹگننیے
ت

دنا اک اکنح دالور اصحب ان دو 

 احلصےرک راہ اھت۔

بےےانےےیلے
 
و ہ ھچ ربمتس اک دن اھت ک مِ دافع ان ومعق رپ دالور اصحب وک یجن اکجل  ںی رپ م اشٸےیکےرقتی

 الن اےایگ۔ےدناےاورےرضخےیھبےدضےرکےانےاےکنےاسھتےوہےےیل۔

ب دالور اصحب ہبلط ےس اطخب رک رگا ےھت دورپی رطف اےکن رھگ  ںی داشع ان ولی گ دالخ وہ 
ب
اور ح

 ی گۓ۔

ے 

ت

ن

ٹ

ی
 
ی
ش
ھ

ے

گ

ا اور رہم ااسنل وک نباولی ےس ےڑک رک  اوھنی ےن دالور اصحب ان وادلنی وک ای  رمک  ںی  دن رک دن 

 وہۓےےلےی گۓ۔ےالمزنیمے ںیےےسےیہےوکٸےالمےوہاےاھتےیھبتےااسیےنکممےوہاےاھت۔
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و ہ رہم ااسنل رپ دشتد رک ےت رگا اور اح افٸلےانےنبار ے ںیےوپےتھچےرگاےرہمےااسنلےالےملعےںیھتےاآے

ر ےس دغاری اک وس  یھب ںیہن یتکس ںیھت۔
م
 اجیتنےیھبےوہںیتےوت یھب کلم ےس اور وشہ

م اچپ دشتد یتہس رںیہ رگم ای  ظفل ادا ہن ایک ۔ ان ولوگی ےن دالور اصحب ان وادلنی رپ ےب ااہتن دشتد 
م
ح

ا اور رھپ  رو رک ان بازاب ڈال دن  ایک اچوق ان اےنت وار ےیک ہک مسج خسم وہ ایگ۔ دورپی رطف رہمااسنل وک ےب آیب

 ی یک الوشی وک آی گ انا دی ۔

 

 

ت

 ت

ڈک ے

ٹ

ب داھکی وت وکٸےوی  ر متخ رک ان حب ر رک رگا ےھت ہک اےکن ربمن رپ اکل آےن  یگ رقتی  دالور اصحب رقتی 

ےےمردنم ہےوہےاجۓے
ت

 

 

اےٹ

 

ڈک ۔ےےسجےدھکیےرکےان

ٹ

ورولےوہٸےروےٹگنےڑھک ےرکےدےنیےوایلےوی 

مےےاےھٹےرگمےاظوملیےوکےرمحےہنےآن ا۔

 

 سجےےسےزنیمےاکی

ےےاسے

ت

ے۔ےرھگےےچنہپےوتےایقم
ٰ
و ہ سک لکشم ےس واہی ےس واسپ آۓےہیےویہےاجےتنےےھتےن اےربےاعتل

ےےو ہےاٹچنےاسےرمدےوھپٹےوھپٹےرکے

ت
ت

رظنمےاھتےیلجےوہٸےالںیشےاورےوچبیےیکےدیکمھ۔ےاحےوق

راب وہ ی گٸےیھےہیے بےےدھکیے
 

 تہب خ

ت

انےروےدن ا۔ےدنا یک احل

 

رےان
م
رون اےا ناےںیخیچےنسےرکےہ

 ی گٸےیھےاحےرپےمتسےہیےہکےانےوکےہیے
ٹ

ےےوتےرضخےیکےیھبےفلتخم ہن یھ ان یک وت داین یہ ل

ت

رکےاحل

ےےوٹٹےڑپیےیھ۔

ت

ا ےرظنمےداھکۓےیھبےی گۓےےھت۔ےانےرپےوتےایقم
 

 تبیہےن

مےےیہےوتےاناےی گۓےےھتےرگمےاوہنیےےنےکلمے م گل ی گٸےیھےو ہےرظنمےحم دالور اصحب وک وت حم

 گا۔ ںوہنی ےن وخد 

ت

اکےوسداےرھپےیھبےہنےایک۔ےیہیےوتو ہےولی گےںیہےیکنجےوہجےےسےہیےکلم ام
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 رپ ایک ایک ہن متس ےلیھج رگم کلم ےس واف یک۔

رضخ ےن یس اسی اسی اک ااحتمن دن ا زدنی ومعمل رپ آ ی گٸےیھ۔ےاہرونےانےوادلےےنےدالورےاصحبےے

وکےہہکےدن اےےہکےو ہےاےکنےرھگےہ ٹےوہےاجٸںیےرگمےدالورےاصحبےےہنےامےنےو ہےاینپےوہجےےسےاوکنے

ے ےھت۔

ت

 رطخ ے ںیےہنےڈالےک

ب و ہ ںوھت ےڑ  ےس لھبنس ی گۓےےھتےدونمشیےےنےدونبار ہےوارےایک۔ےدالورےاصحبےےیکے
ب
اور اب ح

 اگ ےڑیےہپےاکیٹےایکےاورےا ںیھےڈکپینےرکےایل۔ےاورےرھپےوہٸےانےرپےملظےیکےااہتن۔۔۔۔۔۔

انخ اکنل دےی ی گۓےآمےوھکےتلےنماینےےسےااکنےمسجےالجےدن اےایگےآمے
 

اےکن اہںوھتی ریپوی ان ن

 ولگاےیکےاوخیےےس مسج وک دااغ ایگ  ضہ ایک ایک ہن ملظ ڈاھن ا ایگ رگم ایکن زنبان ہن  اولا ےکس۔

 رک ےت و ہ اجن یک نبازی اہر ی گۓ۔ےرضخےاورےدناےانےےیلےہیےرعہصے
ت
 

ردا  راکر دو ےنیہم  لسلس ملظ یب

 

آخ

ےےےسےمکےہنےاھت۔

ت

 ایقم

 

ت

ب اونپی رپ ایسی ایقم
ب
از  یس ڑلیک یھ۔ ح

 

دنا وک اھبنسانل لکشم وہ ایگ رضخ ڑلاک وہ رک رھکب ایگ اھت وت و ہ وت رھپ ن

ا گا۔

ت

ان اک طبض اہر اجن

 

ا ہک ڑلاک گا ن ا ڑلیک ان

ت

رق ںیہن ڑپن

 

 وٹےٹ وت ر

ےےرضخےآریمے

ت
ت

ےےانےنماحےاجےنےانےدعبےںوھت ےڑیےیلھبنس۔ےاحےوق

ٹ

وپرا ای  اسل دنا اسٸاکیرٹ 

انےٹکیلسےوہےایگےاھتےاورےابےرٹگننیےانےےیلےاجےراہےاھت۔ےرگمےدناےںیہنےامینےو ہےیسک رورت 

یھب اب رضخ وک وفرزس وجاٸنےںیہنےرکےنےدانیےاچیتہےیھ۔ےرگمےرضخےہپےونجنےوسارےاھت۔ےو ہےیسکے

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Rung Zindagi ke| By Hayat Khan (Complete Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e2
6

 

Page | 26 

راکرےدیکمھےدیےہکے

 

یھبےرورتےاےنپےرھگواولیےانےاقولتیےوکےےنشخبےوکےایترےہنےاھت۔ےدناےےنےآخ

اےسےوفجےن اےنہبے ںیےےسےیسکےوکےاننچےوہےاگ۔ےاورےرضخےےنےوفجےوکےاننچ۔ےدناےےنےیھبےرھپ ےصغ 

 ںی اح ےس وکٸےراہطبےہنےراھکےاحالہکنےہکےرضخےےنےتہبےوکششےیکےرگمےدناےسٹےےسےسمےہنے

 وہٸ۔

ےے

ت

اہرون ےن دنا وک اچٸہنےولباےایلےاورےاحےانےدعبےرھپےدناےیھبکےاچٸہنےےسےہنےی گٸےاہییےی

ادیےرپےیھبےواسپےنما ناتنےہنےی گٸںی۔
 

 ہکےرضخےیکےش

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

 ان دعب اہک۔

 
 

 او ہ اگڈ! امم ےن ا ان  رف ایک اور ےھج یھبک ہتپ یھب ہن الچ۔ ریہی ےن لمکم اہکین نس

اٹیب اہمتری امم ےن ےصغ  ںی رضخ ےس راہطب ںیہن راھک رگم و ہ آج یھب ا نا م ی  سوسح رکیت ںیہ۔ ںیہمت آج 

ڈو۔ اہمتر  ےیل وت ہی یھب آاسین گا ہک رضخ ریمشک  ںی یہ 

ٹ  

دقرت ومعق د  ریہ گا مت اےنپ امومی وک ڈ وی

ڈ ول ےگ۔

ٹ  

ا گا  ًانی  مت اےس ڈ وی

 

 گا اور مت ےن یھب ویہ رپ اجن

ڈوی اگ۔

ٹ  

اء اہلل نبانبا  ںی ا ںیھ ترور ڈ وی

 

 ان ش

 آٸےامیےرپاٶڈےآفےک ےامٸےنس۔ےولچےابےمتےرٹسیےرکو۔

 رگم نبانبا امم وک اآ آریم ےس سمٸہلےاھتےوتےرھپےےھجےےسیکےرپنشیمےد ےدی۔ےو ہےااھجلےوہاےاھت۔

و ہ السٸےیےویکہکنےمتےاچٸہنے ںیےوہےنما ےآریمے ںیےںیہنے۔اہرونےاصحبےےارکسا ےتےوہۓے
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 وبےل۔

ڈ اھجل ایگ۔ ری 

 

 ایک بلطم۔ و ہ م

رےحیجےدےتیے

ت

ار ر  ےنہ یک اجبۓےرمےاجےنےوکےی
ٹ

ر ریتھک گا و ہ ن
م
ر وفج اےنپ نماح زہ

م
بلطم ہی اٹیب یج ہک داین یک ہ

 رک ےت 

ت
 

ردا  ر مس اک دشتد یب
م
ر ںیہن ر ےتھ و ہ ہ

م
ںیہ۔ےرگمےنمار ےآریمےداینےیکےو ہےوادحےآریمےگاےوج زہ

رنی دشتد 

ت

ڈےب ےس اہمتری امم وخزفد ہ ںیہ۔ ویکہکن اوھنی ےن و ہ دبی

 

ر ںیہن اھک ےت۔ اےکن اح جب
م
ںیہ رگم زہ

ا داھکی گا۔

ت

 اےنپ ایپروی ہپ وہن

رے لکےی گۓےہکبجےریہیےانےدلے ںیےنما ےآریمےیکےدقرے ٸے اہرون اصحب ےتہک وہۓےنباہم

ر ےی گٸےاےس اب رخف  سوسح وہےن انا ہک و ہ اح دقر اہبدر اور میظع وفج ان اسھت اکم رکےن اج راہ 
ٹ

اےیب

 

گ

ا رپ یھب رخف اھت ںوہنی 

 

ان

 

گا۔ نج ان دل اےنپ ونط یک تبحم اےکن رھگ واولی ےس یھب ذن اد ہ گا۔ اےس اےنپ ن

ارخی ایب  توپت میظع وقومی وک یہ اطع 

ت

ےن اےنت ملظ ان نباووجد یھب کلم ےس دغاری ںیہن یک۔ چس گا ن

 رکیت گا۔

 ےلہپ اہجی و ہ ےب زار اھت اجےن ان ےیل اب ا ان یہ رپ وجش وہ راہ اھت۔

ایم رپ رپسٹک )

ٹ

ر ہ وک ھجمس آ یہ ایگ ہک ونمر ہ وک سک ن
م
ر زہ

 

نیت ےٹنھگ دامغ ان وھگ ےڑ  دو ےڑاےن ان دعب نباآلخ

ےےاکےاتۓ۔ے ایم
ٹ

رکاین گا۔ اب و ہ ونمر ہ اک ااظتنر رک ریہ یھ ہک بک ویٹرٹ اےس ڑپاھ رک اجۓےوتےو ہےاوکسےن

ےےارنبازےاےنپےاھبٸےاکےوھگ ےڑاےالن اےے
ت

رےآےی گٸےاہجیےا اکےوھچوٹےاسےدو  ےےزگاریےانےےیلےنباہم
ت
ت

وق
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بےےو ہےاھٹپنےےجہلے ںیےنباتے
ب
ر ہےوکےتہبےدنسپےاھتےح

م
وہاےاھت۔ےارنبازےاھٹپنےاھتےہیےاھننےاھٹپنےزہ

اےرگا۔

ت

ر ہےاکےدلےاچاتہےہیےایب ےیہےنباںیتےرکن
م
اےوتےزہ

ت

 رکن

ر ہےنباووجدےوشقےانےرھگے ںیےوھگ ےڑاےہنےرھکے
م
امٸد ہ مگیب وک رھگ  ںی اجونر نماانل دنسپ ںیہن اھت السٸےیےزہ

ر ےاھبٸےابہشزےےسےیھکیسےیھےوچہکنےابہشزےوکے
ٹ

ٸےڑھگےوساریےیھبےاحےےنےارنبازےانےیب نما

ر ہےوکےداھکیےوتےاحےانےنماحے
م
ر ہےویٹنشےدیتیےیھےوتےاحےےنےاحےوکےاھکسےدن ا۔ےارنبازےےنےزہ

م
زہ

 الچےآن ا۔

 دکرھ گا۔

 

 َ
ب

ر ہ نبایج مت آج االیک ویکی گا۔ امترا ب
م
 زہ

ر ہ اایتشق ےس وبیتل 
م
و ہ ڑپ  ریہ یہ وت  ںی وبر وہ ریہ یھ۔ ہی ابہشز این وھگ ےڑا الن ا گا ۔  ںی اح رپ وھٹیبی۔ زہ

 وہٸےوھگ ےڑ ےانےنماحےاجےنے یگےہکےارنبازےےنےرو ےایل۔

 الن ا گا 

ت

  د۔ات۔ ابہشز ےن وبت لکشم ےس ن ای ی
َ

 

ہن ہن نبایج ہی وھگ ےڑا وبت ثیبخ اک ہچب گا یسک وک یھب ےنھٹیب ب

 اور دوھکی اوکس نبادن  ان ایگ گا۔ ارنباز اوکس اھجمس ےت وہۓےوبال۔

ے دن ا رکو۔

ت

 مت ا نا رکف ہن رکو وھچےٹ اخن  ںی ڈنیہل رک ولی ی اور دورپی نبات مت وک عنم ایک اھت ہن اگایلی م

  ام ےن بک اگیل دن ا۔ ارنباز ریحان اس وبال۔
 
ب

 رگم نباج

 ایھب وج مت ثیبخ اک ہچب ہہک رگا ےھت۔

ا۔

 

ا وت مت ےب کش ام وک وج ےت ےس امرن  ااھچ نبایج اب ام اگیل ین د  اگ اآ دن 

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Rung Zindagi ke| By Hayat Khan (Complete Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e2
9

 

Page | 29 

ےےدانی۔

ت

ر ہ وک ا نا نبات نس رک یسنہ وت تہب آٸےرگمےطبضےرکےی گٸ۔ےولچےکیھٹےگاےآٸدن ہےم  زہم

یےنَےٸںیےاجٶےہیےوھگ ےڑاےمتےوکےآاےد ےاگےرھپےابہشزےالہلےامےوکےامر ے  ی ی ن 
ی

ی  اوۓۓۓےنباجب

 اگ۔

م وہ اجٶےاورےُادرھےاجے ر ہ یھب رک یتکس گا اب مت حم  ھچ ںیہن ےہک اگ اآ ابہشز اوکس اقوب رک اتک گا وت رھپ زہم

ر ہے
م
اےرھپے ںیےسٹیٹسےاناٶیےی۔ےزہ

 

ڈک ےانبن

ٹ

رکےھٹیبےاجٶ۔ےاورےاہیےہیےوفنےروھکےاورےاحے ںیےوی 

ےےےنےیلگنجےوھگ ےڑ ےیکےوساریےیک۔

ٹ

 
 رضخےدیےآی

اووو نبایج وخاوبی ےس نبار آ اجٶےامےمتےوکےاتےراہےگاےہیےوھگ ےڑاےمتےوکےآاۓےاگ۔ےرھپےمتےایکےےھکلےاگے

ر ہےز یمےوہےی گٸےآپے بےےداعےرکو۔ےارنبازےیسیتبےاکناتلے ہکےیلگنجےوھگ ےڑ ےوکےاقوبےرک ےتےزہم

 وہاےوبال۔

ڈک  انبٶ۔
ٹ

مےےاچپےوی 
م
 اوۓےاخنےانےےچبےح

 رک دن ا اھت ۔

ٹ

ر ہ ےنھپ اخن ینب وھگ ےڑ  یک ریس وھکل یکچ یھ ہکبج ارنباز ےن ہرمی ہ س 
م
 ری زہ

ر ہ ےن ریس وھکیل وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
 ےسیج یہ زہ

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

 ی دعب ا نا الفٸٹےیھ۔
ٹ
 

 ایلگ حبص ریہی اجےن ان ےیل ایتر اھت دو ھگ

اا گا ایھب۔۔۔۔ رگم ایھب ویکی الفٸٹےوتےدوےےٹنھگےدعبےیکےگاےہن۔
 

ی
کل

 

ن
 امم نبانبا 
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ا گا ۔ اےکس دعب ویہ ےس  لک اجٶیےاگ۔
 

 یج نبانبا رگم ےلہپ ےھج ڈیہ وکاررٹ اجن

 ولچ کیھٹ یہ رھپ اجٶےاہللےیکےاامنے ںی۔ےریہیےاہرونےاصحبےےےسےلمےرکےدناےمگیبےانےنماحےآن ا۔

اراہ ںیہ ایب  وت  ںی ںیہن اج نماٶیےاگ۔
 

 ھجم ےس ن

ت

 امم ایک آپ ایھب ی

ڈنبایت وہ ریہ یھ 

 

اراہ ںیہن وہی  س مت ہی ن اد رانھک ہک اہمتری امی ںیہمت ںیہن وھک یتکس۔ دنا مگیب جب

 

ںیہن  ںی ن

 وت ریہی مراریت ادناز  ںی وبال۔

اآ کلم وک ایپرا وہےن ان اجبۓے ںیےیسکےڑلیکےوکےایپراےوہےایگےوتےآپےوکےوتےاتپےیہےگاےہنےہکے

 آپےاکےاٹیبےانتکےڈنیہمس گا۔

ےےمت۔

ت

اےم

 

 ای  اناٶیےیےمتےوکےیھبکےدسرھن

ےےریہیےوکے
م
اجٶےاہللےںیہمتےاکایمبےرکۓ۔ےدناےمگیبےےنےرپےہپےوبہسےدےتیےوہۓےاہکےوتےہیےپ

 یھبےزمکورےرکےایگےو ہےںیہنےاجاتنےاھتےہکےو ہےواسپےولےٹےاگےن اےںیہنے۔

 وت ریمی امی وک ایک اچےیہ نما ناتن ےس ۔

 اچےیہ۔ دنا مگیب وھکٸےوھکٸےوبںیل۔
ت

 امی وک نما ناتن ےس اانپ اٹیب ام

ر 
م
ر وخیش ال رک دوی اگ۔ ہی دہع اح ےن وخد ےس نبادناھ اھت۔ اح ان ذےم دو دہع ےھت وج اےس ہ

م
امم  ںی آپ ہ

 احل  ںی اھبنےن ےھت۔

ا وت داھکی یکیج اداح اس اھٹیب اھت۔ اےس یکیج رپ ےب ااہتن ایپر آن ا وج اح ان ےیل  ر آن 
م
امی نباپ ےس لم رک ریہی نباہ
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 وہیت گا ہک ہی یسک وک یھب آپ اک رک یتکس گا۔

ت
ت

 اداح وہ راہ اھت۔ چس  ںی تبحم  ںی این اطق

ا ڑھکا 

ت

ر ںیل۔ یکیج دم الہ ن

 

 ز
ی لفن
س

 مپم اب مت ےن ےھج رالےن اک اراد ہ ایک گا ایک لچ ومڈ کیھٹ رک رھپ مہ 
چمن
ار  

ا اھت۔

ت

ی ےس نبالکل کیھٹ وہ اجن

ی لف
س

ر اک دک اہن اھت رھپ اچگا ا اک ومڈ اسیک یھب ویکی ہن وہ 

 

 ز
ی لفن
س

 وہ ایگ ویکہکن یکیج 

و ہ دوونی وپز انب رگا ےھت ہک ریہی وک ےنیل اگ ےڑی آ یچنہپ۔ وس و ہ گیب اناھۓےرھگےرپےاولدایعےرظنےڈااتلےرواہنے

 وہےایگ۔

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

ر ہ  ںی یٹیس اج ریہ یھ۔ اب رظنم  ھچ ک ی 
م
ر ہ ےن ےسیج یہ ریس وھکیل وھگ ےڑا دو ےڑےن گل ایگ اسھت  ںی زہ

م
زہ

ر ہ وھگ ےڑ  ان ےلگ  یگ وہٸےگاےاورےوھگ ےڑاےیسکےریہوےیکےرطحےدو ےڑاےالچےاجےراہے گل راہ اھت ےسیج زہم

ر ہےالچے
م
ےےوشےےسےمکےہنےاھت۔ےزہ

ٹ

پ

 

ےمن

 

ی ن

ٹ

ن
گا۔رظنمےوخانف ےاھتےرگمےد ےنھکےواولیےانےےیلےیسکےارٹن

 ریہےیھےہکبجےارنبازےسنہےسنہےرکےولٹےوپٹےوہےراہےاھت۔

ب رک راہ گا۔ ارنباز ان ےیل ہی وخانف  ہن اھت ویکہکن 

ت

ا رکی

 

ی وھگ ےڑ  وک اقوب رکو مت ہی وکن  
ی ن  ی 
ی

ی ی  اووو نباجب

ایت وطر رپ ہکبج دعب  ںی اح ان ےیل لیھک نب ایگ اھت 

 

اا اح اک ہلغشم اھت یلہپ دہعف احدن

 

ی
ک

ٹ

ی
ع
وھگ ےڑ  ان اسھت ایب  

ر یھ رگم وھگ ےڑا اارھا اھت اح ےس ر  ںیہن راہ اھت۔
م
ر ہ ان ےیل ہی رجتہب این اھت و ہ ڑھگ وساری  ںی امہ

م
 ۔ رگم زہ

ر ہےاکےایکے
م
راٸےانےاجبۓےھدیےھےراےتسےرپےاھبی گےراہےاھت۔ےورہنےزہ

ت

راھٸےن اےای
ٹ
م
ڈا اک ہک وھگ ےڑا خ

 

رکش ج

اےہیےوتےاوکسےیھبےںیہنےہتپےاھت۔

ت

 وہن

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Rung Zindagi ke| By Hayat Khan (Complete Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
2

 

Page | 32 

ا اہلل یج اح نبار اچب ںیل آٸدن ہےریمیےوتہبےوجے ںیےاحےثیبخےانےےچبےرپےوھٹیبی۔ےڈرےاورےےصغ یک  ن 

ر ہےالچےریہےیھ۔
م
 وہج ےس و ہ یھب ارنباز یک رطح یہ وبل ریہ یھ۔ اوۓےارنبازےےھجےاچبٶےزہ

ڈک  انب رگا ےھت۔

ٹ

 رگم ہن یج ارنباز اصحب وت ہرمی ہ نیم ےنب وی 

اوۓےنبایجےاآےمتےاحےرطحےالچۓےاگےوتےرھپےمتےںیہنےہیےوھگ ےڑاےریہوےنبےاجۓےاگےاحےےیلے

 وشرےہنےرکو۔

ان ےنیمک وہ مت تہب۔ وتہب وتہب نبایج ام وت وساتچ اھت مت ایھچ ڑلیک گا رگم مت یھب اگایلی اکناتلگا و ہ یھب 

 

 زرت ان
ن

 

 ٰ پبن

 زرتےانےےیلےامےمتےوکےاعمفےرکےد۔اتےگاے
ن

 

 ٰ پبن

ام وک ام وک وت الہل ےن یھب یھبک ہنیمک نَےٸںیےاہکےولچے

ویکہکنےومر ےیھبےامےوکےےبریغتےہہکےد۔اتےگاےیھبکےیھبکےرگمےمتےامےوکےہنیمکےیھبےہہکےراہ 

اراہےوہےرکےاجےاکچےاھت۔

 

اےےاخنےن

ٹ

ڈک ےنَےٸںیےانبۓےاگ۔ےوھچن
ٹ

 گا اجٶےامےامتراےوی 

بےےروراحتلےدیھکیےوتےوفرا ےےےسےےلہپے
ب
ا داھکٸےدن اےاحےےنےح

ت

 ابہشز آن

 

ر ہ روےن وایل یھ ہک ااچی
م
زہ

اےاجےراہےاھت۔

ت

 چنہپےرکےوھگ ےڑ ےوکےرواکےوجےوگلےرکچے ںیےیہےاھبگ

ر ہ سج یک تمہ وجاب د  ی گٸےیھےدڑھامےرکےانےےچینےآیےاورےریپے ںیے وھگ ےڑ  وک رواک وت زہم

 وم ےوگلاےیھٹیب۔

 نبایج ام ےن ارنباز وک عنم ایک اھت ہک وھگ ےڑ  رپ وکٸےہنےےھٹیبےاحےےنےاتن اےںیہنےایک۔

 ابہشز ےصغ  ںی اھت۔
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ر ہ آوسن اصف رک ےت وہۓےوبیلےابےیھبےوںیہےہپےیھٹیبے اح ےن اتن ا اھت رگم  ںی دض رک ان یھٹیب یھ۔ زہم

 وہٸ یھ۔

 اےس تہب ہصغ اھت رگم رھپ یھب اےس اصف اچب ی گٸےویکہکنےابہشزےےصغےاکےبازےاھتےاورے
ت
ت

ارنباز ہپ اح وق

ےےےنتجےےصغے ںیےاھتےارنبازےیکےریےںیہنےیھ۔

ت
ت

 اوسق

ر ہ ےن اےنھٹ یک وکشش یک رگم اھٹ ہن  نا۔
م
 ولچ نبایج ام مت وک رھگ وھچ ےڑ د ۔ زہ

ر ہ رواہل ے ےجہل  ںی وبیل۔
م
 اخن ریما ریپ درد رک راہ گا  ںی ںیہن لچ یتکس۔ زہ

اےگا۔ےابہش ےڑےالچےایگے ھچےیہے

ت

او ہ وت اب مت ےسیک اجۓےاگےااھچےامےامتر ےرھگےےسےیسکےوکےالےانےالن

رےےدعبےرپناشنےےسےرضخےاصحبےےآےی گۓےو ہےایھبےڈک یٹےآفےرکےانےآۓےےھتےیھبتےابے دی 

ےےک افینرمے ںیےےھت۔

ت

 ی

ر ہ اٹیب ےسیک وچٹ گل ی گٸےآپےوکے؟؟؟؟ےرضخےاصحبے از دح رپناشن ےھت و ہ دوونی ویٹیبی وک اکاٹن  زہم

 ےھت۔

ت

 اتھبچ یھب ہن دھکی ک

ر ہ یک آواز رھباٸےوہٸےیھےخیچےخیچےرکےالگےھٹیبےایگےاھت۔ ر ایگ اھت۔ زہم
ٹ

  ھچ ںیہن نبانبا  س ریما ریپ م

ا اور رھگ ےل آۓےابہشزےےنےا اکےوفنےےڑکان اےاورےاےنپےرھگےالچےایگےاہجیے رضخ اصحب ےن اےس اناھن 

 اب ارنباز یک ںوھت ےڑی تہب الکح ینگل یھ۔

********************************** 
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بےےابہشزےا ںیھےالےنےآن اےوتےامٸد ہے ر ہ وک رھگ الۓےوتےڈارےےلہپےیہےوموجدےاھتےحب رضخ اصحب زہم

 مگیبےےنےڈارےوکےاکلےرکےدی۔

ریےوچٹےیہےوگلاےرکےیھٹیبےوہیےی۔

ٹ

ر ہ ڈیمم وکٸےیب  اجیتن ںیھت زہم

 د۔ات الچ ایگ۔ امٸد ہےمگیبےےنےاےکسےےیلےدلہیےواالےدود ے
ت

 
ڈار ڈیمنسی ھکل رک د۔ات آرام رکےن یک دہای

اےمروعےوہےی گٸںی۔ےاحے
 
ٹ  

رےےےسےڈارےیکےوہجےےسےاخومشےںیھتےڈان الن اےاورےو ہےوجےاینےدی 

ےےانےدعبےےب 

 
 

بےےاکےرچکیلےنس
 
ی ر

 
ت

ر ہےاخومیشےےسےدود ےیتیپےریہےآداھےہٹنھگےزیمتےوےت
م
دورانےزہ

 زار یس وبیل۔

امم  ںی اب آرام رک ولی ڈار آرام اک ہہک رک ی گۓےںیہ۔ےاورےامٸد ہےمگیبےاکےوتے سےںیہنےلچےراہےاھتے

 ا اکےرہچ ہےڑپھتویےےسےاللےرکےدںی۔ےڈٹیھےںیہکےیک۔۔۔۔۔

ےےاحدہثےیھبےریم ےاسھتےوہاےاورےرچکیلےیھبے ںیےیہےونسیےہتپے ر ہ ہنم انبیت ٹیل ی گٸےای  اور زہم

ےےریمیےامیےںیہےااکنے ںیہنےو ہےوکیسنےامٸںیےوہیتےںیہےوجےروےروےرکےاکلہنےوہےاجیتےںیہے۔ےای 

  سےےلچےوتےریماےدورپاےریپےیھبےوت ےڑےدںیےاورےاسھتے ںیےنباںیتےاگلےےسےانسٸںی۔ےوہہہن

ر ہ ان اےنپ یہ مغ ےھت۔
م
 زہ

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

ےےےسےاکلےیھ۔ےبلطم ااکن الوا آن ا اھت۔ و ہ امٸد ہےمگیبےوکے

ٹ
 

رضخ اصحب روم  ںی آۓےوتےداھکیےک ی

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Rung Zindagi ke| By Hayat Khan (Complete Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
5

 

Page | 35 

 اافنرمےرک ےتےےلچےی گۓ۔

رامیہ راو یڈنی ڈیہ وکاررٹ  ںی ےھت۔ رامیہ وموجد ےھت۔ رنجل ایب  رنجل ایب

ت

 ےچنہپ وت ان ان دو 

ٹ
 

 ک ی

ےےگاےہن۔۔۔۔

ت

 
 رپرپاٸزےآپےاہییےےسیک؟؟؟ے بےےریی

ٹ
 

 واٹ آ زیلپی

 یک ربخ ال ےت ںیہ۔ ںیہک ہن ںیہک وکٸےہنےوکٸےسمٸہلےرپے
ت

 
ن ار ںیہمت وت اتپ گا مہ وفیج تہب مک یہ ریی

 اناھۓےیہےراتہےگا۔

 ۔۔۔۔۔۔

ت
ت

 اہی و ہ وت گا رگم اح وق

اےہکےو ہےاہییےر ہےرکےاہییےانےاحالتے

ت

ےےآرسیفےاجیھبےگاےن
ب
م اچٸہنےےنےاانپےتہبےیہےاقپ

م
م
م
م
م
مم
ہ

اہکےلکےوکےنما ےرپےزنیمےہپےہیےازلامےہنےآۓےہکےمہےےنےوخدےےسےوھجیٹے
ت

اکےاچٸہنےوکےاتۓےن

ڈردی وٹبری گا۔ اھبرت یک تسپ ذینہ ےس وکن وافق ںیہن گا۔
م
 ربخںی انب رک ہ

ا 

 

ار  امہمن وک یسک تبیصم اک اسانم رکن
م
رگم دایھن رگا اح نبات اک ہتپ یسک وک ہن ےلچ مہ ںیہن اچےتہ ہ

رےںیہےدوےدنے ںیےو ہےاہییےچنہپےاجۓےاگ۔
 

 

ٹ

 

 ڑپ ۔ ہی ا نا افٸلےگاےسجے ںیےاسریےڈی

 وری  ںی ایخل روھکی اگ۔

ٹ
 

 اوان ک  ڈوی

 ڈگ وفج وک مت ہپ رخف گا۔

ر۔ےو ہےولیسٹےرک ےتےےلچےی گۓ۔ اا وہ کیٹ  ٸی 
ت

ی
کل

 

ن
 اوان اب  ںی 

ہکبج رضخ اصحب افٸلےاڈٹسیےرکےنےےگل۔ےوجیےوجیےو ہےاافنرنشیمےڑپےتھےاجےرگاےےھتےانے
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ےےدبتلیےوہےراہےاھت۔

 

 انےرہچ ےاکےرن

رںی یھب ںیھت نج ان دعب کش یک  ر  ںی ان دوونی یک وصتی 

 

 

ٹ

 

اہرون دنا اےنت رعےص ان دعب ریہی یک ڈی

 اجنگٸشےیہےہنےیھ۔

ر اکم  ںی 
م
ا اہلل ریتا الھک الھک رکش گا ااکن اھباجن آراہ اھت و ہ اےنپ رب اک انتج رکش رک ےت مک اھت۔ ےبکش اہلل ان ہ ن 

 تحلصم وپدیش ہ گا۔

 ڈیہ وکاررٹ  ںی روپرٹ رک دی ہک آےن واال امہمن ان ان رھگ ےرہھ  اگ۔ اسر  نبات 

ت
ت

اوھنی ےن ایس وق

 ان دعب ااجزت د  دی ی گٸ۔
 
 

 نس

ررےےسےنباینٹنےوجےیھ۔
شف
مم
ہ

 و ہ وخیش وخیش رھگ آۓےہیےوخربخشیےا ںیھےاینپے

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

ڈک  دھکی ریہ یھ وج ارنباز ےن انبٸےیھ۔ےاورےنباووجدےوکششےانےاینپےیسنہے
ٹ

ر ہ ان وفن  ںی و ہ وی 
م
ونمر ہ زہ

ر ہ اےس اھک اجےن وایل رظنوی ےس وھگر ریہ یھ۔
م
 رو ےںیہنےنماےریہےیھ ہکبج زہ

ر ہ دےتاک ےت وہۓےوبیل۔ ا اوکسل نشکنف  ںی۔ زہم

 

 ںیہن رکن

ٹ

من پ
ی ی 
 ش
ی

ٹ

ن

ڈ مت ےن نمار ای 

 

 اوان ونم ش

 ںیہن ںیہن اایپ ام وسری اب ںیہن وسنہی ی رپاسم۔

ایم وساچ۔

ٹ

 وت ایک آپ ےن ن

ر ہ اانیمطن ےس وبیل۔
م
 اہی وس  ایل۔ زہ
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 واٹ؟؟؟؟؟ اایپ آپ ےن اتن ا ویکی ںیہن ۔

ری یھ رھپ ہی  ب وہ ایگ۔

 

ا اھت رپ مت یب

 

 اتن

 ااھچ وت رھپ اتٸںیےہن۔

انباشےاوھٹے

 

بےےمتےریم ےےیلےآٸرکسمیےےلےرکےآٶےی۔ےولچےش بےےحب
ت

 ںی ترور اتٶیےیےرگمےی

 اورےےلےرکےآٶ۔

گ گا اور ویب  یھب رپدی  ںی آپ آٸرکسمیےاھکٸںیےیےوتےامیبرےوہےاجٸںی ی۔ 
 

ی

ٹ

ی ی  م
چ

رگم اایپ ہی 

ا وساہن روح گل راہ اھت۔

 

 اھٹ ان اجن

ت
ت

 ونمر ہ وک اوسق

ے ہنیہم ڑپا گا۔ و ہ اےس دےتاک ریہ یھ اور ونمر ہ  اوان رھپ  ںی وسےن  یگ وہی ویب  یھب ایھب نشکنف  ںی ای 

ااچرےاےسےاانھٹے

 

ے ںیہن اتۓےی۔ےالسٸےیےن
ت

اجیتن یھ ہک اآ ایھب ا نا نبات ںیہن امین وت و ہ ای  ےتفہ ی

 ڑپاےاور اج رک آٸرکسمیےےلےآٸ۔

 ںیلچ اب اتٸںی۔ےونمر ہےےبےربصیےےسےوبیل۔

 ربص ےھج ےلہپ اھک وت ےنیل دو۔

 اایپااااااا۔۔۔۔۔۔ اوان اوان ات ریہ وہی مت ےھج رہبا رک دو۔

ایم گا۔

ٹ

 وت ن

Thumblina...... ےاایپ رگم اح ہپ مہ ایک رپافرم رکںی ےگ؟؟؟ ونمر ہ ریحان ےس ذن اد ہ رپناشن یھ
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راب وہ ایگ گا۔

 

ڈ اایپ اک دامغ خ ای 

 

 ش

ڈ ںیہمت ای 

 

ر  وھپل ےس  Thumblina اوف ہ ش

ٹ

ری وج یب
 
َ

 

ان نبار   ںی ںیہن اتپ۔ ای  وھچیٹ یس ف

ے یچب و ہ وھپل وت ےڑ رک رھگ ےل اجیت گا۔  ر ڈنز ان اسھت لیھک ریہ وہیت گا۔ ہک ای 

 

ی گا۔ اور اینپ دو ر

ت

کلن

 

ن

ڈ وک ہی ےتہک وہۓےنسےیتیل گا ہک و ہ ہی نبا ہچیغ متخ رک ان رٹکیی  Thumblina اہجی
ٹ

اےکس ڈی 

گا رچین وک اےنپ رھگ وک اچبےن یک مہ و ہ وش رکںی  struggle اناٸںیےےگ۔ےاورےرھپےآےگےوجےا نا

 ےگ۔ اب ںیہمت ھجمس آ ی گٸےہنےاسریےنبات۔

 ونمر ہ وج ےلہپ رپناشن یھ اب نبات ھجمس آےن ہپ رپوجش وہ ی گٸےیھ۔

 ےک ےآپےےنےریمیےرپاملبےلحےرکے

َ

اوان اایپ مہ یہی رپافرم رکںی ےگ کنیھت ک  وسووووو چم اایپ آٸےل

دی۔ےرگمےآپےرپسٹکےےسیکےرکواٸںیےیےںیمہےآپےوتےوھگ ےڑ ےےسےآےی گٸےیھےہن۔ےاورے

ر ہےرضخےوتےز یمےوہےی گٸںیےںیہ۔ےونمر ہےوصعمتیمےےسےوبیل۔  دیےزہم

ر ہ اح اطیشین دامغ وک ڑپ  یکچ یھ وس دےتاک ےت وہۓےوبیل۔  رگم زہم

رےےرٹسسےن اےوتےمتےریماےذماقےا ےڑاےولےن اےرھپےریمیے پلیےےلےول۔  ڈٸی 

را امن ی گٸںیےامےوسری۔ےممہےڈگےابےوسےاجٶےاورےلکےاینپے ںیہن ںیہن اایپ وت تہب اہبدر ںیہ آپ وت یب

اہکےایٹھچیےمتخےوہےنےےسےےلہپےمتے

ت

ر ڈنزےوکےاتےدانیےہکےو ہےرپسٹکےانےےیلےآےاجٸںی۔ےن
 

ر

ڈی رک ول ہن۔

ٹ

 ولی گےمک از مک آداھ وت ری 
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 اوان اایپ ۔ و ہ وسےن ان ےیل ٹیل یکچ یھ رگم رھپ  ھچ ن اد آےن ہپ وبیل۔

ڈںیےےگ؟؟؟؟؟

ٹ  

ار  نماح وت وکٸےرپسنےیہےںیہنےگاےمہےرپسنےاہکیےےسےڈ وی  رگم اایپ ہم

ل رپسسن ویکہکن

ٹ

ی
ع

ڈےن یک ترورت ںیہن گا 

ٹ  

وک یسک رپسن یک ترورت  Thumblina رپسن ڈ وی

رےونمر ہےرپسنےاکےااظتنرےرکےنےانےاجبۓےوخدےیہے ںیہن گا و ہ وخد یہ اےنپ رھگ وک اچب ےل ی۔ اور ڈٸی 

 اہھتےریپےالہےےنیلےاچےیہےابےوسےاجٶ۔

اتپ ںیہن ڑلویکی وک ااسی ویکی اتگل گا ہک ایکن ولکشمی اک لح  س اےکن رپسن ان نماح یہ وہ اگ وخد  ھچ ویکی ںیہن 

را ےت وہۓےوخدےیھبےوسےنےانےےیلے
ٹ

ریب

ٹ

ر ہ یب
م
ر ےت ںیہ ہن ۔ زہ

ت

رکںیت ہی۔ وہہہن رپسن ےسیج آامسن ےس ای

 ٹیلےیکچےیھ۔

بےےےسےیہےامٸد ہےمگیبےیکےوھگرک یے
ت

ےےآٸےاورےی
ت

ر ہ لکشم ےس لچ رک ڈاٸگننےلبیٹےی ایلگ حبص زہم

 یکےزدے ںیےیھ۔

ر ےتےوہۓےوبیلےوتےونمر ہےاورےرضخے
ٹ
م
ر ہےخ
م
ایک وہ ایگ گا امم اب ایک ےھج اھکٸںیےیےآپ؟؟؟؟؟ےزہ

 اصحبےےیک یسنہ وھچٹ ی گٸےہکبجےامٸد ہےمگیبےےصغےےسےوبںیل۔

 وھٹیب وھگ ےڑ  ہپ وت ویکی یھٹیب رھپ۔ 

ت

ب ارنباز ےن اہک اھت ہک م
ب
وت سک ےن اہک اھت ںیہمت رّطم اخن ےننب وک۔ ح

 یک رکیس ےس ےچین یھب دھکی ایل رکںی آپ۔

ٹ

 
ر ہ ڈیمم دی آی

م
 زہ

ر ہ ہنم انبۓےیھٹیبےیھےاجیتنےیھےارنبازےانےٹیپے ںیےرمو ےڑ اھٹ رگا وہی ےگ آرک ات ایگ  بے  ھچ  زہم
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 ۔۔۔۔ ادرھ ونمر ہ اور رضخ اصحب یسنہ طبض رکےن ان رکچ  ںی اکلہن وہ رگا ےھت۔

 اوان مگیب اب ہصغ وھچ ےڑںی اور ریما ایپرا اہبدر اٹیب ومڈ کیھٹ رکںی آپ  ھچ نبات رکین گا آپ  ب ےس۔

ار  نماح رآ آ راہ گا وت مہ 
م
یج نبانبا ایک نبات رکین گا ۔۔۔۔ درالص اٹیب نبات ہی گا ہک آیکپ وھپھپ دنا اک اٹیب ہ

ا 

 

ر ہ آپ ےن نبالکل یھب اوکس گنت ںیہن رکن
م
اچےتہ ںیہ ان وک نبالکل یھب اتیبنج  سوسح ہن وہ اوان۔ اور زہ

 اوان۔

ر ہ اور ونمر ہ وک امتم احالت ےس نباربخ ایک وہا اھت۔ و ہ دوونی یہ اینپ وھپھپ ےس اغٸنباہنےوطرے رضخ اصحب ےن زہم

 رپ وافق ںیھت۔

ےےںیہنےےلمےی۔

ت

 
 اوان نبانبا آوکپ وکٸےاکشی

 ڈگ آٸےامیےرپاٶڈےآفےک ےوبھتےآزل۔

 آٸںیےےگے۔ےابےہکےونمر ہےےنےیھبےزنبانےوھکیل۔
ت

 نبانبا و ہ بک ی

 و ہ اہیی وہی ےگ۔

ت

ام ی

 

 لک ش

 اوان نبانبا۔۔۔۔۔۔

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

رے وپرٹ رپ ڈنیل رک یکچ یھ۔ اےس ےنیل ان ےیل ےلہپ ےس  ریہی یک الفٸٹےنما ناتنے ںیےاامےآنبادےاٸی 

رےےوپرٹےرپےوموجدےےھت۔ رامیہ اٸی   رنجل ایب
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 مک آرسیف دیحر یلع ومکلی وٹ نما ناتن۔

س ریہی ےن ریمس اس وجاب دن ا۔

ک

 

 ی
ھی

ت

ت

 

 مک ود یم۔ رپ آٸےونےنما ےلنشینےوگنیلٸج۔ےابےہکےریہیےذراےاسےارکسان اے۔

 ںیلچ آٸںیےرھپےو ہےاےسےےلےرک ڈیہ وکاررٹز آۓ۔ےرھپےاحےانےاسھتےدرگیےارسفانےیکے
ٹ

 
او ہ آی

ےےدیےی گٸ۔
 
 

ری   گنٹیمےوہٸےسجے ںیےریمشکےانےاحالتےانےنبار ے ںیےیب

راب ںیہ وت آپ اینپ آریم وک ویکی ںیہن ۔ےتجیھ۔ ر فیل ان ےیل۔

 

 رپ اآ ومجی ریمشک ان احالت اےنت خ

ار  رمکحاونی ےن ای  اٹکی نماح ایک اھت سجےان تحت نما ناتن اینپ وفںیج واہی ںیہن 
م
ویکہکن امیض  ںی ہ

  جیھ اتک۔

او ہ ہی وت تہب اوسفح یک نبات گا رپ ہی وت اظوملی وک ڈلیھ دےنی یک نبات وہٸےہکےآٶےانتجےاچوہےملظےرکے

 ول۔

ا گا۔

ت

ر رکن

 

 ںیہ رمکحاونی اک ای  طلغ ہلصیف ولسنی وک اتمی

ت

  س ایک رک ک

 رجیم ادمح اوسفح ےس وبےل۔

ر   ڈ یب ری 

 

ولی آپ آج رٹسی رکںی لک آپ آذاد ریمشک ان ےیل  ںیلک ےگ۔ اہجی آپ وک رنجل رضخ م

 رکںی ےگ۔

 ایگ اھت۔ وت ایک ریمی  شاش مروع وہےن ےس ےلہپ 

ٹ

و ہ اور یھب  ھچ ہہک رگا ےھت رگم ریہی وت ظفل رضخ  ںی یہ ای
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 یہ متخ وہےن وایل گا؟؟؟؟

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

ر ڈنز اب

 

دھکی ریہ ںیھت۔ متخ وہےن ان دعب یھبس تہب رپوجش وہ  Thumblina ونمر ہ اور ا نا ر

ر ہ نماح یہ یھٹیب یھ اور اب اح ےس وپھچ ریہ  Thumblina ریہ ںیھت۔ وت ونم مت ےن
م
اننب گا ۔ زہ

 یھ۔

ر یک  پلی رک  ی۔ ونمر ہ دیمیھ  Thumblina ںیہن اایپ ےھج

 

ری 
 
َ

 

ںیہن اننب ےھج و ہ ڑلیک اننب گا وج ان ف

 آواز  ںی وبیل۔

ر ہ ان ےیل ریحت اک اقمم 
م
رگم ویکی مت وت ہشیمہ ےس رپ زس اننب اچیتہ یھ ہن وت رھپ اب عنم ویکی رک ریہ وہ؟؟؟ زہ

ی یھ اور اب عنم رک ریہ یھ۔

ت

ھن
ن ک

 اھت ویکہکن ونمر ہ ہشیمہ یہ رپ زس وہےن ان وخاب د

ر یک 

 

ری 
 
َ

 

ڈ ان الخف اج رک ان ف

ٹ

ویکہکن اایپ تروری وت ںیہن  ںی رپسسن ونبی آپ ےن داھکی و ہ ڑلیک وج اےنپ ڈی 

راب ہن رکںی۔

 

  پلی رک ریہ یھ اور رھپ اح ےن ان وک ارگیی یھب رک ایل ہک و ہ نبا ہچیغ خ

راٸےانےالخفےوبانلےاچےیہ۔ےاورےرٸلیےرپسسنےوتےویہےوہیتےگاےہنے اور اایپ آپ یہ وت یتہک ںیہ یب

 وجےدورپویےیکے پلیےرکیتےگاےوتےےھجےرٸلیےرپسسنےاننبےگا۔

ر ہ وت ا نا نبات نس رک ریحان ر ہ ی گٸےاےنپےدےیےی گۓےقبسےوتےو ہےوخدےیھبےن ادےںیہنےریتھکے اور زہم

 یھےہکبجےونمےاےسےارثکےایب ےیہےریحانےرکےدیتیےیھےا ناےیہکےنباںیتےن ادےدالےرک۔۔۔۔۔
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ر ہ اب ےھٹیب ےھٹیب یہ اںیہن اھکس ریہ یھ۔ ہکبج و ہ وخد یھب اب دھکی 
م
ااھچ ولچ اب رپسٹک مروع رک ےت ںیہ۔ زہ

 ےنیل ان دعب اکیف ااھچ رپافرم رک ریہ ںیھت۔

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

ریہی ایلگ حبص ایتر اھت اح ےن ون ےجب یلیہ ان ذرےعی نباغ آذاد ریمشک انچنہپ اھت۔ دح ےجب و ہ نباغ چنہپ ایگ دقرت یک 

اح انصیع وک دھکی رک و ہ ریحت ذد ہ ر ہ ایگ۔ اچٸہنے ںیےیھبےدقریتےاقمامت ےھت رگم ریمشک یک وت نبات یہ اگل 

 ریظن ںیہن ےتہک۔

ت  

ب
 یھ۔ ایب  یہ وت اےس ج

 رپوجش ادناز ےس اح 

ت

 
 آایگ اہجی اےس رضخ اصحب ےلم۔ رضخ اصحبے یاہی

ٹ
 

ری واہی ےس و ہ آریم ک ی

ےس ےلم اور نشم ان نبار   ںی ولعمامت دےنی ےگل۔ ہکبج ریہی وت ان یک وخوبش  سوسح رک راہ اھت وج اےس 

امےرپےااکن وادح رہتش ےھت۔

 

ر از اجن اھبٸےاورےےکیمےانےن
 

 امی یک ن اد دال ریہ یھ۔ و ہ ا نا امی ان زعی 

ڈ و ہ اےس ںیہن اجےتن۔ہی وس  اوکس ارسفد ہ رک ریہ یھ۔ رگم رھپ اح  ای 

 

رگم ریہی اح وہج ےس ویفنکز اھت ہک ش

ڈنبایت وہ راہ وہی وہ اتک گا ہی و ہ ہن وہی۔

 

ڈ  ںی یہ جب ای 

 

 ےن وساچ ہک ش

 اےس وسوچی  ںی نگم دھکی رک رضخ اصحب اکنھکر ۔ سی رپ۔۔۔

 ایک نبات گا  ھچ رپناشین گا؟؟؟؟؟ ون رپ۔۔۔۔۔۔

بےےیتنبےگا۔ےرضخےاصحبےے ار  ےشیپ  ںی اغٸبےدامیغےاصقننےاکےسب وت رھپ آاکپ دایھن اہکی گا ہم

ارلمےادنازے ںیےاہکےرگمےریہیےمردنم ہےوہےایگ۔ےوایعقےاےسےوچسکےرانہےگا۔

 

 ےنےن
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 وسری رپ۔۔۔۔ وفرا  زعمرت یک ی گٸ۔

 نب رک رانہ گا وت السٸ ے
ٹ

اسٹ اوان آپ جنیچ رک ںیل رھپ مہ  ںیلک ےگ۔ آپ ےن اہیی رھپ وٹر 

 آپےک افینرمےجنیچےرکےںیل۔

 اوان رپ۔۔۔۔۔۔ ریہی ےتہک یہ اھٹ ایگ اور جنیچ رک آن اے۔

 مہ اہکی اج رگا ںیہ؟؟؟؟

ار  رھگ۔۔۔۔۔
م
 ہ

 رگم ویکی؟؟؟؟ ریہی وس   ںی ڑپ ایگ رگم وبال ںیہن۔۔

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

اےےاھتےو ہےوتے سےاہییےواہیےدھپیتکے

ت

ر  لک آٸ۔ےاےسےاہکیےرھگے ںیے نیےآن ر ہ ڑگنلایت وہٸےنباہم زہم

رےآی گٸےیھ۔  رھپیتےیھ۔ےوسےابےلکشمےےسےیہےیہسےرگمےنباہم

 ے لیھک راہ اھت۔
چ

 

کن

 اہجی ارنباز اےنپ دووتسی ان رمہا ہ 

ریھ رگم نماٶیےانےدردےینےوںیہ ےنھٹیب رپ 
ٹ

ر ہ وک رھپ و ہ دن ن اد آ ایگ و ہ ےصغ ےس ا نا رطف یب
م
اےس دھکی رک زہ

 وبجمر رک دن ا۔

ی مت ادرھ ایک رک راہ گا مت رھگ ہپ آرام رکۓےاگےوتےکیھٹے ی ن  ی  ب
چ

ا وہا آن ا۔ ار  نبا

ت

اےس آ ےت دھکی رک ارنباز دو ےڑن

وہےاگےہنےاورےابےمتےدلجیےےسےکیھٹےوہےاجٶےابہشزےالہلےےنےاحےوھگ ےڑ ےوکےاقوبےرکےایلےگاے
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 ابےو ہےمتےوکےںیہنےآاۓےاگ۔ےارنبازےیسیتبےاکنےتلےوہۓےاح ان زومخی رپ  کم ڑھچ  راہ اھت۔

ان اک رشح رک د ۔ ڈٹیھ ںیہک اک۔۔۔۔۔۔

 

ر ہ اک  س ںیہن لچ راہ اھت ہک اح وحنمح ان
م
 ہکبج زہ

ر ہ ایھب اےس وجاب دےنی یہ  یگ یھ ہک رضخ اصحب یک اگ ےڑی دالخ وہٸ۔ےاورےابےےچبےاگ ےڑیے ںیے زہم

ےےریہیےوکےاایتشقےےسےدھکیےرگاےےھت۔ےارنبازےےچینےاتھٹیب وہا وبال۔

ت

کلن

 

ن
 ےسے

م اس ڑلاک یھب آن ا گا۔ دوھکی انتک وگرا اٹچ گا نبالکل اامری 

م
م
س

ڈ

ٹ

ی

 

ی

 

ی

 

 ی
می ہ

ی امترا نبانبا ان اسھت ای    
ی ن ی  ب
چ

نبا

ان وت نَےٸںیےاتگل۔
ٹ
ٹ

َ

م
 رطح۔۔۔۔رگم ہی ن

 ارنباز ریہی اک اجٸز ہےےتیلےوہۓےوبال۔

ر ہےےنےدےھکیےرےاہکے۔ےاجیتنےیھ ویہ وہ اگ۔
م
 ریمی وھپھپ اک اٹیب گا و ہ اچٸہنےےسےآن اےگا۔ےزہ

ر ہ اٹیب آپ اہیی ایک رک ریہ ںیہ اور آپ آرام رکیت اح رطح انلچ آپ ان ےیل کیھٹ ںیہن گا۔ رضخ 
م
زہ

 اصحب اےس اناھ ےت وہۓےوبےل۔

ب یہ اسھت آ ےت ریہی یک رظن اح رپ ڑپی۔

ت

ا اور ی ر ہ وک ال رک روےف رپ اھٹبن 
م
 اوھنی ےن زہ

ر ہےوہےوہبےدناےمگیبےیکےاکیپ یھ ہکلب ک ی اہک اجۓےہکےدناےمگیبےیہےیھے ےےویلبےاٹ۔۔۔ےزہم
ٹ
 

آٸےاکی

 وتےطلغےہنےوہےاگ۔

 امومی رضخ۔۔۔۔۔۔۔۔ ےب اسہتخ اےکس وبلی ےس الکن۔

 رک ےٹلپ۔

 

 اور رضخ اصحب وج ھجمس رگا ےھت ہک و ہ اںیہن ںیہن اجاتن وچی
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آ آپ رضخ امومی ںیہ ہن۔۔۔۔۔۔ یج  ںی آاکپ رضخ امومی وہی رگم آپ ےھج ےسیک اجےتن ںیہ۔ رضخ اصحب 

 وخوگشار ریحت ےس وبےل۔

 ریحان اھت چس  ںی داین  ںی اب یھب زجعم  وہ ےت ںیہ۔

ت

 ہکبج ریہی اب ی

 اوھنی ےن دونبار ہ وپاھچ وت و ہ وہش یک داین  ںی آن ا۔

ا وہا وبال۔

ت

ار ہ رکن

 

ر ہ یک رطف اش
م
 مک آن آپ وک ایک ااسی اتگل گا ہک  ںی اح رہچ  وک ںیہن اچہپونی اگ۔ ریہی زہ

اےیھجمسےیسےانےدوونیےوکےدھکیےریہےیھ۔

 

ر ہ ہنم اناھۓےن  ہکبج زہم

ر ہ اینپ وھپھپ ینعی اہمتری امم ےس یتلم گا۔
م
 ن ا ہی وت گا زہ

 یتلم گا ںیہن ہی وت امم یک وفوٹ اکیپ گا۔ ریہی نبات اکاتٹ وہا وبال۔

ا نبالکل دنسپ ہن اھت نبانبا وت ہہک رگا ےھت ااکن اھباجن آراہ گا 

 

س ایک اجن

سک

ر ہ تخس وکس  اک اکشر یھ اےس اانپ ڈ
م
ہکبج زہ

 ہکبج ہی اجنگ وت اںیہن اجاتن یھب ںیہن اھت۔

رےگلے
م
ےےزہ

ت
ت

ر ہےوکےوتےو ہےاحےوق
م
ریہی ےن جنگ رکواٸےیھےاوکسےےبےدحےوسٹےرکیتےیھےرگمےزہ

 راہےاھت۔

ر ہ آپ یک امام اہکی ںیہ۔ رضخ اصحب ےن امٸد ہےمگیبےوکےرھگے ںیےہنےنماےرکےوپاھچ۔  ار  اٹیب وھٹیب آپ زہم

 و ہ اور ونمر ہ امرٹیک ی گٸےںیہ۔

ا وہی آپ ان ےیل۔

ت

 او ہ ولچ اٹیب  ںی نماین الن
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 ںیہن امومی نماین یک ترورت ںیہن۔

  ںی ن ا رھپ وپ ویل وہا گا۔ ریہی وک اوسفح وہا ہک اےکس امومی 

ٹ
 

ان وک ایک وہا گا وج ہی لچ ںیہن یتکس یس اڈیسکیی

 یک یٹیب ذعمور یھ۔

ر ہ وت الل امٹرٹ وہ ی گٸےیھ ہی اجنگ اوکس ذعمور ںیہن ہکلب وپ ویل زد ہ ھجمس راہ اھت۔  ہکبج ا نا نبات رپ زہم

و ہ ےصغ ےس ٹھپ ڑپےن وک یھ ہک امٸد ہےمگیبےادنرےدالخےوہٸںیےاورےریہیےیکےطلغےیمہفےدورےہنےوہے

 نا۔ول ھبٸےآیکپےاممینےیھبےآی گٸ۔ےامٸد ہےمگیبےوکےادنرےدالخےوہ ےتےدھکیےرکےرضخےاصحبےے

 وبےل۔

ریہی اھٹ رک ان ےس الم رھپ ونمر ہ ےس الم وج اےس ارسکی  رکیت اگنوہی ےس دھکی ریہ یھ رھپ ےتکہچ وہۓے

 وبیل۔

 آپ دیحر اھبٸےوہےہنےدناےوھپھپےانےےٹیب؟؟؟

ےےاکلےیمےریہی۔ےریہیےاےکسےاگلےرپےیکٹچےاکےتٹےوبال۔

ٹ
ب
روےی رےےرپسسنےآٸےامیےک رےیب  سی ڈٸی 

راٸ۔
ٹ

ریب

ٹ

ار ےت وہۓےیب
ت

ر ہ ا نا لقن ان
م
 وہہہن اکل یم ریہی۔۔۔۔۔ ریہی وپرٹ ہن وہ وت۔۔۔۔۔ زہ

رےتھےوہۓےوبںیل۔
ٹ

بےےیب

 

 اور اٹیب  ب کیھٹ  رف کیھٹ راہ ہن۔ امٸد ہےمگیبےروےفےیکےاجی

یج اممین  ب کیھٹ اور اآ ںوھت ےڑی تہب اکھتوٹ یھب یھ وت و ہ آپ ےس لم رک دور وہ ی گٸےگا۔ےیلمیفےیکے

ر ہ وک وت ا نا 
م
یہیےوتےاختیصےوہیتےگا۔ےامٸد ہےمگیبےوتےا ناےنباوتی رپ دصےق واری اج ریہ ںیھت ہکبج زہ

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Rung Zindagi ke| By Hayat Khan (Complete Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
8

 

Page | 48 

ر گل ریہ یھ۔
م
 ہی اوور اگنٹکی تخس زہ

 ڈراےم نباز۔۔۔۔۔۔

اےانایتےوہیے۔ےامٸد ہےمگیبےاےتھٹےوہۓےوبںیل۔
 

ےےاھکن

ت

بےےی

ت

رشی وہ اجٶے ںیےی
 

 ریہی اٹیب آپ ر

رو مک ود یم۔ ونمر ہ ا اک اہھت ےڑک رک اناھ ےت وہۓےوبیل۔ےاےسےوتےریہیے ھچےذن اےد ہ یہ دنسپ آایگ اھت۔  ریہی یب

اراےیھبےاھبٸےگاےابے ڈےیھےہنےہکےہم
ٹ ٹ

 رک ریہ یھ اور  ںی این ااسکیٸی
ٹ

 
رو  ںی لک ےس آاکپ وی اتپ گا یب

رے
م
رامٸںیشےرکویےیےاورےوخبےاسراےالڈےیھبےرکویےی۔ےاایپےیھبےریمیےہ

 

 ںیےاحےےسےر

نباتےامیتنےںیہےرگمےو ہےوتےریمیےاایپےںیہےہن۔ےونمر ہےوصعمتیمےےسےوبلےریہ یھ ہکبج ریہی وس  

ا ان ےھچیپ اےنپ ےنتک وخوصبرت رےتش دور رک دےتی ںیہ۔

 

ام یاہد ان

 

 راہ اھت ہک مہ ےصغ  ںی اور اینپ ن

 ےیےونمر ہےیکےوتےوخیشےاکے
ی ن  ی 
ی

می  ح
س
م۔ے

م
مم
ہ

لےرپسسنےابےآپےوجےاچوہےرکےیتکسےوہے

ٹ

ی
ع

نبالکل امٸے

 وکٸےاکھٹہنےیہےہنےاھت۔

ی۔  
حمی ن
م

 یج نبالکل 

ر ڈنزےےسےیھبے

 

ا اھکٸںیےےگےاےکسےدعبے ںیےآوکپےاینپےر
 

ر۶ وہ اجٸںیےہن رھپ مہ اھکن
 

اوان اب آپ ر

بےےےھجے
ب
ولماٶیےی۔ےاورےہیےاچٹیلکےآپےانےےیلےویب ےوتے ںیےاایپےانےےیلےالیتےوہیےح

 انےےسےوکٸےنباتےونماینےوہیتےگاےرگمےابےآپےانےےیلےیھب۔

 وری رپسسن  ںی آیکپ اایپ یک رطح نبالکل یھب ںیہن وہی آپ اچٹیلک ان ر یھب ھجم ےس اسری 

ٹ
 

ڈوی
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 نباںیت ونما یتکس وہ۔

ر یلچ ی گٸےہکبجےریہیےوتےا ناےتبحمےہپےاثنرےوہےایگےاھتےاحے او ہ ک  آر وس وس وس ڈگ ا ڈن ڈنیہمس۔ ونمر ہ نباہم

بےےالمےاھتےوتےو ہےیاہلےوہےایگےاھت۔
ب
 ےنےبکےنہبےاھبٸےاکےایپرےداھکیےاھتےاورےابےح

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

رشی وہ رک آن ا وت  ب ایس اک ااظتنر رک رگا ےھت۔

 

 ریہی ر

 ویب  وت اٹیب ےھج اتپ ںیہن اھت ہک آوکپ ایک دنسپ گا رگم ونمر ہ ےن اینپ دنسپ ےس یھبس زیچںی ونبا ںیل۔

وکٸےنباتےںیہنےویب ےیھبےرپسسنےیکےوچاٸحےوتےایھچےیہےوہیتےگاےہن۔ےریہیےدیشکلےےسے

 ارکسان ا۔

 اہۓےاایپےآپےےنےداھکیےاھبٸےےنتکےاےھچ ںیہ آپ یلم ںیہ ہن آپ وک یھب اھبٸےدنسپےآۓےہن۔

ر ہے
م
اہمے دنےرانھک۔ےزہ

 

ونم اآ مت اچیتہ وہ ہک  ںی ںیہمت رپسٹک رکواٶیےوتےریم ےاسےنمےہیےاھبٸےن

 اےسےوھگر ےتےوہٸےوبیل۔

اایپ یھب ہن ای  وت ان وک وکٸےااھچےںیہنےاتگلےرگمےےھجےوتےاھبٸےتہبےدنسپےںیہےےنتکےڈنیہمسےںیہےنبالکلے

ری رطح ارپمسی وہ ی گٸےیھے ر  ںی یہ ونمر ہ ریہی ےس یب رپسن یک رطح۔۔۔۔۔۔ اح ںوھت ےڑی یس دی 

ر ہےےنےوتےاحےرپےدورپیےرظنےیھبےڈاانلےوگاراےہنےیک۔
م
 ہکبجےزہ

************************************* 
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روسٹےیھب اھک ریہ 

 

ر ڈن ان ال رک دےی ی گۓےڈراٸےر
 

ر ہ رپسٹک رکوا ریہ یھ اور اسھت  ںی ونمر ہ یک ر
م
زہ

ر ہےاحےےسےہنمےانبۓےرھپےریہےیھ۔ے ےےہتفہےزگرےاکچےاھتےرگمےزہم یھ۔ ریہی وک آۓےوہۓےای 

یلہپےوہجےوتےہیےیھےہکےامٸد ہےمگیبےاکےاتیہچےوہےاکچےاھت۔ےاورےرھپےانےانےےیلےو ہےرتہبنیےاسعمے

رےرکیت۔ االٸایقیےشٸی 
 

ر ہےیکےن
م
 اھتےسجےےسےو ہےزہ

 ریہی اک اےس ذعمور ںیہن ہکلب وپ ویل ذد ہ انھجمس اھت۔ سج ان ےیل و ہ 

 

ان

ٹ

اور دورپی وہج ویہ رمےغ یک ای  ن

ر ہ ا اک ہی وصقر اعمف رکےن وک ایتر ہن یھ۔
م
 ز یھب رک اکچ اھت رگم زہ

  
 اےس اکی

ڈے ای 

 

ےےآٸےش
ت

ر ہ ڑگنلا رک یتلچ ڈراٸگنیےرومےی ب زہم ہی ریہی ان آےن ان دعب اےلگ دن اک واہعق اھت حب

رابےیھےہکےریہیےواہیےےلہپ ےس یہ وموجد اھت۔

 

 ا ناےتمسقےیہےخ

ر ہ یک ذعموری یک وہج ےس 
م
ا دنسپ ہن اھت رگم زہ

 

ری وہن

 

ریہی نبات رکےن ان ےیل رپ وتل راہ اھت اےس ڑلویکی ےس ر

ڈردی  سوسح وہ ریہ یھ۔ السٸےیےنباتےاکےآاغزےرکےنےیکے ضہےےسےوبال۔ ر ہ ےس ہم  اےس زہم

را ہن  ا آٸےنیمےیسکےاےھچےڈارےوک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکلب اآ آوکپ یب آپ ےن اانپ یم  اپ ویکی ںیہن رکوان 

ڈ اچٸہنےانےتہبےوہشمرےڈارےںیہ۔ےویب ےآیکپے
ٹ

ا وہی اح ان ڈی 

ت

ر ڈن ےس نبات رکن

 

ےگل وت  ںی اےنپ ر

یھبےایکےیطلغےامومیےوکےوپ ویلےڈراسپےآوکپےولپاےنےاچےیہےےھتےنپچبے ںیےدںیھکیےہنےورہنےآپے

ر ہ ٹھپ ڑپی۔
م
ے راہ اھت ہک زہ

 

ےےےسےےبےربخےاینپےاہی

ت

 آجےیتلچےرھپیتےوہںیت۔ےریہیےا ناےاحل

ڈردن ای اےنپ نماح روھک مت ےھجمس  ںی وکٸےذعمورےن اےوپ ویلےذد ہےںیہنےوہیےمتےریم ےالعجے رٹسم اینپ ہم
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 انےاجبۓےاےنپےدامغےاکےالعجےرکواٶ۔

ر ہ ےصغ ےس نت نف رکیت واہی یس یلچ ی گٸےہکبجےریہیےاچیبر ہےوس ے ںیےڑپےایگےہکےاحےےنےااسیے زہم

 یھبےایکےہہکےدن ا۔

ڈےاحےانے ای 

 

راےامنےی گٸےگاےش او ہ  ںی ےن اچیبری وک ا نا ذعموری اک ااسحح دال دن ا السٸےیےو ہےیب

ایسےروےیےیکےوہجےےسےامومیےا اکےرٹٹنمٹیےںیہنےرکواےںیکسےوہیےےگےرگمےالعجےوتےتروریے

 گاےہن۔ےابےہیےاچیبریےینتکےلکشمےےسےلچےریہےیھ۔

 ریہی وس   ںی مگ اھٹیب اھت ہک امٸد ہےمگیبےیلچےآٸںیےریہی ےن ان ےس نبات رکےن یک ناھین۔

 ان دعب امٸد ہےمگیبےیکےیسنہےیہےہنےر ےریہےیھےہکبجےریہیےوتےہیےروراحتلے
 
 

اسری نبات نس

 دھکیےرکےرپناشنےوہےایگےاھت۔

ےےانےدعبے

 
 

ر ہےیکےاکراتسینےاتٸ۔ےےسجےنس ر اکر امٸد ہےمگیبےےنےاےسےزہم
 

لکشمب اینپ یسنہ رو  رک آخ

الم وہ ایگ۔

 

 ریہیےےلہپےوتےںوھت ےڑاےلجخےوہاےرگم و ہ یھب ان ان اسھت یسنہ  ںی ش

راےنےاکے

ٹ
م
ر ہ اک نماٶیےکیھٹےوہےاکچےاھتےرگمےاحےےسےڑجیےاہکینےےسےریہیےوکےاےسےخ دو دن دعب زہم

ر ہےیکےوتے
م
ومعقےلمےایگےاھت۔ےرگمےاچیبر ےوکےہیےںیہنےاتپےاھتےہکےایھبےوتےہیےمرواعتےگاےزہ

اومیےےس۔

 

 زدنیےرھبیےڑپیےگاےایب ےاےٹلےاکرن

********************************** 
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 اھت ہک و ہ یسک یھب اکم وک رکےن ان ےیل  ھچ یھب اھکےن ےنی ان ےیل 

ت

ر ہ ان اےٹل اکومی  ںی رپرہف 
م
زہ

روسٹےیھبےایسےانےرموہنےتنمےےھت۔

 

ر یتیل یھ۔ وس ہی ڈراٸےر  روشت ان وطر یب

ےےایلےاورےوخدے و ہ اسھت اسھت رپسٹک رکوا ریہ یھ اور وھٹسن یھب ریہ یھ ہک ریہی ےن ا اک نباٶلےاچم

بطےرکےی گٸےاورےرپسٹکے ن
 

ر ہےوکےہصغےوتےتہبےآن اےرگمےویچبیےانےاسےنمےظ
م
ھٹیبےرکےاھکےنےانا۔ےزہ

 رکواےنے یگ۔

راےنےانےےیلےچیبےچیبے ںیے

ٹ
م
ر ہےوکےخ

م
نکیل اب اہیی یھب ای  تبیصم مروع وہ ی گٸےیھےریہیےزہ

راےاحلےوہ راہ اھت۔ ر ہےاکےےصغےانےامر ےیب
م
سےنماحےرکےراہےاھتےاورےزہ

ٹ

ی

 

ی
م
ک

 ابے

ر ہ ونمر ہ ا ڈن میٹ وک اب االگ پیٹس اھکس ریہ یھ۔)
م
 ولچ اب مت ایب  رکو۔۔۔۔ زہ

ر ہ یک نبات چیب  ںی اکاتٹ 
م
ا وہی۔ ریہی زہ

ت

ار  ںیہن ںیہن ہی وت تہب یہ وباگن اس پیٹس گا  ںی مت ولوگی وک اھکسن

اوہی یک زسا اےس داین  ںی یہ 

 

ر ہ وت ےصغ ےس نمالگ وہ ریہ یھ۔ اجےن اےکس وکن ےس گ
م
ر ہ۔۔۔ زہ

م
وہا وبال اور زہ

 لم ریہ یھ وج ہی ریہی وپررٹ دی وحنمح امرا اح ان ےھتم گل ایگ اھت۔

اےوہاےاےسےتخسےاواھچےگلےراہےاھت۔ےوشداےںیہکےاک۔۔۔۔

ت

 ریہی اب ریفی ااٹسٸلےداھکن

وچہکن ونمر ہ ریہی یک میٹ  ںی وہ ی گٸےیھےاحےانےاھکسۓےی گۓےپیٹسےوکےدنسپےرکےانےوتے

رزگےاعمفےرکےنےوایلےںیہنےیھ۔
م
ر ہےا ناےہیےدغاریےہ

م
 زہ

ر ہ ےن اےلگ دو دن ان ےیل رپسٹک رکواےن ےس عنم رک دن ا۔
م
 اور ا اک ہی ہجیتن الکن ہک زہ
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ر نبار یک رطح اب یھب اوکس انمۓےی۔ےرگمےہیےایک۔۔۔۔۔۔۔۔  اےس انا اھت ونمر ہ ہم

 یہ ریہی وک ارگیی رکےن یلچ ی گٸےیھےہکےابےو ہےانےوکےرپسٹکےرکواۓ۔
ت
 

 ونمر ہ اح یک نبات نس

ب واےل اگٶیے ںیےاجےنےاکے ی  ر
ت

ے واال اھت اح اک اراد ہ آج نبارڈر ان ر

 

کلن

 

ن
ریہی اےنپ یسک تروری اکم ےس 

اےۓےواہیےآےی گٸ۔
ٹ

 اھتےرگمےاحےےسےےلہپےیہےونمر ہےہنمےل

ایک وہا رپسسن این ویکی ڈیس ویکی وہ؟؟؟؟ اایپ ےن رپسٹک رکواےن ےس عنم رک دن ا گا اور نماچن دن دعب 

اری رپافرسنم گا۔ ونمر ہ روےن وایل وہ ی گٸ۔  ہم

 ویکی آیکپ اایپ ویکی رپسٹک ںیہن رکوا رںیہ۔

ر ہےاےنپےدغارویےوکےیھبکےاعمفےںیہنے
م
ےےزہ

ٹ

 
ویکہکن مہ آیکپ میٹ  ںی وہ ی گۓےںیہےاورےدیےآی

ر ہےیکےیہکےنباتےنمےوےنعےریہیےوکےاتےدی۔ےہکبجےریہیےوکےشیطےآن اےاھتے
م
رکیت۔ےونمر ہےےنےزہ

ارایضے ںیےویچبیےیکےتنحمےرپےنماینے

 

ر ہےےسےاحےدقرےےنپچبےیکےادیمےںیہنےیھ۔ےو ہےاینپےن
م
اےسےزہ

 ریھپےریہےیھ۔

 ریہی ےصغ ےس اےکس رمک   ںی آن ا اہجی و ہ اکروٹن د ےنھک  ںی نگم یھ۔

ر ہ ےس وپھچ اتک وہی ہک و ہ رپسٹک ویکی ںیہن رکوا رںیہ ںیہ؟؟؟؟؟؟
م
 زہ

ٹ

 ن پ
ی  ی 
ن ی
 ایک  ںی دی آ

ر ہ اینپ رمیض یک ام ک گا۔
م
 زہ

ت

 ںیہن رٹسم ریہی وپررٹ آپ نبالکل یھب ںیہن وپھچ ک

ۓےنباےۓےواالےاھت۔ ا نبا
ٹ

ا ن

ٹ

 ادناز ن
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ا ۔ اور ا ںیھ رپسٹک اک اہک ہک و ہ رکواۓےاگ۔ےاوہنیےےنےرپسٹکے ا لسنیک رک دن 

 

ر آایگ اور آج اک اجن
م
ریہی نباہ

ےےاپیٹسےظفحےرکواےیکچےیھے رےےای 
م
ر ہےا ںیھےاینےایھچےرطحےےسےہ

م
مروعےرکےدیےدرالصےزہ

ڈ  ای 

 

ڈےےرپسٹکےیکےترورتےںیہنےیھےریہیےوکےاںیہنےدےتھکیےادناذ ہےوہےایگےاھتےرکم ش ری 

 

ہکےابےم

 ںیہن ںیھت۔

ٹ
 

 ایچبی ایھب یھب اکڈیفنی

رے ہ 

 

 ا ڈن وا  اب وت تہب م

ٹ

 
ر ہ ٹسج وی

م
ارا ان رپ اج راہ گا وت رھپ زہ

ت

ر ہ وک ھجم رپ ہصغ گا اور ان
م
 زہ

ٹ

 
او ہ وت دی آی

 یھ۔

ٹ

م
 The devilish آےن واال گا ںیہمت گنت رکےن  ںی۔ ریہی ان وہوٹنی ہپ اجدنار ارکسا 

smile (ے

ٹ

م
 (اطیشین ارکسا 

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

ر ہ ان اح رپ 
م
ری ریہی ےن اب چس چم ونمر ہ وک ایٹل ھدییھ ایٹپی ڑپاھ رک اینپ رطف رک ایل اھت۔ اسھت اسھت و ہ زہ

ےیک ملظ یھب وپھچ وپھچ رک اوکس لمکم اینپ رطف رک راہ اھت۔ ونمر ہ وج ےلہپ یہ ریہی ےس دح درہج ارپمسی یھ 

ڈے ری 

 

ا نا وت الرٹی یہ  لک آٸےیھےہکےابےو ہےاحےاچرگنمےرپسنےیکےمیٹے ںیےیھےاورےاےسےم

ڈےرپدیے ںیےنچکےےسےآٸرکسمیے ےےدشی 
ت

ر ہےانےملظےوےمتسےاتےریہےیھےنجے ںیےرپرہف 
م
زہ

اےاھت۔

 

 وگنمان

ر ہ اےس یھبک اےنپ اسھت وھگ ےڑ  ہپ ہن اھٹبیت یھ۔ اےس اتگل اھت ہک ونمر ہ ایھب 
م
اور این وتنمی ان دعب یھب زہ

ر ہ وک یہ ولعمم اھت ہک اےس ڈر اتگل اھت ونم وک اسھت اھٹب ےت 
م
وھچیٹ گا و ہ وھگ ےڑ  رپ ںیہن ھٹیب یتکس ہکبج چس وت زہ
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انکمم۔

 

انےےسےےچینےآےاجۓ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن
 

ر ہےاینپےش
م
 وہۓ۔ےرگمےدیےزہ

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

ڈی ایک و ہ وھچیٹ یس ایپری 

ٹ

ر ہ ےن یہ ونم وک ری 
م
ارایگض ان نباووجد یھب زہ

 

ڈ ن ر اکر رپافرسنم ڈ  آاچنہپ اور دشی 

 

آخ

ر ہےےسے یگےیھٹیبےیھ۔
م
ارایض الھبۓےزہ

 

 یس یچب این وخوصبرت گل ریہ یھ ہک وخیش ےس یاہل اسری ن

 آپ انتج ااھچ داین  ںی وکٸےیھبےںیہن۔ےو ہےتبحمےےسےنہبےیکےنباںیتےنسےریہےیھے
ٹ

 
اایپ ک  آر آی

ر 
م
رےو ہےدوونی یہ وت ای  دورپ  یک لمکم داین ںیھت ہ

 

اورےا ناےتبحمےےسےرپوکسنےوہےریہےیھےآخ

ےےٹھکےیسےدوےںینہب۔ےاورےابےایکنےتبحمےوکےرظنےاناےنے

ٹ
 

رےےرکیتےی نبات ای  دورپ  ےس شٸی 

َ لےاسر ےزامےنےاک۔
م
 آایگےاھتےو ہےریہیےوپررٹےدیےوحنمحےچ

روا وہ ایگ اسےنم رظن ڑپی وت و ہ ویہ ڑھکا تبحم ان اح نیس ااسحح وک 

ٹ

 ک

ت

ر ہ اک قلح ی
م
ریہی اک وسےتچ زہ

اےاھتےہن۔ےوسےو ہےدلجیےےسےآےگےآن اےاورے

 

ر ہےوکےقبسےیھبےوتےاھکسن
م
اوجناۓےرکےراہےاھتےرگمےزہ

 ونمر ہےےسےوبال۔۔۔۔۔

ڈ رپافرسنم سم رکواےن ان رکچ  ںی ںیہ۔  ای 

 

گ ٹیل۔۔۔۔۔ آیکپ اایپ وت ش

 

ی

ٹ

ی ی 
گ

ل رپسسن وی آر 

ٹ

ی
ع

مک آن 

ا ہن وھبال اھت۔

 

 ریہی یلیت انان

رےیھےہکلبےو ہےوتےاینپےاممینےاکےایپراےاٹیبےےننبے

ٹ
م
ر ہ ےس وکٸےاخصےمسےیکےخ ایسی نبات ہن یھ ہک اےس زہم

اےاھتے

ت
 

ب
رہےن

 

یکےوکوششیے ںیےاھت۔ےسجےرپےو ہےاینپے ںیتبحےاھچنورےرکےریہےںیھتےوتےا اکےیھبےوتےر
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االٸقے
 

ر ہےوکےدساھرےنے ںیےایکنے ددےرکۓ۔ےنجےانےوقبلےن ہنےہکےو ہےااکنےایپراےاٹیبےنبےرکےزہم

رارےنبارےےنہکےانےنباووجدے

 

م
ا  وٹکاےن  ںی وکٸےرسکےہنےوھچ ےڑیےوہٸےیھ۔ےاورےہ

 

ر ہےےنےایکنےن
م
زہ

یے سوسحے

بک ی
س

یھبےلکشمبےیبےا ےنماحےایکےاھتےاورےآےگےہنےڑپےنھےیکےمسےاھکےیلےیھ۔ےینتکے

ر ےرکےانسیتے

ٹ
م
ر ےخ

ٹ

بےےایکنےاسیھےرچیٹزےاےنپےوچبیےیکےاقتیلبےانےےصقےیب
ب
وہیتےںیھتےاںیہنےح

 ںیھتےوتےو ہےدلےوسمحےرکےر ہےاجیتےںیھت۔

ر ہ وک دساھرےن اک ہڑی ہ اناھ راھک اھت۔
م
رہتش نب رک آن ا اھت سج ےن زہ

 

 رگم اب ریہی وت ان ان ےیل ر

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

ر ہےیکےوخیشےاکےوتےوکٸےاکھٹےہنےیہےاھتےا ناےتنحمے  ی گٸےیھ۔ےزہم
ٹ

م
ونمر ہ یک رپافرسنم رپس  

 رکیت یھ۔ ایس ےیل ےلہپ یہ رھگ آ رک 

ٹ

 
ی بزر
ی ن
ی ل
ے

س

رےاکایمیبےو ہےوخبے
م
ےےالٸےیھ۔ےونمر ہےیکےہ

 

رن

 رپرپاٸزےنماریٹےیکےایتریےمروعےرکےدیےیھ۔

ےے

ت

 
ب
ادرھ ونمر ہ رپاٸزےےلےرکےھدیاھےریہیےانےنماحےی گٸےاورےامھتےدن اےہکےو ہےا ناےوہجےےسےج

ر ہےیہیے
م
راومشےرکےی گٸےیھ۔ےامٸد ہےمگیبےوکےزہ

 

ر ہےوکےنبالکلےر
م
ی گٸےگاےاینپےوخیشے ںیےو ہےزہ

راب گا ایس ےیل و ہ رھگ اج ریہ گا۔ اور اح نبات رپ ااکن ہصغ آامسن 

 

ہہکےرکےرھگےآٸےیھ ہک ا نا تعیبط خ

 وھچ راہ اھت۔

 اور اب و ہ ریہی ان اسےنم اینپ ڑھباح اکنل ریہ ںیھت۔
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 ذرا وج اح ڑلیک وک ااسحح وہ رگم ںیہن اح ےن وت  س اینپ رکین گا مک ےس مک نہب یک اخرط یہ ر  اجیت۔

حاال اح ےن 
فل
ر ہ ان ےلچ اجےن اک  ھچ  ھچ ادناز ہ وہ اکچ اھت رگم 

م
ر ہ وک انتج اجن نمان ا اھت اےس زہ

م
ہکبج ریہی زہ

 اخومش رانہ انم ب اھجمس۔

ر ہےلمکمےایتریےرکےیکچےیھ۔ےارنباےزےےنےا ناےرھبوپرے ددے
م
 و ہ ولی گ رھگ  ںی دالخ وہۓےزہ

ت
ت

سج وق

ر ہے
م
رکواٸےیھ۔ےاورےےسیجےیہےو ہےرھگے ںیےدالخےوہۓےالو جےوکےدھکیےرکےریحانےر ہ ی گۓےزہ

ڈےاےسے ای 

 

ےےایکےاھتےہکےیھبسےریحانےےھت۔ےش

ٹ

ی کپ
ف
ےے ںیے بےےایکےاھتےاورےا انےرپ

ت
ت

ےنےتہبےمکےوق

ےےاجےنےاکےنیقیےاھتےیھبتےو ہےنیتےاچرےدنےےسے لسلسےنبازارےانے

ت

 
ب
ےلہپےےسےیہےونمےانےج

 رکچےاناےریہےیھ۔

امٸد ہےمگیبےاکےوتےہصغےکھبےرکےانےا ےڑےایگےہکبجےونمر ہےوتےرپاایتشقےرظنویےےسےاح  ب  ںی وھک 

ر ہےےسےتبحمےےسےٹپلےی گٸےیھ۔ےکنیھتےک ےوسےچمےاایپےہیے بےےتہبے یس ی گٸےیھےاورےزہم

 ٹسیےگاےاورےارنبازےکنیھتےک ےںیہمتےیھبےاورےارنبازےوتےاحےرعت ےہپےمرامےیہےایگےاھت۔ےابے

ونمر ہےاےسےوپریےوٹسریےانسےریہےیھ۔ےدوونیےںینہبےآسپے ںیےایپرےک اٸںیےاورےریہیےدر اتھے

انکمم اھت یھبت وبل ڑپا۔

 

 رگاےہیےوت ن

لےرپسسنےاینپےاایپےوکےرپاٸزےںیہنےدانیےایکےایہنےےنےیہےوتےاھکسن اےاھتےہنےںیہمت۔

ٹ

ی
ع

رےے  ڈٸی 

ر ہ وت ا نا نبات نس رک ریحان وہ ی گٸےابےایکےرکےنےواالےگاےہی۔  زہم
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ےےنبارےیھبےںیہنےوپاھچےوتےاح  رے ںیےای 

 

ےےڈی 

ٹ

ںیہن اایپ ےن ےھج رپسٹک رکواٸےیھےرگمےاایپےےنےال 

رےافٸلنےرپسٹکےوتےاوہنیے
 

ےےڈی 

ٹ

اےگاےویکہکنےال 

ت

روےوکےاجن ڈٹےرصفےریہیےیب

ٹ

رپاٸزےاکےرکی 

 ےنےیہےرکواٸےیھ۔

 ارھبی 

ٹ

م
اری  وہا اھت ویہ ریہی ان رہچ  ہپ ارکسا 

ت

ر ہ اک رہچ ہ ن
م
اور ا نا اح نبات رپ اہجی زہ

ے

ٹ

م
)اطیشین  The devilish smile یھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویہ ا نا وصخمص ارکسا 

(۔

ٹ

م
 ارکسا 

ر ہ 
م
ڈٹ وخد ےل ایل اھت۔ ہی درالص ریہی یک رطف ےس زہ

ٹ

ر ہ یک اسری تنحم اک رکی 
م
ےنتک آرام ےس اح ےن زہ

رن ا ںیہن اج  اک اھت۔  یک زسا یھ یکسج وہج ےس و ہ نبارڈر ای 

ر ہےرضخےوجےانےانے
م
ےےزہ

ٹ

 
ر ہےیھےدیےآی

م
ر ہ ا نا وسوچی ےس ااجنن آوسن یتیپ ر ہ ی گٸ۔ےو ہےزہ ہکبج زہم

ان ان اسےنم وت نبالکل یھب ںیہن۔۔۔۔۔۔

 

 اسےنمےروےںیہنےیتکسےیھ۔ےاور اح وحنمح ان

ر ہے)
م
 ریہی ےس یفخم ہن یھ و ہ رھبوپر اوجناۓےرکےراہےاھت۔ےلکشمبےوخدےہپےاقوبےنماےرکےزہ

ت

ر ہ یک احل
م
زہ

رے
م
بزرنشیےمتخےوہٸےو ہےنباہ ی ےلی ن

س

ےےرکےریہےیھ۔ےاورےےسیجےیہے

ٹ

 
ی بزر
ی ن
ی ل
س

ابےونمر ہےیکےاکایمیبےوکے

 لکےی گٸےاورےابہشزےےسےوھگ ےڑا ےیل اےس باز باز دو ےڑاےن  یگ و ہ اےنپ دل اک اسرا  رار اکنل رک اب یھٹیب 

 وس  ریہ یھ۔

ا وہ اگ ہک ہی واسپ اچٸہنے
 

ا یہ وہ اگ۔  ھچ ااسی رکن

 

ایب  وت ںیہن لچ اتک ےھج اح ریہی وپررٹ وک وت قبس اھکسن
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 اھبی گےاجۓےاورےیھبکےادرھےآےنےاکےوسےچےیھبےہن۔

ر ہ ای  زعم ےل رک ایھٹ اور دیپل یہ لچ ڑپی۔ رغمب یک اذاونی ان اسھت ا نا وا یس وہٸےوتےامٸد ہے زہم

 مگیبےرھبیےیھٹیبےںیھت۔

ر ہی رہش ںیہن گا اہیی وت رمد یھب اذاونی ےس ےلہپ ولٹ آ ےت ںیہ اور مت 

 

ر ہ  ںی ینتک نبار اھجمسوی آخ
م
ںیہمت زہ

ر سک یٹم یک ینب وہ؟؟؟؟؟

 

 ۔۔۔مت آخ

 ںیہن رھپ یھبک یہس ایھب ریما 

ت
ت

ر ہ وبل ڑپی زیلپ امم اح وق
م
امٸد ہےمگیب  ھچ اور یھب ںیتہک ہک اح ےس ےلہپ زہ

 نبالکل ومڈ ںیہن۔

اےے

ت

ر ہ وخد وت یتہک ہی اج و ہ اج ہکبج امٸد ہےمگیبےوکےوتےوگن اےےآی گےیہےگلےی گٸ۔ےریہیےیسنہےطبضےرکن زہم

 اےنپےرمک ے ںیےآےایگ۔ےاورےدلےوھکلےرکےےنسنہےانا۔

اےاھت۔ےو ہےوجےڑلویکیے

ت

ر ہ ای  دپسچل ڑلیک یھ ا نا رحوتکی وک ریہی تہب اوجناۓےرکن  ھچ یھب اھت رگم زہم

اےاھت۔

ت

راےرکےڑھباکےرکےفطلےادنوزےوہن

ٹ
م
اےاھتےابےاحےڑلیکےوکےخ

ت

 ےسےوکوسیےدورےاھبگ

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

ڈ وک ات د  ہک و ہ اہکی ر ہ راہ گا۔ ریہی 

ٹ

ڈک  اکل رپ نبات رک راہ اھت آج ا اک اراد ہ اھت ہک و ہ اب امم ڈی 

ٹ

ریہی وی 

راب وہےن یک وہج ےس و ہ ات ہن  اک اھت۔ دنا مگیب 

 

 تعیبط خ

 

اہرون اصحب وک ےلہپ یہ ات د۔ات دنا مگیب یک ااچی

ڈرپنشی یک رمہضی ںیھت۔ امیض ان وااعقت ےس و ہ وپری رطح کیھٹ ہن وہٸںیےںیھت۔ےاورےابےریہیے
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 امیض وک ن اد رکیت رںیت۔ 

ت
ت

ر وق
م
انےنما ناتنےاجےنےانےدعبےےسےو ہے لسلسےوسوچی اک اکشر ںیھت۔ ہ

اےڑپا۔

 

ٸزےوہن لا
ٹ

می
سی
 سج یک وہج ےس اںیہن اہ

راکر آج ریہی ےن ان یک نبات رضخ اصحب ےس رکواےن اک وساچ۔ اہرون اصحب وک اسری نبات ات رک 

 

اور آخ

اب و ہ ایکن رضخ اصحب ےس نبات رکوا راہ اھت۔ اےنت رعےص ان دعب ای  دورپ  وک د ےنھک ان دعب دوونی یہ 

رو ڑپ  ےھت۔ وکن اتہک گا رمد ںیہن رو ےت۔ و ہ یھب اونپی ان آےگ طبض اہر اج ےت ںیہ۔ اور اب رضخ 

ارایضےدورےوہےی گٸے
 

اصحب دنا مگیب ےس نبات رک رگا ےھت۔ اھبٸےوکےدھکیےرکےدناےمگیبےیکےاسریےن

ےےدورپ ےانےدلےاکےوبھجےاکلہےرک ےتےرگا۔ ےےای 

ت

رےی  یھ۔ےدوونیےنہبےاھبٸےاکیفےدی 

ریہی اٹیب ریم  نماح آج اافلظ ںیہن ںیہ ہک نج  ںی آاکپ رکشہی ادا رک وکسی ۔ آپ ےن آج ریمی نہب یہ 

اےدیےگا۔ےریم ےدلےوجےکسکےیھےآجےو ہےمتخےوہےی گٸے
ٹ

ٸےےھجےریمیےداینےولن ا
ٹ

ںیہن ولن

ر ہےوجےنبانباےےوکےالےنےانے
م
گا۔ےرضخےاصحبےےریہیےانےےبےدحےرکشزگارےوہےرگاےےھت۔ےاورےزہ

 اراد ےےسےآٸ یھ وںیہ ےس ولٹ ی گٸ۔

ر ہےےنے
م
را ںیہن گا۔ اجٶےرٹسمےریہیےاےنپےنبانباےےیکےوخیشےانےےیلےزہ ممہ ری ہی ریہی وپررٹ ا ان یھب یب

 متےوکےاعمفےایک۔ےمتےیھبےایکےن ادےرکوےےگےہکےسکےیخسےےسےنماالےڑپاےگا۔

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

ر یسک 
م
رےوسےاھچٸےوہٸےیھ۔ اور وادِی ریمشک اےنپ ںیم  ںی ہ زدنی اےنپ ومعمل رپ آی گٸےیھ۔ےاہبرےہم
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اہتشےرکےنے یگ۔ےریہیےہنمےانبےرکے

 

اےتش یک لبیٹ رپ آٸےاورےدلجیےدلجیےن
 

ر ہ ن
م
وک ڑکج ریہ یھ۔ زہ

اےدھکیےراہےاھت۔ےہکےریہیےاورےونمر ہےدوونیےانےوبلیےےسےالکن۔۔۔۔۔۔ے

ت

اےسےدلجیےدلجیےاھکن

رز

 

 
 ی

ا اہھت ای  ےحمل ان ےیل راک رگم 

ت

ر ہ اک ہنم یک رطف اجن
م
ر یھ۔ ہکبج زہ

ٹ
م
ان دوونی وک یہ اح رطح اھکےن ےس خ

 دنکےھ ااکچ ےت و ہ دونبار ہ مروع وہ یکچ یھ۔

ر ہ۔
م
 ک یہن وت اوکس ںیہن ےتہک ےھت۔۔۔۔۔۔ ڈٹیھ زہ

 اٹیب این دلجی سک نبات یک گا آرام ےس اھکٶ۔

یےگا۔ےونمر ہےےنےاانپےہصحےڈاانل تروری 

ھ

ت

ی لن م
ہ

اےانتکےاَنے

 

اور نبانبا ان وک اتٸںیےہکےاحےرطحےاھکن

 اھجمس۔

ٸمےںیہنے ںیےٹیلےوہےی گٸےوہی۔ ا
ٹ

 آج نبانبا ےھج تہب دلجی گا نبالکل یھب ن

ر وہ  رامظع اصحبے ان اسھت سج ان ےیل آوکپ دی  ر ہ آج آوکپ وکیسن گنٹیم اڈنیٹ رکین گا وزی 
م
ویکی سم زہ

 ریہ گا۔

ر ہ اک ایخل اھت۔
م
ر ہ یک زعت ازفاٸےاکےوہےاورےامٸد ہےاخومشےرںیہےااسیےےسیکےنکممےاھت۔ےہی زہ  اعمہلم زہم

 اجٶی۔
ت

 
ب
ا ہک  ںی ج

 

 گا آپ داع رکن

 

ن

 

 ش
ی

ٹ

 ی
ی

 نبانبا آج ریما اکمیم

ےےسکےزیچےاکےگا۔

 

ن

 

 ش
ی

ٹ

 ی
ی

 اہلل آوکپ اکایمب رکۓےرگمےاکمیم
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 گنتپ نبازی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ہےرضخےگنتپےا ےڑاٸںیے ول اب یہی رسک ر ہ ی گٸےیھےوکٸےترورتےںیہنےاجےنےیک۔ےابےدیےزہم

ا ےوٹکاٸںیےی۔
 

اریےن
م
 یےآوار ہےڑلوکیےیکےرطحےاورےہ

انےآلکجےریہیےہپےآرکےیہےوٹیتٹ۔

ت

 ریہی وک یھب وت دوھکی انتک اھجلس وہا ہچب گا۔ امٸد ہےمگیبےیکےن

ا۔

 

ر ہ آوار ہ ڑلوکی وایل وکٸےرحںیتکےہنےوھچ ےڑن  اور آپ ڈیمم زہم

رٹسیےاممےاجینےاےنپےےھجلسےوہۓےےچبےےسےوپانھچےو ہےآوکپےاتۓےاگےہکےہیےآوار ہےڑلوکیے وت ڈٸی 

ا وہ اگ۔

ت

 اکےلیھکےاچٸہنےاک وقیم لیھک گا۔  ًانی  آےکپ وہیاہر توپت وک یھب آن

الےیہےالیھکےرصف۔ے ب

ٹ  

رتص یہ ںیہن یلم ڑپاھٸےانےالعو ہےنباٹکسےنبالےاورےف
 

ںیہن ےھج وت یھبک ر

 ریہیےےنےوصعمتیمےانےامتمےراکیرڈےوت ےڑ ےتےوہۓےوھجوٹیےوکےیھبےامتےد ےدی۔

 ایھچ نبات گا رھپ امم آپ ےھج رھپ یھبک نباںیت انس انیل  ںی تن ںیہن وھچ ےڑ یتکس۔

ر ہ وت ےتہک یہ ہی اج و ہ اج وہ ی گٸ۔  زہم

 ہکبج ریہی وک یھب د ےنھک اک سسجت وہا رگم اب ایک وہ اتک اھت۔

ےےنباتےاآےامیتنےوہیتےوتےمکےازےمکےآجےاممینے رامن یچب گا وکٸےای 
 

ار

 

ر ہ این ن
م
اف اجنےن ویکی ہی زہ

ڈےےھجےوخدےیہےہہکےدںیتیےہکےاجٶےاٹیبےریہی تن مت یھب اوجناۓےرکو۔ےاےنپےربمنےانبےنےانے ای 
 

ش

 رکچے ںیے ںیےےنےاےنپےیہےنماٶیےہپےاہلک ےڑیےامرےدی۔
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 دےنی انا۔

 
 

ری  اپ اکنل رک نشم ان نبار   ںی یب

ٹ

افس ےس وساتچ ر ہ ایگ۔ رھپ پیل ن

ت

 ریہی ن

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

رابی  آدےھ ےٹنھگ دعب ونمر ہ دےب نماٶیےاےکسےرمک ے ںی آٸ۔
ت

 ر

ری ںیہ ایک؟؟؟؟

 

رو آپ یب  ریہی یب

 ہن۔۔۔۔ںیہن  ھچ اکم اھت ایک؟؟؟؟

 د ےنھک اج ریہ یھ آپ ںیلچ ےگ ایک؟؟

 

ن

 

 ش
ی

ٹ

 ی
ی

 و ہ  ںی اایپ اک اکمیم

ر ہ ان اسھت ویکی ںیہن ی گٸںی؟؟  رگم ونمر ہ آپ زہم

 وہ ےت ںیہ  ںی ان  ںی اایپ ان اجےن ان 

 

ن

 

 ش
ی

ٹ

 ی
ی

ویکہکن اایپ ےن عنم ایک اھت اور ویب  یھب اایپ ان ےنتج یھب اکمیم

 دعب یہ اجیت وہی۔ ویکہکن اایپ ےن اہک اھت ایب  امم اجےن ںیہن دںی ی۔

ا اچیتہ اب ںیلچ۔

 

 وت آپ ایب  ویکی اج ریہ۔ ویکہکن  ںی سم ںیہن رکن

ر آٸےیھ۔  اوان  ںی اممین وک اتہک وہی ہک  ںی آوکپ نبازار ےل رک اج راہ وہی۔ ریہی یک وت نم یک رماد یب

 امٸد ہےمگیبےوکےاتےن ان دعب و ہ دوونی رھگ ےس  لک آۓےےھت۔

 ونمر ہ مہ ٹیل وہ ی گۓےوت۔۔۔۔۔۔

ا گا۔

 

 ںیہن وہی ےگ اایپ وک اتپ گا ہک  ںی ےن آن

ا یھب اجیتن یھ۔

 

ر ہ اآ گنت رکیت یھ وت و ہ تبحم رکوان
م
 اور ریہی ریحان اھت زہ
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ر ہ ایھب گنتپ ٹکیلس رک ریہ یھ۔
م
ب و ہ ےچنہپ وت زہ

ب
 ح

 اایپ۔۔۔۔۔۔

ریےوتےریہیےوکےدھکیے

ٹ

ر ہےوبےتلےوبےتلےم
م
ونم  ںی بک ےس ااظتنر رک ریہ یھ ا ان ٹیل ویکی وہٸےمتےزہ

مےےوہےی گٸ۔  رکےحم

 اٹسرٹ وہا و ہ گنتپ ا ےڑاےن وایل وادح ڑلیک یھ۔ اےکس اسھت ارنباز اھت ہکبج دورپی رطف اگٶیے
 

ن

 

 ش
ی

ٹ

 ی
ی

ری اکمیم

 انےیہےڑلانےےھت۔

ر ڈنز یھب ںیھت اور یھب تہب ےس فلتخم ںوروی ان 

 

رےےاپےرکےریہےیھےا نا ر ر ہ وک  ٸی  ونمر ہ وخب زہم

 ولی گ عمج ےھت۔

 اک روپ اایتخر رک ایگ اھت۔

 

ب
 ای  دورپ  رپ ےلمج ےتسک رعن  انا ےت ہی لیھک اب ج

ا اچےتہ ےھت ہی نبات اب ایکن رمدایگن رپ آی گٸےیھ۔ے
 

ران
م
ر ہ وک ہ
م
دورپی رطف ان ڑلان یسک رورت یھب زہ

 ویہےوخا ہےوخما ہےاکےرمدایگنےاکے ضور وعرت وک وخد ےس رتمک انھجمس۔

ر ہےانےاہھتے
م
ےےےکچےےھت۔ےزہ

ت

 
ب
ےےرکےانےج ےےای  ڈےو ہےای 

ٹ  

ڈےےھتےنجے ںیےےسےدوےراٶی
ٹ  

نیت راٶی

ڈورےیکےوہجےےسےوہلےاہلنےوہےےکچےےھت۔ےرگمےو ہےاہرےامےننےوکےایترےہنےیھےو ہےےتہبےوخنےیکے

 رپوا ہےےیکےرےگنتپےا ےڑاےریہےیھ۔

ےے

ت

 
ب
اور ریہی اےکس اہںوھتی ےس اتہب وخن دھکی رک ریحان اھت ہک وکٸےاحےدقرےیھبےونجینےوہےاتکےگاےج
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 انےےیل۔

ر ہے
م
اےےڑپاےہیےزہ

 

ڈےایھبےمروعےیہےوہاےاھتےہکےنبارشےمروعےوہےی گٸےاورےلیھکےمتخےرکن
ٹ  

رسیتا راٶی

ا۔ےنبارشےیکے

ت

ن ر ہےاکےاسھتےد ےنما
م
انےےیلےااھچےیہےوہاےویکہکنےارنبازےا انےرجتہبےاکرےہنےاھتےہکےزہ

ےےنیتےدن دعب راھک ایگ۔

 

ن

 

 ش
ی

ٹ

 ی
ی

 وہجےےسےاکمیم

ر ہ رپ رقف  ےتسک واہی ےلچ ی گۓ۔  اور و ہ ڑلان زہم

ر ہ آ رک یھٹیب وت ونمر ہ اےکس اہھت دھکی رک رو ڑپی۔ اایپ وخن ہہب راہ گا۔
م
 زہ

ا  ںی کیھٹ وہی۔

ت

 مک آن ونم  ھچ یھب ںیہن وہن

ر ںیہن رکںیت۔ اور اب تہب وہ ایگ ولچ اب 

 

یج یج رپسسن آپ یک اایپ تہب اہبدر ںیہ ہی ذرا یس وچںیٹ ان رپ ای

 رھگ۔

 آپ ولی گ اجٶے ںیےآیتےوہی۔

ار ےاسھتےلچےریہےوہےو ہےیھبےایھب۔ےریہیےےنےرعبےےےسےاہکےوتے
م
وکٸےترورتےںیہنےمتےہ

 و ہےاسھتےلچےدی۔ےریہیےےنےےلہپےاحےانےزمخےاصفےرکواۓےرھپےدواٸےوگلاٸ۔

ر ہےاےنپےرمک ے ںیےیلچےی گٸےاےس ان  رھگ آۓےوتےاحےےسےےلہپےامٸد ہےمگیبےیکےرظنےڑپیتےزہم

 ڑلوکی ہپ ےب احتہش ہصغ آ راہ اھت وج اےنت دنگ  رقف  اح رپ ااھچل رک ی گۓےےھت۔

************************************ 
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امٸد ہےمگیبےاکےاراد ہےا ناےالکحےےنیلےاکےاھتےرگمےریہیےےنےرنیمےےسےعنمےرکےدن اےہکےو ہےنباتے

 رکۓےاگ۔

 اک دن آایگ اور ارنباز نبازو ہپ وچٹ وگلا رک اھٹیب اھت۔ وپ رپ  رپ اتپ الچ و ہ ڑلان اوکس د اک د  

 

ن

 

 ش
ی

ٹ

 ی
می

نیت دن دعب اک

 رک ی گۓےےھتےسجےیکےوہجےےسےاحےاکےنبازوےز یمےوہےایگےاھت۔

ر ہ وک ان ےس نھگ آٸےیھےںوہنیےےنےےنتیجےانےےیلےوھچےٹےےسےےچبےوکےفیلکتےاچنہپٸے زہم

ر ہےاکے سےںیہنےلچےراہےاھتےو ہےانےڑلوکیےاکےلتقےرکےڈاےلےرگمےاےسےان وک ہنم وت ےڑ 
م
یھ۔ےزہ

را رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
 وجاب دانی اھت۔ ہ

ر ہ اک اسھت وکن د  اگ۔ اےکس زمخ اب اےنت یھب کیھٹ ہن وہۓےےھت۔ےریےےسیجے رگم رپناشین ہی یھ ہک زہم

اےےاکےوشرےوپر ے

ٹ

ےے ناےاورےگنتپےوٹکاےدی۔ےوبےاکن

ٹ

رےہنےی ےسیتےاحےےنےگنتپےا ےڑان اےرگمےذن اد ہےدی 

 نباغےاڈیٹسمیے ںیےچمےایگ۔

رے اےںیہنےاینپےاایپےوکے ٸی 
 

ےےرون

 

س

 

ش

 

ش

 

س

اے دنےیہےہنےوہےراہےاھت۔ے

 

اایپ اہر اجٸںیےی۔ےونمر ہےاکےرون

 اپےرکو۔ےریہیےاےسےدالہسےدےتیےوہۓےوبال۔ےآجےو ہےوخدےدوونیےوکےاسھتےےلےرکےآن اےاھت۔

ر ہےےنے
م
ر ہےرپےرقف ےسکےرگاےےھتےےصغے ںیےزہ

م
ڈےمروعےوہاےو ہےڑلانے لسلسےزہ

ٹ  

دورپا راٶی

اےاکے

ٹ

یھبےزومخیےیکےرپوا ہےہنےرک ےت وہۓےاانپےوپراےدمےانان اےاورےاورےاورےگنتپےٹکےیکچےیھےوبےاکن

ےےوہاے ںیےیھ۔

ت

ر ہےیکےگنتپےابےی
م
 وشرےاناھےرگمےزہ
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ریےرطحےز یمےوہےی گۓےےھت۔ےڈورے ےےی گٸےیھ۔ےرگمےاحےانےاہھتےیب
ت

 
ب
ڈےج

ٹ  

ر ہ دورپا راٶی زہم

 ےنےاےکسےاہںوھتیےرپےٹکےاناےدےیےےھت۔

ر ہےٹکے
م
ڈےمروعےوہاےدوونیےاینپ وپری وکوششی  ںی ےگل وہۓےےھتےرگمےزہ

ٹ  

رسیتا اور افٸلنےراٶی

ےنگلےیکےوہجےےسےا ےڑاےںیہنےنماریہےیھ۔ےٹکےڑلوکیےانےاہںوھتیے ںیےیھبےےگلےےھت۔ےرگمےو ہے

ر ہےیکےگنتپےاہھتےےسےوھچےنٹےوکےیھےو ہےاہرےریہےیھے
م
دوےےھتےنباریےنباریےا ےڑاےرگاےےھت۔ےزہ

ا اک 

ٹ

ےےڈورےیسک ےن ےڑک یل اور وب اکن

 

احےااسححےےنےاےکسےاہںوھتیےےسےاجنےاکنلےدیےیھےہکےااچی

 وشر اناھ۔

 اےس انا و ہ اہر ی گٸےگاےو ہےروےدےنیےوکےیھےہکےوکٸےاےکسےنماحےھٹیبےرکےوبال۔

ر ہ ےن رہچ ہ اورپ اناھ رک داھکی وت ریہی اےکس نماح اھٹیب اھت۔ اح ےن 
م
ر ہ رضخ ک  ِڈڈ اٹ۔ زہ

م
 زہ

ٹ

 
اکرگنسٹی دی آی

ر ہ وک وت ےلہپ نیقی یہ ہن آن ا رگم ونم 
م
ا۔ اور زہ

ت

ر وہن
م
ر ہ وک اتج دن ا اھت اےکس کلم اک وقیم لیھک اھت و ہ ےسیک ہن اح  ںی امہ

م
زہ

۔ےآٸےامیےرپاٶڈےآفےک ےاایپ۔
ٹ

 
 ان آرک وخیش ےس ےنٹپل ہپ و ہ وہش یک داین  ںی آٸ۔ےامٸےاایپےازےآی

ب ریہی اج رک وبال۔
ب
گ اک وشر ڈال رگا ےھت ح

 

ی

ٹ

ی ی  م
چ

 دورپی رطف و ہ ڑلان 

ڈ مت ولی گ  ای 

 

 ںیہ ویب  یہ ےسیج مت ولی گ رک رگا ےھت۔ ش

ت

ر ہ رضخ اک نماررنٹ وہی اور نماررنٹ  پلی رکوا ک
م
 ںی زہ

راب وہ اجۓے
 

را دن ا گا۔  مض رک ول ورہن ہدع ہ خ
م
ہی نبات  مض ںیہن رک نما رگا وہ ہک ای  ڑلیک ےن مت ولوگی وک ہ

ر ہےانےنماحےآن اےاھت۔ےولچےڈنیبجیےرکواےولےورہنےاہمتر ےاسھتے
م
اےابےزہ

ت

اگ۔ےریہیےاےکنے دنےرکوان
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 اسھت اممین ےھج یھب ٹیگ آٶٹےرکےدںیےی۔

امےوکےریہیے ھچےاکمےےسے

 

رےیلچےی گٸ۔ےش رےدعبےنباہم ر ہے ھچےدی  ڈنیبجی رکوا رک و ہ ولی گ رھگ آۓےوتےزہم

ر ہےارنبازےانےاسھتےیھٹیبےاےسےڑپاھےریہےیھ۔
م
 الکنےوتےداھکیےزہ

ا وبال۔

ت

 اطری رکن

ت

ن پ

 

ی ی 
ک
ے
س
م

ارا نبازو یھب درد رک راہ گا۔ ارنباز 
م
ی اب  س رکو ام کھت ایگ گا اور ہ  

 ی ی ن
ی جب

 نبا

  ایب ام وک اجےن دو لک ام ذن اد ہ ڑپےھ اگ۔
 
ب

 ایھچ رطح اتپ ںیہ ےھج اہمتر  ڈراےم ۔ ااھچ نباج

 اوان اجٶ۔

ر ہ وک وچہکن وخد یھب ںوھت ےڑا درد اھت وت اح ےن اےس  جیھ دن ا۔
م
 زہ

ے وہۓےوبال۔
ت

ھن

ٹ

نبی ن

ری ںیہن وہ انتج  ںی اتھجمس اھت۔ ریہی ارنباز یک  ہگ ہپ   وت مت این یھب یب

ری وہی۔  مت ےن کیھٹ اہک  ںی اح ےس ذن اد ہ یب

رسکع یہ یتلچ۔ اری وس  ان یب
م
ر ہ رضخ ںیہ آپ ہ

م
 او ہ ااھچ اہی  ںی یھب ےسیک وھبل ایگ ہک آپ دی زہ

 نبالکل مت وک وکٸےکشےگا۔۔۔۔؟؟؟ےرگمےمتےےنےریمیے پلیےویکیےیک؟؟؟

 بک؟؟؟؟ آج۔۔۔۔۔

ےےیہے ر ہےرضخےوکے سےای 
م
راۓ۔ےزہ ر ہ رضخ وک وکٸےہم ویکہکن مت اہر امن ریہ یھ اور  ںی ںیہن اچاتہ اھت ہک زہم

را اتک گا اور و ہ گا دیحر 
م
ان ہ

 

ر ہ رضخ وک  س ای  یہ ان
م
راےاتکےگاےاورےو ہےدیحرےاہرون۔۔۔زہ

م
انےہ

 

ان

 اہرون۔۔۔۔۔۔
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ر ہ وج ا نا یلہپ نبات رپ اےس ااھچ ےنھجمس  یگ یھ ایلگ نبات رپ الھچ یہ ڑپی۔ و ہ ہنیمک اھت اور اح ےن ہنیمک ےن 
م
زہ

 رانہ اھت۔

روا وہ ایگ و ہ واہی ےس اھٹ رک اجےن  یگ ہک ریہی وبل ڑپا۔

ٹ

 ک

ت

ر ہ اک قلح ی
م
 زہ

اری ڑلاٸےیہےوہےریہےگاےوتے ب ےس  ںی اہیی آن ا وہی ہم  وہ  ںی وس  راہ اھت حب
ت

اراہ وت م

 

ااھچ اب ن

ے انہک ہک مت ڑلوکی ےس دویتس 

ت

ر ڈنزےنبےاجٸںی۔ےابےمت قرش ی ڑلویکی یک رطح ہی م
 

ویکیےہنےمہےر

 ںیہن رکیت ویکی ہک  ںی دھکی اکچ وہی ہک اہمتری ڑلویکی ان اجب ے ڑلوکی ےس ذن اد ہ یتنب گا۔

 وت مت وک ااسی ویکی انا ہک  ںی ااسی  ھچ یھب وہکی ی۔ ہکبج تقیقح وت مت وک یھب اتپ گا۔

ر ڈنز۔۔۔۔۔۔ ریہی ارکسا ےت وہۓےوبال۔
 

 ااھچ وت رھپ ر

ا اجیتن 

 

ر ہ اھبنن
م
 دحمود ںیہ ویکہکن زہ

ت

ر ہ ان دو 
م
م رکوی ی۔ زہ

 

ر ڈن  

 

مت وک ااسی یھب ویکی انا ہک  ںی مت ےس ر

ر ہ وخد وک دل یہ دل  ںی داد د  ریہ یھ اح ڈاٸالیی گےنبازیےہپ۔  گا۔ وا ہ ایک ادناز اھت۔۔۔۔زہم

م ترور وہ ایگ اھت۔
م
 ریہی ارپمسی وہا اھت ن ا ںیہن رگم و ہ ح

را اجیتن وہی  ںی اح دغار وک ھجم ےس دویتس رک ان رھپ امم وک ریمی اکشںیتی انان ا رکۓےاگ۔ےرگمے
ٹ

ا یب وہہہن آن 

ر ہےاحےےسےذن اد ہےدھجمسارےگا۔
م
ڈےاوکسےہیےںیہنےاتپےزہ ای 

 

 ش

ام اک ادناریا  الیھ وت و ہ رھگ یک رطف لچ 

 

و ہ وخد یہ اینپ رعتںیفی رک ان وخد وک یہ داد دےی اج ریہ یھ۔ ش

ر ہےانےاہھتے
م
دےی۔ رضخ اصحب اام آنباد ی گۓےوہۓےےھتےاورےآجےیہےواسپےآۓےےھت۔ےزہ
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ےےرگاےےھت۔

ٹ
 

 انےزمخےدھکیےرکےابےاےسےڈای

بےے
ب
رےزگےںیہنےہکےآپے ھچےیھبےرکںیےح

م
اٹیب اآ آوکپ آذادی دی ی گٸےگاےوتےا اکےبلطمےہیےہ

ار ےوسلشےرپلکے ںیےیھبےںیہنےوتےسکےرپےیلچےی گٸے اریےیلمیفے ںیےااسیےوکٸےںیہنےہم ہم

؟؟؟؟؟؟  ںیہےآپےوکنےاھکسےراہےگاےآوکپےہیے ب

ر ہ وج رپ اکھۓےڑھکیے ر نبار آپ  ھچ ااسی رکیت ںیہ ہک رھپ وخد وک وچٹ اچنہپ دیتی ںیہ۔ زہم ا وت رھپ ہم
ت

اآ  ھچ وہ اجن

 اینپےزعتےازفاٸےنسےریہےیھےوبلےڑپی۔

رایت ںیہن گا۔
ب
 رگم نبانبا آیکپ یٹیب اہبدر گا ہن و ہ این یس وچوٹی ےس ھگ

رےےیہے

 

ر ہےہپےای
م
ریتھےںیہ۔ےزہ

ٹ

ُ
اور ا نا نبات نس آج رضخ اصحب وک ااسحح وہا ہک ویکی امٸد ہےمگیبےا انےک

ےےاکےو ہےچسے ںیےڈٹیھےیھ۔۔۔۔۔۔۔

ٹ
 

اےڈای

ت

 ںیہنےوہن

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

ر ہےاکےربصے
م
 نبالکل  دن یک وہٸےیھ۔ےاورےابےزہ

ت

 
م
ر ہ ےس نبات ج

م
ای  ہتفہ وہ ایگ اھت رضخ اصحب ےن زہ

ر احل  ںی اےنپ اجن ےس ایپر  نبانبا اجن وک انم انیل اچیتہ یھ۔
م
 وجاب د  ایگ اھت و ہ ہ

ےےمرطےگا۔۔۔۔۔  اوان وت اآ آپ اچیتہ ںیہ ہک  ںی امن اجٶیےوتےرھپےای 

ر ہ اینپ اویٹکی زیٹی وھچ ےڑ دو۔
م
 انہک ہک زہ

ت

 یسیک مرط ےھج وظنمر گا  س آپ ہی م

 و ہ مرط امےنن ان اسھت اینپ مرط یھب رھک یکچ یھ۔
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ٸمےوہےایگےگاےاورے ا
ٹ

ار  ںیہن  ںی ااسی  ھچ ںیہن ہہک راہ  س  ںی وت ہی ہہک راہ وہی ہک ریہی وک آۓےانتکےن

ےےںیہکےوھگےنمےرھپےنےںیہنےایگےاورےوچہکنےونمر ہےانےرپیپزےاٹسرٹےوہےنےواےلےوتے

ت

و ہےابےی

 ہیےذہمےداریےآیکپےگاےہکےآپےریہیےوکےاانپےرہش ہےوھگامٸںیےی۔

 امر دن ا وہ اح ریہی وپررٹ وک اب  ںی وھگامٶیےی۔ےرگمےنبانباےےو ہےروزےیہےوتے
 

ر ہ وک وت ےسیج  وھچ ےن ڈی
م
ایک زہ

رن اےدھکیےایلےوہےاگ۔ ےےوتےاحےےنےاسراےای 

ت

اےگاےوتےابےی

ت

رے لکےاجن
م
 نباہ

 اوان اآ آپ وک ںیہن وظنمر وت رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ہ  ھچ وس  یکچ یھ  ًانی ے۔
م
 ںیہن ںیہن نبانبا  ںی داھک دوی ی اح وک آپ رکف ہن رکںی۔ زہ

 ڈگ وت رھپ لک ےس مروع وہ اجٸںی۔

 ر اھت ویکہکن و ہ اح رہش ان نبار  
 َ

 

ر ہ ان ےیل زسا یھ وت دورپی رطف ریہی ان ےیل ف
م
ہی ای  رطح ےس زہ

ڈ اافنرنشیم ےل اتک اھت۔ ری 

 

  ںی ذن اد ہ ںیہن اجاتن اھت اب وھگےنم رھپےن ان اہبےن و ہ م

ا ڑپا اور اوہنی ےن ا اک 

 

ا اچاتہ اھت ایس ےیل وبجمرا  اےس رضخ اصحب وک اوناول رکن

 

و ہ دلج از دلج اہیی ےس واسپ اجن

ر ہ یک رورت اکنال اھت۔
م
 لح زہ

رےی ےس دورپا و ہ دلج لھگ لم اجیت یھ اقمیم ولوگی ےس۔  ای  وت و ہ وافق یھ اسر  ای 

ان 

 

رےیھےاح ےس اور اح ان

ٹ
م
ر ہ وک نبالکل دنسپ ہن اھت ہک و ہ اسھت  ںی یسک وک ےیل ےیل رھپۓےاےسےخ رگم زہم

 ےس یھب۔
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ام وک امرٹیک یلچ ی گٸےاورےراتےوکےابےو ہےاھکےنےانےدعبےاحےانےرمک ے ںیےوموجدے
 

ر ہ ش
م
زہ

 یھ۔ےڈاریےاسر ےرپیپزےانےاسھت۔۔۔۔۔

 ایک وہا؟؟؟؟؟

ر ہ ےن اےکس رمک   ںی دقم راھک اھت۔
م
 ریہی ریحان وہا اھت ویکہکن ہی یلہپ دہعف اھت ہک زہ

ہی اسری زیچںی ایھچ رطح دھکی ول اور رٹ ول اسھت  ںی اسری اافنرنشیم یھب یھکل وہٸےگا۔ےو ہےاسر ے

 رپیپزےاےکسےاسےنمےڈاریےرکےانےاجےیکچےیھ۔

ہی ڑلیک نمالگ گا ایک؟؟؟؟ اےکس اجےن ان دعب ریہی وس  راہ اھت اور رپیپز دھکی رک اےکس نمالگ نپ ہپ دنس انا اکچ 

 اھت۔

ے انا راہ اھت۔
قہق

ا لکشم وہ راہ اھت اور اب و ہ 

 

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اح ےس یسنہ طبض رکن

 سل
ن

 ریس

رںی اافنرنشیم ان اسھت امھت ان ی گٸےیھ۔ےممہےبلطمےابے ر ہ اےس ےشقن اور امہ اقمامت یک وصتی  زہم

اےےڑپ ےاگ۔

 

ر ہےرضخےوکےاےنپےرطےقیےےسےڈنیہلےرکن
م
 دیےزہ

ر ہ یک اح رحتک رپ۔
م
 سنہ راہ اھت زہ

ت

 و ہ اب ی

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

 رسیت  دن رضخ اصحب ریہی ےس وپھچ رگا ےھت۔

 وھگم ےیل؟؟؟؟

ت

 وت ریہی اٹیب رھپ اہکی اہکی ی
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ر رکےن اک وساچ۔ رایب  یج اسرا ن اد رک ایل۔ اب ومعق الم اھت وت ریہی ےن اسحب یب

ن اد رک ایل بلطم مت وھگےنم ی گۓےےھتےن اےن ادےرکےنےی گۓےےھت۔ےرضخےاصحبےےریحانےےھتےہکبجے

ھکےرکےر  ی گٸےیھ۔
ٹ

ھن

ٹ

ت

ر ہے
م
رےاجیتےزہ

م
 نباہ

ےےآینےیھ۔

ت

ام

 

ر ہےیکےش
م
 ںیہن اناۓےاگ۔ےابےوتےزہ

ت

 
ان اکشی

 

 اح ےن ےسیک وس  ایل اھت ہک ہی وحنمح ان

 و ہ ینتج اگایلی د  یتکس یھ یھ اح ےن ریہی وک دل یہ دل  ںی د  ڈایل یھ۔

ر ہ رضخ وہی وت رھپ وت  دن ہ آرام ےس وپری 
م
 زہ

ٹ

 
و ہ امومی  ںی ہہک راہ اھت ہک اآ وھگامےن رھپاےن وایل دی آی

 داین دنچ یہ دونی  ںی ہن رصف وھگم اتک گا ہکلب ظفح یھب رک اتک گا۔

م آپ ےن وھگامن ا ںیہن اح وک۔

م
م
مم
ہ

ا ہی ریہی ایک ہہک راہ گا 

 

ر ہ اٹیب ادرھ آن
م
 ایک بلطم  ںی اھجمس ںیہن۔۔۔۔۔ زہ

ر ہ ےس نبات ہن نب نماریہ یھ ہک ریہی ا نا نبات اکےتٹ وہۓےوبال۔  یج نبانبا و ہ  ںی ۔۔۔۔۔ زہم

ر ہ یک 
م
ر ہ ےھج اسری اافنرنشیم اور سپیم ال رک د  یکچ گا۔ وت  ںی ےن ن اد رک ےیل۔ ریہی زہ

م
و ہ امومی زہ

 ےس فطل اناھ ےت وہۓےوبال۔
ت

 احل

 اور رضخ اصحب اح نبات رپ رپ ےڑک رک ھٹیب ی گۓےےھت۔

ر ہ رضخ اح نبات اک یلمع ومنہن یھ۔
م
ا گا۔ اور زہ

ت

ا وہن

 

 اور ہن اںیہن دسرھن

ت

  ھچ ولی گ یھبک ںیہن دسرھ ک

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

ر ہ اب ریہی وک امھگ رھپا ریہ یھ۔ آج اےس اےکس اسھت رپ 
م
 اھکےن ان دعب زہ

ٹ
 

ر اکر رضخ اصحب ےس ڈای

 

آخ
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رے ڈہن   ری نماین  ٸی 
ٹ

سی
ع
ا ےت وچاھت دن اھت۔ ان اچر دونی  ںی و ہ اےس آدیھ ےس ذن اد ہ ںیہگج امھگ یکچ یھ۔  ھکم

ےےںیھت۔ےاورےریہیےہیےامےننےرپےوبجمرے ر ےرکےای 

ٹ

ےےےسےیب ٹفل ےوجنبہسےلیھجےیھبسےںیہگجےای 

ےےاکےڑکٹاےےتہکےںیہےوتےچسے ںیےہیے ہگےوایعقےیہےہیےقحے

ت  

ب
وہےایگےاھتےہکےاآےاحےوادیےوکےج

ڈ یہ ںیہک اور وہ ینتج اح وھچےٹ ےس  ای 

 

ر  رک ای  یھ۔ این وخوصبریت ش

ٹ

رےے ہگ ای  ےس یب
م
ریتھکےگا۔ےہ

 رہش  ںی یھ۔

رنی  ہگ گا وس ریہی ےن رھپ ےس واہی اجےن یک وخاشہ یک یھ اور واہی ان 

ت

ب ی
 
ی ر

ت

ڈہن وچہکن نبارڈر ان ر

ٹ

سی
ع

ر ہ ےس وسال وپھچ وپھچ رک احلص یک ںیھت۔ رضخ اصحب یک وہج 
م
ر رطح یک ولعمامت اح ےن زہ

م
نبار   ںی ہ

ردی  ےلچ ی گۓےےھت۔
 
 

 ےس و ہ نبارڈر ان ی

راب رےتہ ںیہ۔ اور اح ان آح نماح ان اگٶیے ںیے
 

آج ںوھت ےڑا اس انم گا ورہن اہیی ارثک یہ احالت خ

 وخنےاتہبےیہےراتہےگاےانجز ےاےتھٹےیہےرےتہےںیہ۔

ر ہ دیھک وہ ی گٸےیھےرگمےرھپےاےنپےروپے ںیےواسپےآی گٸےیھ۔ےولچےابےےتلچےںیہےمتےوت  زہم

رےے

ٹ
م
ر ہےخ
م
ایب  یب ویہ رک رگا وہ ےسیج اجوسیس رکےن آۓےوہ۔ےریہیےوکےوفویجیےےسےنباتےرک ےتےدھکیےزہ

 رکےوبیلےیھ۔

 اوان ولچ اور آج یہ مت ےھج رھکہل دابایسی   اقدرآنباد اور رتھچ وریغ ہ داھکٶےی۔

 وک 

ت
ت

ر ہ وت اح وق
م
 ی ںیہگج ای  دورپ  ےس تہب دور دور ںیہ۔ زہ

 

 

ت

ایکااااااا اہمترا دامغ کیھٹ گا ہی ت
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ان ےن اسر  رٹ یھب ےیل 

 

ب اح ےن ریہی وک اسر  ےشقن ال رک دےی ےھت اور اح وحنمح ان
ب
وکح ریہ ح

 ےھت۔

رےٹفلےہپےاھٹبےانےاحے اپےلہےرپے ٸی 
ٹ

ایھب رپوسی و ہ اےس  ری نماین ےل رک ی گٸےیھےنباغےیکےن

رن اےداھکن اےاھت۔  ےنےاےسےاسراےای 

ر ہ اےس اانپ وخاب گا 
م
ٸمےوجنبہسےانےےیل ےلکن ےھت ۔ واہی لیھج انکر  یھٹیب زہ ا

ٹ

اور لک حبص و ہ رجف ان ن

ر ہ وک دھکی رک اےس دونبار ہ ن اد 
م
ب ےس و ہ نما ناتن آن ا اھت اح وخاب اک ہلسلس ر  ایگ اھت اور اب زہ

ب
گل ریہ یھ۔ ح

یےوہےمتےںیمہےآجےیہےاسراےوجنبہسےدانھکیےگاے

م
ک

 

ن

 آن ا اھٹ یھب اجٶےتہبے
ت

اا اح ی

ت

ی
ک

ٹ

ی
بھ
ج

آن ا اھت۔ رگم و ہ رپ 

ی۔

 

ھن
ن ک

 رصف لیھج ںیہن د

ر ہےوخشےوہ ےتےوہۓےوبیل۔  ااھچ آٶےمہےوبگنٹےرک ےتےںیہ۔ےزہم

ردیتس اناھ ےت وہۓےوبال۔  نبالکل ںیہن ولچ اب۔۔۔۔ ریہی اےس زیب

ےےدنے ںیےد ےنھکےوایلے ہگےوتےنبالکلے  اجٶےہیےای 
ٹ

ر ںیہمت دلجی سک نبات یک گا اہی ںیہک وت ی

 

آخ

ےےہنےینس۔ےآدیھ رات وک و ہ واسپ آۓےےھتےاورےایلگےحبصے ںیہنےگا۔ےرگمےریہیےےنےا ناےای 

ڈہنےےلےآن اےاھت۔

ٹ

سی
ع
 ریہیےاےسےرھپےےسے

ا مت ریما آٶگنٹےےسےنبالکلےیہےدلےااچٹےرکےدوےےگ۔
 

 ےھج اب ںیہک ںیہن اجن

را ےت وہۓےوبال۔
ٹ
م
 اہی وت رحج یہ ایک گا۔ ریہی اےس خ
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  س اب  ںی ںیہک یھب ںیہن اجٶیےیےاورےاہمتر ےاسھتےوتےیھبکےیھبےںیہن۔

 وہ لک مہ رٹسی رکںی ےگ اور رپوسی وتیل ریپ اجٸںیےےگےاوان۔
ت

اراہ م

 

 ااھچ ن

ریہی اح ہپ ااسحن رک ےت وہۓےوبال۔ےاےلگےدنےو ہےاےنپےآرسیفزےانےاسھتےگنٹیمے ںیےرصموفے

ر ہےوکےرٹسیےاکے
م
راہےاچٸہنےےسےدحےرینکےمیٹےآٸےوہٸےیھ۔ےیکسجےوہجےےسےریہیےےنےزہ

 ہہکےدن ا۔

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

 یل ےن اےس 

 

ے رعت  اھت۔ اےکس ڈیہ وان
ِ ب
ریہی گنٹیم اڈنیٹ رک ان آن ا وت تہب وخش اھت ا اک اکم وایعق اقپ

ےےیلےتہبےمکےیسکےیکےرعت ے

 

 لم ی گٸےیھ۔ےوان
ت

رپااہ اھت اور ریہی وک وت ےسیج تفہ امیلق یک دول

اےاھت۔

ت
 

ب
اےےن

 

 رک ےتےےھت۔ےوتےریہیےاکےیاہلےوہن

ب ریہی اح ےس رٹومٹ ےتیل وہۓےوبال۔ ر ہ یٹ وی دھکی ریہ یھ حب  لک مہ وتیل ریپ اج رگا ںیہ۔ زہم

اےیہےڑپ ےاگےورہنےہیےوحنمحے

 

اور وھکیتل وہٸےواہیےےسےاھٹےی گٸےاجیتنےیھےہکےاےسےاجن

ےےاناےنےےسےوچاتکےہنےاھت۔

ت

 
انےنبانباےےوکےاکشی

 

 ان

ا  ا وہا داھکٸےدن اےو ہےایھب دجسم ےس وہ رک آن 
ت

ر لہچ دقیم رک ریہ یھ ہک ریہی آن
م
ر ہ نباہ
م
رجف یک امنز ان دعب زہ

 اھت۔

ا ںیہن گا ایک۔

 

رولیی یک رطح اہیی وھگم ریہ وہ اجن

ٹ
م
 ویکی خ
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ر ہ وج حبص حبص یہ اےکس ہنم گل یکچ یھ ہنم انب ان ر ہ ی گٸ۔  اور زہم

ی ادنر آی گٸ۔
ت

ن

 

خ

ٹ

من پ

ر ہ ریپ 
م
 اج ریہ یھ  س ۔ زہ

َ ل ںیہک اک۔
م
ا گا ایک اجمل گا ہک ےھج وکسن ےس رآ د  د ۔ چ

ت

ازل وہ اجن

 

ر  ہگ ن
م
 ای  وت ہی  س ہ

ر ہ ایتر وہ رک آٸےوتےو ہے لکےڑپ ۔  زہم

ر وس  الیھ ریہ یھ۔
م
 آھٹ ےجب و ہ وتیل ریپ ےھت۔ اور اب اہیی واہی وھگم رگا ےھت۔ حبص اینپ اینپ دیشکل ہ

ی ںیہن وہ ایک۔

ت

ھکن

ت

ت

 اف ینتک رچکپز ول ی مت 

س وہےن یک نبالکل یھب ترورت ںیہن گا ےھجمس۔

ی ل ب
چ

 نبالکل یھب ںیہن اور مت وک 

ڈا وک امون این وخش یمہف یھب ایھچ ںیہن۔

 

س اور مت ےس ج

ی ل ب
چ

 

 وت مت وک ایک سمٸہلےگا۔

 ےھج وت  ھچ یھب ںیہن۔ آٶےڑھگےوساریےرک ےتےںیہ۔ےریہیےوھگ ےڑویےوکےدےتھکیےوہۓےوبال۔

اےم اجاتن اھت و ہ رصف وس اےس انا 

 

ر ہ یک وخایبی ںیھت اےکس اکرن
م
 اتپ ہن یلچ یھ و ہ زہ

ت

ای  نبات وج اےس اب ی

رےیک۔

 

ر ہ وک ڑھگ وساری ںیہن آیت السٸےیےاجنےوبھجےرکےاےسےآر  ہک زہم

 وخوصبرت 

ت

 
ر ہ ےن داھکی وت ای  وھگ ےڑ  واال الچ آراہ اھت سج ان اسھت دو وھگ ےڑ  ےھت۔ دیفس اور یاہی

م
زہ

 وھگ ےڑ ۔

ر ہ وک دیفس وھگ ےڑ  دھک رک امک یس وہٸےاحےےیلےرخےوم ےڑےرکےوبیل۔  زہم
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 ےھج ںیہن انھٹیب مت وک انھٹیب گا وت ھٹیب اجٶ۔

ا وہا وبال۔

ت

ا۔ ریہی ذماق ا ےڑان

 

 ویکی ںیہمت ڈر گل راہ گا رکف ہن رکو مت ریم  اسھت ھٹیب اجن

 ے آرام ےس وبیل۔
سلن
ا ا ر ہ ےن اےکس ادناز رپ دایھن ںیہن دن 

م
 زہ

 ےھج ہی وھگ ےڑ  ںیہن دنسپ۔

ںیہمت وھگ ےڑ  ںیہن دنسپ۔۔۔۔۔۔ ہکبج ڑلایکی وت اچیتہ یہی ںیہ ہک وکٸےزہشاد ہےدیفسےوھگ ےڑاےرپےانےانے

اےوہاےوبال۔

ت

 ےیلےآۓ۔ےریہیےریحانےوہن

ںیہمت سک ےن اہک ےھج وھگ ےڑ  ںیہن دنسپ۔۔۔ ےھج وھگ ےڑ  دنسپ ںیہ رگم اکےل وھگ ےڑ ۔  ںی اچیتہ وہ وکٸے

اےاسےزہشاد ہےاکےلےوھگ ےڑ ےرپےریم ےےیلےآۓ۔ےاورےیھجمےدووووووورےںیہکےےلے
ٹ

اکالےولکن

 اجۓ۔

ا؟؟؟؟؟ ریہی وک وت دصہم یہ گل ایگ اھت ا نا نبات رپ۔

ٹ

 زہشاد ہ اور اکال ولکن

ان زہشاد ہ ںیہن وہ اتک ایک ا اک دل ںیہن اچاتہ وہ اگ ہک وکٸےنیسےیسےرپیےا اکےااظتنرے
 

ا ان

ٹ

اہی وت ایک اکال ولکن

راےنےواالےاھت۔

ٹ
م
 رکےریہےوہ۔ےادنازےرپارپےخ

 رپی اور مت؟؟؟؟؟

 اہاہاہ ااھچ وج  اھت۔

بےےاہمتراےزہشاد ہےںیہمتےوھگ ےڑ ےرپےاھٹبۓے ری آٶے ںیےںیہمتےڑھگےوساریےاھکسٶیےااسیےہنےوہےحب
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 وتےمتےآیےڑپیےاینپےڈہیےڑتواےیھٹیبےوہ۔

ریہی اےس اچین داھکےن  ںی وکٸےرسکےںیہنےوھچ ےڑےراہےاھتےو ہےاےسےاحےدنےاکےہنعطےد ےراہےاھتے

را 

ٹ
م
اوافق اھت ایس ےیل اےس خ

 

ر ہےوکےریپےہپےوچٹے یگےیھ۔ےریہیےوچہکنےالصےاہکینےےسےن
م
بےےزہ
ب
ح

 راہ اھت۔

 یک رگم 

  

 
م

ریھ۔ وھگ ےڑ  واےل ےن  دد یک ش

ٹ

ر ہ ےصغ ےس آےگ یب
م
ےھج اہمتری  پلی یک ترورت ںیہن۔ زہ

ا اور وھگ ےڑ  ہپ وسار وہ ی گٸ۔  اح ےن ااکنر رک دن 

اب و ہ اےس دو ےڑاۓےاجےریہےیھےبازےبازےاورےریہی۔۔۔ےریہیےوتےہنمےوھکےلےاےسےدھکیےراہےاھتے

راہن ادناز  ںی وھگ ےڑا دو ےڑا ریہ یھ۔
م
 وجےامہ

 ایک اےس ڑھگ وساری آیت گا۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ایک اےس ڑھگ وساری آیت گا؟؟؟

ا دھکی رک ریحان وہا اھت۔

ت

ر ہ وک اہمرت ےس ڑھگ وساری رکن
م
 ریہی زہ

 وت مت ایک ہہک رگا ےھت؟؟؟

ر ہ ےن رخف ےس اکرل اھج ےڑ ےت وپاھچ۔
م
 زہ

 ںیہمت اآ ڑھگ وساری آیت گا وت اح دن۔۔۔۔۔۔۔

ر ہےوکےوکٸےاعمےیسےڑلیکےھجمسےایلے و ہ وھگ ےڑا دساھن ا وہا ںیہن اھت ایلسۓےااسیےوہےایگ۔ےمتےےنےایکےزہم

 گا۔
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ا اجیتن گا۔

 

رن ا ان اسھت ا ےڑن

ٹ
م
رن ا ان رپ یہ ںیہن یتنگ و ہ ا ےڑیت خ

ٹ
م
ر ہ ا ےڑیت خ

م
 ون ون رٹسم ریہی زہ

ر ہ ا  ادا ےس وبیل یھ۔ اور ریہی وک ا نا یہی ادا جنلیچ رکیت یھ ہک و ہ اوکس قبس اھکس د ۔
م
 زہ

ر ہ ان ےیل وت ہی ظفل 
م
ا ایھچ نبات گا رگم زہ

 

ںیہن بلطم این وخد رپیتس۔۔۔۔۔۔۔۔ کیھٹ گا وخد دنسپ وہن

ا اھت۔

ٹ

 تہب یہ وھچن

ےےےننبےےسےراہ۔

 
 
َ

 

 وخد وہ ویکہکن ںیہمت اتپ گا وکٸےاورےوتےاہمتراےف
 
 
َ

 

 مت اینپ ف

 تہب یہ وباگن وج  اھت نبالکل یھب یسنہ ںیہن آٸ۔

 وت ںیہمت ایک اتگل گا  ںی اہیی ںیہمت ک ےنےن ان ےیل وہی۔

 ریہی وپررٹ۔۔۔۔۔۔

انگ۔

 

ریلی ن
م
م؟؟؟؟؟؟ زہ

م
م
م
مم
ہ

 اور مت ایک وہ 

 اوان افٸنے ںیےواسپےاجےریہےوہیےاورےمتےروہےںیہیےرپ۔

 ومرول وہا وت و ہ وا یس ان ےیل لچ 

ب

ج

می س

 وہ مت۔ ریہیےوک 

ت

اراہ م

 

ااھچ کیھٹ گا مہ اج رگا ںیہ واسپ ن

 ڑپا۔

ےےےسےہیےا انےکینےےسیکےوہےایگ۔

 

ر ہ ریحان وہیت ر ہ ی گٸےہکےااچی  اور زہم

ر ہےیھبےدنینےوپریےرکےنےیکے ضہےےسےوسےی گٸ۔ اےراہےوتےزہم
ت

 ریہی دیجنسی ےس ڈراٸک ےرکن

********************************* 
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آوکپ دنپر ہ آرسیفز ہپ لمتشم ای  میٹ دی اجۓےی۔ےسجےانےاسھتےآپےوبقمہضےریمشکے ںیےدالخے

راب وہ ےت اج رگا ںیہ۔ رکویف ےگل  سی دن زگر ےکچ ںیہ ںیمہ 

 

وہی ےگ۔ وادی ان احالت دن ہب دن خ

 انچنہپ وہ اگ۔

ت

 ےسیک یھب رک ان ان ولوگی ی

ا ںیھ  دد یک ترورت گا۔ دو دن ان دعب آپ ولی گ  ںیلک ےگ۔ اور واہی یک روراحتل ےس نباربخ رک ےت 

 رےیہ اگ۔

ر یک وت اح ےن ااکنر رک دن ا۔ 

 

ریہی رھگ آن ا وت ےب دح ااھجل وہا اھت اخومش اس۔ ونمر ہ ےن اوکس اسھت  ںی ےنلیھک یک آر

ا رپ وت اح ملظ اک  ا  اھت وسلش ڈیمن 

 

 ن

ت

 
وادی ان احالت ان نبار   ںی آج وج و ہ نس رک آن ا اھت و ہ تہب اذی

ا اج راہ اھت۔  آداھ ہصح یھب ںیہن داھکن 

ر ےس آٸےوتےاےسےمگےمسےدھکیےرکےاحےانےنماحےیلچےآٸ۔ ر ہ نباہم  زہم

 ایک نبات گا رپناشن وہ؟؟؟؟

ےےیھےہکےریہیےوکےوکسنےاسے سوسحےوہا۔

ت

 
 اےکس رنم ےجہل  ںی این اانپٸی

ر ہ 
م
ر ہ وک ویکی ںیہن اچہپن نمان ا اھت و ہ وتبحمی یک دنگیھ ڑلیک یھ۔ اےس وج زہ

م
 زہ

ت

اےس ریحت یھ ہک و ہ اب ی

 ےلہپ تہب الانبایل اور الرپوا ہ  یگ یھ آج تہب رہگی  یگ یھ۔

 ایک  ںی مت ےس دویتس رک اتک وہی؟؟؟؟

 ری ہی وت مت ےلہپ یھب وپھچ ےکچ وہ اور مت وک اتپ گا ہک ریما وجاب ایک گا؟؟؟؟
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ُ یتنب گا؟؟

ت

 رھپ اح وسال یک ایک ی

ہہ  ںی یہ نمالگ اھت وج  ںی اح ان نبار   ںی ااھچ وسےنچ انا اھت ہی ہن یہ یھبک دسرھ یتکس گا اور ہن یھبک 
مہہ
ہ
آ

 ایھچ وہ یتکس گا۔

 ریہی وت رپ ٹیپ رک ر ہ ایگ اھت۔

 اا وچیٹ اجٸںیےےگےاورے ںیےوکٸےیھبےاہبہنےںیہنےونسیےاگ۔
 

 لک مہ گن

ا اچےیہ ہک  ںی 

 

ر ہ رضخ وہی  ںی ںیہمت ریما ااسحن دنم وہن
م
او ہ ولیہ ہی مت رعب سک رپ اھج ےڑ رگا وہ اہی دی زہ

رنباد رک ریہ وہی اور مت اک ا ریم  رکش زگار وہ ےت مت ھجم رپ یہ رعب اھج ےڑ رگا وہ۔   مت ہپ یب

ت
ت

اانپ یتمیق وق

 ویب  ڈاٹھٸےیکےدحےگا۔

ر ہ وج وبےنل ہپ آٸےوتےرھپےوبیتلےیہےیلچےی گٸ۔  زہم

 اور ریہی اک دل اچاہ اح اک لتق رک ڈاےل اور لیچ وکٶیےانےآےگےڈالےد ۔

میس وٹ ک  ریما یھب ااسی یہ دل اچاتہ گا ہک ںیہمت امر امر رک امر یہ دوی۔ اور ای  اور نبات ریہی وپررٹ مت وج 

 وسےتچ وہ ہن رصف  ںی و ہ تقیقح  ںی رک ڈاولی ی۔

ےےنسےرکےےصغےےسےاللےامٹرٹےوہےایگےاھت۔ ےےیب ر ہ ےصغ ےس یلچ ی گٸےاورےریہیےیھبےوتےا ناےیب  زہم

ر ہ وک وج اےس 
م
ا اھت۔ اور اب ولیسٹ وہ زہ

ت

 یھب اھت ہک ریہی وک ےصغ وایل نبات رپ یھب ہصغ ںیہن آن

ت
ت

یھبک و ہ وق

 نبات ےب نبات ہصغ دال دیتی یھ۔
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************************************ 

 اا وچیٹ ےل آن ا اھت۔ دصقم اح ےس دبہل انیل اھت۔

 

ڈ یھب گن ارایگض ان نباوجب

 

رنی وایل ن

ت

ڈ ی  اےلگ دن و ہ اےس دشی 

یڈ 

 

بظ ر ہ وت اعم یس ڑلیک یھ و ہ اےنت دونی یک اح وخاری ان ن
م
و ہ وخد وت تخس رٹگننی یک وہج ےس اکھت ہن اھت رگم زہ

رقےہنےڑپاےاھت۔ےاآےو ہےاےسےہصغےہنےدالیتے

 

نکھت ےس وچر وہ ی گٸےیھےرگمےریہیےوکےنبالکلےیھبےر

ا۔

ت

ار رےہنےرکےراہےوہن

ٹ

 وہیتےوتےو ہےیھبےاےسےدحےدرہجےاکھتےرکےن

ےےیھبےدقمےیلچےوتے ںیےآےاجٶیےی۔ےاںیہنے ڈےای  ری 
 

 س اب  ںی کھت ی گٸےوہیےاآے ںیےم

ےےہٹنھگےیہےوہاےاھتےہکےریہیےےنےوا یسےاکےاراد ہےنبادن ےایل۔ اپ رپ آۓےای 
ٹ

 اا وچیٹ ان ن

 

 ایھب گن

ر ہ ےب احل وہیت وہٸےوبیل۔ ا اچاتہ گا۔ زہم
 

رہتش وہ وج ےھج ایب  اکھت اکھت رک امرن

 

 ےھج وت اتگل گا مت ومت اک ر

ر ہ رضخ وک این آاسن یس ومت آ اجۓےہیےوتے  زہم
ٹ

 
ا اچےیہ ہن اب دی آی

 

اہی وت رھپ ںیہمت ریما رکشزگار وہن

ر ہےرضخےانےےیلےایھچےنباتےںیہنےگاےہن۔
م
 زہ

  ںی اہمترا ہنم ون  ولی ی۔

 اور  ںی ںیہمت اناھ ان ےچین کنیھپ دوی اگ۔

ر ہ رضخ وک جنلیچ رک رگا وہ۔
م
 او ہ وت مت زہ

رےے ںیےتہبےامرویےاگ۔  دالٶےآٸےوسی 
ت

ر ہ ےھج ہصغ م
م
 دوھکی زہ

ریےںیہنےوہٸے ںیےاہمتراےرشحے
ٹ

وت  ںی یھب ںیہمت ات دوی ان  ںی وکٸےاہمتریےرطحےونڈزلےاھکےرکےیب
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 رکےدویےی۔

و  رکاےٹ اک وت ںیہمت
گف

 

ن
ر ہ رضخ وک ہی ںیہن اتپ ہک ریہی امرلش آرٹ  ںی کیلب ٹلیب گا۔ وک

م
 او ہ ااھچ رگم دی زہ

K یھب ہتپ ںیہن وہ اگ۔ 

و  ےس یہ رٹگننی یل گا ہن اہمتر  اکروٹن  ںی 
ی ف
ے

 

س
ڈ ہ ویب  مت ےن امرٹس 

ٹ  

ی و  نما
گف

 

ن
ہتپ گا ےھج اور مت وت وہ یہ وک

ی وہی۔

ت

ھن
ن ک

 تہب وشق ےس د

ری  انا د ۔  اور ریہی ان  س  ںی ںیہن اھت ہک یسک رطح ا نا یتلچ زنبان وک یب

 ایبن وف۔۔۔۔۔ ریہی ےن اچٸزینے ںیےاےسےبقلےدن ا۔

ر ےےسےوبیل۔

 

ر ہےیھبےم
م
 اہٶےزو۔۔۔۔ےزہ

 اور ریہی وت الھچ یہ ڑپا و ہ اےس  دنر ہہک ریہ یھ و ہ یھب ایس یک زنبان  ںی۔

 ںیہمت اچٸزینےسکےےنےاھکسٸ۔

ریےیہےوتپےزیچےےتھجمسےوہ۔ےمتے

ٹ

مت وک ایک اتگل گا رصف ںیہمت یہ وبینل آیت گا۔ ن ا رھپ مت وخد وک وکٸےیب

ےےوہےوتے ںیےیھبےاچٸزینےوبلےیتکسےوہی۔۔۔۔اورےدورپیےنباتےدونبار ہےےھجےایبنے
ت

اردوےوبلےک

ےےانہکےورہنےاگمچد ےڑےیسیکےوہیت  ںی اتٶیےیےرھپےایھچےرطح۔
ت

 وفےم

فف ہی ڑلیک ےھج نمالگ رک د  ی۔
فف
فف

 اووووووو

ڈےاردوےوبےتلے

ٹ

ااھچ وسری اب مت ےھج اتٶےہکےمتےےنےاچٸزینےاہکیےےسےیھکیسےریم ےوتےاممےڈی 
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 ےےھجےآیتےگاےرگمےمت۔۔۔۔۔۔
سلن
 ا

ڈنشم انیل اچیتہ یھ رگم امم ےن ااسی  Tsinghua university ویکہکن  ںی اچٸہنےیک

ٹ

 ںی ای 

 اچٸزینےھکیسےیلےیھ۔ےرگمےاممےںیہنےامینےرھپے
ت

ر  یک ویٹھچی  ںی تہب دح ی

ٹ

 
وہےن ںیہن دن ا  ںی ی

ڈنشمےےلےایل۔ےرگمےاچٸزینے
ٹ

 ںیےےنےیھبےایکنےںیہنےامینےاورےآرسٹےرھکےیلےڈآیےاکجلے ںیےای 

ےےاچٸزینےوبینلےآیتےگا۔
ت

 رھپےیھبےیتھکیسےریہےاورےابےوتےےھجےتہبےدحےی

ر ہ ےتسن وہۓےوبیل۔ ا زہم
ت

 نچ  ف وف ںیہن آن

 

م
 ویب  ھکیس رک اتپ الچ ہک اح  ںی این یھب ج

 نب یتکس یھ و ہ ذھت  یھ اور اح  ںی زدنی ان 

ت

ا نا نبات رپ ریہی یھب سنہ ڑپا الہبش و ہ ای  رتہبنی دو 

 ٹھک یس ےب ترر یس زدنی ےس رھبوپر یھ۔

ٹ
 

 ےتکلھج ےھت۔ ی

 

 رن

و ہ وکٸےتہبےوخوصبرتےڑلیک ںیہن یھ ای  اعم یس اسونیل نولین یس اامسرٹ یس وت یھ و ہ رگم ریہی وک و ہ 

االٸویقیےانےنباووجد۔
 

 دنسپ یھ اینپ ےب امشر ن

 و ہ فلتخم یھ 

ت

انخ رےنھک ےس ےل رک ڑھگ وساری ی

 

 رک وھچےٹ ن

ٹ

م
ر ہ یھ اعم ڑلویکی ےس  

م
ویکہکن و ہ زہ

  ب ےس۔

ںیہمت اتپ گا ولی گ ںیہمت ذن اد ہ دنسپ ویکی ںیہن رک ےت ویکہکن مت فلتخم وہ  ب ےس۔ ویکہکن و ہ ڑلویکی وک 

ر ہ رضخ گا ہن سج اک 
م
 زہ

ٹ

 
ر ہ رضخ وت رھپ دی آی

م
راتک ان اسےچن  ںی یہ دانھکی دنسپ رک ےت ںیہ رگم چس  ںی زہ

 
 

ی

 ایعمر ان ان ایعمر ےس تہب اگل گا۔
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ر ہ ای  دم ےس اھٹ ڑھکی وہٸ۔ ا وہ اگ۔ زہم
 

 ریہی وفرا  اوھٹ ںیمہ ایھب اجن

 وت گا ہن۔

ت

 
 ویکی ایک وہا ریی

ا وہ اگ۔

 

 نبالکل ںیہن گا ںیمہ ایھب ڈار ان نماح اجن

ت

 
 ںیہن ریی

ر؟؟؟؟

 

 رگم ویکی۔۔۔ وہا ایک گا آخ

راب وہ ایگ گا وج مت ایسی اب ی اب ی نباںیت رک رگاوہ۔۔۔۔۔

 

ڈ اہمترا دامغ خ ای 

 

ا گا ش

 

 اہمترا یم  اپ رکوان

راب وہا اھت۔  ںی نمالگ یہ وہی وج اہمتر  نبار   ںی ااھچ 

 

ر ہ رپناشین ےس وبیل ہکبج ریہی اک چس  ںی دامغ خ
م
زہ

رےگلےریہےیھ۔
م
ےےوتےو ہےزہ

ت
ت

 وساتچ وہی مت مت مت ای  ااہتنٸےدبےدامغےڑلیکےوہ۔ےریہیےوکےاحےوق

ر گل ریہ وہی وت مت یھب ےھج وکٸےکیکےرٹسیپیےںیہنےےتگلےےھجمس مت۔  اآ  ںی ںیہمت زہم

 اا وچیٹ ےس د اک د  دوی ریہی وپررٹ۔۔۔۔

 

 ہکلب ریما وت دل اچاتہ گا ہک ںیہمت گن

رےےایک۔ رایب ا آٶی۔۔۔۔۔ےریہیےےنےیھبےاسحبےیب
ٹ

 ہپ اک ا ل

ت

ب
ااگن رپی

 

 اور ریما دل اچ ہ راہ گا ںیہمت ن

او ہ وت ریمی ٹیک ھجم ہپ اکیٹ  ںی ےن ںیہمت اسرا نما  ریمشک ن اد رکوان ا اسری اافنرنشیم ال رک دی اہمتر  

 اسھت ای  ےتفہ ےس وخار وہ ریہ اور مت اب ریمی یہ اتٸےوہگجیےانےےھجےڈراو ےدوےےگ۔

ا۔

ت

ر ہےوتےآجےزدنیے ںیےانمےوہن
م
 اکش مت دیپا ہن وہٸےوہیتےزہ

ر ہ انم اک ڈنھجا رہلاۓےی۔  انم یک نبات مت ےن کیھٹ یہک دانھکی ای  دن زہم

 اور ریہی ںیہمت ایس ڈنھج   ںی ٹیپل د  اگ۔
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 وکٸےترورتےںیہنےےھجےنما ناتنےانےڈنھج ے ںیےانٹیپلےااھچےہن۔۔۔۔۔۔

ر ہ رضخ یک ہی نبات تمسق رہم انا رک وفحمظ رک یکچ گا۔
م
 وکن اجاتن اھت ہک زہ

ت
ت

 اور اح وق

ا اوان )

 

س رکن

ِ م

س ںیہن رکوی ی رگم مت ےھج ترور 

ِ م

مت ایک واسپ اج رگا وہ؟؟؟ ویب   ںی وت ںیہمت نبالکل 

ڈ آج ومڈ ااھچ اھت ن ا رھپ ریہی وک گنکیپ رک ےت دھکی رک وہ ایگ اھت۔ ولچ رکش گا ال یل۔ ای 

 

ر ہ اک ش
م
ا۔۔۔ زہ

 

 ن

رو ااکچ ےت وہۓےوبال۔ ِس رکوی اگ۔ ریہی ایب  اور ںیہمت ایسی وخش یمہف ویکی گا ہک  ںی ںیہمت م

ر ہ آےگ وک وہ رک رازدراہن ےجہل  ںی وبیل۔
م
 و ہ ایک گا ہن ریہی وپررٹ۔۔۔۔۔۔۔ زہ

ھک ایگ اھت۔”

ٹ

ھن

ٹ

ت

ر ہ رضخ ںیہن وہیت“ےاےکس ےجہل ہپ ریہی 
م
ر ڑلیک زہ

م
 ہ

ام وک ریہی ڈیہ وکرارٹ اکل رک راہ اھت و ہ لک ان اےنپ الپن ان نبار   ںی ات راہ۔ وچہکن و ہ اچٸزینےوبلےراہے
 

ش

ر ہےاےکسےاسےنمےآےی گٸ۔ مٸنےاھت۔ےو ہےاکلےرکےانےاناھےوتےزہم
مط

 اھتےوسے

 ولچ ریمی اسھت۔۔۔

 رگم اہکی؟؟؟؟

 ولچ۔۔۔۔

ر ےل آٸ۔ ردیتس اےنپ اسھت نباہم  و ہ اےس زیب

ا وہا وبال۔

ت

ر ہ؟؟؟ ریہی ہصغ وہن
م
 ہی ایک دب زیمتی گا زہ

اوگاری ےس وبال اسھت یہ و ہ وخد وک وکح یھب راہ اھت ہک 

 

مت لک وبقمہض وادی  ںی اج رگا وہ؟؟؟؟ اہی وت ریہی ن
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ر ہ وک اچٸزینےآیتےگا۔  ایک ترورت یھ رھگ  ںی نبات رکےن یک۔ و ہ ےسیک وھبل ایگ اھت ہک زہم

 وت مت ےھج یھب اسھت ےل رک اجٶےگ۔

سک وخیش  ںی  ںی ںیہمت اسھت ےل رک اجٶیے ںیےواہیےیسکےکنکپےرپےںیہنےنشمےرپےاجےراہےوہی۔ے

ر ہےاجنےیہےیکچےیھےوتےرھپےریہیےےنےیھبےرے یگےیٹپےاےسےچسےاتےدن ا۔
م
بےےزہ
ب
 ح

اےےاہمتر ےدل  ںی اےنپ امومی یک تبحم اجی گ ی گٸے
 

اہیی یھب وت مت نشم رپ یہ آۓےےھتےہنےورہنےوکن

 یھےوجےانےےسےےنلمےآۓ۔

ا اچیتہ یھ خلت وہےن ےس اعمہلم ڑگب اتک اھت اور اےس یھبک ےل رک 

 

ر ہ طبض ےس وبیل۔ و ہ اح ےس خلت ںیہن وہن
م
زہ

ا۔

ت

 ہن اجن

ا د اےس آیت ںیہن یھ وس و ہ لکشم ےس طبض رک ریہ یھ۔

 

 رگم وخش

ا اچیتہ وہ واہی۔

 

 مت ویکی اجن

ا گا ےھج اور  ھچ ںیہن اتپ اور اآ مت وہک ےگ وت امم نبانبا ااکنر ںیہن رکںی ےگ۔

 

  س ےھج اہمتر  اسھت اجن

ر ہ دورپی نبات ہی گا ہک امومی نشم ان نبار   ںی اجےتن ںیہ اور سج رطح ان واہی احالت 
م
دوھکی زہ

روپرٹ ےس ںیہن۔ ریہی اھجمس ےت  ںیہ ںیہمت یھبک ںیہن اجےن دںی ےگ اور مہ یھب نبارڈر ےس اج رگا ای 

اے

ت

اےےوہن

 

رےاک اےاکمےرکن
م
ےےرھکےرکےاناۓےاوکسےےسجےہ وہۓےوبلےراہےاھتےہکبجےدلےوتےاچ ہےراہےاھتےای 

 گا۔
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ے رک ر ہ ایگ۔

ٹ

 
ِ
م
ر ہ ےن وصعمتیم ےس وپاھچ وت ریہی رپ ٹ

م
 اور یلہپ نبات ایک گا؟؟؟ زہ

ا اچاتہ یھجمس۔

 

 یلہپ نبات ہی گا ہک وخد یھب ںیہمت اسھت ےل رک ںیہن اجن

ر ہ آوھکنی  ںی آوسن ال ےت وہۓےوبیل۔  ریہی زیلپ۔۔۔۔ زہم

 وت مت ںیہن امون ی؟؟؟ ریہی امےتن وہۓےوبال۔

ر ہ دلجی ےس وبیل اجیتن یھ اح ےن ایلگ نبات ایک 
م
 ںی اےنپ ااجنم یک ذہم دار وخد وہی ی۔اےس امےتن دھکی زہ

 رکین گا۔

رےیکےوتے

ٹ

ریب

ٹ

اوان  ںی رپنشیم ےل ولی اگ رگم ای  نبات اکن وھکل رک نس ول مت۔۔۔۔۔اآ مت ےن وکٸےیھبےگ

  ںیےںیہمتےوشٹےرکےدویےاگ۔ےریہیےےبےریمحےےسےوبال۔

ر نبات ہپ آج کیبل ےنہک وایل یھ۔
م
ر ہ وت ےسیج ا نا ہ

م
 اوان وظنمر گا زہ

ے مت گنکیپ رک انیل مہ لک حبص  ںیلک ےگ۔
ک
 ای

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

ر ہےوکےا ناےرپوا ہےںیہنےیھےو ہے
م
ااجےن ایک ایک ہہک رک رضخ اصحب اور امٸد ہےمگیبےوکےانمن ا۔ےزہ

 

ریہی ےن ن

 وتےوخشےیھےہکےو ہےاسھتےاجےریہےگا۔

ر ہ ایلگ حبص ایتر وہ رک آٸےوتےریہیےاےسےدھکیےرکےرپناشنےوہےایگ۔  زہم

 ہی مت ایک نب رک آی گٸےوہ۔
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ر ہ ےن کیلب زنیج مرٹ اور کیلب ٹکیج ہ ین وہٸےیھ۔ےاورےٹکیجے ںیےیلچےارپس ےوٹاۓنگے زہم

 اچوقےاورےاتپےںیہنےایکےاالےالےانان اےوہاےاھت۔

 اینپ افحتظ ان ےیل اب افحیتظ ادقام وت رکےن وہےگن یہ ہن۔

ر ہ اآ مت ےن یہی وچبی وایل رحںیتک رکین ںیہ وت زیلپ رھگ  ںی روہ۔ ریہی نمالگ وہا اج راہ اھت۔ ہی ڑلیک اےنت 
م
زہ

ا  نشم وک ذماق ھجمس ریہ یھ۔

 

 رطخن

ر ہ مہ وھگےنم ںیہن اج رگا وت ںیہمت اےنپ اسھت اےنت ڈرزسی اور 
م
ر  ےس گیب  ںی ایک گا دوھکی زہ

ٹ

اور اح یب

ر مت ڑلویکی وک سمٸہلےایکےگا۔ےمتےولی گےکیمےاپےانے
 

ا آخ

 

کیم اپ اک اسامن نبالکل ںیہن ےل رک اجن

 رےر ہےںیہنےیتکسےوہےایک۔

ر  ےس یتہک رضخ اصحب یک 

 

ر ہ م
م
ا۔ زہ

 

ڈر اب ٹیمی نبالکل ںیہن رکن

ٹ  

نشم اک ا ال ارول ای  دورپ  وک ای

ر  ی گٸےوجےاےسےڈاریویےدہان اتےد ےرگاےےھت۔ےامٸد ہےمگیبےروےنے ںیےرصموفے
ٹ

ب یب

 

اجی

 ںیھت۔

ا گا ےھج ےل اجےن 

 

اووف امم اب آپ رو رو رک ےھج روےنک یک وکشش ہن رکںی ای  وت این لکشم ےس ہی ہبوہب امن

ر ہےیھبکےںیہنےدسرھےیتکسےیھ۔
م
 ان ےیل۔ اور امٸد ہےمگیبےاکےاہھتےااتھٹےااتھٹےر ہےایگ۔ےزہ

ر ہےونمر ہےانےےلگے یگےوتےو ہےوھپٹےوھپٹےرکےروےدی۔ےاایپےآپےںیہنےاجٶے ونم امٸےرپسسنےزہم

 ہنےمہے بےےدعبے ںیےنبانباےےانےاسھتےاجٸںیےےگےہن۔
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 رک ریہ ںیہ ہک وکٸےوتےایکنے ددےوکےآۓےاورے ںیےےنےن ادےگاےہنے
ٹ

 
زیلپ ونم آپ یسیج تہب یس رپ زس وی

رےےدہعفےرپسنےیہےاجۓ۔  ایکےاہکےاھتےتروریےںیہنےہکےہم

رو اج وت رگا ںیہ ہن ونمر ہ وسی وسی رکیت وبیل۔  رگم ریہی یب

ڈ ہ اہکی ےس رپسن اچرم اتگل گا۔

ٹ  

ی و  نما
گف

 

ن
 زیلپ ونم ےھج وجسک نبالکل ںیہن دنسپ ںیہمت ہی وک

رو وک  ھچ ںیہن وبںیل۔ ونمر ہ روےتھٹ وہۓےوبیل۔  اایپ یب

ب 
ب
ا ااھچ ہن۔ اور ح

 

ڈ ںیہن وہن

ٹ

 ََ اوان نبانبا ںیہن وبیتل  ھچ یھب اور رپسسن آپ ےن اانپ تہب ایخل رانھک گا اور 

اےگاےاوانےہن۔۔۔۔ے

 

 ںی واسپ آٶیےیےوتےریمیےرپسسنےےنےےھجے بےےےسےےلہپےولیسٹےرکن

ر ہےاےسےدہان اتےد ےریہےیھ۔
م
 زہ

بے اتپ ےلچ اگ 

ت

اور ای  نبات اتٶیےدانھکی ای  دن نبانبا ان اسھت اسھت ہی ریہی وپررٹ یھب ےھج ولیسٹ رک  اگ ی

بے۔

ت

ر ہےآۓےاگےہنےی
 

ر ہ رضخ اک۔۔۔ اہۓےیچسےیچمےانتکےم  زہم
ٹ

 
 اوکس دی آی

ر ہ اآ نباںیت متخ وہ ی گٸےوہیےوتےںیلچےمہےٹیلےوہےرگا۔  زہم

ر  لک آٸ۔ ر ہ ہنم انبیت نباہم را۔۔۔۔ زہم
ٹ

ا یب ہہ آن 

 

 ہمن

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

ے اپھچ ےت نبارڈر رکاح رک ی گۓ۔ےو ہےلکےوسہلے
ت

ن
 
مھی
ج

و ہ ولی گ تہب لکشم ےس  رواگا اک روپ داھر  

اےاھتےرگمےابےرتس ہےےھت۔

 

 ےھتےنجےوکےآن

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Rung Zindagi ke| By Hayat Khan (Complete Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e9
2

 

Page | 92 

ر ہ اہر امن اجۓےیےاورےوا یسےاکےےہکےیےرگمےدوےدنےزگرےنےانےدعبےیھبےاےکسے ریہی وک انا اھت زہم

ےےہنےآٸےیھ۔
ت

 امےھتےہپےنکشےی

رےے
م
از ےےھت۔ےہ

 

 چنہپ ی گۓےےھت۔ےاحے ہگےہپےاحالتےاکیفےن
ت

 ی

ت

ر و ہ آنبادی ی

 

وچےھت دن نباآلخ

راٶےخیچےوےاکپرےیچمےوہٸےیھ۔ےنبارودےیکےببُ ے ںیےاسسنےانیلےلکشمےوہےراہےاھت۔ے رطفےالجٶےھگ 

ےےاگنہہمےمروعےوہےایگےاھبریتےوفجےاورےاقمیمےآنبادیےانےچیبےڑھجپےوہٸےیھ۔ے
 

ہکےااچی

ےےرک ریہ یھ اور و ہ ولی گ ولوگی ان اسھت یہ اھبےتگ اب رھکب ےکچ ےھت۔

 

 اھبریتےوفجےابےافٸرن

ا ےڑی یھ و ہ مگ وہ یکچ یھ۔ ریہی یک اجن ہپ نب آٸےیھےایھبےوتے
 

ر ہ وت نبالکل ان
م
و ہ  ب رٹ ڈن آرسیف ےھت رگم زہ

ر ہےمگےوہےی گٸ۔ےاےسےاحےرپےہصغےیھبےآن اےےاھتےہکےاےسے راھےاھتےہکےزہم
ٹ

نشمےآےگےیھبےہنےیب

ر گا و ہ یھبک یھب ا نا 
م
ر ہ اک ات رک ںیہن آن ا اھت۔ اظہ

م
اسھتےرآےوکےاہکےاھت ای  وت و ہ ڈیہ وکاررٹ  ںی یھب زہ

 ااجزت ہن دےتی۔

راب یھ اےنت دونی ےس افا  اور وخف و 

 

 تہب خ

ت

ر ہ ای  رھگ  ںی دالخ وہ یکچ یھ۔ رھگ واولی یک احل
م
زہ

راد ہن ےھت۔

 

راب رک ریھک یھ۔ و ہ ای  یہ اخدنان ان ار

 

 خ

ت

 دتشہ ےن ایکن احل

ا۔ے بےےانےدھکےاسےھجنےےھتےیھبسے

ت

اھبی گ دو ےڑ  ںی سج وک اہجی اجۓےانپ ہےیتلمےواہیےآنےےرہھن

ا ےاوماتےوکےدھکیےےکچےےھت۔

 

 اےنپےایپرویےیکےدردےن

ر ہ اک ہجیلک ہنم وک آراہ اھت۔
م
 دھکی رک زہ

ت

 ایکن احل
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 ا ان ملظ۔۔۔۔۔ این الاچری این ےب یسب وھب  ایپح ڈر وخف ایک ایک ہن داھکی اھت اح ےن واہی۔

ڈےنبازسکےرےھکے

ٹ

ےےای 

ٹ

ر 

 

اح ےن وفرا  اانپ گیب وھکال۔ سج  ںی اح ےن اھکےن ےنی یک زیچںی دواٸن ایےاورےر

ےےےلیھتےیکےلکشےدیےوہٸےیھےو ہےلکشمے راےاھتےسجےوکےاحےےنےای 
ٹ

وہۓےےھت۔ےگیبےاکیفےیب

اےگا۔

ت

رہبےوہے بےےنکممےوہےاجن

 

ب
 لسےاناھےنماےریہےیھ۔ےرگمے ھچےرکےداھکےنےاکےخ

اح ےن نماین اور اھکےن ےنی اک اسامن اکنال۔ و ہ ولی گ اےس ریحان وہ رک دھکی رگا ےھت۔ و ہ دعتاد  ںی آٹ رمد 

 نبار ہ وعرںیت اور ھچ ےچب ےھت۔

ر نکمم وطر رپ آیکپ  دد رکںی ےگ۔ زیلپ آپ  ھچ اھک یپ 
م
 رکںی امروخر وادی  ںی آےکچ ںیہ و ہ ہ

ت

آپ رکف م

 ںیل۔

ان ولوگی ےن ہملک رکش ادا ایک اور وفیعضی اور وچبی وک  یپ  یپ ایل وت وچبی ان روےن  ںی  ھچ م ی آٸ۔ےرگمے

ر ہےوکےرھگےیکےیلھچپےرطفےےلےی گٸ۔ے ےےوعرتےزہم اےوتےویب ےیہےاجریےاھتےای 
 

ر ےااکنےرون

ٹ

یب

راھےوھکداےایگےاھت۔

ٹ

ےےگ  اہجیےای 

ر ہےآےگےوکےوہٸےوتےوخف  ڈ ہی چب اج ےت۔ وعرت رو ےت وہۓےوبیل۔ےزہم ای 
 

اآ مت دو دن ےلہپ آاجیت وت ش

 ےس ا نا آںیھکن ٹھپ ی گٸںیےنماچنےولوگیےیکےالںیشےاسھتے ںیےاچرےوچبیےیکےالںیش۔۔۔۔

ہہ ریہ یھ ہی ا اک دل اجاتن اھت۔
س
ا ےسیک 

ت

اونی ہپ ااسی ملظ وہن

 

 و ہ وج اجونر یک فیلکت ہپ ڑتپ ایتھٹ یھ آج ان

 اح  ںی۔۔۔۔۔۔
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ر اور یٹیب۔۔۔۔ ہی ےتہک یہ و ہ وعرت وھپٹ وھپٹ رک رو دی یھ۔
م
 مم ریم  وشہ

ر ہ اک دل ر  اس ایگ اھت و ہ وعرت دعت  ںی یھ رگم وکحمومی ولظمومی یک یسیک دعت۔۔۔۔۔ آ ہ ایک ےب 
م
زہ

 یھ ہی۔۔۔۔۔۔

ت

 یسب یھ ہی یسیک ایقم

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

ے 

ت

ب ےس اب ی

ت

ر ہ وک واہی ران آج اچر دن وہ ےکچ ےھت۔ ان ولوگی ےن اح دن وج ںوھت ےڑا تہب اھکن ا اھت ی
م
زہ

ر ہ ےن اوکن اھکےن وک اہک اھت رگم اوہنی ےن ہی ہہک رک ااکن رک دن ا ہک ایب  تہب ولی گ ںیہ 
م
 ھچ ہن اھکن ا اھت احالہکن زہ

ںیہنج ایھب ا نا ترورت گا۔ مہ اب ر ہ ںیل ےگ  ھچ دن۔ ہی وکٸےںیہنےاجاتنےاھتےہکےہیے ھچےدنے

 ےنتکےوہےنےواےلےےھتےرگمےو ہےوخدےوھبانےر ہےرکےدورپویےیکےرکف  ںی ےھت۔

ر ہ ےن وخد یھب اےنت دوونی ےس  ھچ ہن اھکن ا اھت ہن یہ آ ھک یکپھج یھ۔ واہی ملظ یک ایسی وہانل  دااتسںین 
م
زہ

ۓےی۔ ڈ یہ و ہ اب یھبک وس نما ای 
 

 ںیھت ہک اےس انا ہک ش

اا یہ زگرا اھت ہک خیچ و اکپر چم ی گٸ۔ےاھبریتےوفجےانے
ٹ

ی

 

ھی

گ

اےنت دونی دعب آج ا نا آ ھک  یگ یھ۔ ایھب آد  

ر ہےاکےاہھتےوفرا ےےےسےرتشیبےاینپےٹکیجےہپےایگےاھتے
م
ظیلغےڈنغ ےرھگے ںیےدالخےوہےی گۓےےھت۔ےزہ

اھت۔ےاحےےنےوارٹےارپس ےنگےسجے ںیےاڈسیےڈاالےوہاےاھتےانےرپےارپس ےرکےدن اےو ہےولی گ وکٸے

ڈےےاںیہنےایسیےادیمےںیہنےیھےویکہکنےاوہنیےےنےوتےاقمیمے ای 

 

اکرواٸےہنےرکےےکسےاورےڑتےنپےےگلےش

ر ہےیہےرکےیتکسےیھ۔ےہیےو ہےیلہپےفیلکتے
م
آنبادیےوکےنبالکلےولفمجےرکےدن اےاھتےرگمےایسیےاہبدریےوتےزہ

https://crazyfansofnovel.com/
https://fb.me/CrazyFansOfNovel


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Rung Zindagi ke| By Hayat Khan (Complete Novel) 

Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 
https://crazyfansofnovel.com/ 

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e9
5

 

Page | 95 

انےوکےاچنہپیئےیھےاورےاےسےاحےہپےوکٸےاوسفحےںیہنےاھت و ہ اح 
 

ر ہےےنےوخدےیسکےان
م
یھےوجےزہ

ر ہےانےےیلےاحےےنےانےہپےاڈسیے
م
ےس ذن اد ہ ان دقحار ےھت۔ اچر ولوگی ہپ اکیٹ وکٸےلکشمےہنےاھتےزہ

ےےرفنتےرھبیےرظنےڈایلےاورےوبٹےےسے ڈالےرکےفیلکتےدانیےلکشمےہنےاھتےاحےےنےای 

وھٹرکویےہپےرھکےایل۔ےاںیہنےامرےامرےرکےیھبےا اکےہصغےمکےہنےوہےراہےاھتےو ہےنلجےےسےوشرےاچمے

ر ہ ےن نبا ی ولوگی یک  دد ےس اےکن اہھت ریپ اور ہنم نبادن  ےیل۔ اب و ہ یھبس اےنپ ایپروی اک 
م
رگاےےھتےہک زہ

 دبہل ےل رگا ےھت۔

 انچنہپ اھت۔ و ہ  بے وت آسپ 

ت

ر ہ ےن وخد وک رپوکسن ایک اور گیب اناھ رک  لک ڑپی۔ اےس ور احل م۶ی اینپ میٹ ی
م
زہ

ر ہ یہ یھ سج ےس یسک اک یھب راہطب ہن اھت۔
م
  ںی راےطب  ںی ےھت ای  زہ

 و ہ اح رھگ ےس  لک آٸےیھےرگمےانےولوگیےوکےرا ہےداھکےی گٸےیھےڑلاٸےیکےںیہنےافحتظےیک۔

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

دنا مگیب اور اہرون اصحب نما ناتن آۓےےھتےو ہےریہیےوکےرپرپاٸزےدانیےاچ ہےرگاےےھت۔ےویب ےیھبے

بےےےسےدوونیےنہبےاھبٸےاکےراہطبےرھپےےسےڑجا راہ دنا مگیب اےنپ اھبٸےےسےےنلمےانےےیلےےبے حب

رارےںیھت۔

ت

 ر

راب وہ ی گٸےیھ۔ےامٸد ہےمگیبےااکنےوپراے
 

ب اہیی ےچنہپ وت روراحتل دھکی رک دنا ب۶مگ یک تعیبط خ
ب
رگم ح

 وپراےایخلےرھکےریہےںیھت۔
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ر ہ۔۔۔۔۔۔۔
م
ر ہ یک رکف یھ۔ ریہی وت ولچ وفیج اھت رگم زہ

م
 ریہی ےس ذن اد ہ وت اںیہن زہ

ر رطح ےس وافق ےھت ہن احالت ےس۔
م
 رضخ مت ےن یچب وک اجیھب یہ ویکی و ہ اآ دض رک ریہ یھ وت مت ہ

 ے  ںی ریہی ان 
سلن
ر ہ وک یھب۔ و ہ یھبک ہن ریتک ےسیک یھب یلچ اجیت ا

م
 ںی اجاتن وہی وادی ان احالت وک یھب اور زہ

 اسھت اوکس اہلل ان رپسد ایک۔ ویہ رتہب اجاتن گا ہک اح ےن ریمی یچب ےس ایک اکم انیل گا۔

رہبے

 

ب
دنا مگیب اںیہن دھکی رک ر ہ ی گٸںیےرضخے ںیےا ںیھےآجےدالورےاصحبےےرظنےآرگاےےھت۔ےو ہےخ

ر ہے ںیے
م
و ہےنگلےدالورےاصحبےےےسےرضخےاصحبےے ںیےآٸےیھےاورےابےویہےنگلےاوہنیےےنےزہ

 لقتنمےیکےیھ۔

ےےالںیشےاناھ ےتےرںیہےےگ۔ےدناےمگیبےروےڑپیےںیھت۔

ت

 اھبٸےبکےی

رنباےینےیتلچےرگاےی۔

ت

ےےریمیےلسنےرگاےیےہیےر

ت

بےےی
ب
رنبان ہن وہ اجٶیےح

ت

  ںی وخد ر

ت

ب ی
ب
 ح

 وت آپ اےس لمکم رٹگننی ان دعب ۔ےتجیھ۔

ا اچیتہ یھ دقرت ان اکومی  ںی وکن دلخ د  اتک گا۔

 

 و ہ ایھب اجن

 ڈاول۔ دنا مگیب اھٹ رک یلچ ی گٸےںیھت۔
ت

 رضخ اےنپ ےیک ےلصیف دقرت ہپ م

ا وہا اہب اھت۔

ت

 اور ای  آوسن رضخ اصحب ان اگل وک وھچن

ا۔

 

 اہلل ریم  وچبی یک افحتظ رکن

 رک رگا ےھت ویہ اجےتن ےھت۔ ریہی یک میٹ ان یسک یھب آرسیف ےس راہطب ںیہن وہ نما راہ اھت و ہ 

ت
 

ردا  و ہ ےسیک یب
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ےےےھت۔

ت

 ولی گ ےب  س ےھت وساۓےااظتنرےانے ھچےیھبےہنےرکےک

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

ر ہ سک احل  ںی گا و ہ نشم ان اسھت 
م
اںیہن آج واہی دنپر ہ دن وہ ےکچ ےھت۔ ریہی ںیہن اجاتن اھت ہک زہ

ڈ رگا ےھت۔

ٹ  

ڈ اکچ اھت۔ اح یک میٹ ان یھبس آرسیف ڈ وی

ٹ  

ر ہ وک یھب ڈ وی
م
 اسھت زہ

ر ہ یک وکٸےربخےہنےیھ۔ ر ہ ان نبار   ںی ربخ چنہپ ریہ یھ رگم زہم  زہم
ت

 ان ی

ر ہ ریہ یھ۔ اور و ہ اح 
م
ڈ ےت وہۓےو ہے ٸےایب ےولوگیےےسےےلمےےھتےنجےانےرھگ زہ

ٹ  

اےس ڈ وی

  دد اچنہپےن آۓے
ت

ڈےب اک نس رک ریحان وہا اھت و ہ اہیی یک روراحتل اجےنن اور ولوگی ی

 

یک  دد اح ان جب

 ےھت۔

ر ہ رک ریہ یھ اح ہپ اےس رخف وہا اھت و ہ نبالکل اعم یس زیچوی ےس اںیہن اچبٶےاکےرطہقیےاھکسےی گٸے رگم وج زہم

 یھ۔

ر ہ گل گھب اچسیل اھبریت ڈنغوی وک منہج والص رک یکچ یھ۔
م
 ان دنپر ہ دونی  ںی زہ

ر ہ ہپ رخف وہا اھت۔
م
 ریہی وک زہ

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

ر ہ وت ےسیج  ب وھبل یکچ یھ و ہ تمہ و وحےلص ان ےیل ا ان اھک ریہ 
م
آج اےس اہیی  سی دن وہ ےکچ ےھت۔ زہ

روی وک منہج والص رک ےکس رگم ا اک گیب اب اخیل وہ ایگ اھت نیت دن ےس وھبیک ایپیس یھ ۔ رگم 

 

یھ ہک و ہ ان اکر
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رق یہ ہن ڑپ راہ اھت ای  ونجن اھت وج اح ہپ وسار وہ ایگ اھت۔ و ہ رنم آم م رت نم دنسپ اھکےن ےب 

 

اےس وت ےسیج ر

رکفی  ب وھبل یکچ یھ۔ نماچن دن ےلہپ ا نا ای  ڑھجپ  ںی وگیل اےس وھچیت وہٸےزگریےیھ۔ےاحے

ا 

ت

ےنےاچوقےآم رک ان اح ہپ انا رک اانپ دوہٹپ نبادن  ایل۔ دل  ںی درد ا ان اھت ہک مسج  ںی درد  سوسح یہ ہن وہن

 اھت۔

ر  یک 

 

و ہ واہی ان ولوگی ان ےیل ریہو یھ رگم اےس اانپ آپ ےباکر گل راہ اھت و ہ ےنتک ناھٹ ےس ےنتک م

ے۔

ت

 زدنی زگاریت ریہ یھ اب ی

  ںی  یگ۔

 

ان

ٹ

 ای  وگیل ا نا ن

 

ب ےس زگر ریہ یھ ہک ااچی
 
ی ر

ت

 و ہ ای   دن یس یلگ ان ر

ےےدک ارےیکےآ ےڑے ںیے ے وہۓےای 
ت

ن

ٹ

ی
 
ی
ش
ھ
گ

راتھ اج راہ اھت۔ و ہ لکشمب وخد یک 

ٹ

اح ےس اانھٹ احمل وہ ایگ درد اھت ہک یب

 وہےی گٸ۔

ے وھچیٹ یس  ے ایگ اح ےس ےلہپ و ہ اح دوباتچ ای 

ت

ان در اتھ اح ی

 
 

ا اور ےنٹسھگ ان ن اےس وگیل امرےن واال واہی آن 

ر ہےہپےاھتےاےسےدھکیےرکےا ناےرالےکپٹےریہےیھےاورے
م
ڑلیک واہی آ ی گٸ۔ےاحےوفیجےاکےدایھنےزہ

ڈےےریہےیھےرگمےو ہےواہیے

ٹ  

ر ہےےنےرکبےےسےاےسےداھکیےو ہےاہھتےامرےریہےیھےارپس ےڈ وی
م
زہ

ےےاناھےرکےوپر ےزورےےسےاےسے

ٹ
 

 
ںیہنےاھت۔ےو ہےآدیمےےسیجےیہےاحےرپےےنکھجےاناےاحےڑلیکےےنےاٹ

ر ہ ان ےیل ا ان اس ومعق اکیف اھت۔
م
راےرک ےھچیپ وہا اور زہ

ٹ

ریب

ٹ

م
 د ےامری۔ےو ہےہ

ر ہ ےن اچوق ا نا آدن ہپ امر دن ا۔
م
ر  راہ اھت ہک زہ

ٹ

 و ہ اب اح ڑلیک وک اگایلی دےتی ا نا رطف یب
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و ہ اینپ وپری اجن انا رک ایھٹ یھ اور اب درد ےس ےب احل وہ ریہ یھ رگم اح آدیم یک  شایش ےنیل ان دعب 

 ا نا نگ اچوق اور الٸرٹےاکنلےرکےاحےیچبےوکےےیلےواہیےےسے لکےی گٸ۔

ڈےرکے

ٹ  

ای  رھگ وج نبالکل یہ وٹٹ وھپٹ اکچ اھت و ہ اح  ںی آرک پھچ ی گٸ۔ےآپےرںیکے ںیےنماینےڈ وی

اےاچ ہےریہےیھےرگمےےبےوہشےوہے

 

ر ہےوہشےےسےےبےاگہنےوہےیکچےیھےو ہےااکنرےرکن
م
الیتےوہی۔ےزہ

 ی گٸ۔

 ی دعب وہش  ںی آٸےوتےداھکیےو ہےڑلیکےنماین ےل آٸےیھ۔
ٹ
 

 نیت ھگ

ر ہ ےن نماین ایپ وت اےکس وحاح احبل وہۓ۔  زہم

ر ہ یوششی ےس اےس دھکی ریہ یھ۔ ویکہکن 
م
ا اور ہی وچٹ ےسیک  یگ۔ زہ تہب رکشہی رگم مت ےن نماین اہکی ےس الن 

 ےلہپ اےس وچٹ ںیہن  یگ وہٸےیھ۔

رےآےایگےاحےےنےامراےرگمے ںیےرھپےیھبےاھبی گےرکےپھچے

 

ےےاکر  ںی نماین الےن ی گٸےیھےواہیےای 

ےےرھگےےس۔ ےےالٸےای 
 

ڈےرکےالچےایگےوتے ںیےنماینےامن

ٹ  

ڈےڈ وی

ٹ  

بےےو ہےڈ وی
ب
 ی گٸےح

 این وھچیٹ یس وہ اور این تمہ۔۔۔۔۔۔

 دیپا وہ ےت یہ ہی ملظ دھکی رگا ںیہ اب وت اعدت وہ ی گٸےگا۔ےاحےاکےہجہلےاکھتےاکھتےاس اھت۔

مت واہی ایک رک ریہ یھ۔ و ہ دردن  ریمی نہب وک اناھ رک ےل ی گۓے ںیےرھگےیکےیلھچپےرطفےےسے

 اھبی گےیلکنےیھ۔
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ر ہ ا نا فیلکت یھبک  سوسح ںیہن رک یتکس اےکس نماح اےس  یلس دےنی ان ےیل ای  ظفل ہن اھت۔
م
 زہ

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

ریہی ان اسھت آۓےنماچنےآرسیفےدیہش وہ ی گۓےےھت۔ےو ہےتہبےلکشمےےسےاںیہنےونطےواسپے

 وجھباےنمان اےاھت۔

 اجےن ےنتک یہ اہیی وموجد ےھت سیھب دبل رک۔

ر ہ وک ےیل ر ےسیک واسپ اج اتک اھت۔
م
 اےکس ڈیہ وکاررٹ ےس اےس وا یس اک آرڈر آن ا اھت۔ رگم و ہ زہ

ڈےن لچ دن ا۔ اےکس ڈیہ وکاررٹ ےس وا یس اک مکح 

ٹ  

ر ہ وک ڈ وی
م
گنت آ ر اح ےن امتم راےطب  دن رک دےی اور زہ

بلطم اح اک نشم لمکم وہ ایگ اھت و ہ اجوسیس ان ےیل آن ا اھت اور و ہ اںیہن امتم ولعمامت د  اکچ اھت۔ وس اب و ہ 

ر ہ یک رکف یھ و ہ اےس وھچ ےڑ رک ںیہن اج 
م
ا اچاتہ اھت۔ و ہ وخد یھب ز یم اھت رگم اےس زہ

 

ڈن

ٹ  

ر ہ وک ڈ وی
م
 یلس ےس رصف زہ

 اتک اھت۔

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

ےےوفیجےواہیےآایگ۔ےو ہےانے ےےای 

 

ر ہ وک اعہیل ان اسھت واہی ےپھچ نیت دن وہ ی گۓےےھت۔ےہکےااچی زہم

ےے

ت

مپ
سل
ر ہےےنےنگےاسےنمےرکےیلےو ہےاھٹےںیہنےیتکسےیھےابےرگمےاہھتےوتے

م
ےےآےنےاناےہکےزہ

ت

ی

 ےھتےہن۔ےاعہیلےڈرےی گٸےیھ۔

 او ہ وت ویچیٹن ان یھب رپ  لک آۓےایسیےومت امروی اگ ہن ہک ریتی روح اکےپن ی۔
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اہن ااھچ اھت رگم نگ اےس الچین ںیہن آیت یھ۔

 
 

ر ہ اک ن
م
 زہ

ےےدنگیےیسےاگیلےدیےاورےافٸرے ڈےہپےوہےایگ۔ےاحےےنےای 
ٹ

 اسٸی 
ت
ت

ر وق اح ےن وگیل الچ دی و ہ وفیج یب

ر ہےوکےوھچیتےاعہیلےآےگےآےی گٸ۔ےوگیلےاےکسےدلےرپے یگے رکےدن ا۔ےرگمےاحےےسےےلہپےہکےوگیلےزہم

 یھ و ہ االگ اسسن ہن ےل  نا۔

ر ہےخیچےخیچےرکےاےسےدبداعٸںیےد ےریہےیھےاعہیلےاکےرپے ی اا اہلل ںیہمت  ضق رکۓ۔ےزہم
ٹ

ھی

گ

مت ذلیل 

ر ہےےنےوگیلےالچے
م
اےاحےےسےےلہپےزہ

ت

احےآدیمےانےنماٶیے ںیےاھتےو ہےاےکسےرپےرپےنماےٶیےرھک

 ہپ 

 

ان

ٹ

ر ہےےنےدورپی وگیل ا نا ن
م
ُ اکےہنےاھتےوگیلےاےکسےٹیپےہپے یگےیھ۔ےزہ

م
اہنےچ

 
 

دی۔ےابےن

 امری۔

اوگنی ہپ امری 

ٹ

اوگنی ہپ امر راہ اھت ھچ وگایل اح ےن ا نا ن

ٹ

ا وہی و ہ دڑھا دڑھ وگایلی ا نا ن

ت

ریتی وت ےھجت ایھب اتن

ر ہ ےن وہش وھکےن ےس ےلہپ وبال۔
م
 زہ

 نما ناتن زدن ہ نباد

 ایکاااا وبل نما ناتن رمد ہ نباد وبل و ہ اےکس نبال ڑکج رک وبال۔

ر ہ ےن اینپ وپری تمہ اناٸےاورےاچوقےا ناےآدنےہپےامرےدن ا۔ ب ےھت زہم ی  ر
ت

 و ہ ر

 و ہ دور اج آا اور منہج والص وہا۔

ر ہ اک دل ہملک اہشدت ڑپ  راہ اھت ہملک ڑپےنھ ےس ےلہپ اےکس دل ےن ای  صخش وک اکپرا اھت۔۔۔۔۔۔۔ 
م
زہ
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 ریہی۔۔۔۔۔۔۔ اور

رنبان وہ ی گٸ۔
ت

ر ہ ر
م
رہ ادا وہا زہ

 

 ر

س یک یھ اوہنین اک ااسحح وہا۔

ِ م

ے 

ٹ

 ِ
ب
 اح ےحمل ریہی ان دل ےن ای  ٹ

مٸنےیھ۔۔۔۔۔۔
ط

ے

م

رہ ادا وہ اکچ اھت۔ تمسق یک رہم وج گل یکچ یھ۔ اب تمسق 

 

 رگم ر

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

راھ۔رگم۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

ُ ر اھت و ہ دم ےنیل وک ای  وٹےٹ وھپےٹ رھگ یک رطف یب
م
 ریہی نکھت ےس چ

 آن ا اھت رگم اح اک مسج رپد ڑپ اکچ اھت اےس رم  وہۓےاناھر ہےےٹنھگےوہےےکچے
ت

ا وہا اح ی

ت

ر ہ و ہ اھبگ
م
ر ہ زہ
م
زہ

 ےھت۔

 و ہ یلم یھب وت سک احل  ںی۔ ریہی اےس اسھت اناۓےوھپٹےوھپٹےرکےروےدن ا۔۔۔

ب ڑپی دو الںیش اسری اہکین ات ریہ ںیھت۔
 
ی ر

ت

 اح ان ر

اےےاچاہےاورےاےکسےرگمےو ہےاسریےایتریےرکےان آٸےیھ۔ے
 

ڈن

ٹ  

ر ہ ان نماح وکٸےدوہٹپےڈ وی اح ےن زہم

رآ دےوہاےاھت۔  ا ناےٹکیجےےسے زبےالہیلےرپ مےیب

ر ہ یک نباڈی وک اایتحط ےس رپ م  ںی ٹیپل دن ا اھت و ہ ا نا 
م
اح ےن نبازو ےس دوہٹپ وھکل رک اح ڑلیک ہپ ڈاال اور زہ

 وخاشہ وپری رک راہ اھت۔

ر 
م
رابےوہےی گۓےو ہےاےسےالہیلےرپ مے ںیےنباہ

 

اےس اناھۓےو ہےلچےدن ا۔ےرگمےوادیےانےاحالتےخ
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ے آیت یھ۔

ت

 ی ی

ٹ 

ر ہ ان آد ٹیپل دی ا نا ٹکیج اےکس ھگ
م
اری اور زہ

ت

ا اح ےن اینپ ٹکیج ان

ت

 ےسیک ےل رک اجن

بےےڈلھےراہےاھتےوتےا ناے
ب
دو دن و ہ ا نا الش اناھۓے اتلےراہےاھتےاورےابےرسیت ےدنےاکےوسرجےح

ےےچنہپےی گٸ۔
ت

 میٹےاحےی

 الن ا ایگ ریہی 

ت

ار یھ۔ رھپ بک ےسیک اےس نبارڈر نمار ی ب

 

ر آ ھک اش
م
ر ہ یک اہشدت ہپ اہجی اںیہن رخف اھت وںیہ ہ

م
زہ

 ان ےیل یھب اےس ےچین ہن راھک اھت۔
م
  ھچ ہن اجاتن اھت اح ےن ای  پ

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

ےےچنہپے

ت

 اچنہپ دی ی گٸےیھ۔ےدلجےیہےہیےربخےوپر ےاگٶیےی
ت

ر ہ یک اہشدت یک ربخ رضخ اصحب ی
م
زہ

 یکچےیھےاسراےاگٶیےااھٹکےوہےاکچےاھت۔

ر ہ ان اابقتسل ان ےیل وھپولی ان اہر ےیل ڑھک  ےھت۔
م
 و ہ زہ

ےےآوسنےہنےاہبےنےدن اےےاھت۔ےاںیہنےرخفےاھتےاینپے امٸد ہےمگیبےاورےدناےمگیبےوکےرضخےاصحبےےےنےای 

ر ہےہپےرگمےاحےنباپےانےدلےاکےایکےرک ےتےوجےطبضےوھکےراہےاھت۔
م
 زہ

ر ہ وک اناھۓےوہۓےاوبمیسنلےےسےالکنےاےسےدھکیےرکےامٸد ہےمگیب طبض وھک یھٹیب۔ دنا مگیب اک یھب  ریہی زہم

ااسی یہ احل اھت تمسق ےن اںیہن المن ا یھب وت رھپ ای  اور اہشدت رپ۔ و ہ اھبٸےیکےاہشدتےےسےڈریتےںیھتے

 رگمےآجےایسےاھبٸےیکےیٹیبےیکےاہشدتےرپےوموجدےںیھت۔

ر ہےوکےرضخےاصحبےےانےاہںوھتیے ںیے
م
اوبتےانےاجبۓےزہ

ت

ریہی وک وت وکٸےوہشےہنےاھت۔ےاحےےنےن
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دن ا اھت اور وخد و ہ ڈےھ ایگ اھت۔ رضخ اصحب یٹیب وک اناھۓےڑھک ےےھتےاھبےجنےوکےایکے یلسےدےتیےاہرونے

ر ےرکےاںیہنےوحہلصےدن ا۔

ٹ

 اصحبےےےنےآےگےیب

اںیگن اح دقر ہتسخ احل ںیھت ہک لسغ دانی نکمم ہن اھت۔

ٹ

ر ہ یک ن
م
 زہ

ا اج راہ اھت۔ ر ہ یک اہبدری یک وہج ےس اےس وپر  وفیج ازعاز ان اسھت دانفن 
م
 زہ

 امتم آرسیفز رضخ اصحب اور امٸد ہےمگیبےوکےولیسٹےرکےرگاےےھت۔

رو اایپ وک ںیہک ہن ںیمہ وھچ ےڑ رک ہن اجٸںی۔ےاںیہنےاگجٸںیےہن۔  ریہی یب

ر آ ھک اےس دھکی رک اکش نبار یھ۔
م
 ونمر ہ رو ریہ یھ و ہ یسک ےس لھبنس ہن ریہ یھ ہ

 ونم اایپ یلچ ی گٸےںیہےابےںیہنےآٸںیےی۔

ر ہ وک وفیج ادناز  ںی ولیسٹ ایک اھت۔ اور 
م
ر ہ ان ادناز  ںی یہ  یلس د  راہ اھت۔ اح ےن زہ

م
ریہی ونمر ہ وک زہ

 تمسق ارکسا دی یھ۔

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

ےےوکےیھبےہنےوھبالےاھت۔ےو ہےاےکسےوخاوبیے
م
ےےپ ر ہےوکےای 

م
ریہی اچٸہنےواسپےآایگےاھت۔ےرگمےو ہےزہ

ر ہ رضخ۔۔۔
م
ر ہ یھ۔ دی زہ

م
  ںیےآےنےوایلےڑلیک اب ہنم وم ےڑ ہک رہچ ہ داھکیت یھ۔ و ہ زہ

ریہی ریما ہچب۔۔۔۔۔۔ دنا مگیب اےکس نماح آٸےںیھتےاممےآپےےنےاہکےاھتےہنےہکےنما ناتنےےسےآوکپے

ےےاچےیہ۔

ت

 اانپےاٹیبےحیحصےام
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رنبان رک دی۔ اح کلم 

ت

رنباین ےنیل ان اجبۓےاینپےیٹیبےر
ت

دےیھکی اح وخددار کلم ےن یسک اور کلم ان ےٹیب یک ر

ی اای ںیہ۔ رھپ اچگا و ہ 

ٹ

بی ی
پ
رنبان وہےن واےل اح ان اےنپ ےٹیب 

ت

رنباین ںیہن اجےیہ۔ اح ہپ ر

ت

وک آپ ان ےٹیب یک ر

ان۔۔۔۔

 

 وفیج وہی ن ا اعم ان

ان وت ںیہن و ہ اعم ےسیک وہ یتکس گا۔

 

ر ہ اعم ان
م
 رگم امم زہ

ر ہ رضخ ںیہن وہیت۔۔۔۔
م
ر ڑلیک زہ

م
ر ہ رضخ گا ہن۔ اور ہ

م
 زہ

ٹ

 
 و ہ وت دی آی

ر ہ اک اہک ہلمج وگاجن اھت اور اح ےن آںیھکن ومدن ںیل۔
م
 زہ

 متخ دش
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_________________________________ 

اول دنسپ آن ا وہاگ اینپ یتمیق

 

  ہ ےئجی را ے ےس ںیمہ ترور آاگادیم گا آپ وک ہی ن

 یف اامن اہلل 

 ری و  اہلل آپ ان ےیل یھبؤی  ںی ن اد رےیھکاانپ ایخل رےیھک اور ںیمہ اینپ داع

رام ے

 

 اعتیف اک اعمہلم ر

 آنیم

زرز

 

 ش
بلی می
پ

اول   

 

ر آف ن

 

ز

 

ی ن
ف

ری 

 

 رکی 
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