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 السالم علیکم!!!
د ہماری ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام ناولز اور موا

 مصنفہ / مصنف کے نام اور ٹائٹل سے محفوظ ہیں۔
فہ / ان تحریر کے رائٹس کریزی فینز  آف ناول اور مصن 

خص مصنف کے پاس محفوظ ہیں بغیر اجازت کوئی بھی ش

 ان تمام ناولز مواد کی نقل نہیں کر سکتا۔
، بالگ ل شدہ مواد پکڑے جانے کی صورت میں متعلقہ فردنق

مہ دار یا ویب سائیٹ کو درپیش آنے والے مسائل کا وہ خود ذ

 ہوگا۔
وٹ:ن  

 ہمیں اپنی ویب سائٹ کریزی فینز اوف ناول کے لئے

لکھاریوں کی ضرورت ہے اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ 

روانا اپنے ناول، افسانے، کالم، آرٹیکل اور شاعری شائع ک

کو  چاہتے ہیں تو اردو میں ٹائپ کرکے مندرجہ ذیل زریع

 استعمال کرتے ہوئے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔
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ائع انشاءہللا آپ کی تحریر دو دن کے اندر ویب سائٹ پر ش

 کر دی جائے گی۔
 تفصیالت کے لیے ان رابطوں کا انتخاب کیجیے۔

 
 

پبلیشرز   کریزی فینز آف ناول  
 
 
 

Email : crazyfansofnovel@gmail.com 

Facebook Page : fb.me/CrazyFansOfNovel 

Facebook Group : https://web.facebook.com/groups/292572831468911/ 

Website Url : https://crazyfansofnovel.com 

 

 شکریہ
 انتظامیہ کریزی فینز آف ناول!!!!!!
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 تم بھی نا
 از قلم

 رحیم راہی
 
 

 صبح کا سورج اپنے انداز میں نکل چکا تھا۔
 

کی  حمزہ بیٹا جلدی سے تیار ہو جا ناشتہ تیار ہے۔۔۔ حمزہ

 امی نے اونچی آواز میں کہا۔

 

 اوکے موم۔۔ حمزہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے۔

 

 رہی ہو۔۔۔ امی نے پھر سے اونچی نایاب تم ابھی بھی سو

 آواز میں کہا۔

 

ں کھول نہیں امی بس صرف آنکھیں بند ہے۔۔۔ نایاب نے آنکھی

 کر جواب دیا۔
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ی۔۔۔ اگر میں آئ تو آنکھیں بھی کھل جائے گی اور عقل بھ

 امی اس بار غصے میں تھی۔

 

ں۔۔۔ یہ دھمکی کسی اور کو دے میں کسی سے ڈرنے واال نہی

کے روم سے آواز آئی۔حمزہ کے پاپا   

 

تے اگلے لمحے میں پاپا آگے اور امی پیچھے روم سے بھاگ

 ہوئے ۔۔۔

 

دوڑتے  امی کے ہاتھ میں بیلن اور پاپا بےچارے بنا چپل کے

ہوئے اونچے اونچے آواز میں کہہ رہے تھے ۔۔۔اوے 

 کمبختوں اب جلدی اٹھ کر مجھے بچاؤ وارنہ آج میں اوپر

والی ہے۔۔اور تمہاری امی جیل جانے   
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 پاپا کے اس آواز میں بہت عم اور ڈر صاف صاف نظر آرہا

 تھا۔

 

ہیں۔۔۔ اوے پاپا ٹینشن نہ لو صرف سر توڑے گی اور کچھ ن

 حمزہ نے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔

 

دا ارے ناالئق سر ہے سر کوئی چپل نہیں جو دوبارہ خری

را۔۔۔گجائے گا۔۔۔ پاپا یہ کہتے ہوئے سامنے کرسی پر جا   

 

ٹوپ ایک تو پاپا جی لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اوپر سے نون س

 بیلن پاپا جی کے سر پر پڑ رہا تھا۔

 

 اوے مار ڈاال ہاے مار ڈاال اوفففففف۔۔۔۔ پاپا جی چیختے

 چالتے ہوئے۔
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ہے کہ  نا پاپا غلط گاہ رہے ہو گانا ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا

اندر سے بولی۔ مار ڈاال ہللا مار ڈاال۔۔۔ نایاب کمبل کے  

 

ری بےوقوف میں گاہ نہیں رہا مجھ پر حملہ ہوا ہے اور یہ می

لگے۔ فریاد ہے۔۔۔ پاپا جی ہمت کرکے پھر اٹھے اور بھاگنے  

 

  ارے پاگل چل چل نہیں تو آج پاپا بہت مار کھانے والے

 ہیں۔۔۔ حمزہ نے نایاب سے کہا۔

 

ہ وہ ک ارے امی آپکو پتا نہیں پاپا کل ہم سے کہہ رہے تھے

 آپکو شاپنگ کے لئے لے جائے گے۔

 حمزہ نے چاالکی سے کہا۔

 

ے ایک پل پہلے امی دوڑ رہی تھی مگر حمزہ کی بات سنت

 ہی اگلے پل روک گئ۔۔۔۔
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ھا اوے نہیں حمزہ جھوٹ بول رہا ہے شاپنگ کرانے سے اچ

ے تم مجھے مارو۔۔۔۔ حمزہ کے پاپا سر پر دونوں ہاتھ رکھت

 ہوئے بوال۔

 

اپا پر نسان ہے آپ یہ کہتے ہوئے امی نے بیلن پارے کیسا ا

ئے اور بیلن پھینکا مگر پاپا بہت ہوشیار تھے وہ نیچے بیٹھ گ

 جاکر حمزہ کے سر پر لگا۔

 بیلن لگتے ہی حمزہ زمین پر گرا

ہوئے تھے۔۔ ۓدراصل یہ سب پاگل خانے سے آ  

سال گزار  5صرف پاپا ٹھیک تھے باقی سب پاگل خانے میں 

تھے۔ ۓکر آ  

 

ل میں حمزہ سکول کے لیے گھر سے نکل چکا تھا مگر سکو

ھے۔سب اسکے پاگل پاگل سوالوں سے بہت زیادہ تنگ ت  

 

 انکم سر۔ حمزہ کالس میں داخل ہوتے ہوئے۔
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 انکم نہیں میں آئ کم ان بےوقوف۔ سر جی غصے سے۔

 

کا  سر بات دل میں اتر جانی چاہیے الفاظ تو صرف کہنے

ے ٹوپی اتارتے ہوئے کہا۔ذریعہ ہے۔ حمزہ نے سر س  

 

ہیں جاؤ اب تمہارے ساتھ وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ ن

 بیٹھ جاؤ۔

 

ں او میں نکال او گاڑی لے کے او سڑک پر ایک موڑ آیا می

ی اوتے دل ۔۔۔۔ اس سے پہلے کہ حمزہ گانا پورا کرتا سر ج

ال دی۔نے پیچھے سے ایسا تھپڑ مارا کے حمزہ کو نانی یاد د  

 

والے حمزہ پر ہنس رہے تھے۔ سب کالس  
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 چپ کوئی بھی نہیں ہنسے گا۔ سر جی غصے سے۔

 

 میں نے جو کل پڑھایا تھا وہ کس کس کو یاد ہے؟

 

یونکہ حمزہ کا ہاتھ کھڑا دیکھ کر سر جی کے ہوش اڑ گئے ک

ہیں ایک تو حمزہ اول درجے کا پاگل اوپر سے وہ کل ایا ہی ن

 تھا۔

 

ان کب کہ اکبر بادشاہ ہندوستحمزہ اٹھو اور ان سب کو بتاؤ 

 ایا تھا؟

 

بجے۔ حمزہ نے بنا سوچے سمجھے  12سر جی رات کے 

 جواب دیا۔

 

 بےوقوف عقل کہا چھوڑ آئے ہو۔ سر جی غصے سے۔
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ستے اپکو کیوں بتاؤ اپ جاکر چوری کر لوگے۔ حمزہ نے ہن

 ہوئے کہا۔

 

ے اچھا چھوڑ یہ بتا اکبر بادشاہ نے ہندوستان آکر سب س

کیا؟ پہلے کیا  

 

تا سر دراصل میں رات کو جلدی سوتا ہوں اسی لئے مجھے پ

 نہیں چال کہ اس نے کیا کیا تھا۔

 

 ایک لگاؤں کان کے نیچے تو پتا چل جائے گا۔

 

 کالس میں ہر طرف ہنسنے کی آوازیں تھی۔

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Tum Bhi Nah | By Rahim Rahi (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e1
2

 

Page | 12 

ر مت اچھا یہ بتاؤ کہ یہ الفاظ کس کے تھے: اج کا کام کل پ

 چھوڑو:؟

 

 ۔ بہت معصومیت سے حمزہ نےسر یہ الفاظ پاپا کے ہے

 جواب دیا۔

 

۔ارے ناالئق یہ قائد اعظم نے کہا تھا۔ سر جی غصے سے  

 

ظم نے میں نے تو پاپا سے سنے تھے یہ الفاظ شاید قائد اع

حمزہ  پاپا کے کان میں کہیں ہو یہ الفاظ۔ کچھ دیر سوچ کر

 نے جواب دیا۔

 

 کالس کا ہر بچہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔

 

جاؤ ناالئق ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہو۔ بیٹھ  
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 سر پکا ناااا؟ حمزہ نے بھولی سی شکل بنا کر کہا۔

 

ہ نہیں تو کیا قائد اعظم سے لکھ کر الؤ؟۔ سر جی اور غص

 ہوئے۔

 

 سر جی اپ غصے میں بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ حمزہ نے

 ہنستے ہوئے کہا۔

 

 پتا نہیں کہاں سے سیکھ کر آتے ہو۔

پاگل  تھے مگر انکے ۓاب کے لیے رشتے آہزار مرتبہ نای

 پن نے سب کو واپسی کا راستہ دکھا دیا۔

 

 اج پھر ایک رشتہ آنے واال تھا۔
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مر بھر سنو نایاب بیٹا آج کا رشتہ ہاتھ سے گیا نا تو پھر ع

 ایسی ہی رہنا ۔ امی نے نایاب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔

 

توڑ  تہتو امی میں کیا کروں ؟ وہ لوگ میری باتوں سے رش

 دیتے ہیں۔ نایاب نے امرود کے دانے گنتے ہوئے کہا۔

 

مزید  وہ کچھ بھی کہے تم بس چپ چاپ بیٹھی رہنا۔ امی نے

 سمجھاتے ہوئے کہا۔

 

ولی امی امی اکبر بادشاہ ہندوستان کب ایا تھا؟ حمزہ نے بھ

 سی شکل بنا کر پوچھا۔

 

امی ھی۔ بیٹا مجھے کیا پتا میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی ت

 نے سوچ کر حمزہ کو جواب دیا۔
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وں کو اتنے میں باہر گیٹ پر دستک ہوا۔ حمزہ باہر آکر مہمان

 اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔

 

 انکل اپ اکبر بادشاہ ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔

 

جواب  نہیں بیٹا ہم رشتے والے ہیں۔ انکل نے حیران ہو کر

 دیا۔

 

ا۔؟ حمزہ نے پوچھاوو اچھا اچھا۔ تو بتاؤ میں کیا مدد کروں  

 

 تم شیراز کے بیٹے ہو؟

 

ا۔نہیں وہ میرا باپ ہے۔ حمزہ نے اپنا کان کھینچ کر کہ  

 

 ہاں وہی نا کہ تم شیراز کے بیٹے ہو۔ مہمان
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ر آجائے پتا نہیں میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں اج جب گھ

 گے تو ان سے پوچھ کر اپ کو بتا دونگا۔

 

یں؟اچھا بیٹا کیا ہم اندر آسکتے ہ  

 

و ہاں ہاں ہمارا گھر بہت بڑا ہے پورا شہر آسکتا ہے اپ ت

 صرف دو لوگ ہے۔

 

ی۔ مہمانوں نے بڑی کوشش کے بعد گھر میں انٹری لے ل

ر کی کچھ دیر بعد مہمانوں نے لڑکی دیکھنے کی خواہش ظاہ

نے جس پر نایاب نے چائے ال کر سب کو سالم کیا اور سام

 ق وہ مہمانوں کےبیٹھ گئی مگر امی کے حکم کے مطاب

ی۔سوالوں پر صرف سر ہالتے ہوئے ہاں نا میں جواب دیت  
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کر رہی  بیٹا کچھ کہو نا تم بات کیوں صرف سر ہالتے ہوئے

 ہو ۔ مہمان۔

 

ت نایاب نے ماں کی طرف دیکھا تو امی نے باتوں کی اجاز

 دے دی۔

 

 اچھا انٹی آپکے کتنے بیٹے ہیں؟ نایاب۔

یں کیوں؟ہ ۓبیٹا ہللا نے چار بیٹے دی  

 

ے وہ۔اس لئے نا کہ جب ایک مر جائے گا تو میں دوسرے س

سرے شادی کر لونگی اور جب دوسرا بھی مر جائے گا تو تی

 سے شادی کر لونگی اور جب تیسرا۔۔۔

 

ے نایاب کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ مہمانوں ن

ے چائے کا کپ نیچے رکھا اور انکار کرتے ہوئے وہاں س

۔ۓگ  
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نیہ میرے بیٹوں کو ماس کر ہی دم لے گی۔ مہما چلو چلو  

ے ارے انٹی سنو نا انٹی۔ نایاب مہمانوں کے پیچھے درواز

 تک دوڑ کر چلی گئی۔

 

تیرا  ارے تم میں ایسا ہے کیا جو میں اپنے بیٹے کے لیے

 ہاتھ مانگ لوں ۔ انٹی غصے سے۔

 

کو  انٹی میں منہ سے چوہے بھی پکڑ لیتی ہوں اور کتے

۔ۓکتی ہوں۔ نایاب نے اپنے کارنامے بتاکاٹ بھی س  

 

روازے تو گھر بیٹھ کر یہی کرتی رہنا پاگل لڑکی۔ مہمان د

 سے باہر ہو گئے۔

 

نا گاہ یہ لڑکی پاگل ہے پاگل ہے۔ حمزہ روم سے نکل کر گا

 رہا تھا۔
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 امی نے غصے سے چائے کا کپ اٹھایا اور حمزہ کی طرف

 پھینکا جو حمزہ کے ناک پر جا لگا۔

 

تے ہ گھر سے اکبر بادشاہ کے تالش میں نکال اور راسحمز

ے کہ میں ہر اتا جاتا شخص سے پوچھتا کہ کیا اسکو پتہ ہ

سے  اکبر بادشاہ ہندوستان کب ایا تھا ؟ اور اس نے آکر سب

ے تھے۔پہلے کیا کیا تھا ؟ مگر سب اس پر ہنس کر گزر جات  

 

ں ایوں چلتے چلتے حمزہ ایک شادی ہال میں پہنچ گیا جہ

ائدہ سب لوگ کھانا کھا کر رہے تھے حمزہ نے موقع سے ف

نے گیا۔اٹھا کر کھانا کھا لیا اور سٹیج پر دولہا دولہن سے مل  

 

انکل شادی مبارک ہو۔ حمزہ ۓہا  

 

 تینکس ۔اپ نے کھانا کھا لیا؟۔ دولہا
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 جی جی پیٹ بھر کر۔ حمزہ ہنستے ہوئے۔

 

 ویسے اپ ہے کون؟ دولہا

 

مزہمیں پاپا کا بیٹا۔ ح  

 

ہیں جانتا۔ ہاں لیکن رشتہ کیا ہے اپکا کیونکہ میں تو آپکو ن

 دولہا حیران ہو کر۔

 

 ارے انکل میں اپکے چاچا کے ماسی کے کزن کے ماموں

 کے نانی کا پوتا ہوں۔ حمزہ پٹ پٹ بولنے لگا۔

 

 ماموں چاچا نانی کزن۔ دولہا حساب کرتے ہوئے۔
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ادی ج آپکی شارے انکل چھوڑو کس معاملے میں الجھ گئے ا

  ہے ناچو ۔ حمزہ

 

 دولہا حمزہ کو بہت دیر سے حیران حیران دیکھ رہا تھا۔

 

ہاچھا انکل اپکی دولہن دو دن کے لئے مجھے دےدو نا۔ حمز  

 

 منہ نا توڑ دوں ؟ دولہا غصے سے

 

 چلو چلو ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کردوں۔ حمزہ

 

گے۔ دولہا ۓکیوں ہم کیوں پولیس کے پاس جا  

 

وں کہ پولیس یہاں نہیں آسکتی نا۔ حمزہکی  
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 پولیس کیوں یہاں آئیگی یار۔ دولہا غصے سے الل ہوا

 

ا کریں ارے کیسے انسان ہے آپ پولیس اب اپنی ڈیوٹی بھی ن

 ۔ حمزہ بھی غصے سے۔

 

ی بات ارے یار میں نے کب روکا ہے پولیس کو اور پولیس ک

 اپ نے بھیج میں کیوں الئی؟ دولہا کنفیوز۔

 

ں۔۔ میری ناک توڑ دی اور میں پولیس کو بھی نا بتاؤ ارے

 حمزہ

 

 ارے یار کہاں توڑی ہے میں نے؟ دولہا بہت پریشان۔

 

 اوو اچھا اچھا مجھے کیا پتا تھا کہ ناک توڑی کہ نہیں۔
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 دماغ خراب ہے تمہارا نکلو یہاں سے۔ دولہا۔

 

ھا ؟اچھا انکل یہ تو بتاؤ اکبر بادشاہ ہندوستان کب ایا ت  

 

ے ری تو۔۔۔ دولہا حمزہ کے پیچھے پیچھے شادی ہال ستی

 باہر بھاگ کر آیا۔

 

تا اور تیز بھاگو انکل میں تو سکول میں رننگ میں اول ا

 ہوں۔

 حمزہ بھاگتے بھاگتے گھر پہنچ گیا۔

 

 امی مینں فرسٹ آیا۔ حمزہ خوشی سے۔

 

 او اچھا بیٹا کس چیز میں۔ امی حیران۔
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یتے ہوئے۔دوڑ میں۔ حمزہ تیز تیز سانس ل  

 

 تو کوئی انعام مال؟۔ امی نے پوچھا۔

 

۔ حمزہنہیں امی میں انکل سے بھاگ آیا کوئی ریس نہیں تھا  

 

ا امی نے غصے سے چپل اتارا اور حمزہ کی طرف پھینک

ر سے حمزہ چاالکی سے نیچے بیٹھ گیا اور چپل اسکے اوپ

اکر گزر کر پیچھے پاپا جی نماز سے آرہا تھا چپل سیدھا ج

جی کے سر پر لگا۔پاپا   

 

و۔ پاپا یا ہللا اٹھا لے اٹھا لے۔۔۔۔۔ مجھے نہیں ان پاگل مخلوق ک

 جی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے۔

 

 ارے اپ تو برا مان گئے یہ تو پیار سے مارا تھا۔ امی جی

 خود کو بچاتے ہوئے۔
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اپ  اچھا پھر او میں آپکی ناک توڑ دوں کیونکہ مجھے بھی

ے۔پاپا جی سر پر ہاتھ رکھے ہوئے بول پر پیار آرہا ہے۔  

 

ے اور ہاں پیار دونوں طرف برابر ہونا چاہیے پاپا چپل اٹھا ل

 دے مارے امی کے سر پر۔ حمزہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے

 ہوئے کہا۔

 

ل اتارتے جی میرے بیٹے بلکل ٹھیک کہا تم نے۔ پاپا جی چپ

 ہوئے۔

 

می ڑ دونگی۔ اارے خبردار جو چپل اتارا میں اپکی ٹانگ تو

 اگے بڑھ گئی۔

 

ہوئے۔ نہیں بیگم میں نے کچھ نہیں کہا۔ پاپا میدان چھوڑتے  
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میں نے  کیوں کچھ نہیں کہا اپنے بیٹے کے بات کو ٹھیک

 کہا؟ امی جی آنکھیں نکال کر۔

 

ا۔ پاپا وہ تو جو کہا حمزہ نے کہا میں نے تو صرف ٹھیک کہ

 جی چاالکی سے۔

 

 ے پاپا کو۔ حمزہ کو ہاتھ سےادھر آؤ حمزہ کیا کہا تم ن

 کھینچتے ہوئے امی بولی۔

 

نہیں  امی میں تو بچہ ہوں مگر پاپا کو میری بات سے اتفاق

 کرنا چاہیے تھا۔ حمزہ خود کو بچاتے ہوئے۔

 ہاں یہ بھی ٹھیک ہے سنو جی اپ کیوں اسکے بات سے

 اتفاق کر رہے تھے؟ امی پاپا سے

 

پاپا  ایک کام کرو نا۔ اچھا سنو چھوڑو یہ بات اور میرے لئے

 اب میٹھی باتوں سے کام چال رہے تھے۔
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ا سر ارے کتنے پیار سے کہا اپ اگر ایسا کہو گے تو میر

لیوں بھی حاضر ہے آپکے لئے۔ امی جی دوپٹہ منہ اپنے انگ

 میں لیتے ہوئے۔

 

ا روب ارے اپکے سر کا میں کیا کروں ؟ اچار ڈالوں کیا؟ پاپ

 ڈالتے ہوئے۔

 

میرا مطلب جان بھی قربان ہے۔ امی جی  ارے نہیں جی

 شرماتے ہوئے۔

 

ئے نا میں کوئی شاہ رخ خان ہوں نا اپ کترینہ کیف اسی ل

 فلمی باتیں بند کرو۔ پاپا جی۔

 

  ہاے جی میں کرنتینہ سے کم بھی نہیں۔ امی جی
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 کرنتینہ نہیں کترینہ۔ پاپا جی۔

 

ں می ارے کاٹ کاٹ ۔۔ پاپا میں ایک سوال ماروں؟ حمزہ بھیج

 بولتے ہوئے۔

 

 بیٹا سوال مارا نہیں جاتا پوچھا جاتا ہے۔ پاپا۔

 

 ہاں ہاں وہی۔ حمزہ

 

 اچھا پوچھ کیا پوچھنا ہے؟

 

تھے؟ ۓاکبر بادشاہ ہندوستان کب آ  

 

ر دوبارہ بیٹا کسی دن میں نے تمہیں اٹھا اٹھا کے مارنا ہے اگ

 یہ پوچھا۔ پاپا غصے سے
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جھے ا نہیں سکتے تو مارے پاپا امی کا فون چارجر سے اٹھ

 کیسے اٹھاوگے۔ حمزہ ہنستے ہوئے۔

 

کھا اور دیکھا یہ ہے اپکا بیٹا۔ پاپا نے امی کو غصے سے دی

 حمزہ کے پیچھے بھاگے۔

حمزہ اور اسکی پوری فیملی سعودی عرب جا رہے تھے 

۔کیونکہ پاپا جی کو کمپنی ٹوور پر بھیج رہی تھی  

۔ئے تھےسب نے سامان پیک کر کے ایرپورٹ پہنچ گ  

 

ارے ارے وہ دیکھوں ہمارا جہاز جا رہا ہے پاپا اسے ہاتھ 

ہال کر روکے نا۔۔ حمزہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے 

 ہوئے۔

 

۔ پاپاگاۓبیوقوف یہ ہمارا نہیں ہم ابھی جا  
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وکتے ارے حمزہ تمہیں پتہ نہیں جہاز کو ہاتھ ہال کر نہیں ر

 بلکہ روک کے ہاتھ ہالتے ہیں۔ امی

 

اور پاگل۔ پاپا لو سنو ایک  

 

 کیا کہا۔۔۔ امی غصے سے۔

 

 کچھ نہیں بیگم۔ پاپا

 

اب پاپا پاپا نیچے سے ہٹ جاؤ اوپر جہاز گزر رہا ہے۔ نای

 اوپر دیکھتے ہوئے۔

 

 ارے نہیں بیٹا گزرنے دو کچھ نہیں ہوتا۔ پاپا
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اور  ارے واہ میرا پاپا سوپر مین ہے اتنا بڑا جہاز گزر گیا

وا۔ حمزہ ہنستے ہوئے۔پاپا کو کچھ بھی نہیں ہ  

 

ہوئے۔ بیٹا سائڈ ہو جا ۔ ایک انکل سامان کی ٹرالی لے جاتے  

 

از انکل چڑھا دو مجھ پر کچھ نہیں ہوگا ابھی ابھی اوپر جہ

 گزر گیا کچھ نہیں ہوا۔ حمزہ

 

یا ارے گدھے ادھر آؤ ابھی کچال کے چال جائے گا تو پھر ک

 کرو گے۔ پاپا غصے سے۔

 

ہ مسافر جہاز کے طرف چلے۔اتنے میں اعالن ہوا ک  

 

ی۔جہاز میں چھڑتے ہی حمزہ اور نایاب کی لڑائی شروع ہوئ  
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 ارے وینڈو سیٹ پر میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ نایاب

 

ہ نیچے نہیں نہیں مجھے سفر میں الٹی اتی ہے تو میں شیش

 کر کے باہر الٹی کرونگا۔ حمزہ۔

 

 یا ہللا یہ کیسی اوالد دی ہے۔ پاپا جی غصے سے۔

 

یں۔ امی یسی مطلب کیا ایسی ہے جیسے دیکھائی دے رہی ہک

 جی۔

 

 تم تو چھپ ہو جاؤ پلیز!۔ پاپا

 

ھنے دو اچھا بیٹا اس طرف سے حمزہ کو شیشے کے پاس بیٹ

 واپسی پر تم بیٹھ جانا۔
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 پاپا۔نے دونوں کو اس بات پر راضی کر لیا۔

 

 چہاز اڑانے لگا۔

 

ن سمان میں وکیسا بے وقوف ڈرائیور ہے پاپا دیکھو نا آ

 ویلنگ کر رہا ہے۔ حمزہ

 

ا نا۔ پاپاہاں نا بیٹا ہر کوئی تمہارے جیسے عقل واال نہیں ہوت  

 

ادلوں میں پاپا یہ دیکھو بادل ہے یہ شیشہ نیچے کرو نا میں ب

 بارش دیکھنا چاہتا ہوں۔ حمزہ

 

نگا اب اگر ایک بات اور کی تو یہاں سے نیچے پھینک دو

ے سے۔چھپ چھپ! پاپا جی شدید غص  
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 کچھ دیر حمزہ چھپ رہا مگر پھر بولنے لگا۔

 

ی پاپا مجھے چائے پینی ہے ڈرائیور سے کہو نا کہ کس

 اچھے ہوٹل کے سامنے روک لے۔

 

از ہے یہ تم اپنے باپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھے ہو یہ جہ

 بےوقوف۔ پاپا

 

حمزہ جہاز کے شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا اور بہت 

 گہرے سوچ میں تھا۔

 

سے  پاپا کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوا کہ حمزہ اتنے دیر

 باہر اسا کیا دیکھ رہا ہے۔

 

 بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Tum Bhi Nah | By Rahim Rahi (Compleat 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 

 

 پاپا بہت گہرے سوچ میں ہوں۔

 

 اور وہ سوچ کیا ہے؟

 

ا اور نا پاپا یہ سوچ رہا ہوں کہ جہاز تو اپنے بازو نہیں ہال رہ

اڑ رہا  ےہی یہ پرندے کی طرح پر ہال رہا ہے تو پھر یہ کیس

 ہے؟

 

 بیٹا یہ ایک ہوائی گاڑی ہے پرندہ نہیں۔

 

شکر ہے پاپا ہم سعودی عرب جا رہے ہیں کچھ دن تو 

 اسکول سے آرام مل جائے گا۔

 

 کیوں بیٹا؟
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 بس پاپا مجھے سکول اچھا نہیں لگتا۔

 

 لیکن کیوں؟

 

کبھی  انگریزی کا استاد کبھی کہتا ہے آئ کا مطلب میں اور

ئ میں ب میں ہیں اسے خود پتا نہیں کے آکہتا ہے می کا مطل

 کو کہتے ہیں یا می۔

 

 ارے بیٹا وہ تو زبان ہی ایسی ہے نا۔

 

اردو واال  تو پاپا چلو مان لیا کہ انگریزی ایسی زبان ہے لیکن

یں استاد نے مجھے کہا نمک کے کام پر مضمون لکھو تو م

ستاد نے  لکھ لیا کہ نمک کے کان دو ہوتے ہیں یہ صرف ا

ہ ہر بات دیکھتے ہیں اسکے کان بہت تیز ہوتے ہیں اور یکو 

ہ غور سے سنتے ہیں تو استاد نے مجھے بہت مارا کہا ک
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۔ پھر کان نمک کے پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں سے نمک اتا ہے

وگا تو ایک دن استاد نے کہا کان کھول کر سن لو کل ٹیسٹ ہ

اس  یدامیں نے کہا کہ سر جی پاپا نے ابھی تک کان نہیں خر

ھر مارا۔لئے ٹیسٹ کچھ دن بعد لےلے۔ تو استاد نے مجھے پ  

 

و اور ہاہاہاہا بیٹا بہت سے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں ارد

 انگلش میں اسی لئے تم کنفیوز ہو۔

 

ہوتے  چلو پاپا مان لیا اردو اور انگلش میں ایک جیسے الفاظ

یٹ کسے ہیں مگر ایک دن سائنس کے استاد نے کہا کہ بتاؤ ف

تے ہیں؟کہ  

ہا کہ فیٹ میں نے اپنا شرٹ اوپر کیا اور اپنا پیٹ دیکھا کر ک

 اسے کہتے ہیں لیکن اس نے مجھے پھر بھی مارا۔

 

ائنس میں ارے بےوقوف وہ فیٹ کا کہہ رہا تھا پیٹ کا نہیں س

 فیٹ چربی کو کہتے ہیں۔
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نام  مجھے سکول پسند نہیں جب یہ لوگ الگ الگ ۓایسی ل

میں پڑھاتے کیوں ہے؟نہیں رکھ سکتے تو ہ   

 

 چلو ٹھیک ہے۔

 

ہا ہوں اور نہیں پاپا کیسے ٹھیک ہے میں سکول کو برا کہہ ر

 اپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے

 

 ارے بھائی مجھے معاف کردے نہیں سننا میں نے۔۔۔۔

 

 تو پھر۔

 

ے کچھ نہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ میرا سر ٹوٹ جائے میں ن

 کیوں پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہو۔
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ہ امی توڑ دیگی پایا۔۔۔و  

 

 چھپ بدتمیز۔

ے شکر ہے پاپا رش نہیں ہے ہم جلدی پہنچ گئے۔ جہاز س

 نیچے اترتے ہوئے حمزہ نے کہا۔

 

اپابیوقوف یہ کوئی الہور کا انارکلی بازار نہیں ہے۔ پ  

 

ے عربی ٹکسی میں بیٹھ کر ہوٹل جاتے ہوئے ڈرائیور پاپا س

ے ر سے حیرانی کمیں بات کر رہا تھا جسکو حمزہ بہت دی

 ساتھ دیکھ رہا تھا۔

 

 پاپا اپ حافظ ہو؟ حمزہ
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وچھ رہے نہیں بیٹا اتنی اچھی قسمت کہاں ؟ لیکن اپ کیوں پ

 ہو ؟ پاپا

 

ے اور اب کہہ رہ ۓاپ اس ڈرائیور کو پورا قرآن سنا کر آگ

 ہیں کہ میں حافظ نہیں ہوں۔ حمزہ

 

ہ بیگم یہ اپنے بیٹے کو اپ ہی سمجھاو ورنہ اس کے ی

ا۔ پاپابیوقوف سواالت سے تنگ آکر میں اسکو بہت ماروں گ  

 

ارہ سنا کیوں جی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں اپ تو تیسواں پ

وئے۔ڈرائیور کو۔ امی بیڈ پر لیٹ کر ارام کرتے ہ ۓکر آگ  

 

ے سے ارے میں کس پاگل فیملی میں گھس گیا ہوں۔ پاپا غص

 باہر گئے۔
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رے پرانی ہوں اور میجگہ نئی ہے مگر یاد رکھیں میں وہی 

 ہاتھ بھی۔ امی دھمکی دیتے ہوئے۔

 

 نایاب کیا تم نے میرے جرابیں دیکھے ہیں؟ حمزہ

 

 مجھے کیا معلوم دیکھو بیگ میں ہونگے۔ نایاب

 

اں حمزہ نے جلدی جلدی بیگ کھوال اور سب چیزیں یہاں وہ

 پھینک کر اپنے جرابیں دیکھنے لگا۔

 

کھا کہ حمزہ سارا امی کی نظر جب حمزہ پر پڑی اور دی

ک رہا سامان یہاں وہاں اپنے جرابیں دیکھنے کے لیے پھین

ا ۔ ارے ہے تو ایک مظبوط چپل حمزہ کی پھینکتے ہوئے کہ

کس کو  کمبخت جرابیں تو پہنے ہوئے ہیں تم نے تو اب اندر

 تالش کر رہے ہو اپنے باپ کو؟
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ر جا اس سے پہلے کہ حمزہ پیچھے مڑتا چپل اسکے کان پ

 لگا۔

 

التا ہے ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا لیکن اسے کون یاد د

 امی۔ حمزہ۔

 

ہوئے۔ میں ایسے یاد دالتی ہوں اور کون۔ امی آنکھیں نکالتے  

 

۔ہاہاہاہاہاہاہا تم بھی نا حمزہ۔ نایاب حمزہ پر ہنس رہی تھی  

  

 ہی ہی ہی ہی بہت ہنسی آرہی ہے تمہیں۔ حمزہ نایاب پر

 غصہ نکالتے ہوئے۔

 

مزہ خبردار جو میری بیٹی پر غصہ نکاال۔ امیح  
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ے ڈاؤن ہاں ہاں یہ تو اپکی بیٹی ہے اور میں تو پلے سٹور س

  لوڈ کیا گیا ہوں۔ حمزہ

 

 وہ جب آپکے پاپا آجائے گے تو پوچھ لینا۔ امی۔ 

 

ٹے ہو عجیب بات ہے پاپا کہتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے بی

ائیں میں مجھے بت امی کہتی ہے پاپا کے بیٹے ہو ارے کوئی

 کہاں سے ایا ہوں؟

پاپا امی حمزہ اور نایاب سعودی عرب میں باہر گھومنے 

 نکلے۔

 

را سب لوگ احتیاط سے چلو یہ پاکستان نہیں اور ہاں کچ

ب کو بلکل نہیں پھینکنا وارنہ جیل ہو سکتی ہے۔ پاپا س

 سمجھاتے ہوئے۔

 

 واو یہاں کے جیل کتنے اچھے ہونگے نا۔ نایاب
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ں پاپا چلو نا وہاں جاتے ہیں۔ حمزہہاں ہا  

 

مجھنا افففففف تم لوگوں کو سمجھانا اور تم لوگوں کو س

ں جو مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، یہ جیل ہے برج حلیفہ نہی

۔ پاپاۓاور آ ۓگ  

 

ں نے وہ تو ٹھیک ہے لیکن پاپا اپ نے ڈائالگ غلط بوال می

ا تھا ڈون کہا بھی تھا کہ پاپا فلم غور سے دیکھے۔ ڈائالگ ایس

 کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ حمزہ

 

ہے۔  ہاں ہاں حمزہ نے ٹھیک کہا میں نے بھی ڈون فلم دیکھی

 امی

 

ں ایا ارے چھپ کیا ٹھیک کہا؟ میں یہاں شوٹنگ کرنے نہی

 بیوقوف مخلوق۔ پاپا غصے سے۔
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 لو جی کر لو گل۔۔۔۔۔ ہم نے کب کہا اپ شاہ رخ خان ہے؟ امی

 

اں سے درمیان میں آیا؟ پاپااب شاہ رخ خان کہ  

 

 تو ڈون فلم اپکے ابا کی ہے؟ امی جی آنکھیں نکال کر

 

ادیکھوں ابا پر نہیں جانا وہ بہت اچھا سنگر تھے۔ پاپ  

 

ھروم اسے سنگر نہیں باتھروم سنگر کہتے ہیں اور وہ بات

اپا کو ایک سنگنگ تو میرا بیٹا بھی کر لیتا ہے۔بیٹا سناو پ

 رومینٹک گانا۔ امی

 

ور الال الال لوری دودھ کی کٹوری کٹوری میں ایک دھاگہ چ

 دم دبا کر بھاگا۔ حمزہ ناک میں گنگناتے ہوئے۔
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 ارے یہ رومینٹک تو نہیں ہے؟ پاپا

 

 ہاں تو چھور کے پاس دم بھی تو نہیں ہے اپ نے اس پر

 اعتراز کیوں نہیں کیا۔ حمزہ

 

 ارے رے رے رے رے میری قسمت۔۔۔ پاپا

 

ہو قسمت کو؟ امی ۓھول آکیوں جی کہی ب  

 

 ہاں ہاں ہاں۔ مجھے پاگل کرکے چھوڑوگے ۔۔۔ پاپا

 

 نا جی چھوڑ کر پاگل کر دینگے۔ امی

ایاب زمین امی پاپا کے باتیں ابھی حتم ہی نہیں ہوئی تھی کہ ن

 پر گر گئی۔
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 کیا ہوا اب تمہیں؟ پاپا

 

کو دیکھ پاپا یہ بلڈنگ اتنے لمبے کیوں بنائے ہیں انسان اس

نیچے گر جاتا ہے۔ نایاب اٹھ کر۔کر   

 

 تب ہی تو میں نے نہیں دیکھا۔۔۔ حمزہ

 

 ارے چھپ۔۔۔ بلڈنگ کو ایک دم پاس سے دیکھوں گے تو

 گروگے نااااااا۔پاپا

 

سے  ہاں پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں چلو واپس جاکر پاکستان

 دیکھ لینگے۔ حمزہ

 بیڑا غرق ہو میرا جو تم لوگوں کو ساتھ الیا۔ پاپا
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اگل کون اتا اپکے ساتھ، صرف ہم ہی تو ہے جو اپکے پ اور

 پن پر صبر کر رہے ہیں۔ امی

 

واہ رے واہ میرے قسمت اب یہ مخلوق مجھے پاگل کہہ 

ہوئے  ۓسال پہلے پاگل خانے سے آ 5رہے ہیں جو خود 

 ہیں۔ پاپا

 

ھی امی پاپا کے درمیان بات چیت اتنی تیزی سے چل رہی ت

تے لیس نے سن لیا اور وہ دوڑکہ پاس ایک مارکیٹ میں پو

۔ۓہوئے آ  

و ہٹلر پولیس نے لڑائی کی وجہ پوچھی تو حمزہ نے کہا یہ ج

ے نا ہے یہ میری ماں ہے اور یہ جو نیوٹن کا بھائی صاحب ہ

 یہ میرے پاپا ہے۔

 

ر پاپا پولیس نے انکوں اپنے ہوٹل جا کر لڑنے کا کہا جس پ

ہت کرتے ہیں بنے کہا چلو اج گھر جا کر یہ معاملہ حل ہی 

 ہوا ۔۔۔
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گاڑی  ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے سب

 میں خاموش بیٹھے تھے کہ اچانک حمزہ بولنے لگا۔

 

پاپا اور امی! گھر جاکر  تین راؤنڈ ہونگے جو دو راؤنڈ 

 جیتے گا وہ وینر۔

 

اپاکمبخت ہم کوئی بکسنگ چیمپئن نہیں کھیل رہے۔پ  

 

می نے ہونگے تو اپکو فائدہ ہے نا اتو پاپا لڑائی میں رولز 

 تو دو تھپڑ مار کر سوری بولوانا ہے۔ حمزہ

 

 اج دیکھ لینا میں بھی کسی سے کم نہیں ۔ پاپا
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ے کم ہاں ہاں ہمیشہ سے یہی سنتے ارہے ہے کہ اپ کسی س

 نہیں مگر پھر اپکے منہ سے سوری نکل جاتا ہے۔ حمزہ

 

 تو اپکی ماں ہٹلر ہے اس سے کون لڑے۔ پاپا

 

 باتیں چلتی رہی اور ہوٹل آگیا۔

اور  امی جلدی سے نیچے اتر گئی اور کمرے میں چلی گئی

ں قتل ساتھ ہی ساتھ میں کہہ رہی تھی کی اج تو میرے ہاتھو

 ہونے ہی واال ہے۔

 

 پاپا یہ سن کر کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔

 

 پاپا ال دی بیسٹ۔ نایاب
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ہی یسٹ کہہ رہاں میں  کشمیر لڑنے جا رہا ہوں جو ال دی ب

 ہو۔ پاپا

 

۔تو پھر ال دی بیڈ۔ حمزہ دوسرے جانب سے کہتے ہوئے  

 

 ۔ۓدعا کرو میں زندہ نا لوٹ کہ اوں وارنہ تم دونوں تو گ

 پاپا

 

تے اب دیکھنا میں یوں گیا اور جنگ جیت کر آؤنگا۔ یہ کہ

 ہوئے پاپا واشروم کی طرف جانے لگا

 

 ارے پاپا کہاں چلے ؟ کمرا ادھر ہے ۔ حمزہ

 

وم ہاں معلوم ہے اپنے باپ کو مت سکھا ابھی تو میں واشر

 جا رہا ہوں
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وجھی صبح پاپا کمرے سے باہر نکلے تو انکی ایک آنکھ س

 ہوئی تھی۔

 

 پاپا لگتا ہے رات کو اپ ہار چکے ہیں۔ حمزہ

 

 نہیں نہیں میچ ڈرا ہوا ہے اج سوپر اوور ہوگا۔ پاپا

 

ر کھانا ہے۔ ہٹل ہاں ہاں اور سوپر اوور میں بھی تم نے مار

 میرا مطلب امی۔

 

  پاپا بنا کچھ کہے باہر چال گیا۔

 

ش حمزہ اور نایاب کچھ دیر ہنسنے کے بعد پھر سے خامو

 ہوئے۔
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 امی روٹی بنا رہی تھی۔

 

نا میں تو ایا دلی والی گرل فرینڈ چھوڑ چھاڑ کہ۔ حمزہ گا

 گاتے ہوئے باہر نکال۔

 

اپاای ایم شیور اسنے چھوڑا ہوگا تمہیں۔ پ  

 

کیاں پاپا ایٹس جسٹ سونگ بس اور کچھ نہیں باقی تو لڑ

 میرے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ حمزہ فخر سے۔

 

ر اب ہاں ہاں بیٹا اپکے عمر میں میرا بھی یہی خیال تھا مگ

 ہللا بچائے۔ پاپا غمزدہ آواز میں۔

 

 ارے پاپا اپکا لو میرج ہوا ہے۔ حمزہ
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 ہاں بیٹا۔ پاپا۔

 

امی کیسے ملے؟ حمزہ بتاؤ نا پاپا اپ اور  

 

رہا تھا  بیٹا میں یونیورسٹی میں ایک دن سردیوں میں ام کھا

 اور وہ ام میرے منہ پر زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے جم

لگایا  گیا تو تمہاری ماں نے پیٹرول ڈال کر میرے منہ کو اگ

 اور تب جا کر وہ ام پگھل گیا۔ پاپا

 

 واہ کیا سٹوری تھی پاپا واہ۔ حمزہ

 

جاتا  ے سردیوں میں ام کہاں تھی اور منہ پر ام کیسے جمگدھ

ہو  ہے اور کون پاگل پٹرول ڈالتا ہے مجھے لگا،تم ٹھیک

 چکے ہونگے۔ پاپا غصے سے

 

 اوپس۔۔۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ حمزہ
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 ہاں ہاں بیٹا مت سوچنا ورنہ دماغ خراب ہو جائے گا۔ پاپا

 

ں کیا۔ حمزہاسی لئے تو اج تک دماغ استعمال نہی  

 

 کس گدھے سے پاال پڑا ہے۔

 پاپا

 

 پاپا وہاں سے چل نکلے۔

 

زت حمزہ سوچ رہا تھا کہ پاپا نے اسکی بےعزتی کی یا ع

ع کیا لیکن پھر خیال آیا پاپا نے ابھی ابھی سوچنے سے من

 اسی لئے اس نے یہ سوچنا چھوڑ دیا۔
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پر  شام کے وقت پاپا نے ٹیکس بال کر سب کو ائرپورٹ

پنی کے کو کہا اور کہا کہ میں کل پاکستان آؤنگا اج کمملنے 

وئے کچھ کم کرنے ہیں۔ ساتھ ہی پاپا نے حمزہ نا چاہتے ہ

 سب کے خیال رکھنے کی ذمہ داری دی۔

 

 نایاب نے کہا کہ وہ شیشے کے پاس بیٹھے گی۔

 

لے ساتھ اچھا اچھا بیٹھ جانا مگر خیال رکھنا کہ ہاتھ باہر نا نک

اتھ کو لگ سکتا ہے۔حمزہوالے جہاز اپکے ہ  

 

  جہاز اڑانے لگا تھا

 اپ کھانے میں کیا لینگے۔۔ ایر ہوسٹس

 

ہے اور ہم  نہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں لینا پیسے پاپا کے پاس

 باہر چیزیں نہیں کھاتے۔ حمزہ

 ایٹس فری۔ ایر ہوسٹس۔
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او  اچھا۔۔۔ پھر تو جو جو چیزیں اپکے پاس ہے سب لے کر

ردو۔ حمزہاور ایک پارسل بھی ک  

 

 ایک لگاؤں گی تمہیں۔ امی

 

ا۔کیوں ماں فری دے رہے ہیں اسی لئے ایک پارسل مانگ  

 

 بہت بری بات ہے۔ امی

 

 ارے تو واپس کر دونگا۔ حمزہ

 

ی ہوں ایک لگاؤں گی پھر سے۔ کیوں واپس کروگے میں چاہت

رے گا۔ پانچ اور لے لیتے ہیں گدھے کوئی بیوقوف واپس ک

 امی
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ھا۔ حمزہاووووو اچھا اچ  

 

کے کچھ دیر بعد ایرہوسٹس نے انکا آرڈر تیار کر کے ان

 حوالے کر دیا۔

 

 ایکسکیوز می۔۔۔ واشروم  کہاں ہے ؟ حمزہ

 

 یہ سیدھا جاکر رائٹ لےلو۔ ادمی

 

 او اوکے۔۔۔۔

 

 حمزہ واشروم سے واپس آیا تو بہت گھبرایا ہوا تھا۔

 

 کیوں بیٹا کیا ہوا ؟امی
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زہوہ میں واشروم گیا تھا۔ حم  

 

 لو جی میں تو روز دو دو بار جاتی ہوں اس میں گھبرانے

 والی کونسی بات ہے۔ امی

 

 ارے امی میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ میں

کس  نے تو واشروم جاکر کر دیا جو کرنا تھا لیکن وہ نیچے

 پر گرے گا؟ حمزہ

 

و اور واہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں صبر میں بھی جاتی ہ

کھتی ہوں کہ کس پر گرتا ہے۔ امیدی  

 

 کچھ دیر بعد امی واپس آئ۔
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 امی کیا بنا ؟ حمزہ

 

ی دیکھ نہیں بیٹا کموڈ میں بہت اندھیرا ہے نیچے صرف پان

 رہا ہے شاید ہم سمندر کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔۔ امی

 

سے  لیکن ماما نیچے تو گھر ہے وہ دیکھوں۔ نایاب شیشے

 نیچے دیکھتی ہوئی

 

ھ ہی یہ کونسا راکٹ سائنس ہے مجھے تو کچھ سمج ہاں رے

 نہیں آرہا ۔امی

 

 صبر میں جاکر اتی ہو کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔

 نایاب اٹھتے ہوئے۔
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وٹ کچھ دیر بعد نایاب بھی حیران و پریشان واشروم سے ل

 آئ۔

 

 کیوں بیٹی کچھ سمجھ آیا؟ امی

 

 نہیں ماں۔ نایاب

 

ے یا تو تم تو میرے بچہاں جب مجھے ہی سمجھ میں نہیں ا

 ہو تمہیں کہاں سمجھ آیگا۔ امی

 

ہتے اج اگر پاپا بھی ہمارے ساتھ واپس جا رہے ہوتے تو ک

 کہ کیا بیوقوف ہے ہم تینوں۔۔ حمزہ

 

ال پاگل ہاں اپکے پاپا خود پاگل ہو چکے ہیں ہم نے تو پانچ س

۔ امیۓخانے میں گزار دیئے اب ہم ٹھیک ہو گ  
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میں کاٹتا بھی نہیں ہوں ۔ حمزہ ہاں نا ماں دیکھوں اب  

 

 اور میں بھی چپل الٹا نہیں پہنتی۔ نایاب

 

۔ۓہاں یار ہم تو ٹھیک ہو گ  

 

 اسی بات پر تالیاں بجائیں؟

 

 ہاں ہاں بجاو۔

م کچھ گھنٹے بعد حمزہ، نایاب اور امی گھر پہنچ کر آرا

 کرنے لگے۔

 

کھول  پاپا جی اگلے دن گھر پہنچ گئے اور جیسے ہی دروازہ

ر دیکھا تو پاپا کے ہوش اڑ گئے۔ک  
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لٹک   پاپا جی نے سامنے دیکھا کہ نایاب پنکھے کے ساتھ

 رہی تھی۔

 

 حمزہ بیڈ کے نیچے کتاب پڑھ رہا تھا۔

 

یکھ امی جانوروں واال چینل دیکھ کر اس سے کھانا پکانا س

 رہی تھی۔

 

یا؟ ارے یہ کیا ہو رہا ہے تم لوگوں پر نیا دورا ایا ہوا ہے ک

 پاپا

 

 ارے چھپ میں کھانا پکانا سیکھ رہی ہوں۔ امی

 

 میں پڑھ رہا ہوں۔ حمزہ
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 میں جہاز بنی ہوئی ہوں نایاب

 

ر اور میں گدھا۔ پاپا جی اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ ک

 کہنے لگے۔

 

 واہ اپکا یاداشت واپس آگیا جی۔ امی

 

 ہاں ہاں یاداشت بھی اور عقل بھی ۔ پاپا غصے سے

 

نگی۔ یں اج کھانا سیکھ کر آپکو کھال دوچلو اسی بات پر م

 امی

 

نا نا نا نا مجھے جانور نہیں بننا کو بیوقوف جانوروں 

 واال۔چینل دیکھ کر کھانا پکانا سیکھتا ہے؟ پاپا
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ھانا ارے جانور بھی تو کھانا کھاتے ہیں۔۔ اگر جانور ہمارا ک

 کھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ امی

 

یں انسان کہا جاتا ہے۔ پاپااسی لئے اسے جانور اور ہم  

 

چر لو جی بیالوجی میں دو بار فیل ہونے واال اج مجھے لیک

 دے رہے ہیں۔ امی

 

۔ پاپاہاں ہاں اور تم تو ٹاپر ہو نا اسی لئے عقل بہت زیادہ ہے  

 

۔ حمزہ پاپا اسی لئے تو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ فیل نا ہو جاؤں

 بیڈ کے نیچے سے
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ے پڑھائی ٹائن بھی بیڈ کے نیچے سہاں بیٹا نیوٹن اور ائنس

 کرتے تھے۔ پاپا

 

یڈ لو جی پاپا اپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں اس وقت تو ب

 تھا ہی نہیں۔ حمزہ فخر سے۔

 

 تب ہی تو وہ اج تک جانے جاتے ہیں۔ پاپا

 

ے میرے انکے پاس بیڈ نہیں تھا پھر بھی وہ اتنے کامیاب ہوئ

گا۔ حمزہام روشن کرونپاس تو بیڈ بھی ہیں دیکھنا میں اپکا ن  

 

پاپا نا بیٹا رہنے دے اج کل بجلی کی بیل بہت زیادہ ہے۔  

 

گی۔پاپا مڑتے ہی جب نایاب کی طرف دیکھا تو وہ کہنے ل  
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کتا لیکن پاپا دیکھو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان نہیں اڑ س

 میں تو اڑ رہی ہوں۔

 

و ریکہ کنا بیٹا یہ باتیں خاموشی سے کئے جاتے ہیں اگر ام

تمہیں  پتہ چال کہ پاکستان میں ایسا ٹیلنٹ ہے تو وہ۔لوگ

 راتوں رات اغوا کر۔لینگے۔ پاپا۔

 

ں کرتی۔ تب ہی تو میں سوشل میڈیا پر اپنے خیاالت شیر نہی

 نایاب

یاد  اگلے دن حمزہ کا پیپر تھا مگر حمزہ نے ایک سوال تک

 نہیں کیا تھا۔

 

 بیٹا اج کونسا پیپر ہے؟ پاپا

 

ے۔کستان۔۔۔ حمزہ جوتوں کو پالش کرتے ہوئجی مطالعہ پا  
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 اچھا یہ تو بہت ایزی ہے۔ پاپا

 

زہجی اپ دے کر آؤ نا پاپا اگر اتنا ہی ایزی لگ رہا ہے۔ حم  

 

 نہیں بیٹا میں اپنے وقت پر دے چکا ہوں۔ پاپا

 

رف باتوں باتوں میں حمزہ گھر سے نکال اور سکول کی ط

 جانے لگا۔

 

ا کیا؟کہ ایک۔لفظ نہیں یاد کرونگدل۔ہی دل میں سوچ رہا تھا   

 

استاد  سکول پہنچ کر دیکھا تو پیپر شروع ہو چکا تھا مگر

 نے پھر بھی اسے پیپر دیا۔
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ے مشکل پیپر پر پہال نظر ڈاال تو حمزہ کو نانی یاد آگئی اتن

 سوال مجھے تو ایک بھی نہیں اتا۔ حمزہ

 

ا ہوں تچلو یہ السٹ واال کر دیتا ہوں اور پیپر دے کر چال جا

 جو ہوگا دیکھا جائے گا۔

 

اور  السٹ سوال تھا کہ اقبال نے پاکستان کا خواب کیسے

 کیوں دیکھا؟

 

 حمزہ جواب لکھنے لگا

ائن تھا جواب: اقبال کا پورا نام اقبال خان عظیم نیوٹن آئن سٹ

انا )( اقبال جب پیدا ہوئے تو وہ بہت چھوٹے تھے۔ اپ کھ

ال بڑے ہو ساتھ ساتھ اقببھی نہیں کھا سکتے تھے۔ وقت کے 

 اور انہوں نے ایک سکول میں داخلہ لیا۔ اتفاق سے ۓگ

 گاندھی جی کی بیٹی بھی وہاں پڑھ رہی تھی۔
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وشی اقبال کو پہلے نظر میں اس سے پیار ہو گیا اور اسی خ

ے میں لفظ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ایجاد ہوا۔ اقبال توڑے س

یٹی ی بشرمیلے تھے اسی لئے انہوں نے کبھی گاندھی ک

 سے بات نہیں کی۔

کے گھر  اقبال نے گھر اکر اپنے پاپا کو بتایا اور وہ گاندھی

 رشتہ لے کر چلے گئے مگر گاندھی جی مسلمانوں کے

ے سخت خالف تھے کیونکہ ایک دن کسی مسلمان لڑکے ن

ا گاندھی کی ناک اسکے ہاتھ میں دی تھی۔ گاندھی جی ک

ی۔شاعری شروع ک انکار سن کر اقبال بہت غمزدہ ہوئے اور  

ہت شاری میں مہارت حاصل کر کے اقبال نے گاندھی کو ب

ری جالیا اور بار بار گاندھی جی کو کہتے تھے میری شاع

میری مرضی جس سے گاندھی جی نے غصہ ہوکر اپنے 

 بیٹی کی شادی کسی اور سے کروائی۔

کا  اقبال کو بہت بڑا صدمہ پہنچا اور انہوں نے بدلہ لینے

 سوچا۔

ا تھا ات اقبال کو ایک ایس ایم ایس آیا جس پر لکھا ہواسی ر

 لوگوں کو فاروارڈ کرنے سے اپکو اپنے 12کہ یہ میسج 

ات جیسے کئی دل جلے لوگ دیکھائی دینگے وہ بھی اج ر
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نڈ خواب میں۔ اقبال نے جلدی جلدی قائد اعظم، سر سید ، ای

آدرز کو سینڈ کیا اور سو گئے 10  

 

 نیکسٹ شیٹ دے دے سر جی۔

ے خواب میں اقبال نے عجیب و غریب قسم کے لوگ دیکھ

رد جو اقبال سے بھی زیادہ پریشان تھے اقبال سے انکا د

 دیکھا نہیں گیا اور  آگے بڑھ کر اقبال نے اس عجیب و

وچھی غریب قوم میں سے کسی ایک سے پریشانی کی وجہ پ

 تو اس پر وہ بندہ بوال کہ میرا جانو لڑکا نکال۔

 

قریبی  سنتے ہی دل کا دورہ پڑ گیا اور اقبال کواقبال کو یہ 

 ہسپتال لے جایا گیا۔

 

ا دورہ اقبال دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے انکو کہا کہ اپ دل ک

چھوڑے اپکے دماغ میں زخم ہے اور گردوں میں بڑے 

ر اور بڑے پتھر اور سات ہی ساتھ میں آپکو ٹی بی ، کینس

 بہت سے بیماریاں ہیں۔
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ے۔گئے اور ماتھے پر پسینے انے لگاقبال کے ہوش اڑ   

 

 ڈاکٹر اب میں کیا کروں گا؟

 

ختم  اپ ٹینشن نہ لیں میری دوائی سے اپکے سارے مسائل

 ہو جائے گے۔

 

ر سے اقبال کو یہ سننا تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈاکٹ

سے؟کہنے لگے کہ بھائی ایک ہی دوائی سے سارا کام کی  

 

ہ ی عام ڈاکٹر نہیں بلکپوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ کوئ

نا ہوا ہے۔پاکستان کے کسی سرکاری ہسپتال میں رشوت پر ب  

 

 اقبال کا سر چکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
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کا شکر  اتنے میں اقبال کی انکھ کھل گئے اور انہوں نے ہللا

 ادا کیا کہ شکر ہے یہ خواب تھا۔

 

ئے۔س گصبح ہوتے ہی اپنے جگری دوست قائد اعظم کے پا  

 

 قائد اعظم اس وقت ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہے تھے۔

 

ے قائد اعظم بھائی میں نے کل کچھ عجیب و غریب قسم ک

 لوگ خواب میں دیکھے۔

 

بھی  ارے اقبال میاں سپنے تو سپنے ہوتے ہیں اور ویسے

 میں تو رات بھر گاندھی سے پب جی کھیل رہا تھا۔ پھر

۔ را تو وہ اپ ہو گئےگاندھی میاں کو امی نے چپل سے ما

 حیر یہ بتاؤ کہ کیا دیکھا اپ نے؟
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یرا ارے قائد میاں کچھ پوچھو مت ایسا خواب دیکھا ہے کہ م

 تو سر گھوم رہا ہے۔ اقبال نے پریشان ہو کر کہا۔

 

ہیں ٹک یہ سننا ہی تھا کہ قائد اعظم بولنے لگے۔۔ اچھا اچھا ک

 ٹاک سٹار تو نہیں بنے اپ خواب میں؟

 

ننا یاں مجھے اس ٹک ٹاک پر کوئی سٹار نہیں بارے قائد م

ہ نہیں ہے میں تو یوٹیوب پر چینل چالنا چاہتا ہوں لیکن بات ی

دراصل میں نے خواب میں کچھ ایسے مخلوق دیکھے جو 

طرف  اپنے دماغ کو بلکل ہی استعمال نہیں کر رہے تھے۔ ہر

 رشوت، سود اور لوٹ مار شروع تھا اور ہاں لوٹ مار کوئی

نے  نہیں بلکہ پڑے لکھے لوگ کر رہے تھے۔ اقبالڈاکو 

 اپنے عینک صاف کرتے ہوئے کہا۔

 

 اوووو یہ تو بہت خطرناک خواب ہے۔ قائد اعظم
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دد ارے میاں یہ تو کچھ نہیں اگے ان لوگوں نے مجھ سے م

ے مانگی کہ میں انکے لئیے خواب دیکھوں اور انکے لئ

س کر و نمبر بزنالگ ملک بناؤں جہاں وہ آسانی سے اپنا یہ د

 سکے۔ اقبال اور پریشان ہوتے ہوئے۔

 

اس اوووووو ہللا خیر کرے چلو اپنے جگری سر سید کے پ

ئلہ جاتے ہیں ان سے چائے بھی پی لیتے ہیں اور اپکا مس

 بھی حل کر دینگے۔ قائد اعظم

 

بک  دونوں سر سید کے پاس چلے گئے جہاں سر سید فیس

وشش کر ت کرنے کی کپر لوگوں کے کمنٹس میں جاکر ان با

 رہا تھا۔

 

رو سر سید میاں کونسے گروپ میں ہو مجھے بھی انوایٹ ک

 نا۔ قائد اعظم نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔
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اووو آؤ آؤ قائد میاں جلدی سے اس پوسٹ پر آؤ اور مجھے 

 ووٹ دو میرا ڈی پی  کا مقابلہ ہے نہروں سے اسکو ابھی

ہوئے۔ سید اپنی ٹوپی اتارتے ابھی گاندھی نے ووٹ دیا۔ سر  

 

م نے کیوں نہیں کیوں نہیں یہ لو میرا ووٹ آپکو ۔ قائد اعظ

 سر سید کو ووٹ دے کر کہا۔

 

 ارے اقبال میاں تم کیوں خاموش ہو؟ سر سید

 

 کیا بتاؤ سر سید میاں۔۔۔ اقبال

 

ہو؟  یہ بتاؤ کوئ سیٹنگ چل رہی ہے یا میری طرح سنگل

 سر سید

 

وئی ریپلے ہی نہیں دے رہا۔ اقبالاووو نا میاں نا ک  
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وں ہاہاہاہا میرا بھی یہی حال ہے میاں میں تو زبردستی لوگ

 کے کمنٹس میں جاتا ہوں ۔۔۔ سر سید

 

تا دی۔کچھ دیر بات کرنے کے بعد اقبال نے اپنی سٹوری ب  

 

بعد  سرسید نے مشورہ دیا کہ یہ ایسا قوم ہے کہ مرنے کے

کہ کچھ  لئے بہتر یہی ہےبھی پیچھا نہیں چھوڑے گے۔ اسی 

 نا کچھ کیا جائے انکے لئے۔

کھا اور یوں جاکر اقبال نے خواب میں پاکستان کا خواب دی

 اور پاکستان وجود میں ایا۔

 السٹ میں حمزہ نے لکھا کہ وقت کے کمی کی وجہ سے

 جواب مختصر سا لکھ لیا لہذا مجھے پاس کرے

 بیٹا اج پیپر کیسا تھا؟ امی

 

مختصر سا جواب دے کر روم میں گیا۔سفید۔۔۔۔ حمزہ   
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مزہ ارے سفید رنگ چھوڑو تم نے کیا کیا پیپر میں۔ امی ح

 کے پیچھے روم تک گئی۔

 

 میں نے زیادہ کچھ نہیں لکھا ۔۔۔ حمزہ

 

 کیوں۔۔۔۔ امی حیران ہو کر

 

 امی کیونکہ لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ حمزہ

 

 ارے تو پاس کیسے ہوگا تو ۔۔ امی غصے سے

 

کو  رے امی میں نے قائد اعظم کو ٹک ٹاک کا سٹار ، اقبالا

نایا اسکے یو ٹیوب کا سٹار اور سر سید کو فیسبک کا سٹار ب

مزہبدلے وہ مجھے معمولی سا پاس بھی نہیں کر سکتے۔۔ ح  
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 ارے بیٹا اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی۔ امی

 

سوال  تو اس وقت میں بھی نہیں تھا پھر کیوں مجھ سے اسے

ا انہوں نے۔ حمزہپوچھ   

 

ی کے وہ اس لئے تاکہ اپکو کچھ پتہ چل سکے انکے زندگ

 بارے میں۔ امی سمجھاتے ہوئے

 

ک تو میں نے بھی انکو ٹک ٹاک پب جی یوٹیوب فیس ب

نکو سکھا دیا انہوں نے ہمیں اتنا کچھ دیا اس کے بدلے ہم ا

رضی ایک چھوٹا سا ایپ بھی نہیں سکھا سکتے یہ تو خودغ

حمزہ ہوئی پھر۔  

 

 ارے بیٹا اس میں خودغرضی کی بات کہا سے آئ۔ امی
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 اچھا میں خودغرضی الؤں تو سماج کو مسئلہ ہے اور سماج

و اس ت ۓمیرے پیپر میں قائد اعظم اقبال سر سید گندگی ال

 سے مجھے مسئلہ نہیں ہوگا؟

 

 بیٹا گندگی نہیں گاندھی۔

 

 ہاں ہاں وہی ۔ حمزہ

 

؟ امیلیکن اس میں سماج کہا سے ایا  

 

اہتی واہ واہ امی اب اپ اپنی زندگی سے سماج کو ہی نکالنا چ

 ہے۔ حمزہ تالیاں بجانے لگا

 

ہوں؟  ارے میں نے ایسا کب کہا؟ کہ میں انکوں نکالنا چاہتی

 امی
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 تو آپ نے یہ کب کہا کہ اپ نکالنا نہیں چاہتی۔ حمزہ

 

 ارے بیٹا تمہارا دماغ خراب ہے۔

 

اور خراب دماغ زیادہ خراب کوئی دماغ خراب نہیں ہوتا 

 نہیں ہوتا۔ حمزہ فلمی انداز میں

 

 اسکا کیا مطلب ہوا؟ امی

 

 تو اچھا جب شاہ رخ خان نے اپنے فلم میں ایسا ڈائالگ بوال

سی کو ان سے کسی نے نہیں پوچھا لیکن میں بولوں تو ہر ک

 سوال پوچھنا ہے۔ حمزہ

 

امی ؟ۓاب شاہ رخ خان کو درمیان میں کیوں ال  
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جی اب امی کو ہمارے درمیان شاہ رخ خان نظر آرہا ہے لو 

 اماں اپنے آنکھوں کا عالج کروا لو۔ حمزہ

 

ی کب سے بکواس کر رہے ہو دونوں۔ ارام سے بیٹھ جاؤ ٹ

 وی دیکھنے دو۔ پاپا غصے سے

 

  یہ ہمارا معاملہ ہے درمیان میں مت آؤ ۔ امی

 

اس پ ارے سر میرا کھا رہے ہو دونوں کیونکہ تم دونوں کے

 تو دماغ ہے ہی نہیں۔ پاپا

 

 ہاں ہاں تم ایسے نیوٹن ہو؟ امی
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تو  اگر اتنے دشمن قائد اور گاندھی ایک دوسرے کے ہوتے

 اج اقبال جیل میں ہوتے۔ حمزہ

 

وں ارے جب دشمنی قائد اور گاندھی کی ہوتی تو اقبال کی

 جیل میں ہوتے ۔امی

   

 کیونکہ اقبال نے گاندھی کو مارا ہوتا۔ حمزہ

 

کو  ارے گدھے دشمنی قائد سے ہوتی تو قائد مارتا نا اقبال

 کیوں جیل ہوتی۔ پاپا

 

کو نہیں دراصل قائد اور گاندھی لڑنے لگتے اور اقبال ان

ے چڑھا رہا ہوتا اور جیسا کہ اقبال ایک شاعر تھے تو انک

 ہاتھ میں ایک پین ہوتا جو گاندھی کو جا لگتا۔ حمزہ
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ری لکھنی ں تو فلم کے لیے سٹوواہ بھئی عجیب بات ہے تمہی

 چاہیے۔ امی فخر سے

 

ٹر ارےےے واااااہ کیا بات ہے بیٹا تم دنیا کے پہلے رائ

اہوگے جو سٹوری لکھنے کے بعد مار کھائےگا ۔۔ پاپ  

سوچ  ارے میں ایسی کہانی لکھونگا کہ لوگ دس سال تک یہ

 رہے ہونگے کہ احر یہ ہوا کیا۔ حمزہ

 

میں۔ پاپاہاں ہاں بات تو ہے ہی۔اپ   

ے گھر یہ کہتے ہوئے پاپا گھر سے نکلے اور ایک دوست ک

  چلے گئے

 ہاں تو صابر میاں کیسے اج انا ہوا۔ دوست

بس یار سوچا حال چال دریافت کر لوں۔۔۔ صابر صاحب 

 )پاپا(۔

 اچھا چائے لے آؤں؟ دوست

 ہاں یار توڑا سر دکھ رہا ہے چائے لے آؤ۔ صابر صاحب۔
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کام  گل عوام سے نکل آئے ہو تم ایکپتہ تھا مجھے کہ ان پ

ے کیوں نہیں کرتے چھوڑو ان پاگل لوگوں کو پاگل خان

وئی ویسے بھی یہ ہے تو کوئی غیر ہی نا ان سے تمہارا ک

ہو۔ پوری  لینا دینا ہے نہیں پھر کیوں انکو گھر میں رکھ رہے

ادی زندگی ان پاگل لوگوں کے درمیان گزر جائے گی تو ش

 کب کرو گے۔ دوست

ئیے ہیں یار بس یہی لوگ اب میری زندگی ہے میں انکے لن

ب۔جیونگا اپنے لئے تو ہر کوئی جیتا ہے۔ صابر صاح  

 ان کو گھر میں رکھنا بیوقوفی ہے۔ دوست

و جانتے ہو اج سے پانچ سال پہلے میں پاگل خانے سب ک

ا جو ایک کپڑے دینے گیا تھا وہاں میں نے ان تینوں کو دیکھ

 جھے معلوم ہوا کہ حمزہ اور نایابہی گھر کے تھے جب م

ے کے کا والد انکے سامنے قتل کیا گیا صرف معمولی قرض

ا ہے کہ لیے تو میں بہت رویا کہ دنیا میں ایسا بھی ہو سکت

دیا  دو دو سال کے بچوں کے سامنے انکے باپ کا سر کاٹ

پڑے۔ گیا اور انکی ماں کو۔ یہ کہتے ہوئے صابر صاحب رو  

ا تھا؟ دوست نے حیرانی سے پوچھاماں کو کیا کیا گی  
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ہیں۔  بس باقی تم خود سمجھدار ہو اج کل کے لوگ کیا کرتے

 صابر میاں۔

 استعفروہلل کیا ظلم لوگ تھے۔

اگل ہاں بس تب ہی سے یہ لوگ سب کچھ بھول گئے اور پ

یا اور میں نے سوچا کہ اگر ان بچوں کو ایسے چھوڑ د ۓہو

ان تینوں  ۔ اسی لئے میںگیا تو انکی زندگی تباہ ہو جائے گی

ر پر کو گھر لے ایا اور پچھلے پانچ سال سے یہ میرے گھ

 ہے۔ پچھلے مہینے سعودی عرب لے جاکر میں نے انکو

ا کہا ایک بڑے ڈاکٹر کو بھی دکھایا اس نے اگلے مہینے ک

ے گے۔ ہے کہ اگلے مہینے پھر لے آؤ انشاءہللا ٹھیک ہو جائ

ونگا سانیہ سے پوچھ لاور انکے ٹھیک ہونے کے بعد میں 

ی بھی کہ کیا وہ میرے ساتھ شادی کریگی یا نہیں ؟ میں ابھ

ہ یہ اسکے ساتھ شادی کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں ک

 فیصلہ سانیہ ٹھیک ہونے کے بعد کرے ۔ صابر

  بھائی تم نے دنیا میں جنت حاصل کر لیا۔

 ختم شدہ
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تی ے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اپنی قیمامید ہ

 رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے

 فی امان ہللا 

اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد 

ا معاملہ رکھیے ہللا آپ کے لیے بھی خیر و عافیت ک

 فرمائے

 آمین
 کریزی فینز آف ناول   پبلیشرز
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