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بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 شیپ ظفل

 

ےتہک ںیہ ابادب اببیصن ےبادب ےب بیصن۔ ادب اکی ایسی تفص ےہ 

وج ااسنونں وک اتممز انبیت ےہ۔ ھچک ولگ نیقی رکےت ںیہ ہک ااسنن اانپ بیصن وخد 

دبل اتکس ےہ،وںیہ ھچک ولگ ہی نیقی رےتھک ںیہ ہک بیصن ےلہپ ےس یہ ےط وہات ےہ اور 

 وک یہ ےتہک ںیہ ںوبیصں  ے ۔لیھ۔  س ی بیصن وک وکئ دبل ںیہن اتکس۔ اشدی ایس

اگلںیم اہلل  ے اہھت ںیم وہیت ںیہ اور ااسنن یسک ےب سب ھٹک یلتپ ی رطح اےنپ 

بیصن وک اتتگھب ےہ۔ اہں نکیل اہلل ےن ااسنونں وک داع اک قح رضور دای ےہ۔ داعوں 

 ےس بیصن رضور دباتل ےہ۔ 

 ی اواہتوں ےس ں  ے ۔لیھ اشدی  ہو ور  کاھکی ۔لیھ ےہ  سںوبیص

ااسنن،ربھگاات ےہ۔ مہ ااسنن تہب یہ بیجع ںیہ۔ مہ ارگ وعر رکںی وت وبجمری اینت 

یھب ھکروا زیچ ںیہن ےہ۔ وبجمری ااسنن وک دورسے ااسنن  ے رقبی الیت 

ےہ۔ ہی اہکین ھچک ان یہ ووجاہت  ے ابثع لیکشت اپئ ےہ۔ ھچک رکداروں ی 

داروں ی اناماداری ھچک اک صول  اور ھچک ی وجاں وبجمرایں ھچک رکداروں اک بیصن ھچک رک

رمدی،ہی امتم وصخایصت ںیہ اس اہکین ی وج اس ںیم اجن ڈایتل 
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ںیہ۔ اب اچےہ زوایی وصعمتیم وہ ای اس ی ےب یسب،ضیفتسم ی ابحولینط 

وہای اس ی تبحم،ارلس ی افسی وہ ای طلغ یمہف اچےہ ھچک یھب وہ ان ںیم ےس۔ 

ی وصخایصت ںیہ وج اس اہکین ی روح رواں ںیہ اور نج  ے دم ےس  ہی ان رکداروں

 ہی اہکین وظفلں اک وبھج ااھٹے اشن ےب اینزی ےس یتلچ اجیت ےہ۔ 

ےس  2020س اہکین ےس ریما اعترف ای ہی وہکں ہک ریمی وایگتسب وجالئا

ےہ۔ بج ہی اہکین ومن اپےن  ے رمالح ںیم یھت۔ ہی اکی تہب 

اہکین ےہ س وخ ڑپھ رک رہ ڑپےنھ واےل وک اینپ آریم رپ رخف یہ رفنمد اور ایپری 

وسحمس وہ اگ ہک سک اشن ےب اینزی ےس ور اےنپ کلم ی افحتظ  ے ےل رہ 

دم وکاشں رےتہ ںیہ اور ارگ اےنپ رھگ ی ابت آے وت سک اشن ےس اےنپ رھگوں 

 افحتظ رکےت ںیہ۔ اور ارگ یسک ےس تبحم رک ںیھٹیب وت وااہلہن ااداذ ںیم

ئ

 اینپ ک

دنمش اجں  ے دولں  ے اتر ڑیھچےت ںیہ۔ ان وقم  ے روھکاولں  ے دنلب 

 وحولصں اور میظع زجوبں وک السم۔
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 دابیہچ

 

 اہجن اخن

 

 ھچک اعترف امہری ذات اک یھب وہ اجے۔

 ںیہ ہک ڑپ ان ڑپرہ  رہ یسک  ے سب ی ابت ںیہن۔ ابت ھچک ھب یھب ےہ۔ ہکن  ےتہک

دولں ںیم وشق وہ۔ ھچک ےنھکل اک زجہب وہ۔ نکیل ہی  ہی وشق ور اپےتل ںیہ نج  ے

یھب تقیقح ےہ ہک ااسنن ےھٹیب اھٹبے اھکلری ےننب ےس وت راہ ہی دخاداد 

الصںیتیح ںیہ وج دخا یسک یسک وک داتی ےہ۔  س رطح اکی ااھچ اھکلری 

اکی ااھچ اسعم وہات یھب ےہ اور ںیہن یھب وےسی یہ رضوری ںیہن ہک رہ ور ااسنن  س 

ےنھکل اک وشق وہ اس وک ومعق یھب ےلم ےنھکل اک۔ ہکن  یھبک زادیگ ومعق ںیہن دیتی وت یھبک  ںیم

احالت۔ ہکن  ہی اکی ااسی اکم ےہ  س  ے ےل اواہت اک وشق اور لسلسم 

وتہج اچےیہ وہیت ےہ۔ ںیم اکی ااسی ااسنن وہں  س ہک دل ںیم یھبک ھچک 

 ا ےھ اینپ ان الص ںوتں وک آزےنےن اک ومعق ےنھکل اک وااہلہن وشق ںیہن دیپا وہا۔ہکن 

 یہ ہن الم۔ نکیل ور ےتہک ںیہ ہن بج تمسق ںیم وہ وت وکن روی اتکس ےہ۔ 
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  ی ابت ھچک ںوں ےہ ہک حاب ت اخن تہب یہ ابلامل راٹ ر اور ریمی وت

تہب یہ ایپرئ دوتس نج ےس اخیص دیقعت ےہ اوہنں ےن اھٹن یل ہک ان 

اداد الص ںوتں ےس روانشس رکاای اجےنج وموصف وک ہکنں ہن ان دخ

 ابت رک راہ وہں۔ ہی ھکول ریمے ےل 

ئ

 

ےس ںیم ااجنن وہں۔ اہں  ی ںیم اینپ ہ

اخیص اتیمہ راتھک ےہ نج ی ووجاہت ںیم آپ بس  ے وگش وزگار 

رک اکچ وہں ہک اکی وت ریمی دوتس اک ھکول ےہ اور دورسی ڑبی وہج ہک اس 

ےن اک ومعق یھب الم۔ ےس ا ےھ اےنپ وظفلں اک اجدو ریھکب  

ھا  ےہ وتاہھت آ

 

ب ہ ٹ

پ ولگ یھب ےتہک وہں ےگ دخا ےجنگ وک ھکنخ ہن دے۔ ےنھکل 

روانک یہ وھبل ایگ ےہ نکیل  ی سب ایک ایک اجے ہتپ ںیہن رھپ یھبک وکئ 

ومعق دے ہن دے اور ہی یھب وہ اتکس ےہ آےن واےل وتق ںیم ریمی 

ڑپھ رک آپ ولگ ریحان وہ  رحتریںی ڑپےنھ وک ںیلم آپ ولوگں وک نج وک

 اجںیئ۔

 ھکول اس  ےی اخ ا رفنمد ےہ ہکن  اس ںیم ھکول راگر ےن ایسی اہکین ہی

یھکل ےہ وج اعم زادیگ ےس یتلم یتلج ےہ۔ ہن یہ یسک رکدار وک زایدر ریہو اٹپئ انبای 

ےہ ہک واسی ڑلاک رچاغ ڈوھڈنےن ےس یھب ہن ےلم۔ اہں آریم آرسیف اک ذرک ےہ اور امہرے 

آریم  ے وجان اہکں اعم وہےت ںیہ وت ان  ے ےصق ےسیک اعم وہ ےتکس ںیہ اور دورسی 
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ابت ہی ہک وج ریہونئ ےہ ہن یہ اس ی وخوصبریت وک ایبن رکےن  ے ےل 

رارٹئ ےن آامسن و زنیم  ے القےب المے ںیہ ہک ایسی ڑلی  ے ابرے ںیم ڑپھ 

اک تقیقح ےس رقبی رک وحرںی یہ اید آ اجںیئ اور ریمے ایخل ےس رکداروں 

وہھک اہکین ںیم اجن ڈال داتی ےہ۔ اور بس ےس امہ ابت ہک اہکین  ے 

وااعقت اےسی ںیہ وج یسک یھب اعم ااسنن ی زادیگ ںیم روامن وہ ےتکس ںیہ۔ادیم 

 ےہ۔ 

ئ

ےہ آپ بس وک ہی اہکین دنسپ آے یگ وج تہب یہ دل ےس یھکل گ

 ریمی رطف ےس رہ ڑپےنھ واےل  ے ےل کین انمتںیئ۔

ہلل ابہگنن!ا  
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 ںوبیصں_ ے_۔لیھ

 از ملق

 حاب ت_اخن

 

وہا اینت زیت یھت  ے وہاؤں ی آوازںی بج اکن ےس رکٹا ریہ وت اکی وخف اس دل 

ںیم دیپا رک ریہ یھت رہ وھتڑی دری دعب یلجب زیت ےس ڑکی ریہ یھت ےسیج اتگل 

اھت ابدل ایھب ھچک دری ںیم ربانس رشوع رک دے اگ اےسی ںیم رات  ے اس 

ےگنن ریپ رٹسی  ے اکی انکرے رپ لچ ریہ یھت اکےل ڈوےٹپ ےس رہپ ور 

اس ےن وخد وک اےھچ ےس ڈاھاپن وہا اھت اس وخف ھکی رات ںیم یھب 

اس وک ڈر ںیہن گل راہ اھت ور سب دیسےھ یتلچ اج ریہ یھت اےس وت ہی یھب 

ںیہن اتپ اھت  ے اےس اہکں اجھک اچےیہ اب اس اک اکھٹھک اہکں ےہ اینت 

اہکں اجےئ آوسن ڑلی ی وسرت اس  ے اگولں وک وگھب رےہ ےھت اانت رات وک ور 

وخف اس اکیل رات ںیم ںیہن اھت انتج اس وتق اس  ے اادر وموجد 

،اھت  
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ل اکم ںیہن رک راہ اھت دل ںیم اادر اانت درد اھت  ے ربداتش ںیہن  
ب لک
اس اک ذنہ 

اس ےس آےگ ور ھچک وہ راہ اھت آرخ ااسی ہکنں وہات ےسج اانت اچاہ اس ےن یہ۔۔۔۔

وسچ ںیہن اپریہ یھت اےسی ںیم بک ور یتلچ یتلچ رٹسی  ے وچیبں چیب آیئگ اےس 

،ولعمم ہن وہ اکس  

 

لکن اجؤ اس رھگ ےس مت اس اقلب ںیہن وہ  ے ںیہمت اس رھگ ںیم 

رےنہ دای اجےئ دب رکدار ی اس رھگ ںیم وکیئ ہگج ںیہن۔۔۔۔۔۔اس ےن 

، ےی اےنپ دوونں اہھت اےنپ اکن رپ رھک  

 

ںیہن ںیہن ںیہن ںیم دب رکدار ںیہن وہں  ہی اافلظ اےس اادر ےس زیمخ رک رےہ ےھت 

اس ےن روےت وہےئ آامسن ی رطف داھکی ور ھچک اور یتہک اس ےس ےلہپ 

اکی روینش اس  ے رہچے رپ ڑپی اس ےن اہھت اینپ آوھکنں رپ رھک  ے اسےنم 

اکر زیتی ےس اس  ے  دےنھکی ی وکشش ی اس ےس ےلہپ ور ھچک ھجمس اپیت

 رقبی آیئگ آاااااااااااا
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**************   

 

ایک اہک وت ےن ریما زہشادر آراہ ےہ وت ھب ہہک ریہ ےہ ھک اوہنں ےن آوھکنں ںیم 

 آوسنں  ےی اینپ یٹیب ی رطف داھکی

 

 ی امم اکی دم ھب ہہک ریہ وہں اھبیئ ےس ریمی ابت وہیئ ےہ اور ور رپوسں ی 

ن آرےہ ںیہ  اشی ےن ائاسک ڈٹ وہےت وہےئ اینپ امم اک اہھت ڑکاالفٹیئ ےس اپاتسک  

 

ا ےھ وت نیقی ںیہن آراہ اےنت اسولں دعب ریما اٹیب رھگ آراہ ےہ ریما ارلس  

،رھگ آراہ ےہ اوہنں ےن دلجی ےس اےنپ آوسنں  اف ےیک  
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اہں امم ںیم یھب تہب وخش وہں ںیم زوای وک اتب رک آیت وہں بس ےس زایدر وت 

ےن ایھب اک ااظتنر ایک ےہ  اشی ےن اےتھٹ وہےئ اہک بج ےندجر ےن اکی دم  ایس

،اس اک اہھت ڑکا اس ےن وساہیل رظنوں ےس اینپ امم وک داھکی  

 

اہمترا دےنغ رخاب وہ ایگ ےہ مت اس وحنمس وک اتب ریہ وہ  س ی وہج 

ےس ہی بس وہا  س ی وہج ےس ریما اٹیب اھٹ اسل ےس ھجم ےس دور ےہ 

،ےن ےصغ ےس اینپ یٹیب ی رطف داھکیاوہنں   

 

امم ںیم آپ وک ینتک ابر اتب یکچ وہں ایھب واہں زوای ی وہج ےس ںیہن ر ے ور وت 

 اشی ےن ھچک وبانل اچاہ بج ےندجر ےن اکی دم اہھت اورپ رک  ے اےس ھچک یھب ےنہک 

،ےس ابز راھک  

 

ےن رھگ  وحنمس ےہ ور بج دیپا وہیئ وت ریمی نہب وک اس  ے رسسال واولں

ےس اکنل دای اور ریمی وھچیٹ نہب روےت وہےئ ریمے اپس آیئگ اس وحنمس وک ےل 

 رک،ےندجر ےن رفنت ےس اہک
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امم آپ زوای ےس ےلہپ وت اینت رفنت ںیہن رکیت یھت اب ااسی ہکنں  اشی ےن 

،رپاشیین ےس اینپ امم وک داھکی  

 

ایک ریمے ےٹیب رپ  ے وت ایسی ڑلی ےس وکن تبحم رک اتکس ےہ اتپ ںیہن ایک اجدو 

اس ےن ارمہکی اجےن ےس ےلہپ اس ےس اکنح ی دض رکیل اور ا ےھ اس ڑلی 

ےس اےنپ ےٹیب اک اکنح رکھک ڑپا ےندجر ےن ڈیب ےس اےتھٹ وہےئ اہک اور اھٹ  ے ااملری وھکیل 

اس ںیم ےس ارلس ی وصتری اکنل رک اےس تبحم ےس داھکی،ےنےھت رپ رھکبے ابل 

، وھچ  ےنی وایل اامسل اف رتگن اور دل وک  

 

ریما اٹیب واہں  ے اکومں ںیم ااسی ڑپا  ے اھٹ اسل کت امہرے اپس ںیہن آای 

رھپ یھب مت یتہک وہ ںیم اس ڑلی وک وحنمس ھک وہکں ااھچ وہاگ ور ریمے ےٹیب  ے 

،اسےنم یہ ھک اجےئ ےندجر ےن واسپ ارلس ی وصتری وک ااملری ںیم راھک  
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  ن ول اس  ے اسےنم وکیئ زرک ںیہن رکو یگ ںیم اس ڑلی اور مت یھب اکن وھکل رک

وک اس رھگ ںیم رصف اینپ نہب ی وہج ےس ربداتش رک ریہ وہں ےندجر وبل 

 ے ری ںیہن یھت رمکے ےس ابرہ لکن یکچ یھت بج  ے ےھچیپ  اشی رپاشین یس 

،یھٹیب یھت  

 

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

 

وہےئ اس ی آج ںیہن آیئ ور_____اکی اوٹسڈٹن ےس ابت رکےت 

رظنے لسلسم دروازے رپ یھت بج اس  ے اکن ںیم راض ی آواز آیئ اس 

،ےن دلجی ےس رظنںی دروازے ےس اٹہ رک اےس داھکی  

 

وکن ںیہن آیئ اس ےن اکی آیئ ربو اورپ رک  ے راض وک وھگرا بج  ے اسھت 

،ڑھکے اوٹسڈٹن وک اجےن اک ااشرر ایک  
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تس روز ںووینریٹس ںیم ارٹنی ارے ور یہ____ےکسج ااظتنر ںیم ریما دو

ٹیگ رپ یہ رظنںی امجےئ اھٹیب راتہ ےہ راض ےن اینپ رکسماٹہ طبض رکےت 

،وہےئ ریسسی ااداز ںیم اہک  

 

ںیم یسک اک وٹی ںیہن رکات رغمور ےس رہچے رپ راض ی ابت  ن رک   

ہصغ داھکییئ دےنی اگل راض ےن اےس  اےسی داھکی ےسیج ہی ھککٹ یسک اور  ے اسےنم 

،ھکرک  

 

اےسی تم دھکی آںیھکن اکنل ولں اگ اس ےن راض  ے اہھت ےس رجلن ےلرک ایس   

 ے رس رپ ےنرا اور آرخی رظن ٹیگ ی رطف دھکی  ے الکس روم ی 

  رطف ڑبھ ایگ

 

 ن یچس اتب وت ایس اک ااظتنر رک راہ اھت ھک راض ےن اےس روی  ے رکسماےت وہےئ 

ےہ اشن یھبک یسک اک ااظتنر ںیہن رکات ور  اےس داھکی،ریتا دےنغ آج اکھٹےن رپ ںیہن

،راض وک اسڈئ ںیم رکےت وہےئ آےگ ڑبھ ایگ  
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سم ڑپاھوک یسیک ںیہ آپ راض ی آواز اکونں ںیم ڑپےت یہ اشن  ے ےتلچ  

دقومں وک ربکی اگل اس ےن ٹلپ  ے داھکی راض اےس یہ دھکی راہ اھت اور 

،رہچے رپ الجےن وایل رکسماٹہ یھت  

 

یھب اتبات وہں راض  ے ےچب اشن  ے  کاھکی ویتر دھکی  ے ریتی وت ںیم ا

،راض ےن اےٹل دقومں دوڑ اگلیئ  

 

ااھچ وسری وسری وت یہ ںیہن ےنن راہ اھت  ے اس اک وٹی رک راہ ےہ راض ےن اھبےتگ 

وہےئ وھپیل وہیئ اسسن  ے دوران اہک رپ اس وتق اشن سب اےس ڑک  ے ےنرھک 

،اچاتہ اھت  

 

اکی دم راض اکی ڑلی  ے ےھچیپ پھچ ایگ اشن  سم ڑپاھوک اچبؤ اچبؤ

ےن اکی دم ربکی اگلیئ الگیب ریپؤں ےس رظن وہیت وہیئ اس  ے رہچے رپ یئگ 
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کیلب ابعای رپ کیلب یہ ااکسف  ےی ور ربھگایئ ربھگایئ اےس تہب ایپری 

،یگل  

 

راض ےن ہنم آےگ رک  ے اشن وک داھکی وج اب کت سم ڑپاھوک)ہی 

اھت( وک یہ دےھکی اج راہ اھت راض ےن رکش اک اسسن بقل اےس راض ےن دای 

،ایل اور پچ اچپ ےھچیپ ےس لکن رک اھبگ ایگ  

 

آج اینت دری ےس ہکنں آیئ اشن ےن اس ی ربھگاٹہ ی وہج ےس رظنے 

،اس  ے رہچے ےس اٹہیئ  

 

رپ ور اےس وجاب دےنی ی ہگج اہیں واہں دےنھکی یگل،اشن وک اس ںیم بس 

 ور اےس آج کت  ریغ ابعای  ے ںیہن  یل اور اس ی ےس زایدر  ہو دنسپ اھت

،رظنںی ہشیمہ یکھج وہیئ وہیت یھت  
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ور اکی رطف ےس لکن رک اجےن یگل بج اشن اس  ے اسےنم آایگ 

اور ےصغ ےس اےس داھکی ںیم مت ےس ھچک وپھچ راہ وہں اس ےن داتن رپ داتن امج 

ور یسک وک اکی آھکن دانھکی رک اہک وپری ںووینریٹس ی ڑلایکں اس رپ رمیت یھت رپ 

یھب دنسپ ںیہن رکات اھت اور  س رپی رپ ااکس دل آای اھت ور اےس اکی رظن یھب 

،ںیہن دیتھکی یھت  

 

وجاب دو اس ےن اکی دم ےصغ ےس اہک اس ی زیت آواز ےس ور اکی دم ےس 

،اکی دقم ےھچیپ وہیئ  

 

ں ور___ںیم___ور__ رکفی___ اس ےن اانت یہ اہک ہک اس ی آوھکن

ںیم آوسنں آےئگ اشن وک ااسی اگل ور اس لیھج یس آوھکنں ںیم ڈوب اجےئ 

اگ اس ےن اب لکشم اس  ے رہچے ےس رظنںی اٹہیئ اور اےس اجےن اک رہتس 

،دای  
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رہتس ےنلم ی دری یھت رپی وفراً اادر ی رطف اھبیگ اےس اس ڑل ے ےس تہب ڈر 

 یھب ںیہن  یتک یھت ہکنں  ے ور اتگل اھت ور ہشیمہ اس اک رہتس رواتک ور اےس ھچک ہہک

،ان اک رپورسیف اھت  

 

بج کت ور اس ی رظنوں ےس اولھج ںیہن وہیئ ور اےس داتھکی راہ،یلچ یئگ 

سم ڑپاھوک اھبیئ وت یھب اج ے الکس ےل اینپ راض ی آواز رپ اس ےن ٹلپ 

ویتر دھکی  رک اےس داھکی وج رکسما راہ اھت اشن وک اید آای ور اےس ےنرےن واال اھت اشن  ے

 رک راض ےن رھپ ےس دوڑ اگل دی

 

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

 

زوای او زوای ےندجر ی آواز رپ ور دلجی ےس ےچین آیئ  ی اخہل اس ےن دلجی ےس نچک 

،ںیم آرک ےندجر ی رطف داھکی  
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ےندجر وج نچک ںیم اھکےن اک آرڈر دےنی آیئ یھت اس ےن اکی رظن زوای وک داھکی 

ب اک وھپل گل ریہ یھت اور وج زیچ اس ی الگیب وسٹ ںیم ور وپری الگ

،رطف دےتھکی رےنہ رپ وبجمر رکیت یھت ور یھت اس  ے رہچے ی وصعمتیم  

 

ایک  ی اخہل ںیم اہیں اھکےن اک اتبےن آیئ یھت رپ مت ےن اب کت نچک یہ 

 اف ںیہن ایک ےندجر ےن اس  ے رہچے ےس رظنںی اٹہ رک ےصغ ےس 

،اہک  

 

 دوایئ دے ریہ یھت اس ےن رظنںی ےچین ےیک آرام ےس وسری__اخہل ور ںیم امم وک

،وجاب دای  

 

الھک دی دوایئ اب ہی نچک یھب  اف رک ول اور رھگ رپ یھب دایھن دو اےس اےھچ 

حا ل ھچک اھکھک انب ول
فل
،ےس اکمچ دو اور ایھب   
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وکیئ آراہ ےہ ایک اخہل ےندجر ی ابت متخ وہےن  ے دعب اس ےن آرام ےس اینپ 

،داھکی اخہل ی رطف  

 

ںیہمت وج اہک ےہ ور رکو وکن آ راہ وکن ںیہن ہی اہمترا اکم ںیہن ےہ ھجمس 

،آیئ،ےندجر ےن اکی دم ےصغ ےس اہک اور نچک ےس ابرہ یلچ یئگ  

 

اس ےن اوسفس ےس اینپ اخہل وک داھکی ور اس ےس انتک ایپر رکیت یھت رپ بج 

دن جنیچ وہات ایگ اور  ےس ہی اکنح وہا اور ارلس ارمہکی ےئگ اخہل اک روہی دن اب

اب زوای وک اید یھب ںیہن اھت  ے اوہنں ےن آرخی ابر اس ےس ایپر ےس ابت 

بک ی یھت زوای اانپ رس یتکٹھج وہیئ اکومں ںیم گل یئگ،رپ اس اک زنہ وخد اب وخد 

 اھٹ اسل ےھچیپ الچ ایگ

 

************** 
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 آھٹ اسل ےلہپ

 

اھیئ  ے  ےی اور ہی ریما ارلس کلم اشر ںیہمت ارمہکی اجھک وہاگ ڑپ

آرخی ہلصیف ےہ کلم  ابح ےن ےصغ ےس اےنپ ےٹیب ی رطف دےتھکی 

 وہےئ اہک

 

رپ اپاپ بج ںیم اہیں رر رک ڑپھ اتکس وہں وت رضوری وت ںیہن ںیم اینت دور اجؤ بس 

 12ےس دور اس ےن زوای ی رطف دےتھکی وہےئ اہک وج اس وتق رصف 

 اسل ی یھت

 

اہیں ابرر ڑپھ یل تہب ےہ ںیم ںیہمت اکی اکایمب اہں رضوری ےہ مت ےن 

زبسن نیم  ے روپ ںیم دانھکی اچاتہ وہں کلم  ابح ےن 

،دورسی رطف ہنم رکےت وہےئ اہک  
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کیھٹ ےہ ارگ آپ ی  ہو دض ےہ وت آپ یھب  ن ول ارگ آپ ا ےھ انجیھب 

اچےتہ وت ریما اکنح رکو رھپ یہ ںیم اجؤ اگ ارلس ی ابت رپ کلم 

ت ےس اس ی رطف داھکی ایھب اس ی ک ر ایک  ابح ےن ریح

یھت رصف سیب اسل اور ور اس ک ر ںیم اےنپ اکنح ی ابت رک راہ اھت اےنپ 

،ہنم ےس  

 

ارلس اہمترا دےنغ وت کیھٹ ےہ ےندجر ےن اکی دم ےصغ ےس اہک اہں امم 

ل یہس ےہ سب ںیم ںیہن اچاتہ ریمے آےن کت آپ 
ب لک
ریما دےنغ 

ل رسسی ااداز ںیم ےندجر وک داھکی زوای ی اشدی یہک اور
ب لک
،رک دںی اس ےن   

 

زدیبر ےن ریحت ےس اےنپ اھبےجن وک داھکی رھپ زوای وک وج بس ابںیت ےنھجمس 

ی وکشش رک ریہ یھت، اشی زوای دوونں روم ںیم اجؤ زدیبر  ے ےنہک رپ دوونں پچ 

 اچپ روم ی رطف یلچ یئگ اںیہن اانت وت اادازر اھت  ے وج وہ راہ کیھٹ

،ںیہن وہ راہ  
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اس ڑل ے ی لقع اھگس رچےن یئگ ےہ ایک ےندجر ےن ےصغ ےس کلم 

 ابح ی رطف داھکی وج اب کت پچ ےھت،آپ ھچک وبےتل ہکنں 

،ںیہن اےس  

 

امم ہی ریما آرخی ہلصیف ےہ ارگ آپ ولگ اچےتہ ںیم اجؤ ڑپےنھ 

 وت ریما زوای ےس اکنح رکوا دںی

 

 ابح ےن اےس آواز دی اس  ارلس__ور وبل  ے اجےن اگل بج کلم 

،ےن ومڑ  ے اےنپ اپاپ وک داھکی  

 

کیھٹ ےہ ارگ مت  ہو اچےتہ وت ںیمہ وظنمر ےہ رپ اب مت اپاتسکن بج یہ آؤ ےگ 

بج مت اکی اکایمب زبسن نیم نب اجؤ ےگ کلم  ابح ی 

،ابت رپ ےندجر ےن ریحت ےس اےنپ وشرہ وک داھکی   
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ےن وج اہک ےہ ور تہب ہی آپ ایک وبل رےہ کلم  ابح،مگیب ںیم 

وسچ ھجمس رک اہک ےہ زدیبر اہیں آؤ،ےندجر وک وجاب دے رک کلم  ابح 

،ےن زدیبر وک اہیں آےن اک ااشرر ایک  

 

 ی اھبیئ  ابح زدیبر ےن تہب آرام ےس یکلہ آواز ںیم اہک،ارگ مہ آپ 

ےس آپ ی یٹیب اک اہھت ےنےگن وت____یسیک ابت رک رےہ اھبیئ  ابح ور ینتج 

 ےہ اینت آپ ی یھب ےہ ا ےھ وکیئ  ضااہ ںیہن زدیبر ےن چیب ںیم یہ ریمی یٹیب

،کلم  ابح ی ابت اکٹ رک دلجی ےس اہک  

 

وت کیھٹ ےہ اس ہعمج وک ان دوونں اک اکنح وہاگ اور ےتفہ وک ارلس ارمہکی اجےئ اگ 

،کلم  ابح ےن اانپ ہلصیف انس رک بس وک اجےن ی ااجزت دی  

 

ر ےن ےصغ ےس اےنپ وشرہ وک داھکی وہنجں ےن بس  ے اجےن  ے دعب ےندج

وپری زادیگ سب اینپ یہ الچیئ یھت اب یھب اانپ ہلصیف انس رک ور وسےن  ے  ےی 

،ٹیل ےئگ ےھت آج یلہپ ابر اےس زوای ی اس رھگ ںیم وموجدیگ ربی یگل یھت  



24 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

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

 

 امم ہی بس ایک وہ راہ زدیبر اکی الل رلک ی رفای اہھت ںیم  ےی  

،یھٹیب یھت بج زوای رپاشین یس اادر روم ںیم آیئ  

 

ریمی ڑگای آج آپ اک اکنح ےہ ارلس  ے اسھت زدیبر ےن ایپر ےس زوای  ے 

رہچے رپ اہھت راھک،اکنح بلطم اشدی ےسیج ڈراومں ںیم وہیت ےہ زوای ےن ھچک دری 

،وسےنچ  ے دعب وصعمتیم ےس اہک  

 

 رکو ہی اچ ی زیچ ںیہن ےہ زدیبر ےن  ی اہں وےسی یہ آپ زایدر ڈراےم ںیہن داھکی

،ہشیمہ ی رطح اکی ابر رھپ اےس ایپر ےس اھجمسای  
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 ی امم ہی رفای ریمی ےہ زوای ےن ایپر ےس رفای وک اہھت اگلای الی 

رلک ی رفای  س رپ وگےٹ اک وخوصبرت اکم وہ راہ اھت اور اس  ے اسھت ٹین 

،اک دوہٹپ ور رفای وایعق تہب وخوصبرت یھت  

 

اہں اب آپ اےس نہپ ول ھچک دری ںیم اکنح وخاں آےت وہےگ زدیبر ےن   ی

،رفای دے رک اےس جنیچ رکےن اجیھب  

 

ھچک دری ںیم ور اےس ایتر رک  ے الؤچن ںیم ےل آیئ ارلس وج واٹئ وسٹ رپ 

واٹکس ےنہپ یسک ےس وگتفگ ںیم رصموف اھت ےسیج یہ اس ی رظن زوای رپ ڑپی 

ل رفای ںیم ور اےس الگب اک وھپل گل ریہ یھتور اےس داتھکی یہ رر ایگ ال  

 

ھچک دری ںیم ان  ے اکنح ی رقتبی وپری وہیئ بس ےن اکی دورسے وک 

ابمری دعب دی زدیبر ی آںیھکن من یھت  س یٹیب  ے  ےی اوہنں ےن رہ اکی 

،ےس رہتش متخ ایک اس ی وخیش ںیم ور ہکنں ھک وخش وہیت  
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*********** 

 

 وساچ یھب ںیہن اھت اکنح ی رات یہ کلم  ابح وک دل اک رھپ ور وہا وج یسک ےن

ااسی دورا ڑپا  ے ور اس داین افین ےس رتصخ وہےئگ ےندجر  ے دل ںیم زوای 

، ے  ےی رفنت اور ڑبھ یئگ ور وحنمس یھت وحنمس  

 

اہمترے ابپ  ے ااقتنل وک اکی ہنیہم وہا ےہ اور مت ہی کلم وھچڑ  ے ںیمہ 

،ےن رھبی وہیئ آوھکنں ےس ےصغ ںیم اہکوھچڑ  ے اج رےہ ےندجر   

 

ز ا ےھ ںیہن رووک ہی اپاپ اک وخاب اھت  ے ںیم ابرہ اج  ے ڑپوھں اور اوہنں 

ل

 
امم پ

ےن ریمی وخاشہ یھب وپری ی وت اب ںیم ان ی وخاشہ وپری رکھک اچاتہ وہں 

اور ںیم ایس دن واسپ آؤ اگ بج ا ےھ ےگل اگ اہں ںیم اکی اکایمب زبسن 
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 ارلس ےن ےندجر وک ایپر ےس اھجمسای وت ور روےت وہےئ اس  ے نیم نب ایگ

  ےلگ گل یئگ

 

زوای___ور وج ابرہ نحص ںیم وھجےل رپ یھٹیب یھت ارلس ی آواز رپ اس ےن رکسما رک 

اےس داھکی ارلس اتلچ وہا اس  ے ےھچیپ اج رک ڑھکا وہ ایگ اور آرام ےس اس 

  ے وھجےل وک الہای

 

 اگل ارلس اب آےگ آرک اس  ے اپس ھ ور وھجہل دریھے دریھے ےنلہ

ایگ،آپ ےن ا ےھ اہیں ہکنں البای ےہ زوای ےن وصعمتیم ےس اےس داھکی اےس وت 

  اشی ےن اہک اھت  ے نحص ںیم اھبیئ اس اک وٹی رک رےہ

 

ارلس اھب_____زوای وبیتل اس ےس ےلہپ ارلس ےن اس  ے وہوٹن رپ اینپ ایلگن 

ا ےھ سب ارلس اہک رکو ارلس ےن رکسما رک اےس ریھک،ڑلی اب وت ھک وبول اب 

،داھکی  
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رپ آپ وت ھجم ےس ڑبے ںیہ ابرر اسہل زوای وھتڑی رپاشین وہیئ، اس  ےی  ے وج رہتش 

اب امہرے چیب ےہ ور تہب وبضمط ےہ ارلس ےن اس ی آوھکنں ںیم دےتھکی 

 وہےئ اہک زوای ی ھجمس ںیم آای ای ںیہن رپ اس ےن اہں ںیم رس الہ دای

 

ہی دوھکی ںیم اہمترے  ےی ایک الای وہں اس ےن بیج ےس اکی الٹک 

اکنال  س رپ اے اھکل وہا اھت ںیہمت اتپ ےہ حبص ی ریمی الفٹئ ےہ 

ںیم الچ اجؤں اگ رپ اےس مت ہشیمہ اےنپ اپس رانھک بج کت ںیم واسپ 

ںیہن آات ہی الٹک ںیہمت ریمی اید دالات رےہ اگ ارلس ےن وبےتل  ے اسھت یہ 

،ٹک اس  ے ےلگ ںیم انہپ دایال  

 

********* 

 

 احل
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زوای___زوای زدیبر ی آواز رپ زوای دلجی ےس وہش ںیم آیئ اس ےن الٹک وک 

  رکسما رک داھکی اور اورپ ی رطف یئگ اہجں زدیبر اس وک الب ریہ یھت

 

 ی امم زوای ےن بج اادر دقم راھک وت زدیبر ربی رطح اھکسن ریہ یھت اس 

،ین ان  ے وہوٹن  ے آےگ ایکےن دلجی ےس اپ  

 

اب زدیبر ںیم ےلہپ وایل ابت ںیہن یھت ان آھٹ اسولں ںیم ور اکیف امیبر 

،وہیئگ یھت  

 

رشوع ںیم وت ارلس اک روز وفن آات اھت رپ آہتسہ آہتسہ ور مک وہ ایگ اور اپچن اسل ےس 

س ےن اہک زوای اک اس ےس وکیئ راہطب ںیہن اھت رپ ور ااکس ااظتنم رک ریہ یھت اہں ا

،اھت ور آےئ اگ اس ےن اہک اھت ور اس اک ااظتنر رکے وج ور رک ریہ یھت  
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اھٹ اسل وہےئگ ےھت اور اےس ہی یھب ںیہن اتپ اھت ور بک آےئ اگ زدیبر وک 

السےن  ے دعب ور اےنپ اکنح ی وصتریںی دےنھکی یگل،اور اےس اید آای اس ےن اسنل 

،وچےھل رپ راھک اھت ور دلجی ےس ےچین یئگ  

 

امم ایھب حبص ی الفٹئ ےس آرےہ ںیہ ور وج ڑیسویھں ےس ارت ریہ یھت  اشی ی آواز 

اےکس اکن ںیم ڑپی ور ویہ ری یئگ،اےس اگل اب ور اکی دقم یھب ںیہن لچ 

،اپےئ یگ ایک اس ےن کیھٹ انس ےہ ور آراہ ےہ اس اک ااظتنر متخ وہ ایگ  

 

آےت وہےئ  اشی وک ےصغ ںیم  آرام ےس ںیہن وبل۔ یتک وت ےندجر ےن روم ےس ابرہ

 اہک بج اس ی رظن ڑیسویھں رپ تب ینب زوای رپ ڑپی

 

ایک ھب ںیم ارلس آرےہ ںیہ وہش ںیم آےت یہ زوای دلجی ےس ےچین آیئ 

اس ےن  اشی  ے اہھت رپ اہھت راھک اس ی آوھکنں ںیم آوسنں ےھت وخیش  ے آوسنں 

،اس اک ااظتنر متخ وہ ایگ اھت  
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اٹیب ور یھب آھٹ اسل دعب اس  ےی رتہب وہاگ اینپ ہی لکش اہں آراہ ےہ ریما 

ےل رک اہیں ےس مگ وہ اجھک ںیم ںیہن اچیتہ اس  ے آےت یہ مت اانپ وحنمس 

رہچر ےل رک اس  ے اسےنم اجؤ ےندجر ےن ےصغ ںیم اس اک رخ اینپ 

 رطف رک  ے اےس اےھچ ےس انس دی

 

ھچک انہک اچاہ بج رپ__اخہل ںیم زوای ےن آوھکنں ںیم آوسنں  ےی ان ےس 

اوہنں ےن اےس واہں ےس اجےن وک اہک ارگ مت ریمے ےٹیب  ے اسےنم یئگ وت اید رانھک 

اس رےتش وک متخ رکےن ںیم اکی ٹنم یھب ںیہن اگلؤ یگ ےندجر ی ابت رپ 

،زوای ےن اکی دم اںیہن داھکی  

 

امم ہی آپ ایک وبل ریہ  اشی دلجی ےس آےگ آیئ زوای ےچین زنیم رپ رگیت اس 

،ےس ےلہپ  اشی ےن اےس ڑک  ے اوسفس ےس اینپ ےنں وک داھکی  
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 اشی اےس ےل اجؤ اہیں ےس اور اےس وبول مک ےس مک ھچک دن ریمے ےٹیب  ے اسےنم ھک 

اجےئ ورہن اانت وبل  ے ےندجر ےصغ ںیم واسپ اےنپ روم ی رطف یلچ 

،یئگ  

 

  اشی___اخہل___ایک وبل___ریہ ںیہ___مت وت___اجیتن وہھک___ںیم

ےن__انتک__ااظتنر ایک ےہ___ارلس اک___ آوسنؤں  ے درایمن اس ےن 

،اکٹ اکٹ رک  اشی وک اہک  

 

مت رپاشین ںیہن وہ ایھب امم ےصغ ںیم ںیہ اھبیئ آےئ ےگ بس کیھٹ وہ اجےئ اگ 

سب مت ھچک دن روم ںیم رانہ  اشی ےن اس  ے آوسن  اف رکےت وہےئ اےس 

،دنکےھ ےس اگلای  

 

ن اک___تہب__ااظتنر___ایک ےہ___ور  اشی___ںیم ےن ___ا 

ا ےھ____وھبےل وت__ںیہن وہےگ ھک زوای ےن اس ےس اگل وہےت وہےئ ادیم ےس 

،اےس داھکی  
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اہں ایر اھبیئ ںیہمت وھبل ےتکس ایک آو اادر مت آرام رکو  اشی اےس اادر روم ںیم ےل یئگ 

ر رتسب رپ بس کیھٹ وہ اجےئ اگ ایھب مت وس اجؤ زوای ےن اہں ںیم رس الہای او

 ٹیل یئگ

 

حبص اےس آھک اھت اکسج ااظتنر اس ےن یئک اسولں ےس ایک اھت اس ےن اینپ 

آںیھکن وماد یل اس وتق اس  ے دل دےنغ ںیم رصف اور رصف ارلس 

  اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ور دھکی سم ڑپاھوک راض ےن ھچک دور ااشرر ایک اشن ےن واہں دےنھکی ی ہگج ےصغ 

ن نب اج ورہن یسک دن ریمے اہوھتں ےس ریتا لتق وہ ےس اےس داھکی،ااسن

،اجےئ اگ اس ےن راض اک الگ ڑکا  
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ارے ںیم وھجٹ ںیہن وبل راہ واہں دھکی ریتی رپی وک دو ڑل ے گنت رک رےہ راض 

، ے ےنہک ی دری یھت اشن ےن دلجی ےس ٹلپ رک داھکی  

 

ڑل ے اےکس اسےنم رپی ےچین رظنںی اکھجےئ اےنپ آوسنؤں وک روی ریہ یھت اور دو 

ڑھکے سنہ رےہ ےھت اشن ےن ےصغ ںیم اینپ یھٹم چنیھب یل ہی رظنم دھکی رک 

اس ی آںیھکن الل وہیئگ راض یھب دو دقم ےھچیپ وہ ایگ ور اس روپ ںیم 

 اس وتق آات اھت بج اےس دشدی ہّصغ آات اھت

 

اےسی ور زیت زیت دقومں ےس ان کت اچنہپ ان ڑلوکں اور رپی  ے چیب ںیم آرک 

،ڑھکا وہ ایگ  ے وھچیٹ یس رپی اس  ے ےھچیپ وپری پھچ یئگ  

 

اس ےن ےصغ ےس ان دوونں وک داھکی اس وتق اس ی آںیھکن اینت الل یھت  ے  

،ان ڑلوکں  ے ےلگ ںیم یلھٹگ یس ڈوب  ے ارھبی  
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رس___رس ور مہ اس ےس اکم اک___مت دوونں ا ےھ ریمے آسف ںیم ولم 

 ےتہک اشن ےن اںیہن اےنپ آسف ی رطف اس ےس ےلہپ  ے ور ڑل ے ھچک

،،اجیھب  

 

رپ رس__ور___ںیم ےن اہک اجؤ ان ںیم ےس اکی ڑلاک ھچک وبےنل اگل  ے 

اشن ی داھڑ ےس ور اادر اھبگ ےئگ بج  ے رپی اادر کت اکپن یئگ اےس 

،اانت ڈر ان ڑلوکں ےس ںیہن اگل انتج اشن ےس اتگل اھت  

 

س ی رطف ےصغ ےس مت اہیں ایک رک ریہ وہ اشن ےن اب ا

داھکی،ور__ور__ںیم__ الربئریی___اتکںیب رپی ےن ےچین ہنم ےیک اکٹ 

،اکٹ رک اہک بج  ے وخف ےس اس اک ربا احل اھت   

 

ارے اشن سم ڑپاھوک وک ںیم الکس کت وھچڑ دوں اگ وت ان وک دھکی اشن ےن 

اکی رظن راض وک داھکی اور اےنپ آسف ی رطف الچ ایگ بج  ے رپی 

،دا ایک اس  ے واہں ےس اجےن اکےن رکش ا  
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سم ڑپاھوک مت یتسنہ ںیہن وہ راض ےن اس  ے اسھت ےتلچ وہےئ اہک رپی ےن 

اکی رظن اےس داھکی اور واسپ ےنلچ یگل ےسیج اس ی ابت اک وجاب دانی 

،اس ےن رضوری ںیہن اھجمس وہ  

 

 عونصی اس الجد ےس ںیم ںیہمت اچب رک الای وہں اور مت ا ےھ اونگر رک ریہ راض ےن

،اوسفس ےس اہک  

 

ایسی ابت ںیہن ےہ راض رس رپی ےن دلجی ےس اہک ور اشن اک ااھچ دوتس 

ز یھب اھت رپی ےس اکیف ڑبا یھب

ئ
ل

،وہےن  ے اسھت اہیں اک س  

 

ریمی نہب ا ےھ راض اھبیئ وبال رکو ا ےھ اینپ زادیگ تہب ایپری ےہ راض ےن 

،  ن وت ںیہن ایلوخف زدا رظنوں ےس اہیں واہں داھکی ہک اشن ےن یہک  
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رپی ےن ہن یھجمس ےس اےس داھکی ور ھچک یتہک اس ےس ےلہپ ور وبل ڑپا ریمی وکیئ 

نہب ںیہن ےہ ھک اس  ےی مت ا ےھ اھبیئ اہک رکو کیھٹ ےہ راض ےن دلجی ےس 

،ابت یٹلپ  

 

 ی کیھٹ ےہ راض اھبیئ رپی ےن وصعمتیم ےس اس ی ابت وفراً ےنن یل راض 

، رھپ اےنپ دوتس  ے ابرے ںیم وساچےن اےس ریحت ےس داھکی   

 

اہےئ وصعمم ریمی نہب اور اکی ور الجد ایک وہاگ ہی وت اینت وصعمم ےہ راض اورپ دھکی 

،رک وبل راہ اھت بج رپی ےن ریحت ےس اےس داھکی ایک بلطم  

 

بلطم وھچڑو اینپ الکس ںیم اجؤ اشن ی ڑکی آواز رپ رپی دلجی ےس 

 ےن زابن داںوتں ںیم داب رک اےس الکس روم ںیم اھبیگ بج  ے راض

،داھکی__رھپ رکسماای___رھپ دوڑ اگل دی  
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ری ےھجت ںیم اتبات وہں اشن ےصغ ےس اس  ے ےھچیپ ایگ بج  ے ور 

 اھباتگ وہا لسلسم وبل راہ اھت ہنم ےس لکن ایگ اجن رک  ے ںیہن اہک

 

،ریتا ہنم ںیم کیھٹ رکات وہں اشن ےن ےھچیپ ےس اس اک الگ ڑکا  

 

دھکی سم ڑپاھوک رھپ ابرہ آیئگ راض ےن وھپیل وہیئ اسسن ےس اہک اشن ےن ور 

،دلجی ےس ےھچیپ داھکی اہجں وکیئ ںیہن اھت  

 

اشن ی ڑک ڈیلھ وہےت یہ راض ےن رھپ ےس دوڑ اگل دی اےس اتپ اھت اب اہھت 

،گل ایگ وت ور ڈلب ےنرے اگ  

 

 بج  ے اس  ے وھجٹ رپ اشن ےن اھک اجےن وایل رظنوں ےس اےس

 داھکی وج آےگ اھباتگ اج راہ اھت
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*************** 

 

رس مہ تہب دلج اےنپ اٹرٹیگ کت چنہپ اجےئ ےگ وفن اکن ےس اگلےئ ور یسک ےس 

وگتفگ رک راہ اھت اس وتق ور لف ںوافینرم ںیم اھت لیج ےس ٹیس ےیک 

 ےئگ ابل اس رپ ڑھکی ھکی ور دےنھکی ےس یہ اکیف ےصغ واال گل راہ اھت رھپ یھب اھت

،تہب ڈنیہمس  

 

رس امہری وپری وکشش ےہ اور مہ اٹرٹیگ  ے تہب زندکی یھب ںیہ اور ان 

اشٹاہلل اس ںیم یھب ںیمہ اکایمیب ےلم یگ وفن اکن ےس اگلےئ ور اےنپ آسف ےس 

،ابرہ آای  

 

 ی رس آپ اس ںیم یھب ا ےھ اکایمب اپںیئ ےگ وفن رپ ابت رکےت وہےئ ور 

،م اک وجاب دے راہ اھترس  ے ااشرے ےس دورسے آرسف  ے الس  
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اس  ے ےصغ ی وہج ےس رہ آرسف اس ےس دور یہ راتہ اھت ور اکم  ے وسا وکیئ یھب 

،ابت ںیہن رکات اھت  ہو اس ی اختیص یھت  

 

 ی رس اہلل احظف وفن رےنھک  ے دعب اس ےن دور ےس یسک وک داھکی اور اس ی 

،رطف ڑبھ ایگ  

 

آرےہ ںیہ امحد ےن اےنپ اپرنٹ ینعی دعس  اوےئ ور دھکی نٹپیک ضیفتسم ارلامحن رس

،وک اہک وج آںیھکن دنب ےیک ھچک انگنگ راہ اھت  

 

ضیفتسم رس اک ھکم ےتنس یہ ور رکٹن اھک رک دیساھ وہا اےنت ںیم ور ان ی 

لبیٹ کت چنہپ ایگ اھت،ان دوونں ےن ڑھکے وہ ے دلجی ےس ویلسٹ ےنرا 

،اور انشنیٹ ڑھکے وہےئگ  
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 رسسی ااداز ںیم ان ی رطف داھکی اس  ے ایک اگ رےہ ےھت اس ےن

،رہچے ےس اادازار اگلھک لکشم اھت  ے ور اس وتق وکن ےس ومڈ ںیم ےہ  

 

ور رس مہ___ور رس___دعس ی وت آواز یہ قلح ںیم اکٹ یئگ،رس مہ وقیم رتاھک 

 ھا یل

مٹ
س

،ڑپھ رےہ ےھت امحد ےن دلجی ےس ابت   

 

ےس ان دوونں  ے رہچے رپ انیسپ ااھچااا اس ےن ااھچ وک زرا ابمل اچنیھک  س 

آےن اگل___ ولچ ااسی رکو دوونں زیت آواز ںیم وقیم رتاھک انسؤ،ور یھب اکی اٹگن 

ل رسسی ااداز ںیم اہک بج  ے ان دوونں 
ب لک
رپ ڑھکے وہ ے اس ےن 

،ےن اکی دورسے وک اچیبریگ ےس داھکی  

 

دلجی___اس ےن وھتڑی زیت آواز ںیم اہک ور دوونں دلجی ےس اکی   

ریپ رپ ڑھکے وہرک زیت آواز ںیم وقیم رتاھک ڑپےنھ ےگل آس اپس ےس زگرےن 

واےل آرسف  ے رہچے رپ دیب دیب رکسماٹہ یھت اور دل ںیم اکی یہ آواز 

 ____اچیبرے
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ان دوونں ےس دس ابر رتاھک ےننس  ے دعب ور الچ ایگ___ریمے ابپ ی وطاب وج 

 دو  نی الگس اپین  ے  ی رک اب یھبک ںیم سپمیک ںیم ھ  ے انگنگای دعس ےن

،اہک بج  ے امحد اب یھب اپین  ی راہ اھت  

 

ےھجت سک ےن اہک اھت اینت زیت انگنگےن وک اسےل ریمی یھب رڈی گل یئگ 

،اسھت امحد ےن ےصغ ںیم اےس اھک اجےن وایل رظنوں ےس داھکی  

 

ااھچ ھک ایر ا ےھ ایک اتپ اھت  ے رس  ہو ںیہ دعس ےن وصعمم لکش انب رک 

اہک،اےب آہتسہ وبل ہکلب ھکم یہ ھک ےل ایھب  ن ایل وت اکی اور زسا یکپ ےہ امحد ےن 

اےنپ ےھچیپ دےتھکی وہےئ اہک بج  ے آس اپس ڑھکے آرسفز ےس ان ی 

   احتل دھکی رک راہ ںیہن ایگ اور بس ےن لم رک اکی اسھت  ہہقہق اگلای

 

************* 
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ی آواز آےت یہ ےندجر ابرہ الن ی رطف  ریما اٹیب آایگ ریما رگج اک ڑکٹا اگڑی

یئگ بج  ے نچک ںیم اکم رکیت زوای اک دل زیتی ےس دڑھےنک اگل اس ےن اےنپ 

اہوھتں ی رطف داھکی وج اکپن رےہ ےھت آھٹ اسل ےلہپ ور وھچیٹ یس دو ایٹچ ابادےنھ 

وایل یچب یھت رپ اب ور سیب اسل ی اکی وخوصبرت نیسح دو زیشر یھت اس 

یلحے ی رطف داھکی ےلیم ےس ڑپکوں ںیم حبص ےس ور اکومں ںیم ےن اےنپ 

یگل یھت اگل اگل مسق ی تہب یس اس ےن ڈزش انبیئ یھت سب اس  ے  ےی 

،وج اس ی اسوسنں ںیم راتہ اھت  

 

ڈراویئر ےن اگڑی اک دروازا وھکال اس ںیم ےس یسک ےن ابرہ دقم اکنال ےندجر الؤچن  ے  

ےس ور ابرہ الکن ڈراویئر ےن دروازا رھپ ےس دنب ایک ٹیگ رپ یہ ری یئگ اگڑی ںیم 

آوھکنں رپ الگزس اگلےئ اس ےن ےندجر ی رطف داھکی رھپ اس  ے 

  وہٹن ےکلہ ےس رکسماےئ
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امم___سب اانت اننس اھت ےندجر دلجی ےس اس  ے اپس آیئ اس اک 

رہچر وچےنم یگل ان آھٹ اسولں ںیم ور ےلہپ ےس یھب اکیف ڈنیہمس وہ ایگ 

،اس ےن ایپر ےس ےندجر وک ےلگ اگلای رپ الگزس اب یھب اس ی آوھکنں رپ ےھتاھت،  

 

امم دوھپ ںیم یہ ڑھکے رےنھک اک نیلپ ےہ ایک اس ی یتکہچ وہیئ آواز رپ  

ےندجر ےن دلجی ےس اینپ آںیھکن  اف ی، ںیہن ریمے ےچب دلجی ےس 

ر اادر لچ ںیم بک ےس ریتا ااظتنر رک ریہ یھت آاج ریمی اجن ےندج

اس اک اہھت ڑک رک اادر ےل یئگ اس ےن الؤچن ںیم دقم یہ راھک اھت  ے  اشی 

،اھبیتگ وہیئ آیئ اور اس  ے ےنیس ےس گل یئگ  

 

اھبیئ سم ںو وس چم سب اب آپ یہک ںیہن اجؤ ےگ آوھکنں ںیم آوسنں  ےی 

ور اس ےس ہہک ریہ یھت، ی اہں اب ںیم اہکں اجؤ اگ ہشیمہ  ے  ےی وج آایگ 

  اسھت  ےی وس ے رپ آرک ھ ایگوہں ور اےس
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 اشی اجؤ اھبیئ  ے  ےی اپین ےل آؤ ارلس ی رظنںی اہیں واہں یسک وک التش رک 

ریہ یھت بج ےندجر ی آواز رپ اس ےن ان ی رطف داھکی امم اخہل اہکں رپ 

 ںیہ

 

اٹیب ایک اتبؤں دو اسل ےس ور تہب امیبر رےنہ یگل ےہ ریمی نہب ےن یھب وپری 

 یہ دےھکی ںیہ ور اورپ اےنپ رمکے ںیم ےہ ےندجر ےن اورپ ی رطف زادیگ دھک

،ااشرر ایک بج کت  اشی اپین ےل آیئ  

 

ااھچ ایم ںیم اخہل ےس لم رک آات وہں اپین اک الگس ےچین رھک رک اس  ے دقم 

،ڑیسویھں ی رطف ےھت  

 

 ویتر  ے اسھت  اشی ی رطف داھکی امم ور 

ل

ے

ی

ےچین زوای اہک رپ ےہ ےندجر ےن ت

واےل روم ںیم ےہ  اشی ی ابت رپ ےندجر ےن رکش اک اسسن ایل ارگ ریما 

اٹیب آےت یہ اس وحنمس وک دھکی اتیل اس ی آےگ ی زادیگ یھب رخاب وہ اجیت 
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ےندجی ےصغ ےس وبیتل وہیئ اادر یلچ یئگ  اشی یفن ںیم رس الہیت وہیئ نچک ںیم یلچ 

،یئگ اب بس اھکھک اےس یہ اگلھک اھت  

 

ںیھکن دنب ےیک یٹیل وہیئ یھت بج وکیئ دروازا وھکل رک ان  ے اپس آای اوہنں ور آ 

ےن آہتسہ ےس آںیھکن وھکیل اسےنم وموجد ارلس وک دھکی رک ور اکی دم ےنھٹیب یگل 

بج دلجی ےس ارلس ےن آےگ ڑبھ رک اںیہن کیھٹ ےس اھٹیبای، یسیک وہ آپ 

 اخہل

 

اتکس آوھکنں ںیم آوسنں  ںیم کیھٹ وہں اب ریما ہچب آایگ ا ےھ ایک وہ

 ےی ور اس اک ےناھت وچےنم یگل ان ےس اینپ یٹیب  ے رہچے ی ادایس ںیہن دیھکی اجیت 

،یھت  

 

ل کیھٹ وھچڑ  ے ایگ اھت ہی ایک آپ امیبر وہیئگ 
ب لک
اخہل ںیم وت آپ وک 

ریمی اید ںیم اس ےن رشارت ےس اہک وت زدیبر  ے رہچے رپ یکلہ یس 

  مترکسماٹہ آیئگ،بک آےئ اٹیب
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ںیم سب ایھب اچنہپ وہں اپین ےتیپ یہ آپ  ے اپس آای اےنس رکسماےت وہےئ 

اہک،ااھچ اٹیب وت اجؤ رفشی وہ اجؤ اھکھک وریغر اھکؤ رھپ ابںیت وہیت 

 رےہ یگ اوہنں ےن ایپر ےس اہک

 

 ی اخہل سب آپ ےس ےنلم آای اھت ایھب اج راہ اب ںیم آایگ وہں آپ وک 

 ےہ اانت وبل رک ور ان اک ےناھت وچم رک ابرہ الچ ایگ وپرا اانپ ایخل رانھک ےہ کیھٹ

اس  ے اجےن  ے دعب یھب زدیبر دروازے ی رطف دھکی رک رکسمایت ریہ 

  آرخ ان  ے یٹیب اک ااظتنر متخ وہ ایگ اھت

 

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

 

آج دو دن وہ ےئگ ےھت رپ ور دنمش اجن ںووینریٹس ںیہن آریہ یھت اتپ ںیہن ایک 

 وک ہنم ںیم  ےی ور یسک  یری وسچ ںیم مگ اھت بج راض ےن ابت یھت نیپ
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اکی دم اس  ے وہوٹنں ےس نیپ اکنال ایک ابت ےہ ریما ایر ھچک وھکای وھکای گل راہ 

  ےہ

 

ھچک ںیہن سب اےسی یہ اکومں ی نشنیٹ اس ےن اہبھک انبھک اچاہ ___سب سب 

 سم ڑپاھوک وک سم ریمے اھبیئ وت ھجم ےس ھچک ںیہن اپھچ اتکس ا ےھ اتپ ےہ وت

،رک راہ ےہ راض ےن رکسماےت وہےئ اےس داھکی  

 

ایسی وکیئ ابت ںیہن اور ہی وت وت ایک اگل راھک ےہ وھبل ںیہن اہیں ںیم رس 

  وہں اور وت اکی وٹسڈٹنی اشن ےن اس ےس واسپ نیپ ےتنیھچ وہےئ اہک

 

ےن ااھچ رھپ وج اافنرنشیم ںیم الای وہں بلطم ےھجت ور ںیہن اچےیہ راض 

 عونصی اوسفس ےس اہک اور اھٹ رک اجےن اگل
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ری__راض رصف ڑھکا وہ ے ومڑا یہ اھت  ے اشن ی آواز اس  ے اکن 

ںیم ڑپی راض اک دل ایک ور زور ےس ہہقہق اگلےئ رپ اہےئ رے ہی وھچاٹ اس دل وج 

،اس ولہپان ےس ڈرات اھت  

 

 واہں آپ ےن ا ےھ ھچک اہک راض ےن ومڑےت وہےئ اینت ریحت ےس اہک ےسیج

 اس وتق اس  ے العؤر اور یھب تہب ولگ وموجد وہں

 

دلجی دلجی وبل ںیہن وت یہس الستم ںیہن اجےئ اگ اہیں ےس اشن ےن 

اےس وھگرےت وہےئ اہک ایک وبولں ریمے اھبیئ ھچک اتب وت یہس راض ےن لامل 

،ےب اینزی ےس اہک  

 

اھت  ے ور وفراً  ایھب اتبات وہں اشن اینپ رکیس ےس اھٹ  ے اس ی رطف ڑباھ یہ

دیساھ وہا اتبات وہں اتبات وہں اس ی دوتس ےن اتبای اس ی ایم امیبر 

ےہ اس  ےی ور ھچک دن ںووینریٹس ںیہن آےئ یگ اس ےن دلجی دلجی اتبای یہک 

،وایعق اےس اشن ےس ٹک ہن گل اجےئ  
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اور اکی اکم ی ابت یھب ولعمم وہیئ ےہ راض ےن رازداری ےس اہک اشن ےن 

رپ لب ڈاھےل اےس داھکی  س اک  اف بلطم اھت  ے ارگ اب وت ےن ےنےھت 

،ںیہن اتبای وت ریتی ریخ ںیہن  

 

ارے اےسی ہن دھکی ایپر وہ اجےئ اگ اکن اپس رک لچ وھچڑ ںیم اےنپ وہٹن 

ریتے اکن  ے اپس ےل آات وہں اس ےن اشن  ے اکن ںیم سھگ رک ھچک 

ےئ اس ےن ےصغ ںیم اینپ اہک ےسج  ن رک اشن  ے ےنےھت  ے لب اور  یرے وہ

ایھٹمں چنیھب یل اس وتق اس ی آںیھکن الل اراگرا وہیئگ راض وک اس وک دھکی رک 

 وخف آای ور دلجی ےس واہں ےس ابرہ اھبگ ایگ

 

مت رصف اور رصف ریمی وہ ںیم ںیہمت یسک اک وہےن ںیہن دوں اگ یھبک ںیہن الل 

 اس اک دل رک راہ رسخ آوھکنں ےس اس ےن اسےنم دےتھکی وہےئ اہک اس وتق

اھت رہ زیچ سہت سہن رکدے اس ےن اپس ڑپا الگس ااھٹ رک زور ےس 

،اسےنم وموجد دںوار رپ ےنرا  
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راض دلجی ےس واسپ اس  ے آسف  ے اادر آای اشن ہی آواز یسیک اس ےن 

وبےتل وہےئ اس ی رطف داھکی راض دلج ےس دلج اتپ رکو اس اک ہی 

آای زوای رصف ریمی ےہ ںیم اےس یسک اک  زکن اہک اھت اےنت اسولں دعب ہکنں

وہےن ںیہن دوں اگ اچےہ ا ےھ اس  ے  ےی ھچک یھب رکھک ڑپے اس  ے ےجہل ںیم 

،ااسی ونجن اھت  ے راض اک دل یھب اکپن ایگ  

 

وت رسکیل رک ایرا ںیم وہں ھک ولعمم رکات وہں آج یہ آای ےہ اس اک زکن بس ولعمم 

ےن رسخ آوھکنں ےس اس ی وہ اجےئ اگ راض ےن اےس یلست دی اس 

رطف داھکی ا ےھ بس اافنرنشیم اچےیہ زوای  ے ابرے ںیم بس 

  اانت وبل  ے ور روم ےس ابرہ الچ ایگ بج  ے راض رپاشین اس دروازے وک دےنھکی اگل

 

راض اجاتن اھت اس اک ونجن اس اک قشع اس ڑلی  ے  ےی ور وت یسک ڑل ے وک 

اھت ور الکس ںیم یھب اس النئ اس  ے اپس ےس یھب زگرےن ںیہن داتی 

ںیم یسک ڑل ے وک ےنھٹیب ںیہن داتی اھت  س ںیم زوای یھٹیب وہ ور زوای ی اگڑی 
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 ے ےھچیپ ھچک افہلص رھک رک بج کت اجات اھت بج کت زوای اک رھگ ھک آ 

اجےئ اور ور اےس یہس الستم رھگ کت ہن وھچڑ دے اب ایس رھگ 

ربداتش ےس ابرہ یھتںیم یسک ڑل ے ی ارٹنی وایعق اشن ی    

 

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

 

اھکےن ی لبیٹ رپ یھب اس ی رظنںی لسلسم یسک ی التش ںیم یھت رپ ور اتپ 

  ںیہن اہکں رپ یپھچ یھٹیب یھت

 

اٹیب ہی ول ہن اخ  ںیم ےن اہمترے  ےی انبےئ ںیہ ےندجر ےن ابکب 

 تہب ی  رے اس  ے اسےنم رکےت وہےئ اہک  ی امم بس اھک راہ وہں اھکھک

،زمے اک انب وہا ےہ اس ےن رکسماےت وہےئ  اشی اور ےندجر وک داھکی  
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اہں زمے وک وت وہاگ ہن ںیم ےن اےنپ اہھت ےس وج انبای اےنپ ےٹیب  ے  ےی ےندجر 

ےن رہچے رپ عونصی رکسماٹہ اجس رک اہک ارلس ی اھکےن ی رعتفی 

،رکھک ےندجر وک اکی آھکن ںیہن اھبای اھت  

 

ںیم وھتڑا آرام رکوں اگ ریمی اکیف ریمے روم ںیم وجھبا دںی ااھچ امم اب 

اھکےن ےس افرغ وہرک اس ےن ڑھکے وہےت وہےئ اہک اور روم ی رطف 

،الچ ایگ  

 

اجؤ  اشی اھبیئ وک اکیف دے آؤ ےندجر ی ابت رپ  اشی ےن اہں ںیم رس الہای اور نچک 

، یئگںیم یلچ یئگ اور ےندجر وسےن ی رغہ ےس اےنپ رمکے ںیم یلچ  

 

 اشی ایک رک ریہ وہ ںیم ہ لپ  رک دوں زوای ی آواز رپ  اشی ےن رکسما رک اےس داھکی وج حبص 

ی ًاتبسن اس وتق آامسین رلک  ے وسٹ ںیم ےلگ ںیم الیھپ  ے ڈوہٹپ 

، ےی تہب ایپری گل ریہ یھت  
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 ارے زوای ااھچ وہا مت آیئگ ہی اکیف ںیم ےن اھبیئ  ے  ےی انبیئ ےہ اجؤ مت ان  ے

روم ںیم اںیہن دے آؤ ںیم___ںیم__ےسیک__ اشی ی ابت رپ زوای اکی دم 

 رپاشین وہیئگ

 

ایک مت ےسیک اہں اھبیئ وک آےئ حبص ےس رات وہیئگ ںیم ےن ونٹ ایک اھبیئ ی   

رظنںی حبص ےس یسک ی التش ںیم ںیہ اور ور مت وہ اجؤ اھبیئ وک ہی اکیف دے آؤ 

اکیف ی  رے اس  ے اہھت ںیم ڑکایئ اور دلجی ےس ا ےھ ںوین اک ھچک اکم ےہ  اشی ےن 

،اےنپ روم ی رطف یلچ یئگ  

 

اس اک دل زیت دڑھےنک اگل آھٹ اسل دعب اس اک اسانم ےسیک رکے یگ اس 

ےن اہھت ںیم وموجد اکیف وک داھکی اس اک اہھت آہتسہ آہتسہ اکےنپن اگل اس ےن تمہ رک 

  ے ارلس  ے روم ی رطف دقم ڑباھےئ
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دروازے  ے اپس یہ یچنہپ یھت بج اےکس ریپ یھب اکےنپن ےگل اس ےن اہھت ایھب ور 

ڑباھ رک روم اک دروازا وھکال اےنپ دل رپ اقوب اپےت وہےئ اس ےن اادر دقم راھک روم 

اخیل اھت اس ےن رکش اک اسسن ایل اکیف لبیٹ رپ رھک رک ور ےسیج یہ ومڑی ڈٹسی 

   اب اس اک دل ری اجےئ اگاک دروازا وھکل رک وکیئ ابرہ آای زوای وک اگل

 

روک___زوای ی اس رطف ھٹیپ یھت اس ےن روم ےس ابرہ اجھک اچاہ بج 

،ارلس ی آواز اس  ے اکونں ںیم ڑپی اس اک دل زیتی ےس دڑھےنک اگل  

 

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

 

 

 

ایک وہا نٹپیک ضیفتسم آپ اک نشیم اہکں کت اچنہپ اوہنں ےن اسےنم وموجد 

،اہک آرسف وک دےتھکی وہےئ  
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رس ان اشٹاہلل تہب دلج مہ اےنپ اٹرٹیگ  ے تہب رقبی ںیہ اور ا ےھ 

وپری ادیم ےہ مہ دلج یہ اس ںیم اکایمیب احلص رکںی ےگ اس ےن 

،ریسسی اترث  ے اسھت اسےنم دےتھکی وہےئ اہک  

 

ایک ابت ےہ نٹپیک مت ےتسنہ وت ےلہپ یھب ںیہن ےھت رپ اس وتق ااسی گل راہ ےہ 

ہج ےس رپاشین وہ اوہنں ےن اس  ے رہچے رپ ھچک وھکےتج وہےئ مت یسک زیچ ی و

،اہک  

 

ل کیھٹ وہں ںیم سب ہی وسچ راہ وہں 
ب لک
ایسی ابت ںیہن ےہ رس ںیم 

 س ااسنن ےن اےنت ولوگں ی زادیگ ربابد ی ےہ ور ریمے اہھت بک ےگل اگ اور بج 

اراگرا وہ ےگل اگ وت ںیم اس اک اسیک رشح رکوں اگ اس ی آںیھکن اس وتق الل 

،ریہ یھت  
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ور وتق یھب ان اشٹاہلل دلج آےئ اگ___نٹپیک یلع اادر آاجؤ اادر آرک آواز   

 اف آےئ ی رنجل رس  ے وبےنل ی دری یھت  ے ٹھج ےس ور دروازا وھکل رک اادر 

 آای

 

االسلم مکیلع رس اس ےن دلجی ےس ویلسٹ ےنرا___ ایک ںیم آپ ےس 

دروازے  ے ابرہ ڑھکے وہ ے ایک ےننس ی وپھچ اتکس وہں نٹپیک یلع  ے آپ 

،وکشش رک رےہ ےھت اوہنں ےن اےس رس ات ریپ وھگرا  

 

ور__ور رس ںیم وت اےس البےن آای اھت اور ریما بلطم ےہ نٹپیک ضیفتسم وک 

البےن آای اھت سیک  ے ابرے ںیم رضوری اڈٹسی رکین یھت ھچک سب رس اور ھچک 

،ی دلجی بس وبالںیہن رنجل رس  ے وھگرےن ےس اس ےن دلج  

 

ے ہنم ےیک رکسماےن ےگل بج  ے ضیفتسم ےن اےس اھک 
ھ
 

چ
ٹے

ل

ن

رنجل رس 

اجےن وایل رظنوں ےس وھگرا ااھچ رس اب ںیم اتلچ وہں آپ ولگ 

آرام ےس ابت رکو یلع وبل  ے ومڑےن اگل بج ضیفتسم ےن ڑھکے وہرک اس 
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اای رپ  ے دنکےھ رپ اہھت راھک اس ےن ڈرےت وہےئ ومڑ  ے اےس داھکی رھپ رکسم

 اس ی رکسماٹہ ںیم یھب ربھگاٹہ رظن آ ریہ یھت

 

نٹپیک یلع ںیم یھب آپ  ے اسھت اتلچ وہں اس ےن یلع وک وھگرےت وہےئ  

اہک اور واسپ رنجل رس ی رطف اانپ رخ ایک ااھچ رس اب ںیم 

یےںں رس الہای
،ااجزت اچوہں اگ رنجل رس ےن رکسما رک اہں م  

 

 ن راہ اھت ابرہ آےت یہ اس ےن دلجی ےس ضیفتسم دھکی ایر یچس ںیم ابںیت ںیہن 

،وک دےتھکی وہےئ اہک  

 

ا ےھ ھجمس ںیہن آیت ھجت ںیم ہی ابںیت ےننس وایل وکن یس اعدت ےہ یسک دن 

اس ابت رپ وت ھجم ےس یہس اک ٹپ اجےئ اگ ضیفتسم ےن اس ی رگدن ڑک رک اےس 

 ,وھگرا
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اتبےن آای اھت اانت وبل رک ور پچ وہ  ااھچ ھک ایر ا ےھ وھچڑ ورہن ور ںیہن اتبؤ اگ وج

ایگ،ایک وبےنل آای اھت اتب ضیفتسم  ے دقم اےنپ آسف ی رطف ےھت ور 

  ےتلچ وہےئ اس ےس ابت رک راہ اھت

 

اکی اکم ی ابت ولعمم وہیئ ےہ اور ور  ن رک وت ا ےھ اشابیش رضور دے اگ اس 

 اکچ ےن وخش وہےت وہےئ اہک بج کت ضیفتسم اےنپ آسف ںیم دالخ وہ

 اھت اور یلع یھب اس  ے اسھت اھت

 

ابت اتبےئ اگ یھبج ںیم اتبؤ اگ  ے ےنتک اکم ی ابت ےہ اس ےن آرام ےس رکیس 

رپ ےتھٹیب وہےئ اہک ور  س آدیم ی ںیمہ التش یھت ور امہرے اہھت ںیہن آای رپ اس ی 

پ یٹیب ےہ اکی ور امہرے اہھت آاسین ےس آ اجےئ یگ اور اس  ے زرےعی اس اک اب

یھب____ ا ےھ آج یہ ولعمم وہا اس آدیم ی اکی یٹیب ےہ اب ا ےھ اشابیش دے 

،یلع ےن رخف ےس اےنپ اکرل ڑھکے ےیک ےسیج تہب اکم ی ابت اتبیئ وہ  
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ہی بس ا ےھ اس دن ےس اتپ ےہ  س دن ےس ہی سیک ریمے اپس 

ےہ اس ںیم این ایک ےہ ضیفتسم ےن دنکےھ ااکچےت وہےئ آرام ےس اہک 

 ےلہپ ےس اتپ اھت وت رھپ ہی ابت وت ےن ا ےھ ہکنں ںیہن اتبیئ بلطم ےھجت

 یلع اک ےنون دصےم ےس ربا احل اھت

 

اس ںیم اتبےن وایل ابت وکن یس ےہ ور تہب ایٹھگ آدیم ےہ اس ےن اینپ 

ویبی وک یھب یئک اسل ےلہپ رھگ ےس اکنل دای رصف اس ابت رپ  ے اس ےن 

دورسی اشدی رکیل رپ دخا اےسی ولوگں وک  اکی یٹیب وک دیپا ایک اور رھپ اس ےن

داین ںیم یہ داھکی داتی اشدی  ے اےنت اسل کت اےس رھپ اوالد یہ ںیہن 

،وہیئ اب اےس اینپ ور یٹیب اید آریہ ےہ وج اےس وخد ںیہن اتپ اہکں ےہ  

 

اب  س اک ھکم اس  ے ابپ وک ںیہن اتپ اےس مہ اہکں ڈوھڈنے ےگ ضیفتسم 

ںیم اس ی رطف داھکی وج ہنم وھکےل  ےن اسری ابت وبل  ے آرخ

،بس  ن راہ اھت  
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ےھجت وت اسری اافنرنشیم ےہ اکی ںیم یہ ااجنن اھت ان ابوتں ےس رپ وت اب 

ہی اکم ھجم رپ وھچڑ دے ور ڑلی وج یھب ےہ اس اک اتپ ںیم اگل رک روہں اگ اور اےس ڑک رک مہ 

دےتھکی وہےئ اس  ے ابت کت ےچنہپ ےگ یلع ےن رپ وسچ رظنوں ےس اسےنم 

،اہک  

 

ں یتلم مہ اانپ اکم ںیہن روی ےتکس اس  ےی اسھت 
 
 ہ
ہ

ل

ب

اہں رپ بج کت ور ڑلی 

اسھت اکم رپ یھب دایھن دو ضیفتسم وبل رک اکی افل رپ کھج اکچ اھت بج  ے 

،یلع ےن اس ی افل وک ےصغ ےس داھکی  

 

رکے  یھبک ریتا دل ںیہن رکات دنبر اھکھک اھکےن ابرہ اجےئ وکیئ یسنہ زماق

بج دوھکی اکم اکم اور اکم یلع ےن ڑچےت وہےئ اہک اس ی ابت رپ ضیفتسم 

 ےن اکی رظن اس رپ ڈاھیل
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ںیم وت زماق رک راہ اھت وت آرام ےس اکم رک وت اکم رکات وہا یہ ااھچ اتگل ےہ ہّصغ رکات وہا 

ل ااھچ ںیہن اتگل یلع ےن دلجی ےس اہک اور آسف ےس ابرہ وک اھباگ اس ےس 
ب لک

، ے ور ضیفتسم  ے ےصغ اک اکشر وہات ےلہپ  

 

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

 

ارلس ی آواز رپ اس ےن ڈرےت ڈرےت ومڑ رک داھکی کیلب  راؤزر رپ واٹئ 

رشٹ ےنہپ ور اےس دھکی راہ اھت زوای ی رظنںی وت اب کت اس  ے ریپوں رپ 

 یہ یھت اس ی اینت تمہ ںیہن وہ ریہ یھت  ے ور رظنںی ااھٹ رک اےس یہ دھکی ےل

، س اک ااظتنر اھٹ اسولں ےس رک ریہ  

 

زوای___ارلس  ے ہنم ےس اانپ ھکم  ن رک اس  ے ےلگ ںیم یلھٹگ یس ڈوب 

 ے ارھبی دل ایک ایھب ابرہ اھبگ اجےئ ور اب کت ارلس  ے اترث ےس 

ااجنن یھت ور دقم دقم اتلچ اس  ے اپس آراہ اھت اور اےس گل راہ اھت 

،راہ ےہاس اک دل اس  ے اکونں ںیم دڑھی   
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ارلس ےن رقبی آرک اس اک اہھت ڑکا زوای ےن دلجی ےس رظنںی ااھٹ رک اےس 

داھکی وج  ریغ یسک اترث  ے اےس دھکی راہ اھت اہیں ہکنں آیئ وہ وبول اس ےن اکی دم 

،زوای اک اہھت ےھچیپ ی رطف ومڑا آاااا اس  ے ہنم ےس یکلہ ےس خیچ لکن یئگ  

 

اہیں____ اانپ وحنمس رہچا ےل رک ںیم ےن ںیہمت اہک اھت  ے مت آؤ 

اہیں ےس دافع وہ اجؤ اس ےس ےلہپ  ے ںیم اہمترا ھچک رک دوں اس ےن 

،اےنت ےصغ ںیم اہک  ے زوای اک دل اکےنپن اگل آوھکنں ےس آوسنں اجری وہےئگ  

 

ارس__ارلس___ریما اہھت__ پچ اکی دم پچ اینپ دنگی زابن ےس 

اےس وھچڑا  س ےس ور دور اج رگی ریما ھکم ںیہن ول اس ےن اکی ےکٹھج ںیم 

اس ےن آوھکنں ںیم آوسنں  ےی ریحت ےس اےس داھکی وج زوای وک اینت 

اقحرت ےس دھکی راہ اھت اےس ہی اانپ ارلس ںیہک ےس ںیہن اگل وج آھٹ اسل 

 ےلہپ وبل رک ایگ اھت ریما ااظتنر رکھک
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ے ہکنں آیئ وہ وبول مت اہیں سک ےس وپھچ رک اےنپ دنگے دقم ریمے رمک

ںیم رےھک اس ےن کھج رک اکی اہھت ےس زوای  ے ابل یھٹم ںیم ڑکے  س 

ےس اس  ے رہچی رپ درد  ے آاثر داھکییئ دےنی ےگل رپ اس وتق اادر اانت درد 

اھت  ے ہی درد مک گل راہ اھت وبول اس ی داھڑ ےس ور اکی دم ڈر یئگ ںیم 

رطف  وت__ہی__اکیف__دےنی،__اس ےن روےت وہےئ دلجی ےس اکیف ی

،ااشرر ایک  

 

ولکن ریمے رمکے ےس ایھب اور ایس وتق اس ےن اکی دم ےھچیپ وہرک دروازے ی 

،رطف ااشرر ایک زوای دلجی ےس ڑھکی وہ رک ابرہ ی رطف اھبیگ  

 

اس ےن رمکے ںیم آرک اانپ رمکا دنب ایک اور دروازے  ے اسھت یہ 

،یتھٹیب یلچ یئگ  

 

 اہیں ہکنں آیئ وبول 
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ی زابن ےس ریما ھکمںیہن ول اینپ دنگ  

 

  یلچ اجؤ اہیں ےس

 

اس ےن اینپ اکونں رپ اہھت رھک ایل ارلس___آپ ااسی__ےسیک رک ےتکس__آپ 

ےن وت اہک اھت__ریما ااظتنر رکھک__ںیم ےن ان آھٹ اسولں ںیم__رصف 

آپ وک وساچ ےہ__رصف آپ وک_رھپ__آپ ہی 

 بس__ےسیک_ہہک__ےتکس___ےسیک

 

درایمن اےس اہک وج اہیں رپ وموجد یھب ںیہن اھت اس ےن روےت وہےئ ویکچہں  ے 

،ور اس  ے  ےی آوسن اہب ریہ یھت ےسج ان آوسنؤں ی رپوا یھب ںیہن یھت  
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اس ےن روےت وہےئ ےنھٹگ ںیم رس اپھچ ایل اس  ے اکونں ںیم اب 

کت ارلس  ے اافلظ وگجن رےہ ےھت اس ی آوھکنں ےس اگلاتر آوسن ےہب رےہ ےھت اب 

،ااظتنر اھت رپ اب ایک وہاگ کت اےس ارلس اک  

 

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

 

دو دن زگر ےئگ ےھت اب کت اس ی واسپ تمہ ںیہن وہیئ ارلس  ے اسےنم 

،اجےن ی ایھب ور ںووینریٹس اجےن یگل یھت بج  اشی ےن اےس آواز دی  

 

زوای ںیم یھب اسھت ولچں یگ ابرہ ی رطف اجیت زوای  ے دقم اکی دم 

داھکی اہجں ارلس اانپ ھکاتش رکےن ںیم نگم ری ےئگ اس ےن ومڑ  ے 

اھت ےندجر اور  اشی یھب اسھت یھٹیب یھت ارلس ےن اانپ امتم زبسن اپاتسکن 

ںیم یہ لٹیس رک ایل اھت ایھب اس اک ارادر ھکاتش رک  ے اےنپ آسف اجےن اک 

اھت بج  اشی ی ابت رپ اس ےن یھب رظنںی ااھٹ رک داھکی اور واسپ ھکاتش 

،رکےن اگل  
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ز ںیمہ ںووینریٹس کت وھچڑ دو  اشی ےن ایپر ےس ارلس وک دےتھکی وہےئ 

ل

 
اھبیئ پ

،اہک  

 

اےس آسف اجھک ےہ اانت افوتلں اٹمئ ںیہن ےہ مت وخد یلچ اجؤ ےندجر ےن زوای 

ز ھک ا ےھ تہب رضوری اکم ےہ دری وہ اجےئ یگ 

ل

 
وک دےتھکی وہےئ رفنت ےس اہک امم پ

ز  اشی ےن اکی ابر رھپ اہک

ل

 
 اھبیئ پ

 

او ے اپچن ٹنم ںیم ابرہ آؤ ارلس وبل  ے ابرہ الچ ایگ زوای وت اب کت ےچین 

ہنم ےیک ڑھکی یھت اس ےن اکی ابر یھب ارلس  ے رہچے ی رطف 

،دےنھکی ی تمہ ںیہن ی یھت  

 

مت آےگ وھٹیب___ زوای ےھچیپ ےنھٹیب یگل وت اےس  اشی ےن رواک ںیہن ںیم ےھچیپ کیھٹ 

، وہےئ اہک وج ھچک افرپ  رپ یسک ےس وفن رپ ابت رک راہ اھتوہں زوای ےن ارلس وک دےتھکی  
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ںیہن ھک ایر ااسی ومعق ابر ابر ںیہن اتلم مت آےگ وھٹیب  اشی ےن اےس زربدیتس اادر اھٹیب 

،رک دروازا دنب ایک اور وخد ےھچیپ ھ یئگ  

 

 ارلس وفن رھک رک اگڑی ںیم اھٹیب بج اس ی رظن اپس یھٹیب زوای رپ ڑپی مت 

،اہیں ہکنں یھٹیب وہ اس ےن اکی دم زیت آواز ںیم اہک زوای ڈر  ے ےھچیپ وہیئ  

 

اھبیئ ور ںیم___مت پچ روہ ولکن ریمی اگڑی ےس  اشی وک پچ رکوا رک اس ےن 

 __زوای وک اگڑی ےس ےنلکن اک اہک ور__ںیم

 

ںیم ےن اہک ولکن____ زوای ھچک وبےنل یگل اس ےس ےلہپ ور اکی دم رھپ وبال زوای 

 دلجی ےس ابرہ آرک ڑھکی وہیئگ  اشی مت آےگ آؤ
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 اشی ےن ابرہ آرک زوای وک داھکی وج اےنپ آوسنؤں اک الگ وھگٹن ریہ یھت  اشی پچ اچپ 

آےگ ھ یئگ رھپ زوای ےھچیپ یھٹیب اس ےن اسےنم ےشیش ےس ارلس وک داھکی وج 

رصموف ااداز ںیم اگڑی الچےن ںیم نگم اھت اس ےن ایھب دو ٹنم 

یسک ی دل آزاری ی یھت یسک اک دل ربی رطح وتڑا اھت رپ اےس اس ابت ےس وکیئ ےلہپ 

 رفق ںیہن ڑپ راہ اھت

 

زوای ےن ڑھکی ےس ابرہ دےتھکی وہےئ اےنپ آوسنؤں وک ابرہ آےن ےس ےلہپ یہ  اف رک 

 ایل

 

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

 

 اشن اینپ اگڑی الی رک  ے اادر اجےن اگل بج اس ی رظن زوای رپ ڑپی اس 

، ے دقم اکی دم ری ےئگ  
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ایک وہا وت ری ہکنں ایگ راض ےن اےس داھکی  س  ے رہچے رپ ےب اواہت ہّصغ 

اھت اےنس اشن ی رظنوں  ے اعتبق ںیم داھکی اہجں زوای اور  اشی یسک 

،ڑل ے ی اگڑی ےس لکن ریہ یھت  

 

 ہی اس اک ویہ زکن ےہ وج ھچک دن ےلہپ ارمہکی ےس آای اھت راض ےن اےس دےتھکی

وہےئ اہک،رپ ور وت اس وتق ےصغ ےس ایھٹم ےچنیھب سب اسےنم دھکی راہ اھت ان دوونں 

ے یہ اگڑی آےگ یلچ یئگ  اشی ےن اینپ اکی دوتس وک اہھت الہای اور اس ی 

ی

کلت

ل

ن
 ے ابرہ 

،رطف ڑبھ یئگ  

 

زوای اخیل اخیل رظنوں ےس اب کت ویہ دھکی ریہ یھت اہجں ےس اگڑی یئگ یھت وکن 

یسک ی آواز رپ زوای ےن ومڑ رک داھکی اسےنم اشن وک دھکی رک اس ےن  اھت ور اکی دم

 رظنںی اکھج یل

 

،االسلم مکیلع رس   
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ومکیلع االسلم ومکیلع االسلم راض ےن رکسماےت وہےئ وجاب دای بج  ے اشن 

اب کت ےصغ ںیم اےس یہ دھکی راہ اھت وج ہشیمہ ی رطح اگؤن رپ کیلب رلک اک 

،ی گل ریہ یھت اور اس ی رظنںی یکھج وہیئ یھتااکسف ابادےھ تہب ایپر  

 

ںیم ےن وپاھچ ور وکن اھت اشم ےن اکی ابر رھپ وھتڑے تخس ےجہل ںیم 

اہک،رس__ور__زکن__ وکیئ یھب زکن وہ یسک  ے اسھت یھب ںیم ںیہمت آدنئر 

ہن دوھکیں  س اگڑی ںیم مت آیت یھت ایس ںیم آؤ یگ اس ےن زوای وک دےتھکی وہےئ 

دای ےسیج ور ایک رکے یگ ایک ںیہن ہی سب اشن اتبےئ اگ اور وکیئ ںیہن اےسی آرڈر 

،اس ی ابت رپ زوای ےن اکی دم رظن ااھٹ  ے اےس داھکی  

 

بلطم ایر آج لک یسک رپ یھب نیقی ںیہن رکھک اچےیہ ےلھب زکن وہ  ہو بلطم ےہ رس 

 ھا یل مت اجؤ اادر اہمتری الکس رشوع وہےن و

مٹ
س

ایل اک راض ےن دلجی ےس ابت 

ےہ راض ی ابت رپ اس ےن اشن ی رطف دھکی رک رظنںی اکھج یل ےسیج 

،اجےن ی ااجزت ےنگن ریہ وہ  
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اجؤ اادر اشن  ے ےنہک ی دری یھت زوای دلجی ےس اادر یلچ یئگ ایر وت ہکنں اس وصعمم یس 

ڑلی وک ڈراات راتہ ےہ راض ی ابت رپ اس ےن ےصغ ےس اےس داھکی ا ےھ لک کت 

سک رطح اک ڑلاک ےہ ایک رکات ےہ زوای اک ایک اتگل ےہ ہی بس اتبؤ ہی 

ارمہکی ےس آای ےہ ںیم زوای  ے اعمےلم ںیم اس رپ رھبوہس ںیہن رک اتکس 

 اانت وبل رک ور اادر الچ ایگ بج  ے راض وک اچبری زوای رپ رتس آای

 

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

 

بج اس ی رظن ایر امم ایک انبای ےہ وھبی یگل ےہ ارلس وباتل وہا اادر آای 

نچک ںیم اکم رکیت زوای رپ ڑپی الگیب وسٹ ںیم ےلگ ںیم الیھپ رک ڈوہٹپ  ےی ابولں 

رز اگلےئ ور اےنپ اکم ںیم نگم یھت ارلس ی آواز رپ اس ےن دلجی ےس 
چ 
ے
کٹ

وک وفڈل رک  ے 

 اےس داھکی اور رس رپ ڈوہٹپ اوڑار
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بج  ے  ی__ںیم اگلیت__وہں اھکھک اس ےن ےچین رظنںی ےیک وجاب دای 

،اس اک رہچر دھکی رک ارلس اک ااھچ اخ ا ومڈ رخاب وہا  

 

مت ےس ںیم ےن ھچک اہک اور ہی ھککٹ یسک اور  ے اسےنم رکو ےسج اہمتری اچسیئ 

،اتپ ھک وہ اس ےن زوای  ے دوہٹپ اوڑےنھ رپ زنط ایک  

 

ںیہن ہی وت___وت ںیم__ اکی ظفل ںیہن اس ےن ایلگن ےس زوای وک پچ رےنہ وک 

 ھچک وبےنل یگل یھت ارلس وک ےصغ ںیم دھکی رک اخومش وہ یئگ،ور دقم اہک ور وج

ل پیلس  ے اپس وہیئگ
ب لک
،دقم اتلچ وہا اس  ے اپس آای زوای ےھچیپ وہےت وہےت   

 

مت ینتک کین وہ ہی ا ےھ اےھچ ےس اتپ ےہ ان آوھکنں ےس دھکی اکچ وہں اہمترے 

ںیہن ےہ اس کین اامعل اس  ےی ریمے اسےنم وصعمم ےننب ی رضورت 

ےن زوای  ے رقبی اج ے اکی اکی ظفل ابچ ابچ رک اہک مت یسیج ایٹھگ 

ڑلی  ے اسھت ںیم اینپ الفئ ربابد رکوں اگ وت ہی اہمتری وھبل ےہ اوتار وک ااھچ 
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اس اھکھک انبھک ریمے وہےن واےل رسسایل آےئ ےگ ارلس ی ابت رپ اس 

،ےن اکی دم اےس داھکی  

 

ہصغ اور ھکرایگض کت وت کیھٹ اھت رپ  ہی___آپ ایک__وبل رےہ___

ہی بس ور ایک ہہک راہ اھت اس ےن زوای ی وھتڑی وک یتخس ےس دوباچ اہں یہس وبل 

راہ وہں مت ہی وت وھبل اجؤ ہک ںیم ںیہمت آزاد رک دوں اگ مت اےسی یہ ریمے ھکم ےس 

دنبیھ روہ یگ ہشیمہ اور ںیم اینپ دنسپ ی ڑلی ےس اشدی رکوں اگ اس ےن 

،ت ےس اےس دےتھکی وہےئ اہک زوای ی آوھکنں ےس آوسنں ےنہب ےگلرفن  

 

 امہ__امہرا__اکنح__اس ےن اکٹ اکٹ رک انہک اچاہ

 

وکیئ اتیمہ ںیہن ےہ اس اکنح ی اب ریمی رظن ںیم مت یسیج ڑلی  ے 

اسھت اسری زادیگ روہں اگ ہی اہمتری وھبل ےہ اکی ابر رھپ وبل راہ وہں ااھچ 

ا ےھ وکیئ اکشتی ںیہن ینلم اچےیہ اکی ےکٹھج ےس اس ےس اس اھکھک انبھک 

،دور وہےت وہےئ ور نچک ےس لکن ایگ بج  ے زوای روےت وہےئ ویہ زنیم رپ ھ یئگ  
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وار ریمے ےٹیب زادیگ ںیم یلہپ ابر وت ےن ااھچ ہلصیف ایک ےہ نچک ںیم آیت 

رکف ےندجر ےن بس  ن ایل اھت اس ےن ابرہ آےت ارلس اک ےناھت وچےن وت 

ںیہن رک بس اےھچ ےس وہاگ اےسی دوھم داھم ےس اشدی رکوں یگ ہک سب بس 

،دےتھکی رر اجےئ ےگ ےندجر ےن ایپر ےس اہک  

 

امم ور کیھٹ ےہ ایھب آپ ریما اھکھک اگلؤ ارلس وبل  ے اےنپ روم ںیم الچ 

 ایگ بج  ے ےندجر نچک  ے اادر یئگ

 

 لچ اھٹ اھکھک ایتر ایک اہیں ھ  ے آوسنں اہب ریہ ےہ وکیئ رمایگ ایک

رک  ے لبیٹ رپ اگل ےندجر ی آواز رپ زوای دلجی ےس ایھٹ اےنپ آوسن  اف رک ے 

اھکےن وک دےنھکی یگل رپ اس وتق اس اک دل وٹٹ اکچ اھت اس ےن یھبک ااسی 

ںیہن وساچ اھت  ے ارلس اس  ے اسھت ہی بس رکے اگ رپ ور ہی 

 اتپ اھت  س ی وہج ےس ور بس ہکنں رک راہ ےہ اےس وت اانپ انگر یھب ںیہن

،اس ےس رفنت رکات اھت  
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*************** 

 

زوای وکیئ ابت ےہ وت ا ےھ اتبؤ ور وج ھچک دن ےس اس  ے رہچے رپ ادایس دھکی راہ اھت 

،آج اےس روی رک وپھچ یہ ایل  

 

وکیئ ابت___ںیہن ےہ رس__اس ےن ےچین رظنںی ےیک یہ وجاب دای اور 

ےکس اسےنم آایاجےن یگل بج ور رھپ ےس ا  

 

وج ابت ےہ مت ھجم ےس رئیش رک یتک وہ ایک مت اےنپ زکن ی وہج ےس رپاشین وہ 

،اشن ےن اس ی رطف دھکی رک اکی ابر رھپ اہک  
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دںیھکی رس ___آپ ریما رہتس ںیہن رو ے__ارگ ا ےھ ھچک رپاشیین وہیگ وت 

 ںیم آپ ےس ںیہن وہک یگ اس  ےی آپ ھجم ےس دور راہ رکںی اشن وک دےھکی

، ریغ وھتڑا ڈرےت وہےئ ےصغ ںیم انس رک ور اسڈئ ںیم ےس یتلکن یلچ یئگ  

 

بج  ے اشن  ے رہچے رپ یکلہ یس اامسل آیئگ اس رپ رشوع ےس تہب 

ڑلایکں رمیت یھت رپ ور بس وک اونگر رکات اھت رپ ہی یلہپ ڑلی یھت وج اےس اونگر رکیت 

  یھت اےس ااھچ اتگل اھت ااکس اونگر رکھک

 

 ےس زایدر اینپ رپی ںیم  ہو دنسپ اھت ور یسک ےس یھب رفی ںیہن وہیت یھت اےس بس

اکم  ے وسا وکیئ ابت ںیہن رکیت یھت ور اےس وساتچ وہا الکس ںیم الچ ایگ اہجں 

 اےس الکس ینیل یھت

 

**************** 
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وت ا ےھ  نی دن ےس رظن ںیہن آای راض ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک وج ایھب 

ینپ الکس ےل رک ابرہ آای اھتایھب ا  

 

ہکنں ےھجت ھجم ےس ایک اکم اھت اشن ےن اس ی رطف دھکی رک اہک رپ اس 

ل رسسی اھت
ب لک
 وتق اس اک رہچر 

 

ایک وہا ےھجت ےلہپ وت اتب راض اےس اسھت  ےی نیٹنیک ی رطف الچ ایگ اہں 

،اب اتب ایک ابت ےہ راض ےن رکیس رپ ھ رک اس ی رطف داھکی  

 

ابت ںیہن ےہ اشن ےن اکی رظن اےس دھکی رک دوونں  ے  ےی اکیف آرڈر وکیئ 

ی،ا ےھ اتپ ےہ وکیئ ابت ےہ وج ےھجت رپاشین رک ریہ ےہ،ایک ہی ابت سم 

 ڑپاھوک ےس وجڑی وہیئ ےہ
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ایر اتپ ںیہن ھچک ابت ےہ رپی اک دایھن ڑپاھیئ ںیم ںیہن وہات ور زایدر اب یسک 

رہ وتق اکی ادایس رےنہ یگل ےہ ا ےھ  ےس ابت ںیہن رکیت اس  ے رہچے رپ

ںیہن اتپ ااسی ہکنں ےہ سب ایس ابرے ںیم وسچ راہ اھت اشن ی ابت رپ راض 

  ےن اہں ںیم رس الہای

 

ےھجت یھب ںیم رپی  ے__ ریما بلطم ےہ سم ڑپاھوک  ے ابرے ںیم اتبھک 

 اچاتہ اھت اشن  ے وھگرےن رپ اس ےن وفراً اانپ ہلمج یہس ایک ہکنں  ے رپی

،البےن اک قح رصف اشن  ے اپس اھت  

 

ایک ابت اتبین ےہ اشن ےن ایکس رطف داھکی، اس اک وج زکن ےہ ور اھٹ  

اسل دعب آای ےہ ارمہکی ےس اہجں ور اےنپ ابپ  ے ےنہک رپ ایگ اھت اب 

اس ےن اانپ بس زبسن اپاتسکن ںیم یہ ٹیس رک ایل ےہ اور ور  ہو رےہ اگ 

،اھکیاب اس ےن وبل  ے اشن ی رطف د  
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وت اس بس ےس رپی اک ایک قلعت اشن ےن ےصغ ےس اےس داھکی ایر ور الص 

ںیم اکی اور ابت ےہ وج ںیم ےن ںیہن اتبیئ راض ےن اس  ے 

رہچے ی رطف داھکی الص ںیم وت راض وک اےس ابت اتبےت وہےئ 

  وخف وسحمس وہ راہ اھت  ے اتپ ںیہن اس اک رنشکی ایک وہاگ

 

ےن اےس اینپ اجیتچن رظنوں ےس داھکی ور ایر آھٹ  ایک ابت ںیہن اتبیئ اشن

اسل ےلہپ__راض ےن اےس داھکی رھپ آےگ راھک اپین اک الگس ااھٹ رک اےس 

،ایپ  

 

ارگ اب وت ےن دو ٹنم ںیم ابت ںیہن اتبیئ وت____آھٹ اسل ےلہپ سم 

ڑپاھوک ےس اس اک اکنح وہ ایگ اھت راض ےن اکی یہ اسسن ںیم وبل رک 

وج ےلہپ وت اےس ریحت ےس دھکی راہ اھت رھپ اکی دم اس ی رطف داھکی 

 رکیس ےھچیپ دلیکھ  ے اھٹ  ے واہں ےس الچ ایگ
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اشن اشن  ن ایر راض اس  ے ےھچیپ ایگ رپ بج کت ور اگڑی ااٹسرٹ 

 رک  ے واہں ےس اج اکچ اھت راض وک اےنپ دوتس  ے  ےی اوسفس وہا

 

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

 

رے ڑھکا اھت اس  ے اادر اانت رات  ے اس رہپ ور دنمسر  ے انک

انساٹ اھت  ے اس وک ہی اہنتیئ اس وتق رتہب گل ریہ یھت ور ان دنمسر 

، ے رہلوں وک دھکی راہ اھت وج رہ وھتڑی دری دعب آرک اس  ے ریپوں وک وھچ ریہ یھت  

 

اس ےن راگر ااھٹ رک آامسن ی رطف داھکی زادیگ ںیم اانت ھچک وہا رپ اس 

ایل اھت رپ آج ہی تمہ اتپ ںیہن اہک یلچ یئگ یھت ور  ےن ہشیمہ تمہ ےس اکم

وت رصف ریمی یھت ھک اس ےن دل رپ اہھت راھک اہجں سب ایس اک ھکم اھت وج اس ی 

،سن سن ںیم سب یکچ یھت  
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ںیم ےن اےس بج داھکی ا ےھ ہشیمہ ہی اتگل اھت ور ریمی ےہ ریمے   

 ںیم ہکنں   دل ںیم ایکس تبحم وت ےن ڈاھیل رھپ اےس یسک اور  ے بیصن

،دای ہکنں___اےکس دل ںیم اانت درد اھت وج آوسنؤں  ے زرےعی ےہب راہ اھت  

 

ااسی ںیہن وہ اتکس ور رصف ریمی ےہ اس ےس ںیم ےن تبحم ی ےہ اےس 

ںیم ےن ھجت ےس رہ روز ےنراگ ےہ رھپ___رھپ ور یسک اور اک بیصن ےسیک وہ  یتک ےہ 

 _____ےسیک

 

ھ ایگ اس ی آںیھکن اس وتق الل اراگرر وہ ریہ ور رتی رپ ونھٹگں  ے لب 

یھت ہی ااسحس یہ اجن ویلا اھت  ے ور یسک  ے اسھت وصنمب ےہ ور یسک اور ی 

،ےہ اہّٰلل ےن اےس یسک اور اک بیصن انبای اھت  

 

ور ااھٹ وٹےٹ وہےئ دقومں ےس اگڑی ںیم آرک اھٹیب آج ور وٹٹ ایگ اھت ھب 

 یڑھی ںیم یھب اس ی آوھکنں ںیم یھبک ںیم وٹٹ ایگ اھت لکشم ےس لکشم

  آوسنں ںیہن آےئ اور آج ور رو راہ اھت ور یھب اکی ڑلی  ے  ےی رو راہ اھت
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اہلل اےس وخش رانھک سب اس  ے دل ےن اس  ے  ےی داع ی اب ور 

رصف اےس وخش دانھکی اچاتہ اھت ہشیمہ اےس رپی ےس زایدر اس ی وخیش 

،اچےیہ یھت  

  

ںیھکن  اف ی اور اگڑی ااٹسرٹ ی اےس ںیہن اتپ اھت ور اس ےن اینپ آ

،اس وتق اہکں اج راہ ےہ رپ ور دور اجھک اچاتہ اھت ایکس ایدوں ےس دور  

 

رس ںیم اادر آاجؤ وسری رس ور ںیم ٹیل وہ یئگ اےنپ اکن ڑکے ور اینت 

وصعمتیم ےس ہہک ریہ یھت واٹئ ااکسف ےنہپ یلہپ رظن ںیم یہ ور اےس 

،رتی وہیئ رپی یگل وج سب ایس  ے  ےی ینب وہ سب ایس  ے  ےیآامسن ےس ا  

 



84 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

اس ےن رھپ ےس آوسنں  اف ےیک اور اگڑی آےگ ڑباھ دی ایھب ور ھچک دور یہ الچ 

اھت بج اےکس ومابل رپ اکی اکل آیئ اس ےن اکل ااھٹ  ے اکن  ے اگلیئ اس 

 ی رگتف اریٹسگن رپ وبضمط وہیئ

 

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

 

وریغر ےل رک اادر آاج امہمن ےھٹیب ںیہ ور نچک ںیم ڑھکی  دلجی ےس اچےئ

اےنپ آوسنؤں وک روےنک ی وکشش رک ریہ یھت بج ےندجر ی آواز اس  ے اکونں ںیم 

،ڑپی اےنس اہں ںیم رس الہای اور اچےئ ےل رک اادر آیئ  

 

ےناشٹاہلل وکن ےہ ہی یچب ڑبی ایپری ےہ اوہنں ےن زوای  ے رس رپ اہھت راھک 

 سوحتس ےس اےس داھکی  ی ہی ریمی نہب ی یٹیب ےہ  ہو ریتہ ےہ ےندجر ےن

ےندجر ےن اےس دےتھکی وہےئ اہک اجؤ زوای اٹیب ارلس وک الب رک الؤ آرخ اس  ے 

وہےن واےل اسس رسس آےئ ںیہ ےندجر ےن اجن وبھج رک ہی اکم زوای وک اہک اور 

 ان ےس ابوتں ںیم گل یئگ
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رظنںی اکھج رک روم ےس ابرہ آیئ اسےنم یہ  زوای ےن اکی رظن اںیہن داھکی اور

ارلس ڑھکا اھت آوھکنں ںیم آوسنں  ےی اس ےن اےس داھکی ارلس ےن 

 اکی رظن اےس داھکی اور اادر الچ ایگ

 

اادر ےس یسنہ ی ابوتں ی آواز آےن یگل زوای ےن اےنپ دل وک اقوب ایک آوسنں  اف رک 

آےئ ںیہ ایک رہ ابت ےس ااجنن   ے اورپ آیئ اٹیب ہی آوازںی یسیک ےچین امہمن

  زدیبر ےن اس  ے وریان رہچے وک دھکی رک وسال ایک

 

امم ور آےئ ںیہ ھچک امہمن اس ےن ان  ے رہچے ےس رظنںی اٹہ رک اںیہن 

دوایئ دی،وت اٹیب ا ےھ یھب ےل ولچ ان  ے اپس ا ےھ یھب اجھک اچےیہ زدیبر 

،رمکے ےس مک یہ یتلکن یھت اینپ امیبری ی وہج ےس  
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ںیہن امم ور سب اج یہ رےہ ںیہ اب آپ اینت ےچین ڑیسایھں ارت رک اجؤ یگ 

بج کت ور ےلچ اجںیئ ےگ آپ دوایئ ےل رک آرام رکو اس ےن ھکرلم ےجہل 

،ںیم ان ےس ابت ی ور اینپ امیبر ےنں وک رپاشین ںیہن رک  یتک یھت  

 

زںی آھک دنب وہیئگ زدیبر وک السےن  ے دعب ور ھچک دری ویہ ھ یئگ بج ےچین ےس آوا

اس ےن اٹمئ داھکی رات  ے ون جب ےئگ ےھت اس ےن ارلس ےس ابت رکےن اک 

،ارادر ایک آج اےس ارلس ےس ابت رکین یھت  

 

اےس اےنپ رےتش وک اچبھک اھت ھچک وسچ رک ور ایھٹ اور ارلس  ے روم ی رطف یئگ رہ 

،رطف انساٹ اھت اشدی بس اےنپ روم ںیم اج ےکچ ےھت  

 

دروازے وک ونی ایک اادر ےس آاجؤ ی آواز  ن رک اس ےن آرام ےس اس ےن 

دروازا وھکال اور اادر دقم راھک ارلس ڈیب ی تشپ ےس کیٹ اگلےئ وکیئ اتکب 

،ڑپےنھ ںیم رصموف اھت اس ےن زوای وک داھکی وت اس  ے ےنےھت رپ لب آےئ  
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ےنم مت اہیں ہکنں آیئ وہ دس ابر اہک ےہ اانپ ہی رہچا ےل رک ریمے اس

ںیہن آای رکو ارلس ےن ڑھکے وہےت وہےئ ےصغ ےس اہک زوای ڈر  ے اکی دقم 

،ےھچیپ وہیئ  

 

ور__ںیم آپ ےس___ ابت رکےن آیئ__ اس ےن رظنںی ےچین ےیک یہ اہک 

،اس ںیم اینت تمہ ںیہن یھت  ے ارلس  ے رہچے ی رطف دیتھکی  

 

اہھت ابادھ رک ڑھکا وہ ااھچ ولچ وہک ایک انہک ےہ ارلس ےن ےصغ ےس اےس داھکی اور   

،ایگ  

 

آپ ہی اشدی ںیہن رکو___ آپ ا ےھ اتب دو__ھجم ےس ایک__یطلغ وہ یئگ 

ز___ اس ےس آےگ اس ےس 

ل

 
ںیم___ںیم آپ ےس اعمیف ےنیتگن وہں رپ پ

،ھچک وبال ںیہن ایگ اس ی آوھکنں ےس آوسنں رگےن ےگل  



88 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

اور دوھ ے ی اعمیف ںیہن  اعمیف اہاہاہ ااھچ زماق ےہ اعمیف مت ےن ا ےھ دوھاک دای ےہ

وہیت یلچ اجؤ اہیں ےس اانپ وحنمس رہچر ےل رک اس ےس ےلہپ ںیم ھچک اور 

   ہہک دوں

 

رز وت

ئ

کلئ
  ____ارلس دوھکی__وج ابت ےہ اکی ابر__آپ ھجم ےس 

 

رز رکو اس ےن ےتخیچ وہےئ اہک دروازا 

ئ

کلئ
رز رکوں اور ایک ایک 

ئ

کلئ
رز رکوں اہں وبول ایک 

ئ

کلئ
ایک 

وہج ےس  اشی ےندجر زدیبر بس واہں آےئگ رپ ور بس روم ےس ابرہ  وھکال وہےن ی

،ےھت  

 

اٹیب ہی آپ اےسی ہکنں ابت رک رےہ زدیبر ےن آوھکنں ںیم ریحت  ےی 

،اےس داھکی  
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اور ےسیک ابت رکوں اس ڑلی ےس  س ےن ا ےھ دوھاک دای ا ےھ___ آپ بس وک 

اپس اجانن ےہ اس ےن ریمے اسھت ایک ایک ےہ __ور ااملری  ے 

ایگ اس ںیم ےس اکی افل اکنل رک زوای  ے ہنم رپ ےنری اس ںیم ےس 

،تہب یس وصتریںی لکن رک ےچین رگی زوای ےن کھج رک اںیہن داھکی  

 

ور اس ی اور اشن ی وصتریںی یھت رپ ور اس ااداز ںیم یل یئگ یھت  ے دےنھکی واولں وک 

وصتریںی ایسی یھت ی  طلغ امگن وہات زوای ےن ریحت ےس ہنم رپ اہھت راھک ھچک

زدیبر یھب یٹھپ یٹھپ آوھکنں ےس دھکی ریہ یھت ڑلی اک رہچر ںیہن دھکی راہ اھت رپ ور زوای ی 

،رطح ااکسف ابادےھ یسک ڑل ے رپ یکھج وہیئ یھت  

 

ںیہن__ںیہن___ہی__بس طلغ ےہ__ارلس ریما نیقی رکو__ اس 

ےن وفراً کٹھج دای،ارلس  ےن ان وصتریوں وک کنیھپ رک ارلس اک اہھت ڑکا ےسج اس

ہی دوھکی__آپ اک دای الٹک__ ںیم ےن__اب کت ںیہن ااترا اس ےن 

اےنپ ےلگ ںیم ےنہپ ور الٹک داھکیای  س رپ اے اھکل اھت آوسن رواین ےس اس ی 

،آوھکنں ےس ےہب رےہ ےھت  
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مت اس  ے الکئ ںیہن وہ ارلس ےن اہھت ڑباھ  ے اکی دم ور الٹک چنیھک ایل 

 وبےنل یگل یھت اس ےن ریحت ےس اےنپ ےلگ رپ اہھت راھک رھپ ارلس ی زوای وج ھچک

،رطف داھکی  

 

ایک اےسی دھکی ریہ وہ مت یسک ی تبحم  ے الکئ ںیہن وہ مت ےن وج رحتک ی ےہ  

اس رپ ںیہمت اجن ےس ےنر دانی اچےیہ رپ ہی ریما دل وگارا ںیہن رکات  ے 

مت ریمی رظنوں  ے اسےنم  ںیم اےنپ اہھت دنگے رکوں اس  ےی رتہب وہاگ

 ںیہن آای رکو اس ےن اہھت ڑک رک اےس رمکے ےس  ابرہ اکنال اور دروازا دنب رک دای

 

ےب ریغت ہی وت ایک لگ الھک ریہ یھت امہری آوھکنں ںیم دوھل وھجی رک  

،ےندجر ےن اکی دم اس  ے ابل ڑکے  اشی اب کت تب ینب ڑھکی یھت  
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اس ےس وپھچ وت ول ہی ھب ےہ ای وھجٹ زدیبر آ ی آپ ہی ایک رک ریہ اکی ابر 

،ےن ےندجر وک ےھچیپ اٹہھک اچاہ بج ےندجر ےن اس اک اہھت اکٹھج  

 

مت آج چیب ںیم ںیہن آؤ یگ اہمترے الڈ ایپر ےن اےس اگیبڑ دای ےہ زدیبر وک دور رک  ے 

ےندجر ےن اکی رھک رک ڑپھت اےس اگلای وج ےلہپ یہ وٹیٹ وہیئ گل ریہ یھت ور اس 

 ڑپھت ےس دور اج رگی

 

آ ی ںیہن ریمی یچب وک ےنرو ںیہن اکی ابر اس ےس وپھچ ول زدیبر ےن واسپ آےگ  

ڑبھ رک ےندجر وک روانک اچاہ،ےندجر ےن رھپ ےس اہھت اکٹھج اور اےس ابولں ےس ڑک رک 

 رھپ ڑھکا ایک

 

ازا ارلس دروازا وھکول اٹیب ریمی یچب ایسی ںیہن ےہ اوہنں ےن ارلس  ے روم اک درو

انٹیپ رشوع رک دای ان ی آوھکنں ےس آوسنں رگ رےہ ےھت  اشی ےن آےگ ڑبھ رک اینپ ےنں وک 

 روانک اچاہ  س رپ اس ی ےنں ےن اےس رمکے ںیم اجےن اک مکح دای
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زدیبر واسپ ےندجر  ے اپس آیئ اےس روےنک  ے  ےی ارلس دروازا وھکل ںیہن راہ 

یگ ےندجر ی ےنر ےس اس  ے اھت اےس گل راہ اھت اس ی یچب رم اجےئ 

رہچے رپ تہب ےس اشنن ےھت وہوٹنں ےس وخن لکن راہ اھت رھپ یھب ور پچ 

،اچپ اس ی ےنر اھک ریہ یھت  

 

ز زدیبر ےن رھپ وبانل اچاہ بج ےندجر ےن اےس داکھ دای اور زوای  ے ابل ڑک رک 

ل

 
آ ی پ

،ےن راھکاےس نچک ںیم ےل رک یئگ اےس نچک ںیم کنیھپ رک اس ےن اٹمچ رگم رک  

 

وت ےن ریمے ےٹیب وک دوھاک دای ںیم ریتے ہی اہھت یہ الج دوں یگ  س ےس وت ےن 

دنگے اکم ےیک زدیبر ےن دلجی ےس اادر آرک زوای وک ااھٹای اور نچک ےس ابرہ الیئ بج 

،کت ےندجر یھب ابرہ آیکچ یھت  
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ےنیس زدیبر مت یلچ اجؤ اہیں ےس اس آوارر وک ا ےھ دے دو زدیبر ےن اےس اےنپ 

ےس اگلای وہا اھت اس ی آوھکنں ےس آوسنں رگ رےہ ےھت،زوای وپری اینپ ےنں  ے آلچن 

ل پچ یگل وہیئ یھت
ب لک
،ںیم پھچ یئگ یھت رپ اس  ے وہوٹنں رپ   

 

ںیہن آ ی ہی ریمی وھپل یس یچب ےہ ریمی اجن ےہ ریما بس ھچک زدیبر 

ںیم یپھچ وہیئ یھت ےن اس  ے ابولں رپ اہھت ریھپا زوای وت ڈری یمہس یس زدیبر   

 

ںیم ےن اہک مت ٹہ اجؤ چیب ںیم ےس ےندجر ےن زدیبر وک ےھچیپ رک  ے زوای وک 

،اس ےس دور ایک  س ےس ور زنیم رپ اج رگی  

 

اینپ ےنں  ے زنیم رپ رگےت دھکی اےس وہش آای ور وخد یھب زنیم رپ رگی وہیئ یھت رپ 

اہ اھت وخف ےس اس وتق اےس رصف ےندجدر  ے اہھت ںیم ور اٹمچ دھکی ر

 اس اک ربا احل اھت

 



94 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ںیہن__اخہل__ںیہن__ور ےچین رگی وہیئ ےھچیپ ی رطف ےنکسھک یگل اس ی آوھکنں 

ےس آوسنں رگےن ےگل اس ےن اینپ ےنں ی رطف داھکی وج زنیم رپ رگی وہیئ یھت 

اب ان  ے مسج ںیم اینت اجن ںیہن یھت ور اینپ یٹیب وک اچب  یتک اوہنں ےن من 

،اینپ یچب وک داھکی آوھکنں ےس  

 

ےندجر ےن اس اک اہھت ڑکا زوای ےن وخف زدر رظنوں ےس ےٹمچ وک داھکی اس ےس 

ےلہپ ور اٹمچ اس  ے اہھت رپ اگلیت یسک ےن ےندجر اک اہھت ڑک  ے اٹمچ اس ےس انیھچ اور 

ور اٹمچ ےندجر  ے اہھت رپ اگل رک زور ےس دابای  س ےس وپرے رھگ ںیم ےندجی ی دل 

  وایل گ ےخ وگجن یئگ آاااااااادالہ دےنی

 

ے ااھٹ رک داھکی اس ی آںیھکن یلھک ی یلھک رر یئگ
لک
 
ب
،زوای ےن رو رو رک اھبری وہیئ   

 

اش__اشن__رس اس ےن اپکپکےت ےجہل ےس اہک اسےنم یہ اشن ےصغ ےس 

ےندجر وک دھکی راہ اھت اس وتق اس ی آںیھکن ویسی یہ الل اراگرا وہ ریہ یھت  س 

وکیئ ڈر اجات اھتےس رہ   
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ےنں ی خیچ  ن رک ارلس یھب ابرہ آایگ اس ےن اسےنم داھکی وج الل اراگرا آوھکنں 

،ےس ارلس وک اےسی دھکی راہ اھت ےسیج ایھب مسھب رک دے اگ  

 

اشن ےن ےندجر اک اہھت ڑک رک اےس دور اکنیھپ اور زدیبر وک آرام ےس ڑھکا رک ے زوای  ے   

دےتھکی یہ وخد وک ڈوےٹپ ےس اپھچےن یگل یھت رپ اشن رطف ااشرر ایک وج اشن وک 

ےن اےس اکی رظن یھب ااھٹ رک ںیہن داھکی اھت ور اےس اس احل ںیم دھکی 

  یھب ںیہن اتکس اھت

 

زدیبر اھبگ  ے یئگ زوای وک ےنیس ےس اگلای اور اےس اےنپ آلچن ےس اپھچ ایل ور 

ںیہن اجیت اینپ ےنں  ے  اجیتن یھت ان ی یٹیب یھبک یسک ریغ  ے اسےنم ےگنن رس

،ےلگ گل رک ور وھپٹ وھپٹ  ے روےن یگل  
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ارلس ےن ےلہپ رویت وہیئ زوای وک داھکی رھپ اس ڑل ے وک  س ےس ور بس ےس 

  زایدر رفنت رکات اھت  س ی اس ےن زوای  ے اسھت

 یئک اصتوری دںیھکی

 

 

 

 

 ریتی تمہ ےسیک وہیئ ریمے رھگ  ے اادر دقم رےنھک ی ارلس ےن دلجی

ےس آےگ ڑبھ رک ےندجر وک ڑکا اور ےصغ ےس اشن ی رطف داھکی وج اینپ الل آوھکنں 

ل ٹسیب گل راہ اھت
ب لک
،ےس اس وتق   

 

اہھت ےسیک اگلای اس وک ____اہھت ےسیک اگلای_____ اشن اکی دقم آےگ ڑبھ رک داھڑا 

ےندجر وت دلجی ےس ارلس  ے ےھچیپ پھچ یئگ بج  ے ارلس ےن ےصغ ےس 

،اےس داھکی  
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وت وکن وہات ےہ مہ ےس وسال رکےن واال وبل ےھجت اس ی ڑبی رکف ارلس ےن آےگ ڑبھ رک 

اس اک رگابین ڑکھک اچاہ  ے اشن ےن اکی دم اس اک اہھت ڑک رک ےھچیپ ی 

،رطف ومڑا  

 

ںیم وکن وہات وہں ہی وھچڑ ہکلب ا ےھ ہی اتبؤ مت ولگ وکن وہےت وہ اس رپ ملظ 

،دم ےصغ ےس اےس آےگ ی رطف داکھ دایرکےن واےل وبول اشن ےن اکی   

 

ںیم دب یتمسق ےس اس دب رکدار ڑلی اک وشرہ وہں اور اہیں مہ اس  ے اسھت وج یھب 

رکںی ور امہرے رھگ اک اعمہلم ےہ ریتی تمہ ےسیک وہیئ امہرے رھگ ںیم آےن 

ی دو ےکٹ اک اعقش ےہ وت اور ھچک ںیہن ارلس ےن ےصغ ےس اس ی رطف دےتھکی 

،وہےئ اہک  
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ا ےھ اہیں آھک ڑپا مت ولوگں ی وہج ےس اشن ےن اس  ے اور ےندجر ی رطف 

ااشرر ایک رھپ اس ےن زوای ی رطف داھکی وج زدیبر ںیم یپھچ اکپن 

،ریہ یھت  

 

دھکی ایل___ ریتے رکوتوتں ی وہج ےس اکی ابرہ اک دنبر رھگ ںیم آایگ 

وک ےندجر ےن ےصغ ےس زوای وک دےتھکی  رضور وت ےن یہ اس وک وفن رک  ے البای وہاگ اےنپ اعقش

،وہےئ اہک  

 

آپ اینپ زابن وک وسھچ ھجمس  ے اامعتسل رکو ااسی ہن وہ  ے دعب ںیم آپ وک 

اتھچپھک ڑپے اشن ےن ےصغ ےس ےندجر ی رطف داھکی ا ےھ اہیں آپ  ے 

الل ےن البای ےہ اشن ےن وبل  ے ارلس ی رطف داھکی وج اب ےصغ اور 

،راہ اھتریحت ےس اےس دھکی   

 

ںیم ےھجت البؤ اگ سک  ےی ایھب ایس وتق ریمے رھگ ےس لکن ورہن ںیم  

اہیں وپسیل وک البؤں اگ ارلس ےن اب اس ےس دور رر رک ابت ی اےس اکی 
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ابت اک وت اادازا وہ ایگ اھت  ے اشن ےس رکٹ انیل آاسن ںیہن اس اک مسج یسک وفالد 

 ےس مک ںیہن اھت

 

دںیھکی ےسیک مت ولگ وصعمم رپ ملظ رکےت وہ اشن ےن ایھٹم اہں البؤ وپسیل وک ور یھب 

 ےتچنھب وہےئ اہک

 

وکن وصعمم__ہی آوارر اور وصعمم___ ےندجر ےن اکی دم زیت وبل  ے رفنت 

 ےس زوای وک داھکی

 

 ھا ل رک اامعتسل رکو اشن ےن ایلگن ااھٹ رک اینت یتخس اور شیط 

مٹ
س

ںیم ےن اہک زابن 

،ری یئگ ےس اہک  ے ےندجر ی اسسن یہ  

 

ز آپ اہیں ےس اس وتق ےلچ اجؤ ابت وک ڑبےتھ دھکی زدیبر ےن 

ل

 
اٹیب پ

،اشن وک دےتھکی وہےئ اہک  
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زدیبر ی ابت رپ اشن ےن اےنپ بل ےچنیھب وج یھب اھت ور اہیں امتاش ںیہن رکھک 

 ااسی الم  ے اےس اہیں آھک ڑپا اورپ ےس وج رظنم اس ےن 
 
ج

ےس می

اچاتہ اھت ور وت اےس 

،ں ےس داھکی وت  اےس چیب ںیم آھک ڑپااینپ آوھکن  

 

ایٹن ںیم اج راہ وہں آپ وک وکیئ یھب رپاشیین وہ آپ ا ےھ ےب کھجھج انہک   

زدیبر وک آرام ےس ہہک رک ان ولوگں ی رطف ےصغ ےس دھکی رک ور ومڑےن اگل بج 

اس ی آرخی رظن زوای رپ یئگ وج زنیم رپ یھٹیب رو ریہ یھت،ور رس کٹھج  ے 

،ایگابرہ الچ   

 

*********** 

ابرہ آرک اس ےن ابول ںیم اہھت ریھپا وج یھب اھت ور زوای ی آوھکنں ںیم آوسنں ںیہن 

  دھکی اتکس اھت اس ےن زور ےس اکم اگڑی رپ ےنرا
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رپ ور رک یھب ایک اتکس اھت اس اک زوای ےس ااسی وکیئ راتش ںیہن اھت  س ےس ور اےس ان 

،بس ےس وفحمظ رک اتیل  

 

 ___اس ےن ومابل اکن ےس اگلای ا ےھ اس  ربم ی بس ڈلیٹ اہں ____ولیہ

 آای اشن ےن ومابل رپ یسک وک دہاتی دی اور وفن رھک دای
 
ج

ےس می

،اچےیہ  س ےس   

 

ےسیک ولگ ےھت ور ___ان ولوگں وک___ اس  ے رہچے رپ وصعمتیم رظن ںیہن 

،اہھت اگلای آیئ اشن اک دل رک راہ اھت اس وعرت وک اجن ےس ےنر دے  س ےن زوای وک  

 

ایک ہی اکنح ارلس ی رمیض  ے الخف وہا وج ور ہی بس رک راہ ےہ اس 

ی زادیگ  ے وکسن  ے  ےی ا ےھ بس اتپ اگلھک ڑپے اگ،اس ےن دل یہ دل ںیم 

 ادح ایک
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اہں ولیہ ومابل ی آواز رپ اس ےن وفن اکن رپ اگلای،اس اک بلطم ریما کش یہس 

 ی رطف داھکی اور اگڑی ںیم اھت اشن ےن الل آوھکنں ےس اس رھگ

ھ  ے اگڑی ااٹسرٹ ی مت ےن وج ہی بس ایک ےہ اس اک ااجنم تہب 

  ربا وہاگ وخد ےس ےتہک وہےئ اس ےن اگڑی آےگ ڑباھ دی

 

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

 

مت اواہتیئ رگی وہیئ ڑلی وہ آج مت ےن اثتب رک دای رپ ارگ مت یتھجمس وہ اس وک رھگ البؤ یگ وت 

آزاد رک دوں اگ ہی اہمتری وھبل ےہ ارلس ےصغ ےس اےس اتہک وہا ںیم ںیہمت 

،رمکے ںیم الچ ایگ،بج  ے اس  ے اافلظ زوای وک ریت ی رطح ےگل  

 

زدیبر ی اسںیسن زیت وہےن یگل زوای ےن دلجی ےس اینپ ےنں وک ڑکا ےندجر وج ھچک اور 

،یلچ یئگےنہک وایل یھت زدیبر ی احتل دھکی رک پچ وہ یئگ اور رمکے ںیم   
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  رک اس ےن اپین اک الگس زدیبر  ے وہوٹنں  ے 

 

ے
امم ہی اپین ویپ آرام ےس ڈیب رپ ل

آےگ ایک زدیبر ےن من آوھکنں ےس اینپ یٹیب وک داھکی اور اس اک اہھت اینپ آوھکنں رپ رھک رک 

،روےن یگل  

 

ا ےھ اعمف رکدو ریمی یچب ںیم ریتے  ےی ھچک ںیہن رک  یتک آج ارگ مہ ان 

 ے رمح و رکم رپ ھک وہےت وت ہی بس ںیہن وہات زدیبر ےن روےت وہےئ زوای اک  ولوگں

،ےناھت وچےن  

 

امم آپ رپاشین ںیہن وہ اب ںیم کیھٹ وہں اس ےن وھتڑی دری کت اینپ 

امم ےس ابںیت ی رھپ اںیہن الس رک ور روم ی الٹئ دنب رکیت ڑھکی  ے اپس 

، وھگےنم اگلآیئگ آج وج بس وہا ور اس ی آوھکنں  ے اسےنم  

 

ںووینریٹس ںیم اشن اک ابر ابر اسےنم آھک اےس رہ لکشم ےس اچبھک اس  ے ےھچیپ 

رھگ کت آھک ور بس دیتھکی یھت بس یتھجمس یھب یھت رپ ور ہی بس اونگر رکیت یھت 

،ہکنں  ے اس ےن ارلس وک اہک اھت ور اس اک ااظتنر رکے یگ  
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 بس آپ ےن ایک ےہ اشن رھپ آج ور رھگ آےئگ اور ور بس وصتری آرگ ہی

رس ںیم آپ وک یھبک اعمف ںیہن رکوں یگ آج آپ ی وہج ےس ںیم 

،ارلس ی رظنوں ںیم رگ یئگ وہں اس ی آوھکنں ےس آوسن رگےن ےگل  

 

ای اہّٰلل آپ وت بس اجےتن وہھک ای اہّٰلل ارلس اک دل ریمے  ےی  اف رک دو اہلل 

ےن دل ںیم داع ی اور اےنپ  ور رکو وج ریمے قح ںیم رتہب وہ روےت وہےئ اس

رہچے رپ اہھت ریھپا اہجں وچٹ  ے اشنن ےھت اب ور ھچک دن ںووینریٹس 

 ںیہن اج  یتک یھت اےسی رہچے  ے اسھت

 

************* 
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اس ی رظنںی ابر ابر ٹیگ رپ یہ یھت اشدی اب ور آےئ رپ آج ور ںیہن آیئ یھت ہن 

 ےس اس ی آوھکنں  ے اسےنم اےس آھک اھت لک اانت بس وہا اھت ور رظنم رھپ

،آای وت اس ی آںیھکن الل وہیئگ  

 

ایک ابت ےہ ریمے ایر لک ےس ڑبا پچ پچ ےہ راض ےن اس  ے 

،دنکےھ رپ اہھت راھک  

 

ھچک اخ  ںیہن ںیم ےن ےھجت اہک اھت ا ےھ وبثت اچےیہ رہ احل ںیم 

،اس  ے الخف اشن ےن رسخ آوھکنں ےس اس ی رطف داھکی  

 

م ںیم اگل وہا وہں ان اشٹاہلل اکی دو دن ںیم وبثت اہں ںیم ایس اک

،ریتے اہھت ںیم وہےگن راض ےن یہک دےتھکی وہےئ اہک  
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اکی دو دن تہب زایدر ےہ ا ےھ اےس رہ احل ںیم ےب وصقر اثتب رکھک ےہ 

ورہن ور ولگ اتپ ںیہن اس  ے اسھت ایک رکںی ےگ اشن ےن ےصغ ےس 

،ایھٹمں یچنیھب  

 

وہےن ےس راہ اکم سب دو دن اک اٹمئ دے ںیم ےھجت اےسی ایر اب اکی دم ےس وت 

وبثت الرک دوں اگ  ے بس اکم آاسن وہ اجےئ ےگ راض ی ابت رپ اشن ےن 

  اہں ںیم رس الہای

 

اور اتب اہیں  ے اکومں اک ایک وہا اب اشن اس ےس دورسی ابت رکات وہا 

،آےگ اج راہ اھت  

 

 ایھب وت زوای وک ور بس دانھکی ےہ اےسی ےسیک مت ولگ اےس ےب وصقر اثتب رک دو ےگ

 س اک اس ےن یھبک  وخاب ںیم یھب ںیہن وساچ وہاگ دںوار ی اوٹ ںیم ےس 

،یسک ےن دور اجےت وہےئ اشن اور راض وک دےتھکی وہےئ رفنت ےس وساچ  
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************* 

 

مت دوونں وت ضیفتسم ےس تہب ڈرےت وہ ا ےھ مت دوونں ےس ایسی ادیم ںیہن یھت، یلع 

امحد اور دعس وک دےتھکی وہےئ اہک وج اکی ہگج ڑھکے ھچک ابت رک رےہ ےھت ےن 

،یلع وک دھکی رک دوونں ےن ویلسٹ ےنرا  

 

ایسی ابت ںیہن ےہ ور سب وھتڑے ےس تخس ںیہ امحد  ے ےنہک رپ دعس ےن اےس 

،ریحت ےس داھکی امحد ی ابت اےس مضہ ںیہن وہیئ یھت  

 

دعس ی رطف دےتھکی وہےئ اانپ  بلطم وھتڑے ےس زایدر تخس ںیہ امحد ےن

،ہلمج درتس ایک  

 



108 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ایر اب دنبے وک اانت یھب تخس ںیہن وہھک اچےیہ اب ا ےھ دھکی ول ھجم ےس وکیئ 

،وجرئین ںیہن ڈرات یلع ےن اوسفس ےس رگدن الہیئ  

 

ایسی ابت ںیہن ےہ رس آپ وت تہب اےھچ ںیہ اور مہ ضیفتسم رس ےس ڈرےت 

   ےن رکسماےت وہےئ اہکںیہن ےہ ان ی زعت رکےت ںیہ دعس

 

یلع ےنہک وک وت ان اک رئنیس اھت رپ ور رہ اکی  ے اسھت دوتس ی رطح راتہ اور 

،ایس رطح ابت رکات اھت  

 

ایر سب رےنہ دو لک ا ےھ آرسفز ےن اتبای ےسیک اس ےن ںیہمت اکی اٹگن رپ 

ڑھکا راھک اب تہب وہایگ اب مہ اس ےس ںیہن ڈرے ےگ یلع ےن 

وہےئ رسسی ااداز ںیم اہک دوونں وک دےتھکی   
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نکیل رس ور امہرے رئنیس ںیہ امحد ےن ےھچیپ اہھت ابادھ رک آدب ےس اہک،رئنیس 

ےہ ااکس بلطم ہی ںیہن ور رہ اکی وک  ریغ یطلغ ی زسا دے ہکنں دعس 

،اس ےن دعس وک آھکن ےنر رک اےکس دنکےھ رپ اہھت راھک  

 

ںیم رس الہای آپ ےن یلع ی رشارت وک ےتھجمس وہےئ دعس ےن یھب اہں 

کیھٹ اہکں رس اب مہ اور ہی بس ربداتش ںیہن رک ےتکس دعس ےن 

 رسسی اترث  ے اسھت اہک

 

ہی ایک وبل راہ وت ور امہرے رس ںیہ امحد ےن اےس ریحت ےس داھکی،وت ایک وہا 

اےنپ اپس یلع رس ںیہ اب سب اور ںیہن ےہس ےگ کیھٹ اہک ھک رس اس 

،ےن یلع ی رطف داھکی  

 

ل کیھٹ اہک ور دوھکی ور آراہ ےہ یلع ی ابت رپ دعس دلجی ےس انشنیٹ اہں 
ب لک
اہں 

 ڑھکا وہ ایگ امحد ےن اےس ریحت ےس داھکی وج ایھب ڑبی ڑبی ابںیت رک راہ اھت



110 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

یلع ےن دعس وک وھگرا اور رھپ امحد ی رطف داھکی ےسیج یہ ور اپس آےئ مہ 

،ونیتں لم رک ھکرا اگلےئ ےگ   

 

د ےن ریحت ےس وپاھچاسیک ھکرا رس __امح  

 

 تہب ایک ربداتش مہ ےن 

 سب تہب وہا اب اور ںیہن

 

ںیہن ںیہن رس ___ںیمہ ضیفتسم رس ور زسا دے ےگ  ے آپ وسچ یھب 

ںیہن ےتکس امحد ےن ڈرےت وہےئ اہک ارے مت ڈرو ںیہن یلع رس ںیہ ھک سب وھتڑی 

کت ےس تمہ رک آںیھکن دنب رک اور وبل دے آرخ مہ یھب ااسنن ںیہ بک 

 رکےت وہےئ اہک

ل ن

،ربداتش رکںی ےگ دعس ےن اےس اومیش  
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یہس اہک وت ےن ایر ہی وت آرخ بک کت ہی بس وہاگ دو اسل وہ ےئگ امحد 

،ےن اہں ںیم رس الہای یلع ےن اینپ رکسماٹہ وک رواک  

 

ور دوھکی ور سب اہیں آےن واال ےسیج یہ ور اپس آےئ ونیتں لم رک ھکرا اگلےئ ےگ 

،دوونں ےن اہں ںیم رس الہاییلع  ے ےنہک رپ   

 

ضیفتسم ےن ان ونیتں وک اکی اسھت ڑھکے دھکی رک دقم ان ی رطف   

 ڑباھ دےی

 

 اکی

 دو

  نی

 

 تہب ایک ربداتش مہ ےن
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____________ 

 

یلع  ے ےنہک ی دری یھت امحد ےن آںیھکن زور ےس دنب رک  ے ھکرا اگلای ایھب اس ےن 

وہا ور االیک یہ ھکرا اگل راہ ےی اس ےن آداھ ہلمج یہ اہک اھت بج اےس ااسحس 

،آںیھکن وھکل رک داھکی ضیفتسم اےس ےصغ ےس دھکی راہ اھت  

 

اس ےن یلع ی رطف داھکی وج ریحت ےس امحد وک یہ دھکی راہ اھت بج 

، ے دعس ےھچیپ ی رطف اہھت ابادےھ رظنںی اکھجےئ آدب ےس ڑھکا اھت  

 

 ای ا ےھ__ یلع ےن وھتڑے امحد ہی آپ ےسک وبل رےہ وہ ___ضیفتسم رس وک

 ےصغ ےس اہک امحد ی ور احتل ےنون اکوٹ وت وخن ںیہن

 

رس___ور___ امحد ےن اانت یہ اہک بج ضیفتسم ےن اہھت  ے ااشرے ےس 

 اےس رواک
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آج وھتڑا اور ربداتش رکول اور اجؤ بس  ے  ےی دن  ے اھکےن اک ااظتنم رکو 

،رھپ یلع وکضیفتسم ی ابت رپ اس ےن ریحت ےس اےس داھکی   

 

نکیل رس____ اشم اک اھکھک یھب مت انبؤ ےگ ایھب امحد ھچک وباتل اس ےس ےلہپ 

،ضیفتسم ےن تخس ےجہل ںیم اہک  

 

او ے رس امحد ےن ےچین رظنںی ےیک وجاب دای ور ھجمس ایگ اھت ایھب ھچک یھب 

وبےنل اک بلطم اےنپ ریپو رپ الھکڑی ےنرھک ےہ دعس ےچین ہنم ےیک اینپ رکسماٹہ 

، روےنک ی وکشش رک راہ اھتوک  

 

،بج  ے یلع ےس اانپ ہہقہق طبض رکھک لکشم وہ راہ اھت  
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 ے دی 
سلت
ںیم اجاتن وہں اس ںیم مت اےلیک ںیہن وہ رپ ہی زسا ںیہمت ا

اتہک آدنئر مت یسک  ے اہوھتں اینت آاسین ےس ےب ووقف ہن ونب ضیفتسم ےن ےلہپ 

اہک یلع ےن دلجی ےس امحد ی رطف داھکی رھپ یلع وک وھگرےت وہےئ 

اہیں واہں دےتھکی وہےئ رس اجھکای اسےل وک ہشیمہ اتپ گل اجات ےہ ور دل 

،ںیم وسچ ہک رر ایگ  

 

اور دعس لک وپرے دن اک اھکھک آپ ی زدیماری ےہ ضیفتسم  ے ےنہک رپ دعس ی 

رکسماٹہ وفراً اغبئ وہیئ اس ےن ہنم وھکےل ریحت ےس ضیفتسم وک 

ری امحد ی یھت رپ ور اانت ڑبا رزق نٹپیک ضیفتسم  ے داھکی،اب رکسماےن ی اب

  اسےنم ںیہن ےل اتکس اھت

 

ہی زسا آپ ی اس  ےی اتہک آدنئر آپ اےسی اکم ںیم یسک اک اسھت ھک دو 

،دعس اک ریحت ےس وھکال ہنم دےتھکی وہےئ اس ےن یلع وک وھگرا  
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ور اےنپ نٹپیک یلع آپ ھجم ےس آسف ںیم ولم ان دوونں وک زسا انس رک اب 

،آسف ی رطف دقم ڑباھ اکچ اھت  

 

اتپ ںیہن اےس ہشیمہ ےسیک اتپ گل اجات یلع ےن اوسفس ےس رگدن الہیئ 

،بج ایکس رظن امحد رپ یئگ وج اےس اھک اجےن وایل رظنوں ےس دھکی راہ اھت  

 

ایک __ایک__ اےسی دھکی راہ وھبل ںیہن ںیم رئنیس وہں ایھب ضیفتسم ےن البای ےہ 

اتباتںیہن وت ںیم   

 

آج یلہپ ابر ا ےھ ضیفتسم رس رپ ایپر آای ےہ آج ںیم وایعق ان اک نیف وہ ایگ امحد 

ےن دل رپ اہھت رےتھک وہےئ اہک یلع ےن داتن سیپ رک اےس وھگرا اور ضیفتسم  ے 

،آسف ی رطف لچ دای  
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دعس ےن امحد وک داھکی وج اےس وھگر راہ اھت دعس ےن وفراً دوڑ اگلیئ اےس اتپ اھت اب 

،د اےس ںیہن وھچڑے اگامح  

 

ری وت ںیم ےھجت ںیہن وھچڑو اگ وت ےن یھب ا ےھ ےب ووقف انبای امحد ےن اس 

، ے ےھچیپ دوڑےت وہےئ ےصغ ےس اہک  

 

ااھچ یطلغ وہیئگ اعمف رکدے ھجت ےس زایدر زسا ا ےھ  یل ےہ اب یھب ےھجت 

ںیہن رک وکسن ںیہن ےہ دعس ےن آےگ اھبےتگ وہےئ اہک ہکن  رےنک ی یطلغ ور 

،اتکس اھت  

 

اےسی ےسیک اعمف رکدوں بج کت ےھجت ےنرو اگ ںیہن ا ےھ دنین ںیہن آےئ یگ 

،امحد ےن ےصغ ںیم اہک  
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ضیفتسم رس___ دعس ےن اکی دم رےتک وہےئ اہک بج  ے اس ی 

،اسسن وھپیل وہیئ یھت  

 

امحد ےن ری  ے اسےنم داھکی اہجں ضیفتسم آسف ےس ابرہ آ راہ اھت امحد 

،ےس وھگم رک ایٹل دوڑ اگل دیےن دلجی   

 

رموا دای ھک اب اتب ایک رکںی ضیفتسم وک اینپ رطف آےت دھکی دعس ےن ڈرےت 

وہےئ اہک رپ اےس امحد ی وکیئ آواز ںیہن آیئ اس ےن ومڑ  ے داھکی واہں ور االیک 

،اھت امحد یہک ںیہن اھت  

 

یھ آپ اہیں ایک رک رےہ دعس ضیفتسم ی آواز رپ اس ےن واسپ رگدن دیس

رکےت وہےئ اےس داھکی وخف اس ی آوھکنں ےس کلھج راہ اھت اب وت ور ایگ اکم 

 ےس
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رس__ور___ رس ںیم وپےنھچ آای اھت  ے اھکےن ںیم ایک انبؤ دعس ےن 

اینت وصعمتیم ےس اہک  ے ضیفتسم ےن ریحت ےس اےس داھکی بج  ے 

 آسف ےس ابرہ آےت  یلع ےن زور دار ہہقہق اگلای

 

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

 

 

 

ور ایھب اہنں رک آیئ یھت اس احدےث وک دو دن زگر ےئگ ےھت اب ور ےلہپ ےس کیھٹ 

،یھت ارلس ےس اس اک اسانم اب کت واسپ ںیہن وہا اھت  

 

دو دن ور ںووینریٹس یھب ںیہن یئگ یھت اس وتق آےنئ  ے اسےنم ڑھکے وہرک 

آیئ  اس ےن ابل اھجلسےت وہےئ بس وساچ اس ی زادیگ اےس سک ومڑ رپ ےل
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یھت  س ااسنن وک اس ےن اےنت اسولں کت وساچ ور اس ی رطف 

 داتھکی یھب ںیہن اھت اکی آوسن وٹٹ رک اس ی آھکن ےس ےچین رگا

 

ابل اھجلس رک اس ےن ڈوہٹپ رس رپ اوڑاھ اور ابرہ ی رطف اجےن یگل بج 

،دروازا ونی وہا،زوای  ے دروازے ی رطف ڑبےتھ دقم ری ےئگ  

 

رک اادر آای زوای ےن رظنںی ااھٹ  ے  آےن واےل وکداھکی اےنپ اسےنم  وکیئ دروازا وھکل

ارلس وک دھکی رک اس  ے رہچے رپ ربھگاٹہ آیئگ اس ےن اہیں واہں 

داھکی اس وتق اس  ے العؤر وکیئ یھب روم ںیم وموجد ںیہن اھت زوای ےن 

 رظنںی اکھج یل اور اےنپ اہوھتں ی اویلگنں ےس ےنلیھک یگل ربھگاٹہ اس  ے

،رہچے رپ واحض یھت  

 

ارلس دقم دقم اتلچ وہا اس  ے اپس آای،ور___ اشی___ںیہن 

،___ےہ__اہیں اس ےن دلجی ےس اہک رپ رظنںی اب یھب ےچین یھت  
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ںیم اہیں  اشی ےس ںیہن مت ےس ےنلم آای وہں ارلس ےن اےس رس ےس ریپ 

کت دےتھکی وہےئ اہک وج الٹئ ےس رلک  ے وسٹ ںیم اہنیئ وہیئ رھکنی 

،ی یس تہب ایپری گل ریہ یھترھکن  

 

 ھجم__ےس زوای ےن رظنںی ااھٹ رک ریحت ےس داھکی

 

اہں مت ےس ارلس  ے ویتر اکی دم دبےل اور اس ےن ےصغ ےس ںیم رخ ریھپ  

ایل اشم وک ریمے دووتسں ےن اکی اپریٹ ریھک ےہ اور ںیہمت اسھت ےل رک 

،اجھک ریمی وبجمری ےہ اس  ےی ایتر رانہ  

 

__ ارلس وبل  ے ابرہ اجےن اگل بج زوای ی آواز رپ راک اور ومڑ  ے اس رپ ںیم ہکنں

،ی رطف داھکی  
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ہکن  ریمے دووتسں وک اس ھکم  ے اکنح  ے ابرے ںیم اتپ ےہ اب زایدر 

وسال رکےن ی رضورت ںیہن اشم است ےجب کت ایتر رانہ اانت وبل رک ور 

 ، روم ےس ابرہ لکن ایگ

 

زے ی رطف داھکی ایک اہّٰلل ےن اس ی داع  ن یل زوای ےن رپاشیین ےس دروا

یھت ایک ارلس اس رےتش  ے ابرے ںیم وسچ راہ اھت زوای  ے دل ںیم ادیم 

یس اجیگ،اس ےن امم ےس ابت رکےن اک وسچ  ے ان  ے روم ی رطف 

،اجےن اک وساچ  

 

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

 

ن  ے رس زیلپ آپ امہری اپریٹ ںیم رضور آھک اکی ابر رھپ ور ڑل ے اش

اسےنم ڑھکے وہرک اےس انمےن ی وکشش رک رےہ ےھت ور ےلھچپ دو دن ےس ایس 

وکشش ںیم ےھت رپ اشن رہ ابر انم رک داتی آج رات وت اپریٹ یھت اب ور ڑل ے 

،رھپ ےس اےس انمےن آےئ ےھت  
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ایسی اپرزیٹ ا ےھ دنسپ ںیہن ںیم ایک رکوں اگ آرک اشن ےن رھپ ےس ےب اینزی 

ز آپ 

ل

 
آںیئ ےگ ںیمہ تہب وخیش وہیگ ان ںیم ےس اکی ڑل ے ےس اہک رس پ

،ےن رھپ ےس اہک  

 

اہں اہں ہکنں ںیہن ہی رضور آےئ اگ ےکلب مہ دوونں آںیئ ےگ راض ےن چیب ںیم ارٹنی 

،ےنرےت وہےئ اہک اشن ےن اےس وھگرا  

 

وت ےلھب ا ےھ وھگر رپ ےچب اینت ایپر ےس وبل رےہ وھتڑی دری اجےن ںیم ایک ربایئ ےہ 

ڈراےنیئ ااداز ںیم اہک بج  ے ظفل ےچب رپ ور ونیت وج اس ےس ھچک اسل  راض ےن

،یہ وھچےٹ ےھت اےس ریحت ےس دھکی رےہ ےھت  

 

اب ا ےھ دانھکی دنب رکو ہی اکرڈ ا ےھ دو اور مت ولگ اجؤ اشن رس رضور آںیئ 

،ےگ راض ےن ان  ے اہھت ےس اکرڈ ایل  
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ن ےن اےس اھک او ے رس دخا احظف ونیتں ڑلوکں  ے اجےن  ے دعب اش

 اجےن وایل رظنوں ےس داھکی

 

،اےسی ھک دھکی اپلگ ایپر وہ اجےئ اگ راض ےن وھتڑا رشےنےت وہےئ اہک   

 

ںیم ںیہن اجؤں اگ ےھجت اجھک ےہ وت اج اشن وبل رک واہں ےس الچ ایگ راض 

،دلجی ےس اس  ے ےھچیپ اھباگ  

 

ےل رک اجؤ اگ راض  ےھجت ایک اتگل ےہ ںیم ےب ووقف وہں وج اےسی اپریٹ ںیم ےھجت

ےن اس  ے ےھچیپ آےت وہےئ اہک اس ی ابت رپ اشن ےن ری رک ےصغ ےس 

،اےس داھکی  
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ریما بلطم ےہ ا ےھ اکی تہب اکم ی ابت ولعمم وہیئ ےہ اس  ے  ےی 

ںیمہ واہں اجھک تہب رضوری ےہ راض ےن اس ابر وھتڑا رسسی وہےت وہےئ 

،اہک  

 

رپ رسسی اترث آایگ،ور  ایک بلطم وکن یس ابت اشن  ے یھب رہچے

ںیم ےھجت اتبؤ اگ ایھب رات ی اپریٹ ںیم اجےن ی ایتری رکےت ںیہ راض 

،اس اک اہھت ڑک رک اےس ےل رک ےتلچ وہےئ اینپ ابت اتبےن اگل  

 

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

امم ور ا ےھ ارلس اپریٹ ںیم ےل رک اجےن اک وبل رےہ ںیہ زوای ےن زدیبر  ے 

 اپس ھ رک ابت اک آاغز ایک

   

ایک وایعق ارلس ےن اےسی اہک ےہ زدیبر وج ےلہپ ےس اور یھب امیبر ےنگل یگل یھت زوای ی 

،ابت رپ ان  ے رہچے ےس وخیش ےنکلھج یگل  
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 ی امم رپ اتپ ںیہن ہکنں ریما نم تہب بیجع وہ راہ ےہ ان  ے اسھت اجےن 

،اتبیئ  ے  ےی ریما دل ںیہن ےنن راہ زوای ےن اےنپ دل ی ابت اینپ امم وک  

 

اٹیب اےسی ںیہن ےتہک دنچا ور اہمترے وشرہ ںیہ ارگ اپریٹ ںیم ےل رک اجھک اچےتہ وت 

یلچ اجؤ وہ اتکس ےہ اس دن وج اانت ھچک وہا اس  ے دعب ارلس وک ااسحس وہ 

ل وصعمم وہ زدیبر ےن ایپر ےس ااکس رہچر اہھت ںیم ےل رک اہک
ب لک
،ایگ وہ  ے مت   

 

وت ںیم یلچ اجیت وہں زوای ےن ان ی رطف  کیھٹ ےہ امم آپ وبل ریہ ںیہ

،داھکی اور رظنںی اکھج یل   

 

،زوای ور ااملری وھکول زدیبر  ے ےنہک رپ اےنس ڑھکے وہرک ااملری وھکیل  
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اہں ور وج ےچین ٹکیپ راھک ےہ ور ابرہ اکنل ول ان  ے ےنہک رپ زوای ےن ور ٹکیپ اکنل رک ان  ے 

،د یاسےنم راھک اور اںیہن ےنھٹیب ںیم دم  

 

اوہنں ےن اےس وھکل رک اس  ے اادر ےس واٹئ رلک ی رفای اکنیل وچڑی دار  ے 

اسھت واٹئ رفای اور واٹئ یہ ٹین اک ڈوہٹپ ور تہب وخوصبرت 

رفای یھت،واو امم ہی وت تہب ایپری ےہ زوای ےن ایپر ےس اس 

،رفای رپ اہھت ریھپا  

 

مت ہی نہپ انیل اوہنں  اہں اٹیب ہی ںیم ےن تہب ےلہپ یل یھت اہمترے  ےی آج

ل اگل
ب لک
 ےن ایپر ےس اےس داھکی ان ی یٹیب تہب وصعمم یھت آج لک ی ڑلہکنں ےس 

 

واو امم ہی آپ ےن بک یل ںیم ےن وت دیھکی ںیہن آوھکنں ںیم اایتشق 

، ےی ور ان ی رطف دھکی ریہ یھت  
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یھب ان  اٹیب ا ےھ بج یھب اہمتری  ےی وکیئ زیچ اچ ی یتگل ںیم ےل یتیل وہں ہی

 ںیم ےس اکی ےہ

 

اس ٹکیپ ںیم اس رفای  ے اسھت ی گنچیم بس زیچںی ںیہ  

اب اجؤ ایتری رکو اوہنں ےن اس اک ایپر ےس ےناھت وچےن اینپ یٹیب  ے رہچے رپ 

،وخیش دھکی رک اںیہن وکسن الم اھت  

 

 ی امم کیھٹ ےہآپ اانپ ایخل رانھک ںیم دلجی آاجؤ یگ ان  ے اگل رپ 

رفای اہھت ںیم  ےی ور روم ےس ابرہ یلچ یئگ اب اےس ایتر وہھک ایپر رک  ے 

،اھت اےنپ ارلس  ے  ےی  

 

*************  
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اس سیک  ے ابرے ںیم ھچک اور ولعمےنت احلص ی،ور ایھب آریم سپمیک 

،ںیم آای یہ اھت  ے رنجل رس ےن اےس اےنپ آسف ںیم وبال ایل  

 

 نشی وک رخاب رکےن رس وکشش اجری ےہ ںیمہ وپرا نیقی ےہ وین رنج

ںیم اربار اقحل اک یہ اہھت ےہ اور ںیم اےس ںیہن وھچڑو اگ آوھکنں ںیم تخس اترث  ےی 

،ور اس آدیم  ے ابرے ںیم وسچ راہ اھت  ے بک ور اس  ے اہھت ےگل اگ  

 

ا ےھ مت رپ وپرا نیقی ےہ ضیفتسم یھبج اس سیک  ے  ےی ںیم ےن ںیہمت انچ ےہ 

،ی رطف داھکیاوہنں ےن رکسماےت وہےئ اس   

 

 ی رس  س دن ریمے اہھت ور وبثت گل ےئگ  س ےس ںیم اربار اقحل  ے 

رگابین کت چنہپ ایگ وت ںیم اےس ںیہن وھچڑوں اگ اس ےن ان ی رطف 

دےتھکی وہےئ اہک اس ی آوھکنں ںیم تخس اترث اھت رپ رہچے رپ ان  ے  ےی 

،ارتحام اھت  
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م  ے  ےی البای ےہ ور اینپ  رئی ےس ڈگ گنی نیم ںیم ےن ںیہمت اہیں یسک اور اک 

،اھٹ  ے اس ی رطف آےئ  

 

، ی رس مکح رکںی آپ ور یھب ان  ے ےھچیپ یہ ڑھکا وہ ایگ  

 

ںیہمت لک ریلم  ے  ےی انلکن وہاگ اچوہ وت یلع وک یھب اےنپ اسھت ےل اجؤ اکی 

افل ےہ تہب اوپمرٹنٹ وج ا ےھ اچےیہ رپ ںیم اس افل  ے  ےی یسک رپ 

،ہس ںیہن رک اتکس اس  ےی مت اجؤ اور ور افل ےل رک آؤیھب رھبو  

 

ان ی ابت رپ اس ےن اہں ںیم رس الہای او ے رس لک یہ اجھک ےہ اس  ے 

 ےنہک رپ اوہنں ےن اہں ںیم رس الہای
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اہں ا ےھ ور افل ایھب اچےیہ مت لک حبص ولکن ےگ وت رپوس رات کت واسپ آاجؤ  

  ےگ

 

مئ رپ الرک دوں اگ اب آپ ا ےھ ااجزت او ے رس ںیم ور افل آپ وک اٹ

دںی ا ےھ اکی رضوری اکم ےس اجھک ےہ اس ےن رسسی اترث  ے اسھت 

،رظنںی اکھج رک اہک  

 

او ے گنی نیم مت اج ےتکس وہ اور یلع وک اسھت ےل اجھک ان  ے ےنہک رپ اس 

،ےن اہں ںیم رس الہای اور ویلسٹ ےنر رک ابرہ آایگ  

 

دقم راھک اھت بج اےس واہں یلع ڑھکا لم  ایھب اس ےن آسف  ے ابرہ یہ

،ایگ  
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ایک وبل رےہ ےھت رنجل رس یلع ےن آوھکنں ںیم سّسجت  ےی اس ی 

،رطف داھکی  

 

ایک ا ےھ اب یھب ھچک اتبےن ی رضورت ےہ ضیفتسم ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک 

، س رپ یلع ےن رس اجھکای  

 

اس ےن ہنم  ایر ےھجت ےسیک اتپ گل اجات ےہ  ے ںیم ےن بس  ن ایل 

انب رک اہک ضیفتسم ےن اےس دھکی  ے یفن ںیم رس الہای ےسیج ہہک راہ وہ ریتا ھچک 

،ںیہن وہ اتکس  

 

ااھچ وبس اےسی ہن دھکی اور اادر لچ ےھجت اکی اکم ی ابت اتبین ےہ یلع اےس 

،اےنپ آسف  ے اادر ےل ایگ  

 

 اب وبل ایک ابت ےہ رکیس رپ ےتھٹیب وہےئ اس ےن یلع ی رطف داھکی
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ریمے اہھت وصتری یگل ےہ اربار اقحل ی ویبی ی  س ےس اےس ڈوھڈنھک آاسن وہ اجےئ  

اگ اور اس  ے زرےعی مہ اس ی یٹیب کت چنہپ ےتکس یلع ےن بیج ےس اکی 

،وصتری اکنےتل وہےئ اہک  

 

ضیفتسم اکی دم دیساھ وہ رک اھٹیب اس ےن اہھت آےگ ڑباھای یلع ےن اہھت 

،اہھت ںیم رھک دی ںیم وموجد وصتری اس  ے  

 

ور اربار اقحل ی وجاین ی وصتری یھت  س ںیم ور اینپ ویبی  ے اسھت ڑھکا اھت ضیفتسم 

ھچک دری وصتری وک داتھکی راہ رھپ اےس واسپ یلع وک دے دی کیھٹ ےہ آرک اتپ اگلںیئ 

ےگ اس اک ایھب ںیمہ یہک انلچ ےہ وت وھبل ایگ ضیفتسم  ے ےنہک رپ یلع ےن اےنپ ےنےھت 

، اہھت ےنرارپ  
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ارے اہں ریمے وت زنہ ےس لکن ایگ لچ لچ اٹمئ مک ےہ آج وت ںیمہ ان بس 

ولوگں وک ڑکھک اھت وج اس انگر ںیم شیپ شیپ ںیہ یلع  ے ےنہک رپ اس ےن 

،یھب اہں ںیم رس الہای اور اےس  ےی آسف ےس ابرہ آایگ  

 

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

 

ریہ یھت اےنس آےنیئ ںیم وخد وک واٹئ رلک ی رفای ںیم ور وایعق رپی گل 

داھکی وچڑی دار  ے اسھت واٹئ رفای رس رپ واٹئ ااکسف ابادھ رک 

ےکپ   ے ھکم رپ  ی
م
ٹین  ے ڈوےٹپ وک اس ےن الیھپ رک اینپ دنکےھ رپ ایل وہا اھت 

ک اگلیئ وہیئ یھت

 

سی
لی 

،اس ےن یکلہ ےس   

 

 رک ور اوو وہوو  اشی اس  ے رمکے ںیم آیئ اےس رس ےس اپؤں کت ایتر دھکی

دیتھکی یہ رر یئگ اس ی الگیب رتگن اس واٹئ رفای ںیم دکم ریہ یھت 

، اشی ہنم وھکےل اےس دیتھکی ریہ  
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اہکں اج ریہ وہ ڈیمم__ ور ںووینریٹس ےس آےن  ے دعب اینپ دوتس  ے یلچ 

 یئگ یھت واہں ےس ایھب واسپ آیئ یھت اور دیساھ زوای  ے یہ روم ںیم آیئ

 

 اپریٹ ںیم اج ریہ وہں اس ےن رظنںی اکھج رک اہک ور ںیم ارلس  ے اسھت

،ارلس  ے ھکم رپ اس  ے رہچے رپ یئک رگن ےس آےئ ےھت  

 

اھبیئ  ے اسھت ریلیئ ___ اشی ےن آوھکنں ںیم ریحت  ےی اےس داھکی 

،ایک اھبیئ ےن اہک ےہ ںیہمت  

 

ارلس  اہں آج حبص یہ اوہنں ےن ا ےھ اہک اھت  اشی اور وکیئ وسال رکیت اس ےس ےلہپ

،روم اک وھکال دروازا دھکی رک اادر آایگ  
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زوای رپ اس ی رظن ڑپی وت انٹہ وھبل یئگ ور کی کٹ اےس داتھکی راہ ارلس ی 

رظنںی وخد رھپ وسحمس رک  ے اکی لپ  ے  ےی زوای ےن رظنںی ااھٹیئ رھپ 

،واسپ اکھج یل  

 

اور ابرہ  ولچ اب دری وہ ریہ ےہ اکی دم اس رپ ےس رظنںی اٹہ رک اس ےن اہک

،الچ ایگ زوای یھب  اشی ےس لم رک اس  ے ےھچیپ لچ دی  

 

، اشی ےن آوھکنں ںیم ہصغ  ےی ان ولوگں وک اجےت وہےئ داھکی  

 

اینت آاسین ےس ںیم ںیہمت اےنپ اھبیئ  ے رقبی ںیہن آےن دوں یگ زوای یھبک 

 ںیہن آوھکنں ںیم رفنت  ےی ور اب یھب دروازے وک دھکی ریہ یھت

 

************* 
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اگڑی اکی نیسح وہلٹ  ے رقبی ری اگڑی اک دروازا وھکل رک اشن ابرہ آای رھپ 

،اس ےن دورسی رطف داھکی اہجں ےس راض ےچین ارت راہ اھت  

 

اشن کیلب وسٹ اور کیلب ٹنیپ ںیم تہب زایدر ڈنیہمس گل راہ اھت 

راض وھگم اس  ے ابل ےنےھت رپ رھکبے وہےئ ےھت اور راض ےن یھب اےس اک ی ایک اھت 

،رک اس  ے اپس آای  

 

 ہو رپ ےہ اپریٹ اشن ےن راض ی رطف داھکی اہں  ہو رپ ےہ اب لچ اادر 

،راض اس اک اہھت ڑک رک اادر ےل ایگ  

 

بس ولگ اپریٹ اوجناےئ رک رےہ ےھت ھچک گنی رچیٹز یھب ان ںیم وموجد ےھت اشن 

  وک دھکی رک اکیف اوٹسڈسٹن ان ی رطف آےئگ
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بس ےس الم اس ی رظنںی یسک ی التش رک ریہ یھت ایک اتپ ور اشن ابری ابری 

یھب آیئ وہ اشن ےن اےنپ دل وک ڈاٹپ ور یسک اور ی یھت رپ دل اھت  ے ابر ابر اےس دےنھکی ی 

،اچر رکات اھت  

 

ھچک دری ںیم ڈرن ایک ایگ ڈرن رکےن  ے دعب اہھت ںیم وجس  ےی ور اکی 

ال اگل ابرہ اک رظنم داھکی راہ اھت ور رطف ڑھکا اھت اہجں ےشیش اک ڑبا اس و

،اادریھے ںیم داتھکی راہ بج واہں اکی اگڑی آرک ری  

 

اس ںیم ےس ارلس ابرہ آای اےس واہں دھکی رک اشن  ے ےنےھت رپ لب آےئ اس ےن 

ےنےھت رپ لب ڈاھےل اسےنم داھکی اہجں ارلس وھگم رک دورسی رطف 

وھکال اس ںیم ےس واٹئ اجراہ اھت رھپ اس ےن اگڑی اک دورسا دروازا 

 رفای ںیم وکیئ ڑلی ابرہ آیئ
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اشن ےن ےصغ ےس ایھٹمں چنیھب یل ایک ہی ڑلاک رپی وک دوھاک دے راہ اھت ہی وسچ 

آےت یہ اشن ی آںیھکن الل وہےن یگل ایھب ور اسےنم یہ دھکی راہ اھت بج اس ڑلی 

،ےن ارلس  ے ھچک ےنہک رپ رظنںی ااھٹ رک اےس داھکی  

 

ےنےھت  ے لب دور وہےئ ور دور ےس اینپ رپی وک دھکی راہ اھت وج آج وایعق رپی گل ریہ اشن  ے 

یھت ور وال رپ اہھت رےھک اسےنم دےنھکی اگل ارلس ےن اانپ اہھت آےگ ایک رپ زوای ےن یفن 

ںیم رس الہ رک رظنںی اکھج یل، ارلس ےن دنکےھ ااکچےئ اور اسےنم ےنلچ اگل زوای 

،اھٹ رک اس  ے ےھچیپ ےنلچ یگلیھب وھچےٹ وھچےٹ دقم ا  

 

اشن ےن رظن ااھٹ  ے اسےنم واےل وہلٹ وک داھکی اشدی ور اہیں ڈرن رکےن آںیئ 

وہ اشن ےن ان وک دےتھکی وہےئ وساچ دل  ے یسک وکےن ںیم درد اس وہا رپ اےس زوای 

،ںیہن اس ی وخایشں اچےیہ یھت  
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اور ی اےنتن ےہ ےسج ور اس ےن اےنپ دل وک آج اکی ابر رھپ اھجمسای  ے ور یسک 

اچیتہ یھب ےہ_____ اشن اسےنم دےتھکی وہےئ وسچ راہ اھت بج راض ےن اس 

، ے دنکےھ رپ اہھت راھک  

 

ایک دھکی راہ ےہ راض ےن اس  ے رظنوں  ے اعتبق ںیم داھکی رپ اےس 

واہں اگڑںوں  ے العؤر ھچک رظن ںیہن آای رھپ راض ےن اس ی رطف داھکی 

، ریہ یھت س ی آںیھکن الل وہ  

 

،ایک مت کیھٹ وہ راض وک اےنپ دوتس  ے  ےی رکف وہیئ  

 

اہں ںیم کیھٹ وہں مت اتبؤ وج ںیم ےن ںیہمت اکم دای اھت اس اک ایک وہا اشن 

ےن وخد وک وپمکز رک ایل اھت اب ور راض ی آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ اس ےس وپھچ راہ 

،اھت  

 



140 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 اک اہک ور ولگ احل ےس لکن رک راض ےن اہں ںیم رس الہای اور اےس اسھت ےنلچ

اکی ہگج آےئ اہجں النئ ےس یئک رمکے ےنب وہےئ ےھت ھچک دری ےنلچ  ے دعب 

راض ےن اکی روم ی رطف ااشرر ایک اشن ےن رہچے رپ روےنل ابادھ رک 

اےنپ اپٹک ںیم ےس نگ اکنیل راض ےن یھب ایس ی رطح اانپ رہچر وکر ایک اور 

،دوونں اکی دم اادر دالخ وہےئ  

 

اادر ھچک ڑل ے اور آدیم نگم ااداز ںیم ےھٹیب ڈرزگ ےل رےہ ےھت دو دنبوں وک وسٹ 

 ےچین رگا ور ولگ ربھگا رک 

ل

ں

ن

س
ےک  ی
چ

ل

ب

وبٹ ںیم دھکی رک ان  ے اہھت ےس ےشن اک ا

،ڑھکے وہےئگ  

 

اشن ےن اادر دقم راھک راض ےن اںیہن النئ ےس ڑھکا رک  ے ان  ے اسےنن ی 

ر  ے وھچےٹ وھچےٹ تہب اسرے رطف داھکی  س ںیم واٹئ اپؤڈ

،ٹکیپ ےھت  
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اشن ےن ےصغ ےس ان ولوگں وک داھکی وج وصعمم اوٹسڈٹن وک اس دنگے ےشن ی 

اعدت ڈاھےتل ےھت اشن ےن ان ںیم ےس اکی وک رھک رک ڑپھت ےنرا اکی 

،ڑپھت ںیم یہ ور دور اجرگا اور اس  ے وہوٹنں  ے اپس ےس وخن ےنلکن اگل  

 

ںیہمت وھچڑے اگ ںیہن ___اس آدیم ےن اشن وک  وکن وہ مت ولگ امہرا وبس

 دےتھکی وہےئ رفنت ےس اہک راض ان ی بس نگ وریغر امج رک اکچ اھت

 

ایھب ور ھچک رکات اس ےس ےلہپ اس روم  ے اادر اکی اور روم اھت اہجں ےس یسک  ے  

ے ی آواز آریہ یھت راض ےن اشن ی رطف داھکی

ل

ےسکت
سی

،  

 

 رپ راض ےن اہں ںیم رس الہای اور اس روم ی اادر دوھکی وکن ےہ اشن  ے ےنہک

،رطف ڑبےنھ اگل  
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وک___وکیئ__ںیہن ےہ اادر ان ںیم ےس اکی آدیم ےن ڈرےت وہےئ اہک اشن 

ےن اینپ نگ اس  ے رس رپ ےنری  س اک  اف بلطم اھت اس وتق 

،اس اک وبانل اشن وک ااھچ ںیہن اگل اھت  

 

اس ےن اادر دقم راھک روم ںیم پھگ راض ےن روم وک وھکال وج ابرہ ےس دنب اھت 

،اادریھا اھت راض ےن اسڈئ ںیم ےس نٹب ڈوھڈن رک الٹئ آن ی  

 

اس ڑلی ےن اانپ رہچر اےنپ اہوھتں ےس اپھچای وہا اھت اس ےن ڈرےت ڈرےت 

اہوھتں  ے ےچین ےس وخف زدر رظنوں ےس اس اکنب وپش وک داھکی اس ڑلی 

 ے دںوار ےس  کپ یئگ راض اس ی رطف اک مسج اکےنپن اگل ور دلجی ےس ےھچیپ وہ

،ڑبےنھ اگل  

 

ریمے__اپس___ںیہن__آھک اکٹ اکٹ رک اس ےن وخف زدر رظنوں 

ےس اہک راض ےن ریحت ےس اےس داھکی رھکبے ابولں ںیم رو رو  ے وسیھج 

،وہیئ آوھکنں ںیم وخف  ےی ور اےس دھکی ریہ یھت  
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ےن اپس ھ  ںیہمت ڈرےن ی رضورت ںیہن ےہ ںیم آریم ےس وہں راض

رک تہب آرام ےس اہک نکیل ور ڑلی اب یھب اےس وخف زدا رظنوں ےس دھکی ریہ 

،یھت  س اک  اف بلطم اھت اےس راض ی ابت رپ نیقی ںیہن آای اھت  

 

وکن ےہ اادر اشن ی آواز رپ راض ےن اکی آرخی رظن اس ڑلی رپ ڈاھیل اور 

اےس اوغاٹ رک  ے الےئ ںیہ  روم ےس ابرہ آایگ اادر اکی ڑلی ےہ اشدی ہی ولگ

،راض ےن آوھکنں ںیم ہّصغ  ےی ان ولوگں ی رطف داھکی  

 

وکن وہ مت ولگ ایک اچےیہ ںیہمت ور آدیم وج اشن اک اکی ڑپھت اھک رک ےچین رگ 

،اکچ اھت واسپ اس ےن راض ی رطف داھکی  

 

مہ اہمترے ابپ ںیہ اشن ےن سب اانت اہک بج تہب ےس دقومں ی 

آریم  ے یئک وجان اکی اسھت اادر دالخ وہےئ اور بس ےن ان ولوگں رپ  آواز واہں آیئ
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نگ اتن یل ان آدویمں ےن وخف زدا رظنوں ےس آریم وک داھکی رھپ ان دوونں 

،اقنب وپش وک___ ان ولوگں وک ان اک وجاب لم اکچ اھت     

 

 ھا ل ںیل ےگ آپ ولگ اہیں ےس اجںیئ 

مٹ
س

ضیفتسم رس اب مہ اںیہن 

وگں وک آپ رپ کش وہ اجےئ اگ دعس ےن اشن ی رطف ورہن ابیق  ے ول

 دےتھکی وہےئ اہک

 

ضیفتسم مت ابرہ اجؤ اپریٹ ںیم ان ولوگں ےس زعمرت رک ول ںیم اس ڑلی وک 

ےل رک ےھچیپ  ے راےتس ےس اجات وہں نٹپیک یلع راض ےن اےنپ دوتس ی 

،رطف دےتھکی وہےئ دیجنسیگ ےس اہک  

 

ضیفتسم ےن اس ی رطف دھکی  ے اہں اہں ہی کیھٹ ےہ مت اےس ےل اجؤ 

ںیم رس الہای اور اےنپ وجاونں وک ااشرر ایک ور دلجی ےس آےگ ڑبےھ اور اںیہن ڑک رک 

ےل ےئگ دعس ےن ور بس اسےنن ااھٹای  س ںیم تہب یس ایشنمت یھب 

،یھت  



145 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

ان بس  ے اجےن  ے دعب ضیفتسم ےن واسپ نگ اینپ اپٹک ںیم ریھک اور 

 اپریٹ ںیم واسپ الچ ایگ  س  دصق  ے  ےی ور رہچے ےس روےنل اٹہ رک

ںووینریٹس ںیم رپورسیف نب رک آای اھت ور وپرا وہ ایگ اھت آج اس  ے اہھت ور ولگ 

  گل ےئگ ےھت نج  ے زرےعی ور اربار اقحل ی رگدن کت چنہپ اتکس اھت

 

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

 

 مقد م لچ ریہ یھت اس  ے ےھچیپ ےتلچ وہ
ہ
ےئ اس ےن ور رظنںی اکھجےئ اس  ے 

اکی ابر یھب رظنںی ااھٹےن ی وکشش ںیہن ی یھت اتپ ںیہن اس اک دل اانت 

ہکنں ربھگا راہ اھت ور وخد وک فیس وفحمظ ںیہن رک ریہ یھت بج  ے ور اس وتق 

 س  ے اسھت یھت ور اس اک اجمزی دخا اس اک رحمم اھت رھپ یھب زوای وک اانپ 

 وسوچں ںیم  یری لچ ریہ یھت بج دل اتھٹیب وہا وسحمس وہ راہ اھت ور ایہن

اکی دم یسک  ے رکٹاےن ےس اس ےن اےنپ رس رپ اہھت رھک رک رظنںی ااھٹیئ 

،ارلس ایس وک دھکی راہ اھت  
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زوای مہ اپریٹ ںیم آ ےئگ ںیہ اب اہیں اسےنم دھکی رک ولچ زنیم وک دھکی رک 

اہک ور ںیہن___ ارلس ےن داتن رپ داتن امج رک اےنپ ےصغ وک طبض رکےت وہےئ 

،اےنت ولوگں ںیم وکیئ امتاش رکھک ںیہن اچاتہ اھت  

 

وسری__زوای ےن اکی ظفل ںیم وجاب دے رک اسےنم داھکی اہجں تہب ےس 

ولگ وموجد ےھت ورٹی اہیں ےس واہں اہھت ںیم ڈرکن  ےی رسف رک رےہ 

ےھت ان ںیم ےس ھچک ڈاسن ولفر رپ یھب وموجد ےھت ڑل ے ڑلایکں اسھت ڈاسن رکےن 

،ےھت زوای ےن دلجی ےس رظنںی ےچین اکھج یل ںیم نگم  

 

اوو وہ ہی ےہ اہمتری وخوصبرت رتیگنم اکی ڑلی ی آواز رپ اس ےن رظنںی 

ااھٹ رک اس ڑلی وک داھکی وج اب ارلس ےس ےنلم  ے دعب اس  ے اپس آیئگ 

،یھت  

 



147 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

وج اب یسک اور  اب ور زوای  ے اگل وچم ریہ یھت رپ زوای وت ظفل رتیگنم رپ ارلس وک دھکی ریہ یھت

ےس ےنلم ںیم نگم اھت اےس ھچک طلغ وہےن اک ااسحس وہا اےس اید اھت ارلس ےن 

اےس اہک اھت  ے اس  ے دووتسں وک ان  ے اکنح  ے ابرے ںیم ولعمم وہ ایگ 

 یھبج اںیہن البای ےہ

 

ایک وہا ڈریئ سک  ے ایخولں ںیم وھکیئ وہیئ وہ اہمترے رتیگنم وت اہیں 

ےن اینپ ابت وبل رک ہہقہق اگلای زوای اکی دم وہش ںیم ڑھکے ںیہ اس ڑلی 

 آیئ اور ارلس ی رطف داھکی وج اب اےس ویہ وھچڑ  ے وخد دور الچ ایگ اھت

 

آو ںیم ںیہمت بس ںیم المیت وہں ارے ںیم ےن ںیہمت اانپ ھکم وت اتبای 

ںیہن ںیم ےنرہی وہں ارلس  ے اسھت یہ یھت ارمہکی ںیم اب ور اس 

، وہےئ آےگ ےل آیئ اور اےس بس ےس ولماےن یگلےس ابںیت رکےت   
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زوای ابر ابر ےھچیپ ومڑ رک ارلس وک ڈوھڈنےن یگل وج اب کت اےس رظن ںیہن آای اھت 

ےنرہی ےن اس ی رظنوں ںیم یسک ی التش دیھکی وت وفراً اس اک رخ اینپ 

،رطف ایک  

 

__ ےنرہی ی ابت رپ زوای مت ےسج ڈوھڈن ریہ وہ ور دوھکی واہں ڈاسن ولفر رپ وموجد ےہ ور

ےن دلجی ےس واہں داھکی ور یسک ڑلی  ے تہب رقبی اس ی آوھکنں ںیم 

داتھکی وہا ولس ولس ڈاسن رک راہ اھت زوای ی آوھکنں ںیم اپین آےن اگل اس ےن 

 دلجی ےس وخد وک وپمکز ایک

 

ارے مت ہی بس وھچڑو ہی ارمہکی ںیم وت اعم ابت یھت اور ںیہمت 

ؤ ارلس رپ وت واہں تہب یس ڑلایکں رمیت یھت نج ںیم زمے ی ابت اتب

ےس اکی ںیم یھب یھت ےنرہی ےن وبل رک آھکن ےنری زوای ےن اس ی ےب ابیق ےس ےہک 

ل االیک 
ب لک
ےئگ ےلمج رپ رظنںی اکھج یل اس  ے اگل رسخ وہےن ےگل ور اہیں وخد وک 

 وسال ےھت وسحمس رک ریہ یھت ور ہکنں آیئ یھت اہیں سک  ےی دل ںیم تہب ےس

ےنرہی اب یھب ھچک وبل ریہ یھت رپ زوای  ے اکن ےننس ےس ااکنری ےھت اےس وت سب دور 



149 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ڑھکا ارلس رظن آراہ اھت اور اس  ے ابوہنں ںیم ور ڑلی زوای رس کٹھج رک 

،آےگ ڑبھ یئگ  

 

ارے ونس وت ےنرہی ےن اےس آواز دی رپ ور اس آواز وک اونگر رکیت وہیئ آےگ ڑبھ رک 

 ھ یئگ رات اینت وہ یئگ یھت ور اےلیک رھگ ںیہن اج  یتک یھت اکی لبیٹ رپ

،ےنرہی یھب دنکےھ ااکچ رک اےنپ دووتسں ی رطف ڑبھ یئگ  

 

اس ی آںیھکن ابلبل اپوینں ےس رھب یئگ اس ےن من آوھکنں ےس اےس داھکی 

وج یسک ڑلی  ے اسھت ڈاسن رکےن ںیم رصموف اھت اس ےن وت وخد وک 

 ھا ل رک راھک اھت

مٹ
س

 اس ک ص  ے  ےی اور ور اس ےس آےگ زوای وسانچ یھب ںیہن 

،اچیتہ یھت  

 

ولیہ ویبیٹ____وکیئ رمداھک آواز رپ زوای ےن اینپ رظنوں اک زاوہی دبل رک اسےنم 

داھکی اہجں ٹیپ رشٹ ںیم اکی ڑلاک رھکبے ابولں  ے اسھت اےس 
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  یتکپ وحس دھکی راہ اھت دےنھکی ںیم ور ےب کش ااھچ اھت رپ اس ی آوھکنں ےس

،زوای ےس یفنم ںیہن رر یکس  

 

اینت وخوصبرت ڑلی اور آوھکنں ںیم اپین اتبؤ ہی سک ےن ایک ےہ ںیم اس 

،اک احل ربا رک دوں اگ زوای وک رس ات ریپ دےتھکی وہےئ ور ابختث ےس وبال  

 

آپ ےس ___بلطم __زوای ےن تمہ رک  ے اس ی رطف دےتھکی وہےئ 

،ی رطح اکپن راہ اھتاہک احال  اس اک دل ےتپ   

 

او بلطم آپ وبیتل یھب وہ وےسی ایپر ےس ا ےھ بس ویق وبےتل ںیہ وےسی ریما ھکم 

واق  ےہ ایک آپ ریمے اسھت ڈاسن رکںی یگ وبےتل وہےئ اس ےن زوای اک 

،اہھت ڑک ایل زوای ےن ریحت ےس اےس داھکی  
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وای ےن اینپ آواز ا ےھ ںیہن__رکھک ڈاسن وھچڑو___ریما اہھت اکی دم ڑھکے وہرک ز

وک دح درےج رسسی راھک رھپ یھب آوسنؤں ی یمن آواز ںیم اشلم وہ یہ 

،یگ  

 

اےسی ںیہن وھچڑو اگ ےلہپ ریمے اسھت ڈاسن رکو ور رکسماےت وہےئ وبل راہ اھت 

ارلس___ارلس زوای ےن ٹلپ رک زیت ےس ارلس وک آواز دی وج ایھب اہھت ںیم 

،آواز  ن رک اس رطف آایگ ڈرکن  ےی یہک اور اج راہ اھت اس ی  

 

ہی ریما اہھت___ںیہن وھچڑ___ زوای ےن آوھکنں ںیم آوسنں  ےی اےس اہک اس 

،ی ابت وپری وہیت اس ےس ےلہپ واق  ےن اکٹ دی  

 

ایر ںیم اےس وبل راہ وہں ریمے اسھت ڈاسن رک ول ایلیک یھٹیب وہ واق  ےن 

،ا اھتڈاھھکیئ ےس اہک زوای اک اہھت اس ےن اب کت ںیہن وھچڑ  
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اہں وت اس ںیم ہی رو دوھ رک ریمے دووتسں  ے اسےنم امتاش رکےن ی 

ایک رضورت ےہ ڈاسن رکےن اک یہ اہک ےہ سب ارلس ی ابت رپ زوای ےن 

آوسنؤں ےس رھبی وہیئ آوھکنں ےس اس ی رطف ریحت ےس داھکی اےس 

ل ادیم ںیہن یھت
ب لک
،ارلس ےس ایسی ابت ی   

 

ر رک ریہ وہ اہمترے  ےی وکن یس یئن ابت ےہ رک ول رپ___ارلس ور_____ایک ہی و

 ڈاسن اےس ےکٹ اک وجاب دے رک ور ومڑ ایگ

 

ایھب ور ھچک دقم یہ الچ اھت  ے اٹچی ی آواز اس  ے اکن ںیم ڑپی ارلس  

ےن ےھچیپ ومڑ  ے داھکی آوھکنں ںیم ہصغ  ےی ویق اگل رہ اہھت رےھک زوای وک وھگر راہ اھت اور 

،ےس آوسنں رگ رےہ ےھتزوای ی آوھکنں   

 

ہی مت ےن ایک ایک ریمے دوتس رپ اہھت ااھٹای ارلس ےن آےگ ڑبھ رک اس 

،اک دنکاھ زور ےس ڑکا زوای ےن اینپ آوسنؤں ےس رھبی وہیئ آںیھکن ےچین اکھج یل  
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ارے ارلس اسٹ او ے اںیہن ڈاسن ںیہن رکھک مت ہصغ ںیہن رکو اجؤ ےنرہی 

س اک ہصغ ڈنھٹا وہ واق  ےن دلجی ےس وخد وک اےس ےل رک اجؤ ڈرسکن دو اتہک ا

،ھکرلم رک  ے ارلس وک زوای ےس دور ایک  

 

ےنرہی دلجی ےس اہں ںیم رس الہیت ارلس وک واہں ےس ےل یئگ وج ےصغ ےس زوای وک یہ 

وھگر راہ اھت اس  ے اجےن  ے دعب زوای اھبیتگ وہیئ ان بس ےس دور وارشوم 

،ںیم یلچ یئگ اور دروازر دنب رک ایل  

 

آوسنں اس ی آوھکنں ےس اگلاتر رگ رےہ ےھت ور دروازے  ے اسھت یہ یتھٹیب یلچ یئگ 

ور وت اےنپ رحمم  ے اسھت آیئ یھت اہیں اور ور یہ اس ی افحتظ ںیہن رک راہ 

اھت زوای ی آوھکنں ںیم اکی دم آوسنں ی ہگج وخف ےن ےل یل دل اک درد ڑباتھ 

  یہ اج راہ اھت
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 اس ےن دلجی ےس ڑھکے وہ رک آوسنؤں ا ےھ___رھگ اجھک اچےیہ

 اف ےیک اےس اب اہیں اکی لپ ںیہن رانک اھت اس ےن دلجی ےس 

دروازا وھکال ایھب اس ےن اکی دقم یھب ابرہ ی رطف ںیہن ڑباھای اھت بج 

اسےنم وموجد ک ص وک دھکی رک زوای ی اٹںیگن اکےنپن یگل وخف اس ی آوھکنں ںیم لیھپ 

،ایگ  

 

مت ا ےھ ڑپھت ےنرو یگ اور ںیم اعمف رک دوں اگ آوھکنں ںیم ںیہمت ایک اگل 

 ہصغ  ےی ویق اس ی رطف دھکی راہ اھت

 

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

   

ور اادر آای بس یہ رقتًابی واہں ےس اج ےکچ ےھت اس ےن اینپ رظنوں ےس اےس 

ڈوھڈنےن ی وکشش ی وج اےس وپرے روم ںیم رظن ںیہن آیئ ور ھچک دقم لچ رک 

ایآےگ آ  
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ور ڈری یمہس یس اسڈئ لبیٹ  ے ےھچیپ یپھچ وہیئ یھت اس ےن اانپ رہچر اےنپ یہ 

 اہوھتں ےس اپھچای وہا اھت

 

 ونس____یلع اس  ے اپس اھٹیب اس ےن اہھت ڑباھای

اےس الہےن  ے  ےی رھپ ھچک وسچ  ے اانپ اہھت واسپ ےھچیپ رک ایل اور اےس آرام ےس آواز 

،دی  

 

یھٹم وک زور ےس دنب رک ایل رپ رظنںی اب یھب ںیہن  آواز ےتنس یہ اس ےن اینپ

،ااھٹیئ  

 

آپ وک ڈرےن ی رضورت ںیہن ےہ اب ںیم ےن آپ وک اتبای اھت ریما 

ھکم نٹپیک یلع راض ےہ یلع ےن اکی ابر رھپ رنم آواز ںیم اہک اس ابر 

،اس ڑلی ےن ڈرےت ڈرےت اینپ رظنںی اورپ ی  
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ور اےس یھب وخف زدا رظنوں ےس یہ اس ی آوھکنں ںیم ےب اواہت وخف اھت 

دھکی ریہ یھت یلع ھجمس ایگ اھت ور اس اک نیقی ےسیک رکے یگ ور اس وتق اپریٹ ی 

وہج ےس ٹنیپ وکٹ ںیم وبلمس اھت اس ےن ھچک دری وسےنچ  ے دعب اکرڈ 

،اکنل رک اےس داھکیای  

 

ل وفحمظ ںیہ یلع ی 
ب لک
ہی ریما اکرڈ ےہ ریما ھکم یلع راض ےہ اب آپ 

،ت رپ اس ےن ڈرےت وہےئ اہں ںیم رس الہایاب  

 

آپ ریمے اسھت ںیلچ ںیم آپ وک آپ  ے رھگ وھچڑ دوں اگ یلع رپ 

،نیقی رک  ے وج ڑھکی وہیئ یھت ور اس ی ابت  ن رک یفن ںیم رس الہےن یگل  

 

آپ وک رھگ ںیہن اجھک یلع ےن ریحت ےس اس ےس وپاھچ اس ےن 

،رھپ ےس یفن ںیم رس الہای  
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اہیں ےس لکن رک وسںیچ ےگ ایھب اہیں ےس ولچ ہی ہگج  ااھچ ہی مہ

 کاے ےس اخیل ںیہن ےہ اانت وبل رک یلع ےن اےس ڈیب ی اچدر ااتر رک دی 

 س ےس اس ےن اےنپ آپ وک وپرا اپھچ ایل اب ور یلع  ے ےھچیپ لچ ریہ 

،یھت  

 

،اہیں واہں دےتھکی وہےئ ےھچیپ  ے راےتس ےس ور اےس ابرہ ےل آای  

 

ںیم آات وہں یلع اےس وبل رک اجےن اگل بج اکےتپن اہوھتں ےس اس  آپ  ہو روک

،ےن یلع اک اہھت ڑک ایل  

 

آپ اہکں___اج رےہ وہ___اس ی آواز ی اپکپکٹہ ےس ولعمم وہ راہ اھت 

، ے ور اےس اجےن ںیہن دانی اچیتہ یھت  
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ںیم سب دو ٹنم ںیم آای ریما نیقی رکو اس اک ڈر ےتھجمس وہےئ یلع ےن اےس 

،ام ےس ہہک رک اس ےس اانپ اہھت وھچڑ واای اور ابرہ آرک وکیئ یسکیٹ روےنک اگلآر  

 

اینت رات وک ور اس ڑلی وک اسھت ےل رک یسکیٹ ںیہن روی اتکس اھت اس  ےی 

،اےس اکی رطف ڑھکا رک  ے ور اہیں آای اھت  

 

،دس ٹنم دعب ور اکی یسکیٹ وک روےنک ںیم اکایمب وہ ایگ اھت  

 

 ے اپس آرک یلع ےن اہک یلع  ے آےت یہ اس ےن رکش ولچ ___اس ڑلی 

،اک اسسن ایل اور اس  ے اسھت لچ رک اگڑی ںیم ھ یئگ  

 

 ے ھچک 
سلت
اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت اس ڑلی وک ےل رک اس وتق ور اہکں اجےئ ا

وسچ رک اس ےن یسکیٹ واےل وک اےنپ ااپرٹنمٹ اک اڈیرسی اتبای اب ور ٹیس ی 

، ھ ایگتشپ ےس کیٹ اگل رک  
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ایک دن اھت آج اک آج ور ولگ اینپ اکایمیب  ے اور رقبی آےئگ ےھت اور ہی ڑلی 

اتپ ںیہن وکن یھت اہکں ےس آیئ یھت ان ربے ولوگں  ے اہھت ےسیک گل یئگ تہب ےس 

  وسال ےھت وج اس وتق اس  ے دےنغ ںیم وھگم رےہ ےھت

 

 یہس ےس ںیہن اتب  یتک یھت رپ اس وتق ور ڑلی تہب ڈری وہیئ یھت ور اےس ھچک یھب

،اس  ےی ایھب اس ےن وساولں ےس رپزیہ ایک  

 

یلع ےن رگدن ومڑ رک اس ڑلی وک داھکی وج اچدر وک اےھچ ےس ڈاھےپن روےن ںیم 

،نگم یھت،ور اےس پچ رکواھک اچاتہ اھت رپ ےسیک اےس ھجمس ںیہن آای  

 

 یلع ےن واسپ اتپ ںیہن ایک فیلکت یھت اس ڑلی وک وج ور آوسنں اہب ریہ یھت

،ٹیس ی تشپ ےس کیٹ اگل ایل  
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*************** 

 

مت ےن ےسیک وسچ ایل مت ھجم ےس چب اجؤ یگ ویق ےن اہھت ڑباھ رک اےس ڑکھک اچاہ  ے ور 

،اس  ے اہھت  ے ےچین ےس وارشوم ےس ابرہ لکن یئگ  

 

ومڑ اس ےن ڈرےت وہےئ اہیں واہں داھکی اےس ھجمس ںیہن آای ور اہکں اجےئ ویق 

   ے اس ی رطف آےن اگل زوای ےن واہں ےس اھبانگ رشوع رک دای

 

اےس اس وتق سب اہیں ےس دور اجھک اھت اس ی آوھکنں ےس آوسنں رگ رےہ 

ےھت رپ اےس رپوا ںیہن یھت اس وتق ارگ اےس یسک زیچ ی رپوا یھت وت ور اس ی 

،زعت یھت  

 

 یگل ور واہں ےس ابرہ یتلکن اس اےس اکی دروازا رظن آای ور اھبےتگ وہےئ واہں ےس ےنلکن

،ےس ےلہپ یسک زیچ ےس رکٹا رک ور ربی رطح ےچین رگ یئگ  



161 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

آااااا اس  ے ہنم ےس یکلہ یس خیچ یلکن اس ےن اانپ ریپ ڑکا اس اک رس یھب 

ی اس ےس ےلہپ ویق اس 

ی

 ھلٹ

مٹ
س

یسک زیچ ےس اگل اھت ےنےھت رپ یھب اکلہ اس وخن ےنلکن اگل ور 

،کت چنہپ ایگ اھت  

 

اہاہاہ اب اہکں اجؤ یگ وسٹی اہرٹ ور زوای وک وھگرےت وہےئ اےس ااھٹےن  ے  ےی 

ےنکھج اگل  ے زوای ےن تمہ رک  ے دورسا ریپ اس  ے ےنیس رپ ےنرا  س ےس ور 

،ےھچیپ ی رطف اج رک رگا  

 

ریتی اینت تمہ ےھجت ایھب ںیم اتبات وہں___ ور اےنھٹ اگل زوای دلجی ےس تمہ رک 

ر ابرہ ی رطف اھبےنگ یگل اس  ے رہچے  ے رگن اوڑ  ے ڑھکی وہیئ او

،ےئگ ےھت اپؤں ںیم اانت درد اھت رھپ یھب ور تمہ ںیہن اہر ریہ یھت  
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ور وہلٹ ےس ابرہ آیئگ یھت رپ اےس ھجمس ںیہن آای ور اہکں اجےئ ور وکن اس راہتس ےہ 

،ور وت ان راوتسں ےس یھب وافق ںیہن یھت    

  

رشوع وہیئگ اےس سب اس وتق  ور رھپ یھب اکی رطف اھبانگ

اہیں ےس انلکن اھت رہ احل ںیم ایھب ور ھچک دور یہ اھبیگ یھت  ے اےس ویق ےن زور 

 دار داکھ دای  س ےس ور زنیم رپ ہنم  ے لب رگی آاااا

 

اس ی دوونں وکاینں لیھچ یکچ یھت اس ےن اےنھٹ ی تمہ ی اس ےس ااھٹ 

ڑھکا سنہ راہ اھتںیہن ایگ اس ےن ٹلپ رک داھکی اسےنم ویق   

 

  زوای ی آوھکنں ےس آوسنں رگےن ےگل

 

 ای اہّٰلل ریمی زعت اچب
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،اس ےن درد ےس ڑتےتپ وہےئ اےنپ اہّٰلل وک اکپرا رھپ ےسیک نکمم اھت ہک ور ہن اتنس  

 

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

 

ضیفتسم بس اوٹسڈٹن وک دخا احظف رک  ے ابرہ آاکچ اھت ایھب ور اینپ اگڑی ان 

 بج اےس اسےنم ےس زوای اھبیتگ وہیئ رظن آیئ،رپی الی رک راہ اھت

 اہیں___اکی لپ  ے  ےی اےس اینپ آوھکنں رپ نیقی ںیہن آای

 

اس ےن واسپ وغر ےس دےنھکی ی وکشش ی واہں اس وتق تہب اادریھا 

،اھت  

 

،ور آےگ ڑباتھ اس ےس ےلہپ یسک ےن زوای وک داکھ دای  س ےس ور ربی رطح ےچین رگ یئگ  

 



164 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ےصغ ےس اینپ ایھٹم چیھب یل ور درد ےس ڑتپ ریہ یھت اور ور ڑلاک ہہقہق اگل راہ  ضیفتسم ےن

،اھت  

 

،ضیفتسم زیت زیت دقومں ےس رقتًابی اھباتگ وہا واہں اچنہپ  

 

ویق کھج رک زوای وک اہھت اگلات اس ےس ےلہپ ضیفتسم واہں چنہپ اکچ اھت اس ےن ےھچیپ ےس 

،ویق وک ڑک رک دور اکنیھپ  

 

 یکلہ آںیھکن وھکل رک اسےنم داھکی اہجں اشن ڑھکا اھت بج زوای ےن یکلہ

بج ور تبیصم ںیم وہیت یھت ور چنہپ اجات اھت اتپ ںیہن ےسیک زوای ےن آںیھکن 

،واسپ دنب رکیل  
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ضیفتسم ےن زوای ی احتل دیھکی رھپ اس ڑل ے رپ وٹٹ ڑپا اس وتق ور 

 اس ےن دو وھبل راہ اھت ور اکی آریم آرسف ےہ اور ہی اکی کلبپ سیلپ

،ٹنم ںیم ویق اک رشح رشن اگبڑ رک اےس وکےن ںیم اکنیھپ  

 

اب ور زوای ی رطف آای وج تمہ رک  ے ھ یکچ یھت رپ اس ےس ڑھکا 

،ںیہن وہا اج راہ اھت  

 

ضیفتسم ےن ھچک یھب وبےل  ریغ کھج رک زوای اک ابزو ڑک رک اےس ڑھکے وہےن ںیم 

،دمد ی  

 

الای اور اےس اادر اھٹیبای اس وتق زوای ی وج  ور اےس اہسرا دے رک اگڑی کت

،احتل یھت ور اشن رپ یھب رھبوہس رکےت وہےئ ڈر ریہ یھت  
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مت ا ےھ اانپ احمظف ھجمس  یتک وہ اس ی آوھکنں ںیم ڈر دھکی رک ضیفتسم ےن اےس 

یلست دی ور اجاتن اھت ور اس وتق ڈری وہیئ ےہ ور وھگم رک دورسی رطف 

،رپ اھٹیب آای اور ڈراویئگن ٹیس  

 

ارلس اہک ےہ ___اس ےن اسےنم دےتھکی وہےئ سب اکی وسال ایک اس 

 ، وتق ور اکی ٹسیب گل راہ اھت

 

 ی____زوای ےن ڈرےت وہےئ اس ی رطف داھکی وج اےس ںیہن اسےنم دھکی راہ 

،اھت  

 

ارلس__اہکں___ےہ__اس ابر اس ےن ےصغ وک رٹنکول رکےت وہےئ اہک 

، ی یھتاگڑی اب کت اس ےن ااٹسرٹ ںیہن  
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ور___اادر___اپریٹ__ںیم زوای ےن ےچین رظنںی اکھجےئ ڈرےت وہےئ اہک ہی 

،اتبےت وہےئ اس ی آوھکنں ےس آوسنں رگےن ےگل  

 

 اشن ےن اور ھچک یھب وپےھچ  ریغ اگڑی آےگ ڑباھ دی

 

آپ___ا ےھ__اہکں__ےل اج__رےہ اگڑی وک ےتلچ دھکی اکی ابر رھپ زوای  ے 

،رہچے رپ وخف آای  

 

 ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ واسپ اسےنم دھکی رک اگڑی الچےن اگل ضیفتسم

،اس وتق اس  ے اادر اانت ہصغ اھت وج ور ںیہن اچاتہ اھت زوای دےھکی  

 

و اکنل رک زوای ی رطف ڑباھےئ___زوای ےن ےلہپ اس  ے 

ن
 

اس ےن اگڑی ےس ٹ

 
 ھک
چ
 ھ
ج

ے رہچے  ے رطف داھکی وج یسک یھب اترث ےس اپی اھت رھپ اس ےن 

ی

ت

،وہےئ ور ڑک رک اےنپ ےنےھت رپ راھک اہجں ےس وخن لکن راہ اھت  
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ھچک دری دعب ضیفتسم اگڑی روی اکچ اھت اگڑی وک روےتک دھکی اکی ابر رھپ زوای وک 

،وخف آای  

 

اگ___اگڑی___ہکن___ہکن روی ___ زوای ےن رظنںی ااھٹ  ے تمہ ےس اس ی 

،رطف داھکی  

 

،ضیفتسم ےن  ریغ یسک اترث  ے سب اانت اہکاہمترا رھگ آایگ ےہ اادر اجؤ   

 

،زوای ےن رظن ااھٹ رک داھکی ور وایعق اس اک رھگ اھت ور دلجی ےس اگڑی ےس ابرہ یلکن  

 

آااا اکی دم ریپ ی وچٹ ےس اس  ے ہنم ےس آر یلکن ضیفتسم دلجی ےس 

،اگڑی ےس ارت رک اس ی رطف آای  
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ںیم رس الہای اور آرام آرام ےس  ایک مت کیھٹ وہ،ضیفتسم  ے ےنہک رپ اس ےن اہں

،لچ رک ٹیگ ی رطف یئگ  

 

بج کت ور رھگ  ے اادر ںیہن یلچ یئگ ور ڑھکا ڑھکا اےس داتھکی راہ،بج ور 

،اادر یلچ یئگ ور یھب ومڑ  ے اگڑی ںیم آرک ھ ایگ  

 

،بج  ے اورپ ڑھکی رپ ڑھکا وکیئ رفنت ےس ان دوونں وک دھکی راہ اھت  

 

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

ری ےہاج  

 

ارلس اک رؤای آپ ولوگں  ے  ےی ریحت اک ابثع وہاگ رپ ہی اکی ڑکوا ھب ےہ 

 ے ااسنن کش ی آگ ںیم اےنپ اسھت اسھت بس وک الج داتی ےہ 

بج آوھکنں رپ کش ی یٹپ دنبھ اجےئ رھپ اےس ھچک رظن ںیہن آات ںیم 
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 ادیم رکیت وہں ریمے اس ھکول ےس آپ ںیھکیس ےگ ہک اےنپ الفئ اپرنٹ رپ

رز رکھک اچےیہ ھکہک 

ئ

ےلئ ی
ک

رھبوہس رکھک اچےیہ وج ابت وہ اےس آسپ ںیم ھ رک 

 کش ی آگ ںیم اانپ رہتش الج دای اجےئ

 

ور اےس  ےی اےنپ ااپرٹنمٹ ی رطف آای اکی رظن اس ڑلی وک دھکی رک اس ےن 

،بیج ےس اچیب اکنیل کھج رک الی وھکال  

 

،ےئ ور ویہ ےس ومڑےن اگلمت اادر ولچ ںیم آات وہں اےس اادر ےتجیھب وہ  

 

آپ__اہکں__اج رےہ اس ڑلی ےن وخف زدا رظنوں ےس یلع ی 

رطف داھکی ہکن  اس وتق ور  س ااپرٹنمٹ ںیم ڑھکی یھت واہں لف 

،اادریھا اھت  

 



171 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

آپ اادر ولچ یلع ےن اادر آرک ااپرٹنمٹ ی الٹئ اون ی اسےنم یہ الؤچن اھت  س 

   ڈی یھب یگل وہیئ یھتںیم وساف ٹیس  ے العور اکی الی یئ

 

ور اےس ااشرر رکات وہا ااپرٹنمٹ  ے اکی ولےت رمکے ی رطف ایگ رھپ 

اس ےن رمکے ی الٹئ اون ی،آپ اہیں رفشی وہ اجؤ اور ڈرےن ی 

رضورت ںیہن ہی ریما ااپرٹنمٹ ےہ کیھٹ ےہ ںیم ایھب ھچک دری ںیم آات 

رٹنمٹ ےس ابرہ ی رطف وہں اےس وجاب دے رک ور دروازے وک الی رکات وہا ااپ

 الچ ایگ

 

یلع  ے ابرہ اجےن  ے دعب ور روم اک اچروں ارطاف ےس اجزئر  ےنی یگل ور 

 روم زایدر ڑبا اھت ہن زایدر وھچاٹ اکی ڈیب اکی ااملری  اف رھتسا روم اھت

 

اس ےن ےلہپ روم وک الی ایک رھپ اےنپ رس ےس اچدر ااتری اس اک دوہٹپ 

ور ولگوت ویہ رگ ایگ اھت اہجں  ____ 



172 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

اس ےن وسےتچ وہےئ اانپ رس اکٹھج اور ااملری رپ ےگل ےشیش  ے اسےنم آرک 

ڑھکی وہ یئگ اس  ے ےلگ رپ رخاںیش یھت وہٹن  ے اپس ہ لکہ اس وخن امج 

،وہا اس ی آںیھکن من یھت  

 

زادیگ اےس اہکں ےس اہکں ےل آیئ یھت ینتک وخش یھت ور اینپ زادیگ ںیم رھپ ہی 

،یھبک وخاب ںیم یھب ںیہن وساچ اھت بس وہا وج اس ےن  

 

ور وارشوم ںیم رفشی وہےن یلچ یئگ اہنں رک اس ےن واسپ ویہ وسٹ  

زبی نت رک ایل اس وتق اس  ے اپس وکیئ ڑپکے ںیہن ےھت اور ور یسک ی 

،رپلنس ااملری وھکانل ںیہن اچیتہ یھت  

 

م ڈر  ے ایھب ور اےنپ ابل یہ اھجلس ریہ یھت بج روم ونی وہا اس ےن اکی د

،دروازے ی رطف داھکی  
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اےس وت وکیئ آواز ںیہن آیئ ااپرٹنمٹ ںیم یسک  ے آےن ی رھپ وکن اھت ور وج روم 

 ونی رک راہ اھت

 

 وک___وکن ےہ___ اس ےن دلجی ےس واسپ ور اچدر ےل رک اوڑھ یل

 

ںیم وہں یلع___ڈیمم دروازا وھکول ___یلع ی آواز  ن رک اس اک راک وہا 

،ا اس ےن آےگ ڑبھ رک درواز وھکال اسےنم یہ یلع ڑھکا اھتاسسن اہبل وہ  

 

اوو مت رفشی وہ یئگ تہب ااھچ___ولچ اکی اکم رکو ہی وشرپ ول اور ہی 

،وسٹ نہپ ول ںیم ایھب الای وہں اس ےن اکی اشرپ آےگ ی رطف ڑباھیئ  

 

  وےسی ڈیمم آپ ےن اانپ ھکم وت اتبای ںیہن ا ےھ ور وت اتب دو
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رپ ڑکےن ی ہگج یلع  ے وسال اک سب  ہو وجاب دای رپ  ی___اس ےن اش

،رظنںی اب یھب اس ی ےچین یھت  

 

 ی___وھتڑا بیجع ھکم ںیہن ےہ یلع ےن اشرپ اس  ے اہھت ںیم ڑکا رک ھچک 

،ریحت ےس اہک  

 

 ی ریما بلطم ےہ ریما ھکم اونےش ےہ___اشرپ وک اہھت ںیم ےل رک اس ےن 

،یھب ںیہن اتبای اھتاانپ ھکم اتبای رپ وپرا ھکم اب   

 

ااھچ اونےش ایھب وت آپ جنیچ رک ول بج کت ںیم اھکھک اگلات وہں وج ابرہ ےس ےل رک 

آای وہں رھپ اھکےت ںیہ یلع ےن رکسماےت وہےئ اہک اور ڈاگننئ لبیٹ  ے 

،اپس الچ ایگ  
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ھچک دری ور اےس دیتھکی ریہ انتک فلتخم اھت ور ___ںیم ہی ایک وسچ ریہ وہں اانپ 

، رک ور اادر یلچ یئگرس کٹھج  

 

ھچک دری دعب یہ ور ےکلہ ےس یٹ کنپ رلک  ے وسٹ ںیم رس رپ اےھچ ےس ڈوہٹپ  ےی 

،ابرہ آیئگ یھت  

 

رک ایل آپ ےن جنیچ____یلع ےن اھکھک اگل رک دروازا وھکےنل ی آواز رپ اسےنم داھکی 

 وت اکی ٹنم  ے  ےی اےس نیقی ںیہن آای ہی ور یہ ڑلی ےہ اس وسٹ ںیم ور

،ینتک ایپری گل ریہ یھت یلع  ے دل ےن داد دی  

 

ااسی رکو آپ اھکؤ اھکھک ںیم رفشی وہ رک آات وہں یلع ےن رکسما رک اہک 

،اور اادر روم ںیم الچ ایگ  
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ور دقم دقم لچ رک رکیس رپ آرک یھٹیب ور اےس اہیں ہکنں الای اھت___ور اس ےس 

اونےش رکیس رپ یھٹیب وہیئ ان وسال ہکنں ںیہن رک راہ اھت اس  ے ابرے ںیم___ 

 ,بس وسوچں ںیم رصموف یھت بج یلع ےن اس  ے آےگ یکٹچ اجبیئ

 

ایک وہا ڈیمم مت ےن اب کت ھچک اھکای ںیہن یلع ےن رکیس رپ ےتھٹیب وہےئ    

،اہک  

 

ںیم اجاتن وہں مت ایک وسچ ریہ وہ ہی بس وسال ںیم مت ےس دعب ںیم 

 ںیہمت اہیں اس  ےی الای وہں  ے رھگ مت رکوں اگ ایھب اھکھک اھکؤ اور ایھب ںیم

اجھک ںیہن اچیتہ اور اکی ڑلی وک ںیم سپمیک ےل اجھک ںیہن اچاتہ یلع 

،ےن وبےتل وہےئ وناال ہنم ںیم ایل  

 

ہی ایک ریما دےنغ ڑپھ راہ___اونےش ےن اس ی رطف دےتھکی وہےئ 

،ریحت ےس وساچ  
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ا ےھ وھگرھک دنب رکو اور   ی ںیہن آپ  ے رہچے رپ ےھکل وہےئ آپ  ے وسال اب

،اھکھک اھکؤ  

 

اس ےن ڑگڑبا رک دلجی ےس رظنںی یلع رپ ےس اٹہیئ ہی ڑلاک وایعق بیجع اھت 

  اونےش ےن اکی وناال ہنم ںیم ےتیل وہےئ وساچ

 

بج  ے یلع ےن وہٹن چنیھب  ے اینپ رکسماٹہ وک روےنک ی وکشش ی اب 

دےنغ ڑپھ ےتیل ںیہ رھپ ہی وت وصعمم یس ان ڈیمم وک ایک اتپ مہ آریم واےل وت آےلگ اک 

ڑلی ےہ  س اک رہچر یہ اس ی اہکین اتب راہ اھت یلع ےن وخد وک اھکےن ںیم 

رصموف اظرہ ایک رپ الص ںیم وت ور رہ وھتڑی دری دعب اکی رظن اونےش رپ 

،یھب ڈاھل راہ اھت  

 

*************** 
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ےس کیٹ اگل ایل اس  ھچک دور اج رک اس ےن اگڑی وک روی رک ٹیس ی تشپ

وتق اس  ے اادر آگ اک اانت الوا کپ راہ اھت وج رہ اکی زیچ وک راخ 

انبےن ی اطتق راتھک اھت اس ےن اینپ الل آںیھکن ھچک دری  ے  ےی دنب ی 

اس  ے اسےنم رپی اک رہچر آای اس اک فیلکت ےس رھبا وہا رہچر اس ی 

اجات وت ور___وت ور اےس اہھت اگلاتآوھکنں ںیم درد___ ارگ ور دو ٹنم یھب ٹیل وہ   

 

ور اکی دم دیساھ وہ رک اھٹیب اس ےن اینپ آںیھکن وھکل یل ور اس ےس زایدر ھچک 

وسانچ یھب ںیہن اچاتہ اھت ایھب ارگ ور ڑلاک اس  ے اسےنم رھپ ےس آےئ وت ور 

،اکی ابر رھپ اےس ےنرھک اچاتہ اھت اس  ے اادر ی آگ ایھب مک ںیہن وہیئ یھت  

 

 ضیفتسم ارلامحن  س ےن زادیگ  ے یسک یھب ومڑ رپ یھبک اہر ںیہن ےنین وج یھبک اینپ نٹپیک

ومت ےس ںیہن ڈرا  س ی یلہپ رتحیج رصف اور رصف اےنپ کلم ی 

افحتظ رکھک ےہ اس ےس زایدر ہن یھبک اس ےن وساچ اھت ہن ور وسانچ 

،اچاتہ اھت  
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راہ اس  ے رہچے ی رپ بج یلہپ ابر اس ےن رپی وک داھکی وت داتھکی یہ 

،وصعمتیم اور اپزیکیگ ےن ضیفتسم وک اچروں اشےن تچ رک دای  

 

اس ےن یھبک ںیہن وساچ اھت  ے ور  س ااسنن وک اانت اچےہ اگ ور اےس یھبک 

ںیہن ےلم یگ اس ی الل آوھکنں ںیم یمن یھت ور اس  ےی وخد وک ےب سب وسحمس 

 ںیہن رک راہ اھت  ے ور اےس ںیہن  یل

 

ےسج  یل یھت اےس رپی ی دقر ںیہن یھت ںیم ےن وت اچاہ اھت ور ا ےھ ےب کش ہکلب ور 

ہن ےلم رپ ور وخش رےہ اس وتق ا ےھ اس ڑل ے ےس زایدر ہصغ ارلس رپ 

آراہ ےہ رپ ںیم اےس ھچک وبل ںیہن اتکس ںیم ھچک رک ںیہن اتکس ور ڑلاک رپی  ے  ےی امہ ےہ 

،اور رپی ریمے  ےی  
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 اف ی اس ےن اگڑی  ے ےشیش ںیم وخد وک داھکی ضیفتسم ےن اینپ آںیھکن 

ل ںیہن اس وتق ور اکی اہرا وہا وٹاٹ 
ب لک
ایک ور نٹپیک ضیفتسم ارلامحن ےہ ںیہن 

  وہ ااسنن گل راہ اھت اور ھچک ںیہن ___آج ور وٹٹ ایگ اھت

 

ور اس دن ںیہن وٹاٹ اھت بج اےس اتپ اگل اھت  ے ور یسک اور ی ےہ رپ آج اس ی 

 درد دھکی رک ور وٹٹ ایگ اھت ور اےس اس فیلکت ںیم ںیہن آوھکنں ںیم

،دانھکی اچاتہ اھت ___ںیہن دھکی اتکس اھت اینپ رپی وک اےسی  

 

ںیم ںیہمت ںیہن وھچڑوں اگ مت ےن وج رپی  ے اسھت ایک اےس رہ اکی ی رظن 

ںیم دب رکدار انبای ںیم ںیہمت رہ زگ ںیہن وھچڑوں اگ اس ےن اکی ابر رھپ ےصغ 

اگڑی ااٹسرٹ ی اور آےگ ڑبھ ایگںیم   

 

***************   
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او ے رفڈنیز ںیم رھگ الچ اس ےن وھتڑا ےشن ںیم اےنپ دووتسں وک اہھت 

الہای ایھب ور ٹیگ ےس ابرہ لکن یہ راہ اھت بج اےس اکی دم اید آای ور اہیں االیک 

 ںیہن آای اھت

 

 رپ اس ی زوای اہکں ےہ___اس ےن ےنرہی ی رطف دےنھکی ی وکشش ی

آںیھکن ابر ابر دنب وہ ریہ یھت اس  ے دووتسں ےن اےس رضورت ےس زایدر یہ الپ دی 

،یھت  

 

اتپ ںیہن ایر ںیم ےن یھب ںیہن داھکی اس نہب  ی وک وےسی ایر ایک وسچ رک مت ےن 

،اس ےس ینگنم ی ےنرہی ےن ارتاےت وہےئ اےنپ ابولں وک اکی ادا ےس اکٹھج  

 

 اھکل وہ وت ھچک یھب وہ اتکس ےہ ارلس ےن ازیار وہےت بج تمسق ںیم وھکار وہھک

،وہےئ اہیں واہں داھکی رپ اےس زوای یہک رظن ںیہن آیئ  
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ارگ مت اس ےس ینگنم وتڑھک اچےتہ وہ وت وخد وتڑ دےتی مت ےن ویق وک ہکنں اہک اھت اےس 

اہیں رپاشین رکےن  ے  ےی ےنرہی ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت رھک رک ایپر ےس 

ر اجانن اچیتہ یھت  ے ارلس ےن اےس اور ویق وک ہکنں اہک اھت  ے ںیم اہک و

اینپ رتیگنم وک الوں اگ ںیہمت اس وک یہس اک زلیل رکھک ےہ اس  ے ےجہل ںیم اینت 

 رفنت ےنرہی ےن یھبک یسک  ے  ےی ںیہن دیھکی یھت

 

ہکن __ وج اس ےن ریمے اسھت ایک ےہ اس  ے اسےنم___ ہی بس 

ےن ا ےھ وتڑا ےہ ںیم اےس وتڑھک اچاتہ وہں ارلس ےن تہب مک ےہ__ اس 

 ھا ےتل وہےئ وھتڑا اکٹ اکٹ رک اہک رشاب  ے ےشن ںیم ور وھبل 

مٹ
س

وخد وک 

 ایگ اھت ور ایک وبل راہ ےہ

 

او ےب یب ویق اک وفن آای اھت ںیم ںیہمت اتبھک وھبل یئگ ور زوای یسک ڑل ے  ے اسھت اگڑی 

اک رہچر اینپ رطف رک  ے الڈ ےس اہکںیم ھ رک یلچ یئگ ےنرہی ےن اس   
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ارلس اور زوای  ے چیب ایک رپاشیین یھت ےنرہی وک اس ےس بلطم ںیہن اھت اےس 

 وت سب ارلس اچےیہ اھت

 

  وکن ڑلاک__ارلس اک ہشن وفراً اڑن وھچ وہا اھت

 

اتپ ںیہن ڈنیہمس اس اھت وکیئ ویق ےن وت سب اانت اتبای وفن رپ ےنرہی ےن 

،الہسےت وہےئ ایپر ےس اہکارلس اک اگل   

 

ارگ مت اس  ے اسھت یئگ وہ وت ںیم ںیہمت وھچڑوں اگ ںیہن___ ارلس ےن دل 

،ںیم وسےتچ وہےئ اکی دم ےنرہی اک اہھت اکٹھج اور ڑلڑھکاات وہا اینپ اگڑی کت آای  

 

 ےنرہی اےس آواز دیتی ریہ رپ اس ےن ان انس رک دای
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ای ےن یسک اور ڑل ے  ے اسھت اج رک بس ور زوای وک فیلکت دانی اچاتہ اھت اور زو

دووتسں وک اس رپ ےنسنہ  ے  ےی وبجمر رک دای،اس وتق اےس زوای رپ دشدی ہصغ 

 آراہ اھت

 

،اس ےن ےصغ ںیم اگڑی ااٹسرٹ ی اور زیت ےس اھباگ ےل ایگ  

 

ھچک دری ںیم یہ ور رھگ چنہپ ایگ اھت اس ےن اگڑی اپرگنک ںیم ڑھکی ی اور 

ڑباھ دےیاادر ی رطف دقم    

   

،اھبیئ آپ آےئگ  اشی ےن اپین اک گج لبیٹ رہ رےتھک وہےئ اہک    

 

زوای اہکں ےہ___ ارلس ےن ڑیسںوں رپ دقم رےتھک وہےئ اہک رپ ومڑ  ے اینپ نہب وک 

،ںیہن داھکی  
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اھبیئ ور وت بک ی آیئگ یسک  ے اسھت آیئ یھت اگڑی ںیم رپ آپ ولگ وت اسھت 

ہکنں آےئ  اشی ےن اس وتق اکی زیمخ ریش رپ ےئگ ےھت ھک رھپ اگل اگل 

 کمن ڑھچاک

 

مت وس اجؤ ___ارلس ےن رصف اانت اہک اور دیساھ زوای  ے روم ی رطف 

،دقم ڑباھےئ اس وتق اس اک ےصغ ےس ربا احل اھت  

 

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

 

زوای آرام آرام ےس لچ رک اےنپ روم ںیم آیئ اس ےن آرام ےس روم اک دروازا دنب ایک 

، رپ آرک ھ یئگاور ڈیب  

 

ھجم ےس ااسی وکن اس انگر وہ ایگ ارلس وج آپ ریمے اسھت اےسی رک رےہ 

ںیم ےن رصف آپ وک اچاہ رصف آپ وک وساچ اور آپ ےن یسک ریغ 
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رحمم وک ریما اہھت ڑکےن ےس ںیہن رواک ہکنں ارلس ہکنں رو رو رک اس ی ایکچہں 

،س اک ارلس اانت دبل ایگدنبھ یئگ یھت اےس اب کت نیقی ںیہن آراہ اھت ا  

 

 ھا ل رک راھک اھت  ے آپ آرک ریما ووجد رزیر 

مٹ
س

ایک وخد وک ںیم ےن اس  ےی 

رزیر رک دو___ور ڈیب  ے اسھت ےچین اکرٹیپ رپ یتھٹیب یلچ یئگ آوسنں اس ی 

 آوھکنں ےس زیتی ےس رگ رےہ ےھت

 

راہ ریمی تبحم اک__ ریما واف اک__ آپ ےن ا ےھ ہی حلص دای  آج اےس گل 

،اھت اس  ے اادر تہب ھچک وٹٹ ایگ ےہ  

 

ور تمہ رک  ے ایھٹ اور وارشوم ی رطف یئگ ھچک دری ںیم ور اسدر اس وسٹ 

،نہپ رک ابرہ آیئگ یھت  
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اس ےن اےنپ آوسنں  اف رکےت وہےئ رفٹس اڈی ابسک اکنل رک اس 

ں ںیم ےس رویئ اکنیل اےس اےنپ زمخ رپ راھک آاااا اس ی آوھکنں ےس واسپ آوسن

،رگےن ےگل  

 

،اانت درد اس زمخ ںیم ںیہن اھت انتج درد اس  ے دل ںیم اھت  

 

اانپ زمخ  اف رک  ے ایھب ور ڑھکی وہیئ یھت بج ڈڑھام ی آواز  ے 

 اسھت اس  ے روم اک دروازا وھکال

 

زوای  ڈر  ے اکی دقم ےھچیپ وہیئ اس ےن دروازے ی رطف داھکی اسےنم یہ 

زور ےس ےچنیھب ور اےس اےنت ےصغ ےس دھکی راہ اھت  ے زوای ی ارلس ڑھکا اھت اینپ یھٹم وک 

  اجن وہا وہےن یگل

 

 ور ڈر  ے دلجی ےس ےھچیپ وہیئ اس وتق اےس ارلس ےس وخف آراہ اھت
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************** 

 

اب اتبؤ مت اےنپ رھگ ہکنں اجھک ںیہن اچیتہ یلع ےن اچےئ لبیٹ رپ رےتھک 

ےئ یھٹیب یھتوہےئ اہک بج  ے اونےش رظنںی ےچین اکھج   

 

  یلع ی ابت ےتنس یہ ور ربھگا رک اھٹ ڑھکی وہیئگ

 

ایک وہا ںیم ےن رصف مت ےس اہمترے رھگ واولں اک وپاھچ ےہ ارگ مت ا ےھ ھچک 

اتبؤ یگ ںیہن وت ںیم ںیہمت اہمترے رھگ ےسیک وھچڑ رک آؤ اگ یلع یھب پک رھک رک 

 ڑھکا وہ ایگ اور اےس آرام ےس اھجمسےن اگل

 

 ںیہن__اجو یگ رھگ__اس ےن من آوھکنں ےس اہکں بج ںیم___ںیم

  ے اس ی آواز ںیم اکی وخف اھت
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 ہو ںیم مت ےس وپھچ راہ وہں ایک وہج ےہ وج مت اجھک ںیہن اچیتہ رھگ یلع ےن 

 اکی ابر رھپ آرام ےس اہک

 

ںیم ںیہن__اتب  یتک اونےش یفن ںیم رس الہےت وہےئ اادر روم ی رطف 

،اھبگ یئگ  

 

ونس__ یلع اس  ے ےھچیپ ایگ رپ بج کت ور دروازا الی رک یکچ اونےش__

،یھت  

 

اونےش ریمی ابت اک وجاب دو ںیم ںیہمت اہیں ںیہن رھک اتکس اہیں ںیم 

 االیک راتہ وہں یلع ےن دروازے رپ اہھت رھک رک اہک رپ اادر اب یھب اخومیش یھت
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ازیار وہات وہا  ایر اہکں سھپ ایگ اتپ ںیہن ایک وسچ رک اےس رھگ ےل آای یلع

 اج رک وس ے رپ ھ ایگ

 

اب اس ڑلی اک ایک رکوں ہی رھگ اجےن وک ایتر ںیہن اور اہیں ںیم رھک 

 ردی  ے رھگ 
 
ںیہن اتکس ارگ ضیفتسم وک اتپ گل ایگ اس ڑلی وک ںیم ےنرے ہ

  ےل آای وت ور وےسی یھب ا ےھ اجن ےس ےنر دے اگ یلع وک اکی یئن نشنیٹ ےن آ ریھگا

 

ر ویہ وس ے رپ یہ ٹیل ایگ ےبمل وچڑے یلع  ے  ےی وس ے اک اسزئ وھتڑا وھچاٹ اب و

اھت رپ ور رک یھب ایک اتکس اھت اس ٹیلف ںیم روم یھب اکی یہ اھت وج اس 

وتق ور ڈیمم دنب ےیک یھٹیب یھت،یلع آںیھکن دنب ےیک وسےن ی وکشش 

 رکےن اگل اب وج رکھک اھت ور حبص رکھک اھت

   

************** 
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آپ___زوای ےن اےنپ دقم ےھچیپ ےتیل وہےئ اہک ارلس وک دھکی رک اےس اےسی گل راہ 

 اھت اس  ے ریپوں ںیم ےس اجن لکن ریہ وہ

 

سک  ے اسھت آیئ وہ رھگ__ور دقم دقم اتلچ وہا اس  ے اپس آ رک ڑھکا 

 وہ ایگ

 

اتبؤ سک  ے اسھت آیئ وہ رھگ__ارلس ےن زیت داھڑ رک اہک ور ڈر رک اکی 

دقم ےھچیپ وہیئاور   

 

 اےس گل راہ اھت ارگ ور ایھب اتب دے یگ وت ارلس اس ی اجن ےل ےل اگ

 

 ور___ںیم___زوای ی آواز  ے اسھت اس  ے وہٹن یھب اکےنپن ےگل

 

 اٹچی____ارلس  ے زور دار ڑپھت ےس زوای ھچک دقم ےھچیپ اج رک رگی
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س  ے تہب وشق ےہ ںیہمت ریغ رمدوں  ے اسھت وھگےنم اک ارلس ےن ا

،ابل یھٹم ںیم ےل رک اکی اکی ظفل ابچ ابچ رک اہک  

 

ںیہن__ور__ڑلاک______اٹچی___ زوای اےس ھچک اتبیت اس ےس ےلہپ ارلس 

 اک اکی اور ڑپھت اس اک اگل رسخ رک اکچ اھت

 

زوای ی آوھکنں ںیم اس وتق آوسنں ںیہن وخف اھت اےس گل راہ اھت 

 ارلس اےس اجن ےس ےنر دے اگ

 

وشرہ وہرک ںیہمت اہھت ںیہن اگلات اور مت اس ڑل ے  ے اسھت ےب ایحیئ ںیم اہمترا 

رکیت رھپ ریہ وہ__اس اک ڑبجا اہھت ںیم ڑک رک ارلس ےن اکی اکی ظفل ےصغ 

اور رقنت ےس اہک اس وتق ارلس ی آوھکنں ںیم زوای  ے  ےی رصف 

،اقحرت یھت  
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ابزو ڑک رک اےس ڑھکا رک اکچ اھت وبول ہکنں دای مت ےن ا ےھ دوھاک وبول___ ارلس اس اک  

اس ےن اینت زور ےس ابزو ڑکا زوای وک گل راہ اھت ارلس  ے اایلگنں اس  ے ابزوؤں 

،ںیم سھگ اجےئ یگ  

 

  وکن___اس دوھاک___زوای ےن آوسنؤں ےس رھبی وہیئ آوھکنں ےس ارلس وک داھکی

 

 ںیم ےن اینپ ےنں  ے__ بس  ے الخف اج رک مت ےس اکنح اک اہک ںیہمت

اانپ بس ھچک ےنھک اہیں ےس اجےن  ے دعب رصف اور رصف ںیہمت وساتچ 

 مت ےس ابںیت رکات  ہو یھت ریمی زادیگ مت ےس رشوع وہ رک مت رپ یہ متخ وہیت یھت

 

رپ ھچک اسولں دعب بس دبےنل اگل ںیہمت ںیم وفن رکات مت اکٹ دیتی رھپ وت 

وباتل ڑھکی  ے اپس اہمترا  ربم زبی اجےن اگل ارلس اےس وھچڑ رک وباتل 

،اج رک ڑھکا وہ ایگ  



194 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

زوای آوھکنں ںیم ریحت  ےی اےس دےنھکی یگل رپ ارلس اس ی رطف ںیہن 

 دھکی راہ اھت اس ےن اینپ ابت اجری ریھک

 

 اشی ےس اتپ اتگل مت وفن رپ یسک ےس ابت رک ریہ رپ ےلہپ ںیم اتھجمس اھت وکیئ 

آہتسہ ا ےھ ولعمم وہا مت ا ےھ اونگر رک ریہ وہ رپ دوتس وہیگ ای رپیپز ی نشنیٹ وہیگ رپ آہتسہ 

 ہکنں ہی ا ےھ ھجمس ںیہن آای

 

ںیم ےن ںیہمت وفن رکھک وھچڑ دای ہکن  مت ھجم ےس ابت رکھک ںیہن اچیتہ یھت ارلس 

  ےن وخن اولداع آوھکنں ےس زوای وک داھکی

 

 ںیہن__ارلس__ہی__بس زوای وبےتل وہےئ ارلس  ے اپس آےن یگل
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ل
ب لک
پچ ارلس ی داھڑ ےس اس  ے دقم ویہ ری ےئگ ایھب ریمی  پچ 

ابت لمکم ںیہن وہیئ ےہ رپ بج ا ےھ ور وصتریںی  یل ںیم اادر ےس وٹٹ ایگ 

 س ڑلی وک ںیم ےن اانت اچاہ ور یسک اور  ے اسھت___ارلس ےن اکی دم 

 اےنپ بل چنیھب  ےی

 

ارلس ےن وبےتل اس  ے دعب ا ےھ ایسی تہب یس وصتریںی  یل اتپ ےہ اہکں ےس 

 وہےئ ومڑ رک داھکی

 

اہمترے اس اشن  ے ااکؤٹن ےس ا ےھ ور وصتری یجیھب اجیت ا ےھ دویکمھں  ے 

 دےی اجےت  ے ںیم ںیہمت وھچڑ دوں
 
ج

ےس می

 

 

 ارلس ی ابت  ن رک زوای ےن اےنپ وہوٹنں رپ اہھت رھک ایل
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 رپ ریمے دل ںیم رھپ یھب اکی ادیم یھت یکلہ یس ادیم  ے ںیم اہیں آؤ

اگ بس دبل اجےئ اگ ___رپ ںیہن ھچک ںیہن دبہل مت ور زوای ںیہن وہ  س ےس ںیم 

ےن تبحم ی یھت ہکلب مت اکی آوارا دبنلچ ڑلی وہ وبےتل وبےتل ارلس ی آواز واسپ 

   زیت وہ یئگ

 

ںیہن ارلس ____زوای یفن ںیم رس الہےن یگل اس ی آوھکنں ےس اگلاتر آوسنں رگ  

ایمہفں یھت اس  ے دل ںیم اینت دب امگاینں زوای ےن تمہ رک رےہ ےھت اینت طلغ 

    ے ارلس  ے ابزو رپ اانپ اہھت راھک

 

ارلس ےن ومڑ رک اس ی رطف داھکی___اب یھب ریمی آوھکنں ںیم 

 دھکی رک ااجنن نب ریہ ارلس ےن اےس زور ےس ڈیب رپ داکھ دای اور وخد اس رپ اکھج

 

اانھٹ اچاہ اےس ارلس وک بس ھب اتبھک ںیہن ار__ارلس زوای ےن تمہ رک  ے 

اھت اس  ے دل ےس بس دبامگاینں متخ رکین یھت ارلس ےن اےس واسپ 

 داکھ دای
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اب ںیم ںیہمت اتبؤ اگ ںیم وکن وہں__ اےس ارلس  ے ارادے کیھٹ 

ںیہن ےگل___ ارلس اس  ے رقبی آات اس ےس ےلہپ زوای اےس داکھ دے رک 

 اھٹ  ے دروازے ی رطف اھبیگ ارلس ی ےھچیپ رک یکچ یھت اور وخد دلجی ےس

 اس رحتک ےس ڈر  ے ےنرے اس ی اجن لکن ریہ یھت

 

اس ےن وساچ یھب ںیہن اھت  ے ارلس اس  ے اسھت ااسی ھچک رکےن ی 

 وکشش رکے اگ ور دروازے ےس ابرہ یتلکن اس ےس ےلہپ ارلس اس اک اہھت ڑک اکچ اھت

 

ریما وھچھک ںیہمت اانت ربا گل راہ ےہ اس ےن زوای اک اہھت ےھچیپ ی رطف ومڑا__

اور اس  ے اسھت___ارلس ےن وبےتل  ے اسھت اےس داکھ دای  س ےس ڈیب اک 

 انکرر اس  ے رس رپ اگل رپ ارلس ہی دےھکی  ریغ روم ےس ابرہ لکن ایگ
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آاا زوای ےن اےنپ ےنےھت رپ اہھت راھک اہجں ےس وخن لکن راہ اھت اےس ایھب ھچک دری ےلہپ  ہو 

یگل یھت اکی ابر رھپ اہیں ےنگل ےس اس اک رس وھگےنم اگل ھچک دری ںیم ور وچٹ 

 ےب وہش وہ یکچ یھت

 

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

 

رپی____اکی دم ور اھٹ  ے ھ ایگ اس ےن اےنپ اچروں اور داھکی اےس 

آادریھے  ے وسا ھچک رظن ںیہن آای اس ےن اہھت ڑباھ رک اسڈئ پمیل اون 

 ایک

 

   ے ےرطے ےھت اس وتق ور اےنپ روم ںیم وموجد اھتاس  ے ےنےھت رپ ےنیسپ
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ریما دل اانت ےب نیچ ہکنں وہ راہ رپی وک ںیم وخد اس  ے رھگ وھچڑ رک آای وہں 

ضیفتسم ےن اےنپ ابولں ںیم اہھت ریھپا رھپ اھٹ  ے ڑھکا وہ ایگ اس  ے ےلگ 

 ںیم اکےٹن ھبچ رےہ ےھت

 

دیھ وبلت  ی یل واسپ وبلت نچک ںیم آرک اس ےن اکی یہ اسسن ںیم اپین ی آ

 رفج ںیم رھک رک ور  یرے اسسن  ےنی اگل

 

 اس ےن یڑھی ںیم اٹمئ داھکی وج آدیھ رات اک اٹمئ اتب ریہ یھت

 

ںیم اےسی اج ںیہن اتکس رپی  ے رھگ__اہں اکل رکات وہں_ور وخد ےس یہ ابںیت رکےن 

 اگل___اس ےن روم ںیم آرک اانپ ومابل ااھٹای

 

 ربم یہ ںیہن ےہ___ومابل اہھت ںیم ےتیل یہ اےس اید آای  ے رپ ریمے اپس وت 

 اس  ے اپس رپی اک  ربم ںیہن ےہ ہن اس ےن یھبک رضورت وسحمس ی
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اب ایک رکوں__ور روم ںیم اہیں ےس واہں رکچ اکےنٹ اگل دل ںیم اکی ےب 

 ینیچ یھت وج مک یہ ںیہن وہ ریہ یھت ور اےس سب یہس الستم دانھکی اچاتہ اھت

 

واسپ ڈیب رپ آرک ھ ایگ وہ اتکس ےہ ںیم ےن وکیئ وخاب داھکی وہ ور وت اےنپ  ور

رھگ ےہ ںیم وخد یہ وت وھچڑ رک آای اھت اس ےن وخد وک یلست دی اور واسپ ٹیل 

 ایگ

 

واہں ےس آےن  ے دعب ور اےنپ اکی اکم ےس الچ ایگ اھت اب ھچک دری ےلہپ یہ 

یئگاس ی آھکن یگل یھت  ے واسپ آھکن وھکل   

 

اےس حبص دلجی انلکن اھت ایمونایل  ے  ےی ور افل اس وک  ےنی اجھک یھت وج  ے 

 تہب رضوری یھت یلع وک یھب ور وبل اکچ اھت حبص دلجی ےنلکن اک
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 اس ےن رھپ ےس اینپ آںیھکن دنب ی رپی اک رہچر اس  ے اسےنم آےن اگل

 

اگ ارلس اک دل  ریمی وہج ےس وج ںیہمت رپاشیین وہیئ ےہ اےس ںیم دور رکدوں

اہمترے  ےی  اف رک دوں اگ رھپ مت وخش روہ یگ اس ےن آںیھکن دنب 

 ےیک دل ںیم وساچ

 

 اشی ںیم ںیہمت ںیہن وھچڑوں اگ وج مت ےن اےنپ اھبیئ  ے دل ںیم دب امگاینں 

وٹن انب رک اس رپ پھچ پھچ رک یل یئگ 

ئ

ےک ااکئ ی
ف
ڈاھیل اشن  ے ھکم ےس 

مت ےن وپری رطح رخاب رک دای ںیم ںیہن  وصتریںی ڈاھیل اےنپ اھبیئ اک دل

اجاتن ااسی مت ےن ہکنں ایک رپ ںیم ہی اسرے وبثت اہمترے اھبیئ وک 

  دے دوں اگ اکی ابر ںیم ایمونایل ےس واسپ آ اجؤ

 

ضیفتسم ےن آےگ اک بس وسچ راھک اھت  س دن اےس زوای  ے اکنح اک ولعمم وہا 

 آای اھت
 
ج

ےس می

 اس دن یھب اےس اکی 
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ی ےس واسپ رھگ اج راہ اھت وت اےس یلع ی اکل آیئ__ ن ضیفتسم بج ور اگڑ

 
 
ج

ےس می

ریتا ور  ربم ےہ ھک وج وت اوٹسڈٹنی وک داتی اشن نب رک اس  ربم رپ اکی 

آای ےہ اھکل وہا ےہ___ اینپ رپی وک اچب ےتکس وہ وت اچب انیل ____اور آرخ ںیم ھکم 

 اھکل وہا ارلس کلم

 

ور دیساھ زوای  ے رھگ چنہپ ایگ رپ واہں وج  یلع ی ابت رپ  ریغ وسےچ ےھجمس

 وھک اتھٹیب رپ بج واہں ےس ور ابرہ آای اور ااکس وھتڑا ہصغ مک 

 

ت ظ

ل

اس ےن داھکی ور اانپ ض

 ہکنں رکے اگ
 
ج

ےس می

 وہا وت اس  ے زنہ ںیم ہی ابت آیئ ارلس اےس 

 

اس ےن یلع وک بس ولعمےنت اکنےنل  ے  ےی اہک ور مس زوای  ے الکس 

  ے ھکم رپ یھت رپ اس اک اامعتسل  اشی ےن ایک اھت  ے یسک ڑل ے

 

  ور اچیتہ یھت ںیم رھگ آؤ___ ات ہک ارلس اک کش نیقی ںیم دبل اجےئ
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اور ںیم یھب  ریغ وسےچ ےھجمس واہں الچ ایگ ا ےھ اعمف رکدو رپی بس 

ریمی وہج ےس وہا ےہ ںیم بس کیھٹ رک دوں اگ اب ور اینپ آںیھکن دنب 

راہ اھت ےسیج ور بس  ن ریہ وہ ےیک اےسی ابںیت رک  

 

رپ اےس ایک اتپ اھت ور وت اس وتق اےنپ یہ وہش ںیم ںیہن یھت ضیفتسم 

،اےس وسےتچ وسےتچ بک دنینوں ںیم ایگ اےس ولعمم ھک وہا  

 

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

 

اس ی بج آھکن وھکیل وت ور آداھ وس ے ےس ےچین اھت آداھ اورپ اہےئ وپری رمک آڑک  

ےتھٹیب وہےئ اینپ رمک رپ اہھت راھکیئگ یلع ےن   
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ور اھٹ  ے اھٹیب یہ اھت بج اس ی رظن روم  ے دروازے رپ ڑپی وج ہک ان الی 

  اھت

 

رکش اس ڈیمم ےن دروازا وت وھکال یلع وساتچ وہا روم ںیم آای رپ ور ڑلی اےس یہک 

 رظن ںیہن آیئ

 

ھچک اور وساتچ یہک یلچ وت ںیہن یئگ یلع ےن دل ںیم وساچ___اس ےس ےلہپ ور 

وارشوم اک دروازا وھکال اور ور اےنپ ےلیگ ابل وت ےی ےس کشخ رکےت وہےئ روم  ے اادر 

 دالخ وہیئ

 

رپ ےسیج یہ اس ی رظن یلع رپ ڑپی اس ےن دلجی ےس دنکوھں رپ ڑپا اانپ 

 ڈوہٹپ رس رپ اوڑاھ__آپ
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اےس تہب یلع ی وت رظنںی اس رپ ےس ےنٹہ ےس ااکنری وہیئگ ےلیگ ابولں ںیم ور 

ہکنٹ یگل ور  ریغ کلپ اکپھجےئ اےس دھکی راہ اھت بج اونےش ی آواز ےس ور وہش 

 ںیم آای

 

اس ےن دلجی ےس اینپ رظنںی دورسی رطف ی___افف ایک وہ ایگ 

 اھت ا ےھ ایک وسےچ یگ ہی ڑلی یلع وخد  ے رس رپ تپچ اگل رک وسےنچ اگل

 

رکیت وہیئ اور یھب ہکنٹ گل رات  ے  ےی وسری ور ےچین ہنم ےیک اس ےس وسری 

 ریہ یھت

 

وکیئ ابت ںیہن ___  یلع ےن رھپ ےس اس ےس رظنںی رچایئ افف ہی 

 ڑلی اےس اپلگ رک دے یگ
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ااھچ ونس ا ےھ ایھب یہک اجھک ےہ اکم ےس اکی دن گل اجےئ اگ ںیم لک واسپ 

  آؤ اگ کیھٹ ےہ یلع ےن ااملری ےس اانپ وسٹ اکنےتل وہےئ اہک

 

  رہچے رپ ڈر اور رپاشیین اکی اسھت آیئگبج  ے اونےش  ے

 

 آپ ہکن اج رےہ اونےش ےن اس  ے اپس آےت وہےئ اہک

 

ڈیمم ںیم اکی آریم آرسف وہں رھگ وت ںیہن ھ اتکس ہن____ آپ اک 

ایک رکھک ےہ ور ںیم آرک وسوچں اگ ایھب ا ےھ دری وہریہ ےہ یلع  ریغ اس ی 

ایگ رطف دےھکی اانپ وسٹ  ےی وارشوم ںیم الچ  

 

 وھتڑی دری ںیم یہ ور رڈیی وہرک روم ےس ابرہ آای وت اےس زیم رپ ھکاتش انب وہا الم
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اس ےن ریحت ےس ھکےتش وک داھکی اےس وت اےنت اسل وہےئگ ےھت رھگ اک اھکھک 

اھکےئ ےلہپ وساچ اس ڑلی وک انم رکدوں ور ہی بس ھک رکے رگم رھپ 

 ھکےتش وک دےتھکی وہےئ ور اےس اھکےن اگل

 

اچےئ ےل رک آیئ بج کت ور ھکاتش متخ رک اکچ اھتور   

 

اچےئ ےتیپ وہےئ اس ےن اکی رظن اونےش وک داھکی وج اس  ے اجےن ےس 

 رپاشین یھت ای یسک ےس ڈر ریہ یھت یلع وک وت ااسی یہ اگل

 

دوھکی ڈرےن ی رضورت ںیہن اس ٹیلف ںیم رہ رطح ی ویکسریٹ ےہ اور مت 

  دروازا دنب رانھک اھکےن ےنیپ اک

ک

ل

ھی

ی

ب

 بس اسےنن وموجد ےہ اور اہں ھکےتش  ے  ےی 

رپ اےس اینپ اعدت ںیہن انبھک ںیم واسپ آاجؤ وت اہمترا ایک رکھک ےہ ہی 

 یھب وسوچں اگ اچےئ اک پک رےتھک وہےئ ور اےس وبےتل وہےئ ابرہ ےنلکن اگل
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اےھچ ےس دنب رکول دروازا ریمے اپس اچیب ےہ وکیئ یھب اجبےئ دروازا ںیہن 

 کیھٹ ےہ یلع ےن اس ی رطف دےتھکی وہےئ اہک  س رپ اونےش ےن وھکانل

  ضحم اہں ںیم رس الہای

 

 ور نئمطم وہ رک ابرہ الچ ایگ اب اےس ضیفتسم وک یھب اسھت انیل اھت

 

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

 

اس ےن یکلہ یکلہ آںیھکن وھکیل رھپ واسپ دنب رک یل اس  ے اکونں ںیم اینپ ےنےن 

 ی اواز آیئ

 

 آںیھکن وھکول___اس ےن رھپ ےس آںیھکن وھکےنل ی وکشش ی اسےنم زوای اٹیب

 یہ رہچے رپ رپاشیین  ےی زدیبر مگیب اےس دھکی ریہ یھت
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ےنےن آپ اہیں__ اس ےن سب اانت اہک اےس ھچک یھب اید ںیہن آراہ اھت رپ بج 

 اس ےن اےنھٹ ی وکشش ی آااا درد ی سیھٹ اس  ے رس ںیم ایھٹ

 

 روہ رس رپ  یری وچٹ آیئ ےہ  رات وک ںیم ایھٹ وت اپین اک زوای دنچا یٹیل

گج اخیل اھت ںیم نچک ںیم آیئ اپین اک گج رھب رک واسپ اےنپ روم ںیم 

 اج ریہ یھت بج اہمترے روم اک دروازا زیت ےس دنب وہےن ی آواز آیئ

 

مت  اشدی مت آیئگ اپریٹ ےس ہی وسےتچ وہےئ اہمترے روم ی رطف آ یئگ رپ اادر ا ےھ

ےب وہش  یل ور اس  ے ابولں ںیم ایپر ےس اہھت ریھپیت وہیئ اےس لک رات اک 

 واعق اتب ریہ یھت

 

رپ اٹیب اہمترے رس رپ ےسیک یگل ہی بس ےسیک وہا ںیم اانت ڈر یئگ یھت رات وک 

یہ ںیم ےن ڈارٹک وک وفن رک  ے البای اور مت اب وہش ںیم آیئ وہ وپرے دنپرر 

ر ےس اس اک ےناھت وچےنےٹنھگ دعب زدیبر ےن ایپ  
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ور سب وریان آوھکنں ےس اینپ ےنں وک دھکی ریہ یھت اےس ھجمس ںیہن آای ور اینپ ےنےن وک ھب 

 اتبےئ ای وھجٹ

 

اتبؤ اٹیب ےسیک یگل ںیہمت مت اپریٹ ےس بک آیئ ارلس حبص دلجی آسف الچ 

 ایگ ںیہن وت ںیم اس ےس وپھچ یتیل زدیبر ی ابت رپ زوای ےن دلجی ےس اینپ

 ےنےن اک اہھت ڑکا

 

ںیہن ےنےن اںیہن رپاشین ںیہن رکھک ںیم کیھٹ وہں زوای ےن آرام ےس اہک اور اینپ 

ےنں ےس بس اپھچےن اک ہلصیف ایک وےسی یھب اس ی ےنں ےن تہب ھچک ربداتش 

،رک  ے اےس اانت ڑبا ایک اھت اب ور اینپ ےنےن وک اور فیلکت ںیہن دے  یتک یھت  

 



211 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ریٹ ےس مہ دلجی آےئگ ںیم جنیچ رک ے وسےن ٹیل یئگ یھت رپ ا ےھ ےنےن ور رات وک وت اپ

ایپس یگل بج اپین  ےنی ابرہ اجریہ یھت وت ریما ریپ السھپ اور ڈیب اک انکرر 

 ریمے رس رپ گل ایگ

 

 اس ےن ھچک ھب اور ھچک وھجٹ الم رک اینپ ےنےن وک نئمطم رکھک اچاہ

 

واز آیئ یھت ا ےھ __ےسیج وکیئ زیت ےس دروازا رپ اٹیب اہمترے روم اک دروازا دنب وہےن ی آ

 ڑھبا رک ایگ وہ زدیبر ےن وھتڑی رپاشیین ےس اینپ یٹیب ی رطف داھکی

 

اس ےن اینپ ےنےن ی رطف داھکی وج اس ی ابت ےس نئمطم ںیہن وہیئ یھت 

آرخ ےنں وج یھت اس ےن وھتڑی دری اسےنچ  ے دعب اینپ ےنےن اک اہھت اےنپ اگل رپ راھک 

ںیہن ےنےن ںیم ےن یہ وھکال اھت دروازا رپ ںیم گج اادر وھبل یئگ بج ارے 

واسپ  ےنی ومڑی وت دروازا رپ یھب اہھت گل ایگ اور ںیم یھب ےچین رگ یئگ اب آپ 

زایدر ںیہن وسوچں ریمے رس ںیم تہب درد وہ راہ ےہ زوای ےن دلجی ےس وبل رک 

یئ یھتاینپ رس رپ اہھت رھک ایل اہجں ےلہپ ےس یٹپ دنبیھ وہ  
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ااھچ ااھچ اٹیب مت آرام رکو اور ہی وسپ  ی انیل ںیم اہمترے  ےی الیئ یھت 

زدیبر ےن ایپر ےس اہک ور نئمطم وہیئ یھت ای ںیہن رپ اوہنں ےن زوای ےس اور وکیئ وسال 

 ںیہن ایک اھت

 

 زدیبر  ے روم ےس اجےن  ے دعب زوای ےن اینپ آںیھکن دنب رک یل

 

رک آپ وک فیلکت ںیہن دے  یتک زوای ی آھکن ےس اکی  وسری ےنےن رپ ںیم ھب اتب

 آوسنں لکن رک اس  ے ابولں ںیم ذجب وہ ایگ

 

************** 
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آج رات وج مہ رکےن اج رےہ ںیہ ہی وھجمس اس رےتش ںیم آرخی 

لیک وھٹےنک  ے ربارب ےہ اس  ے دعب ارلس اھبیئ اس وک اکپ وھچڑ دںی ےگ ا ےھ 

یھٹیب ادجم وک دےتھکی وہےئ وبل ریہ یھتنیقی ےہ ور  نیٹنیک ںیم   

 

ا ےھ ہی ھجمس ںیہن آات اہمترے اھبیئ وک اس ےن ایک وھگل رک الپای ےہ مہ اب 

کت اانت ھچک رک ےکچ ںیہ رھپ یھب ور اےس وھچڑےن  ے  ےی ایتر ںیہن ادجم ےن 

 اوسفس ںیم رس الہای اےس اانپ رہ نیلپ لیف وہات وہا یہ رظن آای

 

 اھبیئ رپ وج اس اک اجدو اھت ور وت ںیم بک اک متخ رک یکچ ااسی ھچک ںیہن ےہ

وہں اب وت اھبیئ  ے دل ںیم اس  ے  ےی وساےئ رفنت  ے اور ھچک یھب 

 ںیہن ےہ  اشی ےن اکیف اک گم ااھٹ رک وہوٹنں ےس اگلای

 

اپچن اسل وہےئگ ںیہمت ہی بس رکےت وہےئ رپ اب کت مت اس ڑلی وک اےنپ   

 یکس وےسی ریمی ھجمس ںیم ہی ابت ںیہن آیت  ے ور اھبیئ ےس دور ںیہن رک
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ڑلی وت نپچب ےس اہمترے رھگ ریتہ ےہ رھپ مت اس  ے اسھت اب ہی 

  بس ہکنں رک ریہ ادجم ےن اکیف ےتیپ وہےئ رسرسی اس اہک

 

رپ اس ی ابت رپ  اشی ےن اکی ےکٹھج ےس اکیف اک گم لبیٹ رپ راھک اور ادجم وک 

 وھگرےن یگل

 

بلطم ےہ مت اےس اےنپ اھبیئ  ے دل ںیم ہگج یہ انبےن ںیہن ارے ریما 

دیتی وت ہی بس ںیہن رکھک ڑپات ادجم ےن دلجی ےس اہک ابمدا ہی اکیف اک گم ور 

 اس  ے رس رپ یہ ھک ےنر دے

 

ںیم بج وھچیٹ یھت اس وتق اخہل  ے اسھت ور امہرے رھگ آیئ__ ںیم 

ریمے اسھت ےنلیھک  ے  ےی وھچیٹ یھت اینت ھجمس ںیہن یھت ںیم وخش یھت  ے 

 ___وکیئ آای ےہ
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رپ وتق  ے اسھت ریمے یہ رھگ ںیم ریمی اتیمہ متخ وہیت یئگ__ اپاپ 

 ےنےن ارلس اھبیئ بس زوای زوای رکےت

 

وکیئ یھب امہمن رھگ آات ور بس ی یتیہچ نب اجیت ___دخا ےن ارگ اےس ھجم ےس 

ی آھکن اک اترا نب رک ا ےھ زایدر رگن روپ دای اھت اس اک بلطم ہی ںیہن ور بس 

 اچین داھکییت ___ اشی ےن ےصغ ےس اکیف وک دےتھکی وہےئ اینپ ابت اجری ریھک

 

ےسیج ےسیج ںیم ڑبی وہیت یئگ ا ےھ ہی ابت اےھچ ےس ھجمس آیئگ  ے بج کت 

ہی ڑلی اس رھگ ںیم ےہ ںیم یھبک یسک وک رظن ںیہن آؤ یگ رپ اکی ادیم 

 یلچ اجےئ یگ رپ اھبیئ ےن اس رپ یھب اپین یھت  ے ہی اشدی وہ رک اہیں ےس

 ریھپ دای

 

اکنح ی رات بج اپاپ وک اہرٹ اکیٹ آای ریمے دل ںیم اس ڑلی  ے  ےی 

رفنت اور ڑبھ یئگ ےنےن اک دل وت ںیم ےن آہتسہ آہتسہ زوای  ے  ےی رخاب رک دای رپ 

 اھبیئ



216 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

ر رک اانپ ہصغ مک ور وت اس ڑچلی ےس یچس تبحم رک ےھٹیب  اشی ےن لبیٹ رپ اہھت ےن

 رکھک اچاہ وج زوای  ے ذرک رپ ڑباتھ یہ اج راہ اھت

 

اس  ےی مت ےن زوای  ے ومابل ےس ارلس اک  ربم یہ البی رک دای ___ور ریہ دصا 

ی ےب ووقف___ وخد اس ےن اہمترے ےنہک رپ یھبک وفن ںیہن ایک اور واہں ےس وج 

اک ومڈ یہس رکےن  ے  ےی آےگ  ارلس وفن رکات وت  ربم زبی اجات___ ادجم ےن اس

 ی ابت اتبیئ

 

اہں ہی بس رکےن  ے  ےی ا ےھ زوای ی رظن ںیم ااھچ اننب اھت اس  ےی 

ںیم اس ےس یتہک اھبیئ وبل رےہ ور بج رفی وہےگ وخد اکل رکے ےگ اور ور 

ےب ووقف وپرے دن اس ی اکل اک ااظتنر رکیت ریتہ  اشی ےن ازہتساٹ یسنہ  ے 

 اسھت اہک
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الص زما وت بج آای بج ںیمہ ولعمم وہا اشن رس اس ںیم اور 

 ارٹنڈٹس ںیہ ادجم ےن یھب زمے ےس اہک

 

اہں ا ےھ ہی ھجمس ںیہن آات وپری ںووینریٹس ی ڑلایکں  س  ے ےھچیپ وہں ور یسک وک 

اکی آھکن ںیہن دانھکی دنسپ رکات اور زوای  ے ےھچیپ وھگاتم راتہ  اشی ی آوھکنں ںیم 

  یھب یھتےصغ  ے اسھت دسح

 

دسح اکی ایسی زیچ ےہ وج اےھچ ےلھب ااسنن وک ےل ڈویتب ےہ ور اینپ دسح ی آگ 

 ںیم اینت اادیھ وہیئگ یھت  ے اےس وصعمم زوای ےب ووقف رظن آریہ یھت

 

اہں اہمترے ےنہک رپ ںیم ےن بس پھچ پھچ  ے وصتریںی یل اور ھچک وصتریںی وت 

دےنھکی واولں وک ےگل ور مت ںیہن زوای وہ اور ور اہمتری یھت زوای  ے اجحب ںیم ےھچیپ ےس 

اسری وصتریںی ںیم ےن اشن رس  ے ھکم ےس ااکؤٹن انب رک ارلس وک جیھب دی 

 ادجم اانپ اکرھکہم اتب رک وخش وہ راہ اھت
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اہں ادجم اس بس ںیم مت ےن ریما تہب اسھت دای ےہ مت ںیہن وہےت وت 

ادجم  ے اہھت رپ راھک اےلیک ںیم بس ےسیک رکیت  اشی ےن اانپ اہھت  

 

وےسی ا ےھ ہی ابت ھجمس ںیہن آیئ مت ریما اانت اسھت ہکنں دے رےہ اس 

 بس ںیم___  اشی  ے وسال رپ ور وھتڑا ڑگڑبا ایگ

 

اب ور  اشی وک ایک اتبات ہک ابیق بس ی رطح ور یھب زوای ی وصعمتیم اک دںواھک وہ 

دانھکی وگارا ںیہن رکیت یھت  اب یسک یھب ایگ اھت رپ ور یھت وج یسک وک یھب اکی رظن 

  رطح ور اےس احلص رکھک اچاتہ اھت

 

 اتبؤ مت ےن وجاب ںیہن دای___ اشی ی آواز ےس ور واسپ وہش ںیم آای
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ایر ہی یھب وکیئ وپےنھچ وایل ابت ےہ زارہ ےہ ںیم اہمترا دوتس وہں اہمترا درد 

ی رطف داھکی ور اےس ںیم یہ وسحمس رک اتکس وہں ادجم ےن ایپر ےس  اشی 

 اےنپ دل ی ابت ںیہن اتب اتکس اھت

 

ل واسی رکھک ےہ اس ابر وت اھبیئ ًانیقی 
ب لک
اہں اب آج رات وج ںیم ےن اہک ےہ 

اےس رھگ ےس ابرہ کنیھپ دے ےگ  اشی  ے دےنغ ںیم رھپ ےس اکی اطیشین 

 نیلپ آای اھت  س رپ آج رات ور لمع رکےن وایل یھت

 

ھچک یہس ںواگ آج وکیئ یطلغ ںیہن وہیگ ادجم ی ابت رپ  اشی مت رکف ںیہن رکو بس 

 ےن اہں ںیم رس الہای

 

****************  
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یلع ےن اگڑی اک اہرن ایھب دورسی ابر یہ اجبای اھت بج ٹیگ وھکل رک ور ابرہ آای 

آوھکنں رپ الگزس اگلےئ انیکس رلک ی رشٹ  ے اسھت کیلب ٹنیپ ےنہپ ور اکیف 

 ڈنیہمس گل راہ اھت

 

اووہووو اکم ےس اج راہ ےہ ای____یلع ےن اس  ے اپس آےت یہ اجن رک  ے اینپ 

 ابت اُدوھری وھچڑی

 

وکباس ںیہن رک وت یھب وت ہی رڈی رشٹ نہپ رک آای ےہ ___ےھجت ںیم ےن اہک 

اھت رھگ  ے ڑپکے نہپ رک انلچ ےہ ںوافینرم ںیہن نکیل وت ہی رڈی 

   وہےئ اےس وھگرارشٹ نہپ آای ___ضیفتسم ےن اگڑی ںیم ےتھٹیب

 

اب وت ھجم ےس لج راہ ےہ ہکن  اس رڈی رشٹ ںیم تہب ڈنہمس 

 گل راہ وہں ںیم یلع ےن اگڑی ااٹسرٹ رکیت وہےئ رخف ےس اہک
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ا ےھ ہی اتب رڈی رلک ڑل ے بک ےس ےننہپ ےگل ا ےھ وت بیجع گل راہ ےہ وت ضیفتسم 

  اس رپ  چ راہ اھتےن اےس ڑیھچےن  ے  ےی اہک بج  ے الص ںیم وت رڈی رلک

 

بس ےتنہپ ںیہ یھبک اجب ےس رفتس ےلم وت اتپ وہ ےھجت داین ںیم ایک 

 لچ راہ ےہ یلع ےن اس  ے ےب ربخ رےنہ رپ زنط ایک

 

اانت یھب ےب ربخ ںیہن وہں سک رہش ںیم ایک لچ راہ ےہ وکن وکن ےس 

ےق ریغ اکونین اکم وہےت ںیہ ڑبے ےس ڑبے رہش ےس ےل رک وھچےٹ ےس وھچےٹ الع

ی یھب اجاکنری ےہ ریمے اپس ضیفتسم ی ابت رپ یلع ہنم وھکےل اےس 

 دےنھکی اگل

 

 اب اےسی ایک دھکی راہ ےہ ضیفتسم ےن یھب اےس وھگرا
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 ہو وت ںیم وبل راہ وہں اھبیئ ےھجت اجب ےس رفتس ںیہن ےہ ای رھپ رپی 

ےہ اتپ ںیہن  ان دوونں  ے العور ےھجت ھچک ںیہن داتھکی رپ رےنہ دے وت اےسی یہ کیھٹ

 آرخی ابر وت بک اسنہ وہاگ اب یلع وک یئن رکف وہیئ

 

وت ور وھچڑ اور ا ےھ اتب ہی  اشی  ے الخف وبثت امج ےیک وت ےن رپی  ے ھکم رپ 

 اےس لک رات واال واعق اید آای

 

اہں ور ںیم اتب دوں اگ ےلہپ وت ا ےھ ہی اتب بج ےھجت اتپ ےہ اب ور یسک اور ی 

ر ابر اےس وساتچ ےہ یلع ےن اسےنم دےتھکی وہےئ اہک اگڑی اینپ ےہ وت رھپ ہکنں اب

 زنمل ی رطف رواں دواں یھت

 

ںیم ےن اہّٰلل ےس ےلہپ یھب ہشیمہ اس ےس زایدر اس ی وخایشں ےنیگن یھت اور 

اب یھب ںیم ور یہ رک راہ وہں ضیفتسم ےن یھب اسےنم دےتھکی وہےئ اہک یلع وک 

ح ا  اعم اس اگل رپ ور اج
 
لہ

اتن اھت الگزس  ے ےھچیپ ور اانپ درد اپھچ راہ ےہاس اک   
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ااھچ ہی دھکی ہی ںو اسی یب یلع ےن بیج ےس اکی ںو اسی یب اکنل رک 

 ضیفتسم وک دی

 

ایک ےہ اس ںو اسی یب ںیم___ اس ےن ںو اسی یب دےتھکی وہےئ اینپ بیج 

 ںیم رھک یل

 

 آای ور ادجم
 
ج

ےس می

 اک اھت اور اس ںیم اسرے وبثت ںیہ  ے وج  ربم ےس ےھجت 

وٹن یھب ادجم ےن انبای اھت اس 

ئ

اس بس ںیم ادجم یھب الم وہا رھپ ور ااکئ

ںیم رہ وبثت ےہ ___ ادجم اور  اشی ی الماقت وک یھب اس ںیم راکیرڈ رک 

ایل ےہ ںیم ےن__ وت سب ہی ارلس وک دے دانی بس کیھٹ وہ اجےئ اگ 

 یلع ی ابت رپ اس ےن اہں ںیم رس الہای
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 ن رک اس  ے دل وک وکسن الم اھت اس ےن بس ولعمم رکواای یلع ی ابت 

اھت ارلس ربا ںیہن اھت ور طلغ یمہف اکاکشر اھت اور ضیفتسم ارلامحن اس ی 

  طلغ ایمہفں دور رکےن واال اھت

 

اس ےن رپی ی آوھکنں ںیم ارلس  ے  ےی ایپر داھکی اھت وج اس ےن اےنپ 

  وخایشں دانی اچاتہ اھت ےی یھبک ںیہن داھکی___ ور رپی وک اس ی

 

اہں اب بج واہں ےس واسپ آںیئ ےگ وت ہی ارلس وک دے دانی رھپ بس   

 کیھٹ وہ اجےئ اگ___ور ضیفتسم  ے رہچے رپ وکسن دھکی اکچ اھت

 

لک ںیم ںیہمت ہی دے دوں اگ  س ےس ںیہمت اادازا وہ اجےئ اگ زوای اپی دل 

 ےیک ارلس ےس  ے اسھت اپی دانم یھب ےہ ضیفتسم ےن آںیھکن دنب

   اخمبط وہےت وہےئ ٹیس ی تشپ ےس کیٹ اگل ایل
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************** 

 

حبص ےس رات وہ یئگ یھت اےس اس اخیل رھگ ےس وخف آراہ اھت ور حبص ےس روم 

 اک دروازا دنب ےیک یھٹیب یھت

 

اہکں ںیہ آپ یلع اس ےن آںیھکن دنب ےیک دل ںیم وساچ اےس وخد یھب 

  ہکنں وسچ ریہ یھتولعمم ںیہن اھت ور یلع وک

 

   اشدی اےنت ویحاونں ںیم اےس اکی ااسنن رظن آای اھت

 

اس اک وت رہ اکی ااسنن ےس اابتعر یہ اھٹ ایگ اھت رپ اس اک نیقی اہّٰلل رپ ےس مک ںیہن 

  وہا اھت اےس اتپ اھت اہّٰلل اس ی دمد رضور رکے اگ

 

اھتاور اہّٰلل ےن یلع وک احیسم انب رک واہں جیھب یھب دای    
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اےس اید آای اس ےن اہّٰلل اک رکش ادا یہ ںیہن ایک ور ان ویحاونں ںیم ےس یہس 

 الستم واسپ آیئگ یھت

 

ور اھٹ  ے واش روم ںیم یئگ ھچک دری دعب یہ ور ووض رک  ے ابرہ آیئ اجےئ امنز اھچب رک 

اس ےن اشعٹ ی امنز ادا ی رھپ ےسیج یہ داع  ے  ےی اہھت ااھٹےئ اس ی آوھکنں 

 ےس آوسنں رگےن ےگل

 

اے رپورداگر وت وفغر ارلمیح ےہ___ وت ےن ا ےھ یہس الستم ان ولوگں ںیم ےس اکنل 

ایل___ ای اہّٰلل اس ےن وت اہکں اھت ور ا ےھ روساٹ رک دے اگ___ ریمی زعت 

 الینم رک دے اگ___ رپ ور وھبل ایگ اھت

 

 
ُ
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اور زتل اہلل  ے اہھت ںیم ےہ کشیب زعت  

 

ای اہّٰلل ہشیمہ ریمی زعت ی اےسی یہ افحتظ رکھک____ ریمی رظنوں وک 

یھبک ےنکھج ںیہن دانی ریمے اہّٰلل ںیم اجیتن وہں____ ںیم اس وتق 

اکی ھک رحمم رک رھگ ںیم ایلیک وہں___ رپ وت ریمی وبجمری یھب اجاتن 

  یھتےہ___ روےت روےت اس ی ایکچہں دنبھ یکچ

 

وت اجاتن ےہ ھک ںیم ےن ہشیمہ وخد وک رپدے ںیم اپھچ رک راھک وت بس 

اجاتن ےہ ___وت بس  ے دولں  ے احل اجاتن ےہ___رھپ ہی ےسیک 

نکمم ےہ وت ریمے دل اک احل ھک اجاتن وہ اس ےن روےت روےت اہک اس ی 

  آںیھکن دنب یھت اس وتق وج اس  ے دل ںیم آ راہ اھت ور وبل ریہ یھت

 

ای اہّٰلل ا ےھ اعمف رکدے___ ارگ ںیم ےن یھبک آپ وک ھکراہ ایک وہ ___ریما 

وکیئ لمع آپ وک ااھچ ھک اگل وہ ___ا ےھ اعمف رکدے اور ریمی ںیلکشم لح 

 رکدے___ا ےھ اس ااحتمن ےس اکنل ےل
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ےب کش وت اےنپ دنبے ےس رتس ےنؤں ےس یھب زایدر تبحم رکات ےہ___ ور روےت 

  یئگ آج ور یہس  ینع ںیم اانپ دل اہّٰلل  ے آےگ اکلہ رک ریہ یھتروےت دجسے ںیم یلچ

 

 دجسے ںیم یہ روےت روےت اس ی آھکن بک یگل اےس ولعمم ھک وہ اکس

 

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

  

ریتا دےنغ رخاب وہ ایگ اینت رات وک مہ واسپ ےسیک اجںیئ ےگ ___تہب 

افل ےل رک اب ور واسپ دری ےس ور ولگ ان  ے آسف ںیم ےچنہپ ےھت واہں ےس 

اگڑی  ے اپس ڑھکے وہےئ ےھت احال  رس ےن تہب اہک اھت ور ولگ واہں 

ری اجےئ رپ ضیفتسم ےن وہستل ےس ااکنر رک دای اھت اب ور واسپ اجےن ی 

 ابت رک راہ اھت  س رپ یلع اےس ریحت ےس دھکی راہ اھت
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 ےن اگڑی ےس دیپل وت اجےن ےس رےہ زارہ ےہ اگڑی ےس یہ اجںیئ ےگ ضیفتسم 

 کیٹ اگل رک زمے ےس اہک

 

اپلگ اھجمس وہا ےہ ایک اینت یبمل ڈراویئگن رک  ے آای وہں ریمی رمک ی احتل وہ 

یئگ ےھجت ایک رفق ڑپے اگ وت وت زمے ےس وسات وہا آای ےہ یلع ےن اےس وھگرےت 

  وہےئ اہک

 

ےس  ںیم الچ ولں اگ اگڑی__ ابت وک ھجمس ہی ںو اسی یب ںیم ارلس وک دلج

دلج دانی اچاتہ وہں ضیفتسم ےن اےس اھجمسےت وہےئ اہک اب ور یلع وک 

 االیک وت وھچڑ رک اج ںیہن اتکس اھت

 

وےسی یھب ایر مہ ایھب ےلکن ےگ وت حبص ےچنہپ ےگ اس ےس ااھچ مہ حبص لکن اجںیئ ارلس 

وکن اس یہک اھبگ رک اج راہ ےہ یلع ےن دروازے رپ اہھت رےتھک وہےئ اہک وج 

ڑک رک وھکانل اچر راہ اھتضیفتسم   
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یلع ارگ وت ےن دض ی وت ںیم ےھجت  ہو وھچڑ رک الچ اجؤں اگ ضیفتسم ےن ایلگن ااھٹ 

 رک اےس وارن ایک

 

دوتس اک وت وکیئ ااسحس یہ ںیہن ےہ سب ڑلی ی ڑپی ےہ یلع ہنم انب رک 

 وباتل وہا دورسی رطف ےس اج رک اگڑی ںیم ھ ایگ

 

رپ اڑم آےن وایل رکسماٹہ وک رواک اےس اتپ  بج  ے ضیفتسم ےن رہچے 

 ھا ل یل

مٹ
س

 اھت ہی دیکمھ اکم آےئ یگ اس ےن اگڑی اک دروازا وھکال اور ڈراویئگن ٹیس 

 

اس  ے اگڑی ااٹسرٹ رکےت یہ یلع ےن اےس وھگر رک داھکی___لھک رک سنہ 

ےل ہنم دنب رک  ے ایک سنہ راہ ےہ یلع ےن وعروتں ی رطح ہنم انب رک 

 اہک

 



231 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

اہاہ اس ابر ضیفتسم اانپ ہہقہق ںیہن روی اکس___یلع اانپ ہصغ وھبل رک اہاہ

  اےس ریحت ےس دےنھکی اگل

 

  ہنم دنب رک ےل یھکم یلچ اجےئ یگ___ضیفتسم ےن رکسماےت وہےئ اہک

 

ا ےھ وت نیقی ںیہن آ راہ زوکاٹ نج اتسنہ یھب ےہ یلع ےن ریحت ےس ےتہک وہےئ 

  بقل رپ ضیفتسم ےن اےس وھگرادنکےھ ااکچےئ بج  ے اس  ے دےی ےئگ

 

ایک ںیم ےھجت اگڑی ےس ابرہ کنیھپ دوں ضیفتسم ےن اکی دم رسسی ااداز 

  ںیم اےس دیکمھ دی

 

ارے ںیم وت زماق رک راہ اھت___ اس اک وکیئ رھبوہس یھب ںیہن ےہ لگنج ںیم 

ا ےھ وھچڑ رک الچ اجےئ یلع ےن الہپ ہلمج اےس بج  ے دورسا ہنم یہ 

اھتہنم ںیم اہک   
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وج وبل راہ زیت وبل اتہک  س وک وبل راہ ےہ ور یھب ےنس __ضیفتسم  ے ےنہک رپ یلع ےن 

اےنپ ہنم رپ ایلگن رھک یل اور ٹیس ی تشپ ےس کیٹ اگل ایل اب اس  ے ہنم 

 رپ وت وبےنل ےس راہ

 

اکھتن اینت یھت  ے ھچک دری ںیم یہ ور دنین ی وادںوں ںیم ارت ایگ ضیفتسم ےن اکی 

دےنھکی  ے دعب واسپ اسےنم داھکی رظن اےس  

 

اسنسن ڑسی یھت رہ رطف اادریھے اک راج اھت آج ھچک ھچک ابدل یھب 

  آامسن رپ رظن آرےہ ےھت

 

لک حبص اہمتری زادیگ ی یئن حبص وہیگ اہمتری زادیگ ںیم وخایشں یہ وخایشں وہں 

 یگ ضیفتسم ےن اےنپ دل ںیم رپی وک اخمبط رکےت وہےئ اہک

 



233 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ی روڈ رپ اگڑی وک ومڑ راہ اھت بج اےس اادازا وہا وکیئ ان اک  اھچی رک راہ ےہایھب ور دورس   

 

اس ےن رمر ںیم ےس ےھچیپ داھکی ور اکی ںیہن دو  نی اگڑایں یھت ضیفتسم ےن 

اکی رظن یلع وک داھکی وج رھگی دنین ںیم اھت اس ےن اینپ اگڑی ی اڈیپس 

  ڑباھیئ

 

اگڑںوں ےن یھب اینپ اڈیپس ڑباھ دی  اس ےن رھپ ےس رمر ںیم ےھچیپ داھکی ان

یھت اس اک بلطم اس اک کش یہس اھت ہی اگڑایں ان اک یہ  اھچی رک ریہ یھت رپ 

 ___ہکنں

 

ضیفتسم ی رظن ےھچیپ ٹیس رپ ریھک وہیئ افل رپ یئگ اشدی ایس وہج ےس رجلن 

رس ےن اہک اھت ہی افل ںیم ےل رک آؤ اس  ے دےنغ ےن زیتی ےس اکم 

 رکھک رشوع ایک
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ور ھجمس ایگ اھت ور وج یھب ولگ ںیہ ان  ے ےھچیپ ںیہن ان  ے اپس وموجد افل 

 ے ےھچیپ ںیہ ضیفتسم ےن ےھچیپ اہھت رک  ے افل ااھٹیئ اور اگڑی  ے ڈیپس ڑباھےت 

وہےئ اینپ رشٹ  ے نٹب وھکل رک افل اس ںیم ریھک اور واسپ اینپ 

 رشٹ  ے نٹب دنب ےیک

 

ل اکنال اتہک ور  ڈی وکار ر اکل رک ےکس رپ اس  ے اس ےن دلجی ےس بیج ےس وماب

ومابل  ے لنگس اغبئ ےھت___افف__ اس ےن ومابل واسپ بیج 

 ںیم راھک اےس اب ایسی ہگج اجھک اھت اہجں ومابل  ے لنگس آںیئ

 

ایھب ضیفتسم ےن ومابل بیج ںیم یہ راھک اھت بج اکی دم اس  ے 

  اگڑی وک ربکی ےنرااسےنم اکی اگڑی آیئ ضیفتسم ےن دلجی ےس

 

یلع اک رس اسےنم اتگل اس ےس ےلہپ ضیفتسم ےن اانپ اہھت آےگ رھک دای یلع 

ےن دنین ںیم ڈویب وہیئ آوھکنں ےس ضیفتسم وک داھکی رھپ اسےنم اکی دم 

 اس ی آوھکنں ےس دنین دور وہیئ
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یب ارلٹ__یلع ہی ولگ اس افلیئ  ے ےھچیپ ںیہ __ ضیفتسم ےن بیج 

اہھت ںیم ڑکی ںیم وموجد نگ  

 

اوےئ ابرہ ولکن ان اگڑںوں ےن ان دوونں وک اچروں رطف ےس ریھگ ایل اھت ان 

ںیم ےس ھچک آدیم اس ی اگڑی  ے اپس ڑھکے وہ رک اںیہن ابرہ آےن اک ہہک 

رےہ ےھت ان ولوگں  ے اہھت ںیم وموجد نگ دےتھکی وہےئ ضیفتسم ےن ابرہ آےن اک ہلصیف 

  اچاتہ اھتایک اس وتق ور وہش ےس اکم انیل

 

ضیفتسم ےن یلع ی رطف داھکی رھپ دوونں نگ ےچین رکےت وہےئ ابرہ ےلکن 

  ضیفتسم ےن اچروں اور رظنںی دوڑا رک ان ولوگں ی دعتاد ینگ وج تہب زایدر ےھت

 

*************** 
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ور تمہ رک  ے ووض رک  ے آیئ_ احال  اس  ے رس ںیم دشدی درد وہ راہ اھت رپ 

درد اس  ے دل ںیم وہ راہ اھت ور اس ےس یئک زایدر اھتاس وتق وج   

 

زدیبر اےنپ رمکے ںیم آرام رک ریہ یھت" اور ےندجر ارلس  ے اسھت یسک  ے 

 'رھگ زعتتی رکےن یئگ یھت حبص ےس رات وہیئگ یھت اےس رمکے ںیم

 

م زدیبر رہ وھتڑی دری دعب آریہ یھت اےس دےنھکی  ے  ےی ایھب اس ےن زوری زدیبر وک آرا

رکےن اجیھب اھت حبص ےس ور اس  ے آےگ ےھچیپ وہ ریہ یھت بج  ے ان وک وخد وک یھب 

 آرام ی رضورت یھت

 

 ایھب ور امنز ڑپھ رک افرغ وہیئ یھت بج دروازا ھکی وہا

 

آ اجؤ زوای ےن اجےئ امنز ااملری ںیم رےتھک وہےئ دروازے وک داھکی  س 

 ںیم ےس  اشی اادر آیئ
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رے دن ےس رمکے_____ اشی اک ہلمج وپرا وہات اس ےس ایک ابت ےہ زوای مت وپ

 ےلہپ اس ی رظن زوای  ے ےنےھت رپ یئگ"اہجں یٹپ دبیھ وہیئ یھت

 

ہی ایک وہا ںیہمت  اشی ےن رقبی آےت وہےئ رکف دنمی ےس اےس داھکی 

بج  ے دل ںیم اےس ااجنین یس وخیش وہیئ یھت بلطم رات وک ارلس  ے 

اھتزمخ رپ کمن ڑھپانک اکم آای   

 

ھچک ںیہن ور ریما ریپ لسھپ ایگ اھت" مت وھٹیبں اہکں وہیت وہ آج لک رظن ںیہن 

 آیت "زوای ےن ایپر ےس اس  ے اگل رپ اہھت راھک

 

ںیم اہکں اجؤ یگ ںیم وت وخد ںیہمت دےنھکی آیئ یھت  ے مت رظن ںیہن آیئ حبص 

 ےس  اشی ےن رکسما رک اہک اور روم ںیم اہیں ےس واہں رکچ اگلےن یگل
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ایر اینت رگیم ےہ مت اانت ڑبا ڈوہٹپ ہکنں ٹیپل رک یھٹیب وہ  اشی ےن اس  ے رس 

 ےس ڈوہٹپ ااتر  ے اس  ے دنکےھ رپ راھک

 

 اشی ںیہن__زوای ےن ڈوہٹپ واسپ رس رپ انیل اچاہ بج  اشی ےن اس اک اہھت 

 ڑکا

 

ایر ایک وہ ایگ اہیں اہمترے اور ریمے العور وکن ےہ اہمترے رس رپ یھب 

ٹ یگل ےہ___ مت وت رہ وتق اس ڈوےٹپ اک دنھپا ےلگ ںیم ڈاھےل رھپیت وچ

وہ اور ہی دوھکی ہی ڑھکایکں یھب بس دنب  اشی ےن آےگ ڑبھ رک اکی 

 ڑھکی وھکل دی  س ےس ڈنھٹی وہا اک وھجاکن اادر آای

 

ز ڑھکی وت دنب رکدو" ہی ڑھکی ڑسی ی رطف وھکیتل 

ل

 
 اشی ںیہن پ

ےہ زوای ےن دلجی ےس اہک ور وت ہشیمہ وخد وک رہ  ےہ اسےنم ےس بس رظن آات

 اکی ی رظن ےس اچب رک ریتھک یھت
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ااھچ ولچ دنب رک دیتی وہں مت رسکیلی وہ اجؤ ڈوہٹپ رس رپ ھک ول  اشی ےن ڑھکی 

دنب رکےت وہےئ اہک رپ الی رھپ یھب ںیہن اگلای" زوای اس بس ےس ااجنن 

 اج رک ڈیب رپ ھ یئگ

 

ابل اےنت ےبمل ںیہ  اشی ی رظن بج اس  ے ابولں رپ یئگ وت اکی اور زوای ایر اہمترے 

دسح ےن اس  ے دل ںیم منج ایل زوای رہ وتق ااکسف ابادھ رک ریتھک یھت 

 یھبک یھب  اشی کت ےن اس  ے ابل ںیہن دےھکی ےھت

 

زوای ےن اےس وکیئ وجاب دےنی ی ہگج رکسماےت وہےئ اےس داھکی اور ڈیب ی تشپ 

ایل ےس کیٹ اگل  
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ںیم اانت وبل ریہ وہں ا ےھ وت اہمترا ایخل یہ ںیہن ےہ" ںیم اہمترے  ےی 

وجس الیت وہں  اشی رس رپ اہھت ےنریت وہیئ ابرہ یلچ یئگ ابرہ اجےت یہ اس ےن دروازا 

 اچیب ےس الی ایک اتہک دےنھکی واےل وک ےگل دروازا اادر ےس الی ایک ایگ ےہ

 

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

 

 آھکن دنب یھب ںیہن ی یھت بج اےس روم ںیم یسک ی وموجدیگ ایھب اس ےن یہس ےس

اک ااسحس وہا زوای ےن دلجی ےس آںیھکن وھکیل اسےنم یہ اکی ڑلاک اےس رس ات 

 ریپ دھکی مک وھگر زایدر راہ اھت

 

وک___وکن وہ مت___ زوای ےن دلجی ےس اہھت ڑباھ رک اانپ ڈوہٹپ ااھٹھک اچاہ وج ڈیب 

ایھب ڈوہٹپ اھتےن یہ اھت بج اس ڈوےٹپ اک دورسا رپ رگ ایگ اھت اس ےن 

 ہصح اس ےنکس نیم ےن ڑک ایل
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وھچ___وھچڑو__ریما __ڈوہٹپ___ اشی____زوای ےن اانپ ڈوہٹپ ےتچنھک وہےئ  اشی 

 وک آواز دی

 

اہیں اہمترے اور ریمے وسا وکیئ ںیہن ےہ ااھچ وہا وج مت ےن اتب دای آج ور 

 ی ابت رپ زوای ےن ریحت ےس اےس ارلس رھگ رپ ںیہن ےہ___ اس ڑل ے

 "داھکی

 

 زوای ھچک وبیتل اس ےس ےلہپ ور اس  ے وہوٹنں رپ یتخس ےس اہھت رھک اکچ اھت  

 

زوای اس  ے اہوھتں ںیم ڑھپڑھپا ریہ یھت اکی دم روم اک دروازا اجب زوای ےن یٹھپ 

اس اک وہیئ آوھکنں ےس دروازے وک داھکی اس ےن اہھت آےگ ایک ___وبانل اچاہ رپ 

 ہنم اس ڑل ے ےن زور ےس دنب ایک وہا اھت
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ایر مت ےن وت اہکں اھت وکیئ ںیہن آےئ اگ امہرے چیب" رھپ اب ہی وکن ےہ وج ںیمہ چیب 

ںیم ڈرٹسب رک راہ ےہ اس ڑل ے ی ابت رپ زوای ےن یٹھپ وہیئ آوھکنں ےس اےس 

  داھکی اور ھک ںیم رس الہای

 

  ی آوھکنں ےس آوسنں رگ رےہ ےھتاب دروازا اور یھب زیت ےنجب اگل زوای

 

ااھچ ااھچ اج راہ وہں اکی اگل رپ سک دو ___ور ڑلاک اسےنم دےتھکی وہےئ وبل راہ اھت 

زوای وک ور ڑلاک اپلگ اگل وج اشدی وخد ےس ابںیت رک راہ اھت رپ اس وتق اس رپ وخف 

 اغبل اھت اس ےن اکی ابر رھپ وخد وک ڑھچواےن ی وکشش ی

 

 ابت اب ںیم اج راہ وہں ور ڑلاک دروازے ی رطف داتھکی وہا اہں ہی وہیئ ھک

وبل راہ اھت اور زوای وک یھب اسھت ےتٹیسھگ وہےئ ڑھکی کت الای ____ابرہ وج وکیئ یھب اھت ور 

 اب دروازا وتڑ راہ اھت
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اس ڑل ے ےن زوای وک وھچڑ رک رکسما رک داھکی اکی دم دروازا وھکال ور ڑلاک دلجی ےس 

وکد ایگ زوای ےن ےلہپ اےس داھکی رھپ ےھچیپ ومڑ رک___ اہجں ارلس ڑھکی ےس 

واخنر رظنوں ےس اےس دھکی راہ اھت اس  ے ربارب ںیم ےندجر ہنم رپ اہھت 

ل

خ

 رےھک ریحت ےس ڑھکی یھت

 

ارلس دلجی ےس ڑھکی  ے اپس آای ور ڑلاک واہں ےس اپپئ ےس وکدات وہا 

اس ڑل ے وک ڑک اک اس اک احل  اھبگ راہ اھت ارلس دلجی ےس روم ےس الکن ور

 ربا رکےن اک ارادر راتھک اھت

 

ے یہ ےندجر اس  ے اپس آیئ اور اکی 

ی

کلت

ل

ن
اٹچی___ارلس  ے روم ےس 

  "ڑپھت زور ےس اس  ے ہنم رپ ےنرا زوای ےچین اج رگی

 

اخہل ور___ ڑلاک ڑھکی___ ےس آای __وخد آای اھت اس ےن دلجی ےس ڑھکے وہ 

  اس اک ڈرہٹپ ڈیب رپ ڑپا وہا اھترک روےت وہےئ اہک بج  ے
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ور وخد آای ےب رشم ریتا ڈوہٹپ اہکں ےہ ےندجر ےن اےس ابولں ےس ڑکا زوای ےن من 

آوھکنں ےس ڈیب ی رطف داھکی" ور اہھت ڑباھ رک ڈوہٹپ ااھٹیت اس ےس ےلہپ 

 ےندجر اےس ابولں ےس ڑک رک روم ےس ابرہ ےل یئگ

 

 آپ وک وھچڑوا ریہ یھت آج ور  ریغ ڈوےٹپ  ے اخہل ا ےھ وھچڑو زوای روےت وہےئ اےنپ

بس  ے اسےنم ڑھکی یھت اس اک دل رک راہ اھت زنیم ےٹھپ اور ور اس ںیم 

 یلچ اجےئ

 

اخہل___آپ___ اشی ےس وپھچ ول___ور ایھب ریمے روم ںیم یھت زوای ےن 

روےت وہےئ  اشی ی رطف داھکی__ وشر ی آواز ےس  اشی اور زدیبر یھب آےئگ ےھت 

دیبر ےن آےگ ڑبھ رک اینپ یٹیب وک اےنپ اسحر ںیم ایلز    
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ایک وہا آ ی آپ ریمی یچب وک ہکنں ےنر ریہ ںیہ زدیبر ےن اینپ اچدر ےس اےس 

 ڈاھےتپن وہےئ اینپ نہب وک داھکی

 

یچب ںیہن ےہ ڈانی ےہ ہی اکی ڑلاک ڑکا ایگ ےہ اس  ے رمکے ےس ےندجر 

 وبل ریہ یھت بج واسپ ارلس اادر آای

 

 ڑکا ایگ اھبگ ایگ ور ارلس ی ابت رپ ےندجر ےن اکی ابر رھپ زوای ںیہن

 وک وخنتس ےس داھکی

 

آ ی وپرے دن ںیم یھت اس  ے روم ںیم اور  اشی مت اتبو مت یئگ یھت ھک اس  ے روم 

 ںیم زدیبر ےن اینپ اکیتپن وہیئ یٹیب وک اےنپ اسحر ںیم ےتیل وہےئ اہک

 

ابت رپ زوای ےن من آوھکنں ےس رکشت رھبی  ی اخہل ںیم یئگ یھت___ اشی ی 

 رظنوں ےس اےس داھکی
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رپ زوای ےن روم ںیہن وھکال رھپ اادر ےس اس ی اور اکی ڑل ے ی آواز آریہ یھت اےنت 

ںیم اھبیئ آےئگ وت ںیم اںیہن اہیں ےل آیئ  ے اتپ ںیہن ایک ابت 

 ےہ___ اشی ی ابت لمکم وہےن رہ زوای ےن ریحت ےس اےس داھکی

 

  اشی___دخا  ے  ےی___وھجٹ__ھک وہک___ریمی زعت اک ںیہن

وسال___ےہ اس ےن زدیبر ی ابوہں ںیم ےس لکن رک اس  ے اسےنم اہھت 

 وجڑےت وہےئ اکٹ اکٹ رک اہک رو رو رک اس ی ایکچہں دنبھ یکچ یھت

 

ایر زوای اب ںیم ایک رک  یتک بس اھبیئ ےن وخد انس ےہ  اشی ےن وصعمم 

   داھکیلکش انب رک زوای وک

 

 اٹچی___زوای ھچک یتہک اس ےس ےلہپ ارلس  ے ڑپھت ےس ور دور اج رگی
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**************** 

 ور افل امہرے وحاےل رکو ان ںیم ےس اکی آدیم ےن ڑکی آواز ںیم اہک

 

 وکن یس افل؟؟ ضیفتسم ےن ااجنن ےتنب وہےئ وپاھچ

 

 ے رس رپ نگ ایھب اتبات وہں وکن یس افل" اس ںیم ےس اکی آدیم ےن یلع 

 ایٹل رک  ے ےنری

 

آااا یلع اکی دم رس ڑک رک ےچین رگات اس ےس ےلہپ ضیفتسم ےن آےگ ڑبھ رک اےس 

 اھتم ایل

 

مت ولوگں ی تمہ ےسیک وہیئ اس رپ اہھت ااھٹےن ی ضیفتسم ی داھڑ ےس اکی 

 ٹنم  ے  ےی وت ور بس ڈر ےئگ
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رس رپ نگ ےنرات اس ےس ےلہپ  مہ ےس زابن الچات ےہ ور آدیم آےگ ڑبھ رک ضیفتسم  ے

 ضیفتسم اس اک اہھت ڑک رک رموڑ اکچ اھت

 

ھجم رپ اہھت ااھٹےن ی یطلغ یھب تم رکھک ارگ اینپ زادیگ ایپری ےہ وت ___ضیفتسم 

 ےن ےصغ ےس ےتہک وہےئ اس آدیم وک دور داکھ دای اور یلع وک ڑھکا ایک

 

  اگلایوار اینت اڑک اہاہاہاہ___ان ںیم ےس اکی آدیم ےن ہہقہق

 

وےسی اینت اڑک اکی آریم واےل ںیم یہ وہ  یتک ےہ ہکنں یہس اہک ھک اس اکنب 

 وپش آدیم ےن ضیفتسم وک وھگرا

 

اگڑی ںیم ںیہن ےہ افل ان ںیم ےس اکی آدیم وج اگڑی کیچ رک راہ اھت 

 اس ےن واہں آرک اہک
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ےن  اب ان ولوگں وک یھب کیچ رکوں ور آدیم وج اشدی ان بس اک وبس اھت اس

 این آرڈر دای

 

ور آدیم ےسیج یہ ضیفتسم  ے اپس آای ضیفتسم ےن اس اک اہھت رموڑ رک اس ی نگ 

 اس ےس نھچ یل اور وج ان بس اک وبس اھت اس  ے رس رپ رھک دی

 

وکن وہ مت ولگ اکنب اٹہؤ ضیفتسم ےن ےصغ ےس ےتہک وہےئ نگ اس آدیم  ے 

 رس رپ ےنری آاااا

 

نگ ےل آای ان بس ےن ابری ابری اانپ اکنب اٹہاییلع دلجی ےس اگڑی ےس اینپ   

 

 مت یھب اٹہؤ  س  ے رس رپ ضیفتسم ےن نگ ریھک یھت اب اےس وبل راہ اھت

 

 اس ےن اکنب رپ اہھت راھک رپ اےس اٹہےن ی ہگج ضیفتسم وک اکی دم داکھ دای
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ضیفتسم  ے رگےت یہ یلع ےن افرئ وھکل دای ضیفتسم یھب اگڑی ی اوٹ ںیم 

افرئ رکےن اگلپھچ رک     

 

ھچک دری ںیم ان ںیم ےس  نی آدویمں وک ضیفتسم رگا اکچ اھت بج  ے یلع ےن یھب 

 دو ولوگں وک ےنر رگاای

 

یلع اادر وھٹیب دلجی ضیفتسم ےن اگڑی ںیم ھ رک اگڑی ااٹسرٹ ی اور 

 اس  ے اپس آرک روےتک وہےئ اہک

 

 یلع ےن اہیں واہں داھکی اور اگڑی ںیم ےنھٹیب اگل

 

ا  اس ےس ےلہپ اکی وگیل اس ی رمک رپ یگل

 

ھی

 

ےٹ ب ی

 آااا یلع اگڑی ںیم 
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یلع!!!!!! ضیفتسم ےن اہھت ڑباھ رک دلجی ےس یلع وک اگڑی  ے اادر ایل اور اگڑی 

 آےگ ڑباھ دی

 

 ور ولگ اب یھب ان  ے ےھچیپ آرےہ ےھت

 

 یلع آںیھکن وھکل یلع___ضیفتسم ےن اس اک اگل اپھتپھتای

 

 داھکی ___ںیم آج تہب__ڈنہمس___گل راہ یلع ےن اکی رظن اےس

  اھت__وت ےن رظن__اگل دی

 

 ےن اس ی 

ل

ض

ے ت

ی

سفی
م

وت اب یھب زماق رک راہ ےہ ااسنن نب اج ےھجت ھچک ںیہن وہاگ 

 رشٹ ی رطف داھکی الل رشٹ وخن اولداع وہ یکچ یھت

 

*************** 
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اٹچی___اےس واسپ ڑھکا رک  ے ارلس ےن اس  ے ہنم رپ اکی  ے 

دعب اکی یئک ڑپھت ےنرے زدیبر دلجی ےس اکی اچدر ےل رک آیئ اینپ یٹیب وک 

 اس ےس ڈاھاپن

 

دخا  ے  ےی ارلس ریمی وصعمم یچب وک ںیہن ےنرو زدیبر ےن اس  ے اسےنم 

 اہھت وجڑے بج  ے زوای اےنت ڑپھت اھک رک ڈناھل وہیئگ یھت

 

ےس ایھٹم آپ اب یھب اےس وصعمم وبل ریہ ____اب یھب ___ارلس ےن ےصغ 

  یچنیھب

 

ایک دھکی راہ ےہ افرغ رک ایسی ڑلی وک دب رکدار ڑلی وک وکن رےھک اگ اےنپ رھگ ےندجر ےن زوای 

 وک دےتھکی وہےئ رفنت ےس اہک
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ںیہن آ ی آپ اےسی ےسیک وبل  یتک ںیہ ںیم اجیتن وہں ریمی یچب اپی دانم 

 ےہ زدیبر ےن روےت وہےئ ےندجر ےس اہک

 

ری یہ ڈاک  اک ےہ ہج ےہ ےندجر ےن زدیبر وک دور رک  ے مت پچ یہ روہ" ہی اہمت

 زوای وک ابولں ےس ڑک رک ارلس  ے ریپوں ںیم اکنیھپ

 

اعمیف ےنگن ھکی رڑگ رک ارگ اس رھگ ںیم رانہ اچیتہ ےہ ےندجر ی 

ابت رپ زدیبر ےن اوسفس ےس اینپ نہب وک داھکی وج اےنپ وشرہ  ے رمےن  ے دعب 

رز دل وہیئگ یھت

ی

 ھئ
ب

 

 

لس اب کت ےصغ ےس زنیم وک وھگر راہ اھت___زوای ےن اکےتپن اہوھتں ےس ار

 ارلس  ے ریپ ڑکے
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اس ےن اکی رظن اینپ ےنں وک داھکی وج اس  ے  ےی رو رو رک ڈناھل وہیئگ یھت اینپ 

 ےنں  ے  ےی ور  ریغ یطلغ  ے یھب اعمیف وت ےنگن  یتک یھت

 

ارلس ےن اےس ڑھکا ور اانپ ھکی ارلس  ے ریپ رپ ریتھک اس ےس ےلہپ 

 ایک

 

ل ڈنھٹے ےجہل ںیم اہک 
ب لک
اب اس ی رضورت ںیہن ےہ ارلس ےن 

 بج  ے زدیبر وک ھچک ادیم وہیئ ہکن  ور اینپ ےنں اسیج ںیہن اھت ور تہب ااھچ اھت

 

ںیم ےن___ھچک___ںیہن___زوای اانپ ہلمج لمکم رکیت اس ےس ےلہپ ارلس 

زوای وک پچ وہھک ڑپاےن اس  ے وہوٹنں رپ ایلگن ریھک"  س ےس   

 

 "ںیم مت ےس تہب تبحم رکات اھت 

 "رپ مت ےن ھجم ےس واف ںیہن ی
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 ارلس ےن اانپ اہھت اس  ے اگل رپ راھک

 زوای من آوھکنں ےس اسسن رو ے اےس دھکی ریہ یھت

 

 ںیم ںیہمت الطق داتی وہں

 ںیم ںیہمت الطق داتی وہں

 ںیم ںیہمت الطق داتی وہں

 

دور داکھ دای زوای ےن ارلس ی رطف ریحت ےس ارلس ےن اکی دم اےس 

 داھکی اس  ے اافلظ اس  ے اکونں ںیم وگےنجن ےگل

 

 ںیم ںیہمت الطق داتی وہں

 

 زوای ےن اانھٹ اچاہ رپ اس  ے ریپوں ےن اس اک اسھت ںیہن دای



256 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

 ںیم ںیہمت الطق داتی وہں

 

  اسھت ںیہن دایزوای ےن ارلس وک دھکی رک ھچک وبانل اچاہ رپ اےکس وہوٹنں ےن اس اک

 

 ںیم ںیہمت الطق داتی وہں

 

ںیہن_______اس ےن اےنپ اہھت اےنپ اکونں رپ رھک  ےی ارلس واہں ےس اج اکچ اھت 

 زدیبر اےنپ دل رپ اہھت رھک رک ےچین رگیت یلچ یئگ

 

امم!!!!!___رگےن ی آواز رپ زوای ےن داھکی اس ی ےنں ےچین رگی وہیئ یھت ور دلجی ےس 

س آیئاینپ ےنں  ے اپ " 

 



257 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ا ےھ___اعمف__رکدانی___ریمی یچب___زدیبر ی آوھکنں ےس آوسنں رگ 

 رےہ ےھت" اوہنں ےن اینپ یٹیب  ے رہچے رپ اہھت راھک

 

امم آپ وک ھچک ںیہن وہاگ اس ےن اچروں اور داھکی ےندجر یھب واہں ںیہن یھت 

  اشی یھب رس یتکٹھج وہیئ واہں ےس یلچ یئگ یھت

 

رلس  ے روم ی رطف یئگ اس وتق اھک اور زوای اھٹ  ے دلجی ےس ا

 زعت ےس زایدر زعزی اےس اینپ ےنں یھت

 

ارلس دروازا وھکول ارلس امم__ ارلس دروازا وھکول___ ور زیت ریت دروازا ےنٹیپ یگل 

ل اخومیش یھت
ب لک
ز دروازا وھکول رپ اادر 

ل

 
  ارلس پ

 

یہ ںیہن یھت اب ور دلجی ےس ےندجر  ے روم ی رطف یئگ رپ ور اےنپ روم ںیم 

 ور دلجی ےس اینپ امم  ے اپس واسپ آیئ
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امم ںیم آپ وک ھچک ںیہن وہےن دوں یگ امم ____آپ ی یٹیب ےہ ھک آپ  ے 

اپس___امم بس کیھٹ وہ اجےئ اگ___اس ےن روےت وہےئ اےنپ امم اک اہھت 

 ڑکا وج ےچین کٹل اکچ اھت اور ان ی آںیھکن یلھک وہیئ یھت اسسن ری یکچ یھت

 

!!!!!!!!!زوای ی خیچ ےس رہ اکی دںوار لہ یئگامم  

 

*************** 
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اگڑی ی ڑبیتھ وہیئ ڈیپس ےس ضیفتسم  ے یھب دل ی دڑھنک زیت وہ ریہ یھت اسنسن 

ڑسی رپ اگڑی زیتی ےس آےگ ڑبھ ریہ یھت اس ےن اگڑی  ے ےشیش ےس ےھچیپ ی 

 "رطف داھکی ور ولگ اب کت ان  ے ےھچیپ آرےہ ےھت

 

آںیھکن وھکل ایر مہ وھتڑی دری ںیم اہلٹیپس وہں ےگ ضیفتسم ےن اس  ے یلع 

دنکےھ رپ اہھت راھک"وےسی وت اےس سب اکی وگیل یگل یھت ور یھب ھٹیپ رپ نکیل 

 ضیفتسم وک ڈر اھت ور یہک دل  ے آس اپس ھک یگل وہ

 

 اھت اس ےن یکلہ یکلہ آںیھکن وھکل رک ضیفتسم وک داھکی وج اکی اہھت ےس اگڑی الچ راہ

اور دورسا اہھت اس  ے دنکےھ رپ رےھک رپاشیین ےس یھبک اےس یھبک اسےنم دھکی راہ 

 اھت اس ےن واسپ آںیھکن دنب رک یل

 

اس ےن بیج ںیم اہھت ڈاھل رک ومابل اکنال رکش ےہ لنگس آےئگ__ ضیفتسم 

 ےن وفن اکن ےس اگلای
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گ رس___امہرے ےھچیپ ھچک ولگ ںیہ

ل

ےکی
 ی
سی

 ور ہی افل نٹپیک ضیفتسم ارلامحن ا

احلص رکھک اچےتہ ںیہ____ون رس اےنت ولگ ںیہن ےہ ہک اںیہن ںیم 

 یلع وک وگیل یگل ےہ اںیہن دلج ےس دلج اہلٹیپس اچنہپھک 

ل
 
ے

 ھا ل ںیہن اتکس رپ ک

مٹ
س

ےہ___ ضیفتسم ےن آےگ ی ابت  ن رک وجاب دای اور ومابل بیج ںیم 

  راھک

 

ار ر ےس دمد لم اجےئ یگ ضیفتسم اےس نیقی اھت وھتڑی دری ںیم رقیبی  ڈیوک

ےن اگڑی ی ڈیپس اور زیت رک دی اس ےن اہھت ڑباھ رک یلع اک دنکاھ الہای رپ اس 

ابر   اس ےن آںیھکن ںیہن وھکیل ضیفتسم ی آںیھکن من وہےن یگل یلع وک وگیل ےگل 

 "دنپرر ٹنم زگر ےکچ ےھت

 

ےشیش ےس ےھچیپ داھکی ور اکی دم اسےنم ےس آریم ی دو  نی اگڑایں آیئ" ضیفتسم ےن 

 اگڑایں اب ومڑ  ے واہں ےس اھبگ ریہ یھت
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آریم ی دو اگڑایں ان ولوگں  ے ےھچیپ زیتی ےس یئگ" بج  ے اکی اگڑی ضیفتسم ی 

ل اپس ری رس آپ ولگ کیھٹ ںیہ آریم آرسف ےن اگڑی ںیم 
ب لک
اگڑی  ے 

 ےس ضیفتسم وک داھکی

 

 یلع وک وگیل 

ل
 
ے

ل ےل رک اج ںیم کیھٹ وہں آرسیف___ک

 

ےی
ی ی
 س
ہ

یگل ےہ ںیم اںیہن اپ

راہ وہں اور ا ےھ ہی ولگ زادر اچےیہ ضیفتسم ی آںیھکن اس وتق اےسی الل وہ 

 ریہ یھت  ے اسےنم وموجد آرسف ےن وکیئ اور وسال وپےھچ  ریغ اگڑی آےگ ڑباھ دی

 

" ھچک دری ںیم یہ ور اہلٹیپس چنہپ ایگ اھت یلع وک وفراً آیئ یس ںو ںیم ےل اجای ایگ

 ضیفتسم ویہ ابرہ ڑھکا وہایگ

 

اس وتق اس اک دل اور دےنغ رصف اور رصف یلع  ے  ےی داع وگ اھت" ارگ 

 اینت رات وک ور اےس آےن ی دض ںیہن رکات وت ایھب یلع کیھٹ وہات
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ہی ںیم ایک وسچ راہ وہں اےس ھچک ںیہن وہاگ" ضیفتسم ےن آںیھکن دنب رک  ے 

اھبیئ اور دوتس ںیہن وھک اتکس اھتوخد  ے اورپ طبض ایک ور ااسی   

 

حبص اک وسرج ولطع وہ ایگ اھت ضیفتسم اکی ےٹنھگ ےس ویہ ڑھکا اھت ڈارٹک  

اب کت ابرہ ںیہن آای اھت ضیفتسم ےن وکیئ دوسںی ابر اادر اھجاکن" اس اک دل ےب 

 نیچ وہ راہ اھت

 

وھتڑی دری اور زگرےن  ے دعب ڈارٹک ابرہ آای___ضیفتسم ےن ادیم رھبی 

 رظنوں ےس ڈارٹک وک داھکی

 

وگیل وت مہ ےن اکنل دی ےہ رپ ان اک وہش ںیم آھک رضوری ےہ آپ داع رکںی اپچن ےٹنھگ 

کت ور وہش ںیم آاجںیئ ڈارٹک رپولنشیف ااداز ںیم ہہک رک آےگ ڑبھ 

  "ایگ
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ابیق بس وک یلع  ے ابرے ںیم اتبےن  ے  ےی ور وفن  اہھت ںیم  ےی اہلٹیپس 

 ےس ابرہ آایگ اھت

 

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

 

ل 
ب لک
ور ویہ الوچن  ے دروازے  ے اپس کیٹ اگلےئ یھٹیب یھت آںیھکن اس ی 

کشخ یھت زدیبر مگیب وک حبص رجف ی امنز  ے دعب اخی  ے رپسد رک دای 

ایگ اھت اس رھگ ںیم رہ رطف وعرںیت یھٹیب یھت وکیئ رو رو رک اوسفس رک 

رے ڑپھ ریہ یھت" اےسی ںیم راہ اھت وت وکیئ ڈیلزی پچ اچپ یھٹیب اپیس

ے اپچن ےٹنھگ ےس  ہو یھٹیب یھت
ھل
 

چ
ن ٹے

 اکی ور یہ یھت وج 

 

زدیبر مگیب اکی کین دل اخوتن یھت ہلحم ںیم ان ی اکیف اجن اچہپن 

 یھت"اس  ےی رےتش دار ےس زایدر ہلحم  ے ولگ رھگ ںیم وموجد ےھت
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ن  ے وادل ےن اےنپ زدیبر مگیب اےنپ ےنں ابپ ی اکی یہ یٹیب یھت ان ی اشدی ا

دوتس  ے ےٹیب اربار ےس ی اشدی  ے اچر اسل کت زدیبر اوالد ی تمعن 

 ےس رحموم ریہ" رپ ور اکی ربص رکےن واےل وعرت یھت

 

رپ اربار اکی تخس زماج آدیم اھت" ہی اشدی یھب اس ےن اےنپ ابپ   

 ااقتنل  ے ےنہک رپ ی یھت ورہن اےس اشدی ےس وکیئ اگلؤ ںیہن اھت بج  ے ےنں اک

 نپچب ںیم یہ وہ ایگ اھت

 

ل اےنپ 
ب لک
ہی دو اھبیئ ےھت اکی اربار اقحل اور اکی اس ےس وھچاٹ اجٹاقحل اھت وج 

اھبیئ  ے ربسکع اھت رنم زماج اس ی تیصخش ی اختیص یھت"ایس 

وہج ےس اربار ی اشدی  ے دو اسل دعب بج ان  ے وادل اک ااقتنل وہا وت اربار  ے 

" اس ےن تہب ابر اےنپ اھبیئ وک روےنک ی وکشش ی رپ اربار یسک طلغ اکم ڑبےنھ ےگل

 "ی یھب ےننس واولں ںیم ےس ںیہن اھت
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اس  ےی اےنپ وادل  ے ااقتنل  ے اکی اسل دعب اجٹاقحل ی ونرکی  

 دورسے رہش ںیم یگل وت ور یھب ویہ ٹفش وہ ےئگ

 

ےتہ ےھت ان  ے اکومں اربار اقحل ےن اےنپ اھبیئ وک روےنک ی تہب وکشش ی ور اچ

   "ںیم ور ان اک اسھت دے رپ ور اےسی اکومں ےس دور رانہ اچےتہ ےھت

 

اشدی  ے اچر اسل دعب اربار ےن زدیبر وک وھچڑےن اک ہلصیف ایک ہکن  اےس اوالد 

اچےیہ ےھت اےسی ںیم زدیبر ی داعںیئ رگن ےل آیئ بج زدیبر مگیب 

رتی رکھک ڑپاادیم ےس وہیئ وت اربار وک اانپ ہلصیف   

 

نکیل ور دن زدیبر ی زادیگ اک اکی دب رتنی دن اثتب وہا  س دن زوای ی دیپاشئ 

وہیئ" اکی ڑلی وک دھکی رک اربار ےن اہلٹیپس ںیم یہ زدیبر وک الطق دے دی ہکن  

 ھا ل ےکس

مٹ
س

 اےس اکی اٹیب اچےیہ اھت وج اس اک اکم 
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  " ارگ ور اکی ابر اینپ یٹیب وک وگد ںیم ےل اتیلور اینپ یٹیب اک ےناھت وچم رک روےن یگل ایک اھت

 

اادر ےس وٹیٹ وہیئ زدیبر اہھت ںیم اینپ یچب وک  ےی اینپ ےنں  ے رھگ یچنہپ وت اس ی ےنں 

ہی بس  ن رک ربداتش ںیہن رک یکس زدیبر  ے وادل وت اس ی اشدی  ے 

  دو ےنر دعب یہ لچ ےسب ےھت

 

زدیبر وک اس ی نپچب ی دوتس اور اس  اور ےنں وک ہی مغ ےل ڈواب اےسی ںیم

 ھا ال وج اےنپ ےکیم آیئ وہیئ یھت

مٹ
س

 "ی ڑپو ن ےندجر ےن 

 

ور زدیبر وک اسھت ےل رک اےنپ رھگ آیئگ ےب کش زدیبر ےس اس اک وخن اک رہتش 

  ںیہن اھت رپ ااسحس اک اھت

 

زدیبر دورسے رہش ںیم آیئگ اربار اور اس ی ایدوں ےس تہب دور وتق  ے 

زوای ڑبی وہ رک اوکسل اجےن  ے اقلب وہ یئگ اےسی ںیم زدیبر اینپ یٹیب وک یسک رپ  اسھت
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وبھج ںیہن انبھک اچیتہ یھت اس  ےی اےنپ ےنں ابپ اک رھگ چیب  ے زدیبر ےن 

اسری رمق زوای  ے ھکم  ے ااکؤٹن ںیم عمج رکوا دی  س ےس زوای ےن میلعت 

 احلص ی

 

وک اینپ رطف وتمہج رک ایل" زوای وک ہی  زوای ی وصعمتیم اور وخوصبریت ےن بس

ابت دلج ولعمم وہ یئگ یھت  ے ےندجر اس ی یگس اخہل ںیہن ےہ رھپ یھب زوای 

ان ولوگں ی رکش زگار یھت  ے وکیئ راتش ھک وہےت وہےئ یھب ان ولوگں ےن اےس اور اس ی 

 ےنں وک اس رھگ ںیم ہگج دی  ہو وہج یھت ےندجر ی اکی آواز رپ ور رس اکھج

   رک رہ اکم رکیت

 

اانپ رھگ وٹاٹ وت زدیبر ربداتش رک یئگ اینپ یٹیب ی اخرط" رپ اینپ یٹیب اک رھگ وٹاتٹ وہا 

 ور ںیہن دھکی یکس
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اب اہیں یھٹیب وہیئ ایک وسٹے اہب ریہ ےہ" ریتی وہج ےس ریمی نہب 

رم یئگ ریتی ےبایحیئ اھک یئگ ریمی نہب وک ےندجر ےن اہھت ڑک رک اکی ےکٹھج 

 ےس اےس ڑھکا ایک وج رپاین ایدوں ںیم وھکیئ وہیئ یھت

 

زوای ےن آوسنؤں ےس رھبی وہیئ آوھکنں ےس اںیہن داھکی رپ اہک ھچک ںیہن بس 

 وعرںیت ان ی رطف دےنھکی یگل

 

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

 

آپ  ے ٹنشیپ وک وہش آایگ ےہ وھتڑی دری ںیم اںیہن وارڈ ںیم ٹفش رک 

 ںیہ" وپرے اچر ےٹنھگ دعب ضیفتسم ےن دای اجےئ اگ رھپ آپ ان ےس لم ےتکس

  وکیئ اچ ی ربخ ینس یھت

 

   اہّٰلل اک رکش ادا رکےن ور رقیبی دجسم ںیم الچ ایگ  
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ور واسپ رہظ ی امنز ادا رک  ے آای دیساھ اس وارڈ ںیم ایگ  س ںیم 

  یلع وموجد اھت

 

 ے اادر دالخ وہےت یہ وت ےن ان ولوگں وک وت ںیہن اتبای ھک  ے ا ےھ وگیل یگل ےہ اس 

 یلع ےن دلجی ےس وسال ایک

 

ےلہپ وت اتب اسیک لیف رک راہ ےہ؟؟ اب ضیفتسم ےن اس  ے ربارب ںیم ےتھٹیب 

 وہےئ اس  ے وسال وک رظن ااداز ایک

 

ل کیھٹ وہں اب اکی یہ وگیل یگل یھت اب وت اتب ان 
ب لک
ےھجت دھکی ںیہن راہ ںیم 

لٹیپس ںیم وہں؟؟ یلع ےن ےب اچریگ ولوگں وک وت ںیہن اتپ ھک ںیم اہیں اہ

 ےس اہک بج  ے اس  ے رہچے رپ رپاشیین  اف رظن آ ریہ یھت
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ل رسسی 
ب لک
وت اانت ڈرات ہکنں ےہ ایر ان ےس ور یھب ومعمیل ااسنن یہ ںیہ ضیفتسم ےن 

 اترث  ے اسھت اہک

 

ےھجت ںیہن اتپ ور ااسنونں ی لکش ںیم نج ںیہ نج" یلع اک سب ںیہن لچ راہ 

ور اہیں ےس اھٹ  ے اھبگ اجےئاھت   

 

ایک وہا ریمے اھبیئ وک___ اکی دم روم اک دروازا وھکل رک آریم ںوافینرم ںیم ور 

دیساھ یلع  ے اپس آای اھت،اےس دھکی رک یلع ےن دھک رھبی رظنوں ےس 

 ضیفتسم وک داھکی وج اےنپ دنکےھ ااکچ رک اسڈیئ ںیم وہ ایگ اھت

 

ب ور رسسی رہچے  ے اسھت یلع وبل وت کیھٹ ےہ ھک ریمے اھبیئ ا

 وک دنکوھں ےس ڑک رک وپرا الہ اکچ اھت
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اب کت وت ںیم کیھٹ وہں آےگ اک اتپ ںیہن__ور  س رطح یلع وک ڑک رک 

الہ راہ اھت یلع ےن داتن ابچےت وہےئ اہک اس ی رمک ںیم واسپ درد 

 رشوع وہ ایگ اھت

 

ل کیھٹ وہ اجےئ اگ ور وبےتل
ب لک
  ے اسھت یلع  ے ابل ںیم آایگ وہں ھک اب وت 

کیھٹ رکےن اگل رھپ یلع  ے اہھت ںیم یگل ڈرپی کیچ ی اس  ے دعب 

اپس ریھک افل ااھٹ یل ور اس وتق وپرا ڈارٹک گل راہ اھت ضیفتسم ےن 

اےس دھکی رک یفن ںیم رس الہای اےس اتپ اھت بج کت ہی ولگ یلع وک وپرا 

 اپت ھک دںی اہیں ےس ںیہن اجںیئ ےگ

 

نی ریمی اجن ےل اگ ایک؟؟یھبک ور یلع اک اہھت ااھٹ رک دھکی راہ یھبک اپوں سب رک دے ز

 ااھٹ رک گنت آ رک یلع ےن اس اک اہھت دور اکٹھج

 

ایر یلہپ ابت ںیم زنی ںیہن وہں زدی وہں اور دورسی ابت ںیم کیچ رک راہ 

 وہں ریتے اہھت ریپ الستم وت ںیہ ھک" رپ ےسیج وت ےن ریما اہھت ےھچیپ ایک "ںیم
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ھجمس ایگ اب یھب ریتے ابزوؤں ںیم ڑبی اطتق ےہ__ اس ےن یلع 

  ے دنکےھ وک اپھتپھتای رپ یلع اب یھب اےس وھگر راہ اھت

 

وت زدی ےہ ای زنی ےھجت اہیں یسک ےن البای وج ہنم ااھٹ رک الچ آای؟؟ یلع وک اس اک آھک 

 اکی آھکن ھک اھبای اھت

 

اورپ ےس وت ا ےھ ابںیت انس راہ ےہ اکی وت ںیم ریتی تبحم ںیم اچنیھک الچ آای 

اج ںیم ھجت ےس ابت ںیہن رکات زدی ےن وبےتل  ے اسھت یہ اانپ رہچر 

دورسی رطف رک ایل بج  ے اس  ے ھکراہ وہےن رہ یلع ےن رکش اک 

اسسن یھب ھک ایل اھت  ے اکی دم روم اک دروازا وھکل رک ڈارٹک اک اہھت ڑک رک ور اںیہن 

 اادر ال راہ اھت

 

انہک زایدر آاسن وہاگ  ے ڈارٹک وک ےتٹیسھگ وہےئ ال راہ اھت ای ہی  
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ڈارٹک ہی ریما دوتس ریما رگج ےہ اےس اےھچ ےس کیچ رکو اس ےن 

ڈارٹک اک اہھت وھچڑےت وہےئ اہک اےس دھکی رک یلع ےن ےب اچریگ ےس ضیفتسم وک 

داھکی اس ی رظنںی  اف وبل ریہ یھت__  ے اس ےس اچب ےل__ضیفتسم 

چنیھب  ے اینپ یسنہ وک رواک وج ابرہ آےن  ے  ےی ےب نیچ یھتےن وہٹن  " 

 

ل کیھٹ ںیہ ہکلب ںیم 
ب لک
دںیھکی رس ںیم آپ وک ابرہ اتب اکچ وہں ہی اب 

ےن وپرا آداھ اٹنھگ آپ وک بس لیصفت ےس اتبای ےہ ڈارٹک ےن ٹنشیپ وک 

 رکےت وہےئ اہک"ارگ ور آریم ںوافینرم ںیم ھک

 

ت ظ

ل

وہات وت  دےتھکی وہےئ اس ک ص وک ض

 اشدی ڈارٹک اینت زیمت ںیہن داھکیات

 

ارے ںیم وت ایھب ایھب آای وہں ڈارٹک__ اس ےن آوھکنں ںیم ریحت  ےی 

 ڈارٹک وک داھکی

 

انجب ھچک دری ےلہپ یہ آپ___ور ںیم اھت__ڈارٹک اینپ ابت وپری رکات 

ایگاس ےس ےلہپ زدی ےن ومڑ  ے اہھت اورپ ایک ڈارٹک اک ہنم وھکال اک وھکال رر   
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اس ےن اےنپ اپس وموجد ڑل ے وک داھکی وج رکسما راہ اھت رھپ اسےنم اےس داھکی 

وج اہھت اورپ ےیک ڑھکا اھت___ لکشمہ__ ڈارٹک ےن ہنم یہ ہنم ںیم اہک 

  ڈارٹک  ے اےسی رنشکی رپ یلع اور ضیفتسم یھب اانپ ہہقہق ںیہن روی اپےئ

 

دوونں وخب افدئر ااھٹےت اور  ہشیمہ اےسی یہ وہات آای اھت اکی یسیج لکش اک ور

بس ےس زایدر وت ان ولوگں ےن یلع وک یہ ےب ووقف انبای اس  ےی یلع ان دو 

 ونجں ےس رضورت ےس زایدر ڑچات اھت

 

رپ ہی یھب ھب اھت ہی اچروں ںووینریٹس  ے دوتس ےھت ںووینریٹس متخ وہےن 

وساچ ور یھب ان  ے دعب ضیفتسم اور یلع وک آریم ںیم اجےن اک وشق وہا وت زدی ےن 

 ے اسھت اجےئ اگ بج  ے زنی  ے ایخالت فلتخم ےھت رپ زدی  ے  ریغ وت ور 

 اسسن یھب ںیہن اتیل اھت اس  ےی ور یھب ان  ے اسھت اشلم وہ ایگ
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 رگننی  ے دعب ضیفتسم یلع اور زنی ی وپگنٹس اکی یہ رہش ںیم وہیئ 

اھت  ے اس اک اھبیئ بج ہک زدی ی دورسے رہش___ رپ زنی وک ہی وگارا ںیہن 

اس ےس دور رےہ وٹزن وہےن ی وہج ےس ور رہ وتق اسھت یہ رےہ ےھت روم اکی، 

 وکسل اکی، الکس یھب اکی، اےسی ںیم اب اس ےس دور رانہ لکشم اھت

 

زنی ی افسرش ںیم ضیفتسم اور یلع ےن یھب اس اک اسھت دای اےسی زنی ی 

روں اکی دورسے ےس وپگنٹس یھب زدی  ےاسھت وہ یئگ رپ اب یھب اچ

 ےبربخ ںیہن ےھت

 

زدی ایر ہکنں ڈارٹک وک گنت رک راہ ےہ وت ___ڈارٹک ںیم کیھٹ وہں آپ ابرہ 

 اجںیئ ےب کش" یلع ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک

 

ارے ںیم زنی وہں زدی ہی ےہ وج ھجم ےس ےلہپ آای اھت زنی ےن اےنپ رس رپ اہھت ےنر 

ل اکی ےسیج ےھت رک اےسی اہک ےسیج یلع آاداھ وہ بج  ے ھب
ب لک
 وت ہی اھت ور دوونں 

ل آاسن اکم ںیہن اھت
ب لک
 ان وک اچہپانن 
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اہں ا ےھ زنی وبل راہ ںیم ےن اتبای یھب اےس ںیم زدی وہں زنی ںیہن وہں__ زدی ےن 

اےنپ اھبیئ ی رطف دھکی رک یلع رپ اوسفس ایک  ے اےنت اسولں دعب یھب اےس 

نیاچہپن ںیہن یھت  ے وکن زدی ےہ وکن ز   

 

یلع وک اب ضیفتسم رپ ہصغ آای  س ےن ان دو آوتفں وک البای اھت__ا ےھ اےسی 

ایک دھکی راہ ےہ ںیم ےن ںیہن البای ان دوونں وک یلع  ے وھگرےن رپ ضیفتسم ےن 

 دنکےھ ااکچ رک اہک

 

اہں اہں ہی ھب وبل راہ ےہ درالص اشدی آپ وک اتپ ںیہن ےہ ور وج رقیبی 

یجیھب یئگ یھت ور مہ یہ ےھت زنی ےن یلع ی آھکن اکی ڈارٹک  ڈیوکار ر ےس آپ وک ہ لپ  

  ی رطح وھکل رک کیچ رکےت وہےئ اینپ ابت یہک

 

 آھکن وھچڑ ریمی آای ڑبا ڈارٹک نب راہ ےہ یلع ےن اس اک اہھت ےتکٹھج وہےئ اہک
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ںیم دھکی راہ اھت وت کیھٹ وت ےہ ھک یہک ایداتش وت ںیہن وھبل ایگ ورہن ریمے 

ےھجت واسپ رکےن ےہ ںیم وت روڈ رپ آاجؤ اگ زنی ےن لامل ےب اینزی ےس اپچن وس 

 اہک اور ضیفتسم  ے اپس اج رک ھ ایگ

 

وکن ےس اپچن وس اٹیب ور ںیم ےھجت بک اک واسپ رک اکچ وہں ا ےھ اتگل ریتی ایداتش 

یلچ یئگ ےہ اور وت ریمی کیچ رک راہ ےہ" یلع ےن ےٹیل ےٹیل یہ اےس اھک 

وں ےس دےتھکی وہےئ ہنم انب رک اہکاجےن وایل رظن  

 

ور ںیم ںیہن اھت وت ےن اس وک واسپ دے دےی ریمے ےسیپ رپ ا ےھ وت ھجت ےس یہ 

اچےیہ" زنی ےن اینپ رکسماٹہ دابےت وہےئ زدی ی رطف ااشرا ایک بج 

 ضیفتسم ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت رھک رک اس اک رخ اینپ رطف ایک
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ل رسسی وےسی آوھکنں ےس ایداتش ولعمم 
ب لک
وہ اجیت ےہ ضیفتسم ےن 

ہ قہ اگلای یلع اک 
رہچے  ے اسھت اس ےس وپاھچ__ زنی اور زدی ےن اکی اسھت ق

 سب ںیہن لچ راہ اھت ان دوونں وک اجن ےس ےنر دے

 

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

 

ےسیج ےسیت رات زگر یئگ یھت اےس حبص ےس ااظتنر اھت  ے یلع اب آےئ اب آےئ 

 رپ ور ںیہن آای

 

 ںیم انساٹ اھت حبص ےس دورہپ وہ یئگ اب اس اک دل ربھگا راہ وپرے ٹیلف

؟؟اھت ور کیھٹ وت وہ ےگ ھک  
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اس ےن وپرے ٹیلف وک اکمچ دای اھت رھپ نچک ںیم یئگ اےس  اف رکےن یگل 

اےس سب وخد وک رصموف رانھک اھت ور یسک یس وپھچ یھب ںیہن  یتک یھت یلع  ے 

 ابرے ںیم

 

زیچ ےقیلس ےس اس ںیم ٹیس ی اب ور نچک وپرا  اف رک  ے رہ اکی 

ابرہ آیئگ ایک اتپ ور اشم کت آاجںیئ ہکنں ھک ھچک انب ولں ںیم اوہنں ےن ریمی 

  اینت ہ لپ  ی ےہ اانت وت ںیم رک  یتک وہں

 

ور واسپ نچک ںیم آیئگ رفجی کیچ ایک اےس نکچ رظن آای اب ور ربایین 

 انبےن یگل بس رڈیی رک  ے اس ےن اٹمئ داھکی

 

رغمب اک اٹمئ وہ ایگ اتپ یھب ںیہن الچ وخد ےس وبیتل وہیئ ور روم ںیم آیئ یلع اوو 

 ے الےئ وہےئ ڑپکوں ںیم ےس اکی وسٹ اکنل رک اشور ایل رھپ 

 رغمب ی امنز ڑپےنھ یگل
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امنز  ے دعب بج اس ےن داع  ے  ےی اہھت آاھٹےئ وت اکی ابر رھپ آوسنں 

ے نسحم ںیہ اوہنں ےن ریمی اس ی آوھکنں ںیم آےئگ ای اہّٰلل ور ریم

افحتظ ی ےہ ور اہجں یھب وہں رختی ےس وہں ور داع ےنگن رک ڑھکی 

 وہیئ یھت بج یلجب یلچ یئگ وپرے رھگ ںیم آادریھا وہ ایگ

 

دروازا وت ےلہپ ےس الی اھت اس ےن روم الی ایک اور ڈیب رپ ھ رک 

 درودرشفی ڑپےنھ یگل ابرہ زیتی ےس یلجب ڑکی ریہ یھت

 

 ےسیج یھب رک  ے زگر ایگ اھت رپ رات وہےت یہ اےس رھپ ےس وخف آےن اگل ور دن وت

 اینپ آوھکنں وک زور ےس ےچنیھب داع رک ریہ یھت یلع دلجی ےس رھگ آاجےئ

 

************* 
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حبص ےس اشم وہ یئگ یھت اس ےن ھچک ںیہن اھکای اھت ہکلب ےندجر اس ےس تہب 

ل اخیل وہ ایگےس اکم ےل یکچ یھت اب آہتسہ آہتسہ بس 
ب لک
وعرںیت یلچ یئگ رھگ   

 

زوای تمہ امج رک  ے ایھٹ اےنپ روم ںیم اجےن  ے  ےی بج ےندجر اس  ے 

 اسےنم آیئ

 

اہکں اج ریہ ےہ ___ےندجر ی ڑکی آواز رپ اکی لپ  ے  ےی زوای ڈر یئگ رھپ 

 اس ےن تمہ رک  ے روم ی رطف ااشرر ایک

 

اج ریہ" اہیں ےھجت ںیم  ریتے ابپ اک رھگ ںیہن ےہ وج اس روم ںیم

ریتی ےنں ی وہج ےس ربداتش رک ریہ یھت رپ اب وت ور وہج یھب داین ےس یلچ 

یئگ"ےندجر ےن ےصغ ےس اہک بج  ے اس  ے اافلظ زوای  ے دل ںیم بچ رےہ 

 "ےھت آوسنں اکی ابر رھپ اس ی آوھکنں ےس رگےن ےگل اس ےن رظنںی اکھج یل
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ا ےھ پچ رکوا دےتی" دھکی ےل آج ریتی ےب ںیم یتہک یھت وت وحنمس ےہ رپ بس 

ل 
ب لک
ایحیئ ریتی ےنں وک اھک یئگ ےندجر ےن ےصغ ےس زوای اک ابزوں اھتےن رپ ور اب یھب 

 اخومش یھت

 

ریتا اب مہ ےس وکیئ رہتش ںیہن لکن اہیں ےس" ےندجی ےن اس اک اہھت ےھچیپ 

 اکٹھج  س ےس ور زنیم رپ رگےت رگےت یچب

 

یگ اس ےن روےت وہےئ ےندجر  ے اسےنم اہھت اخہل__ںیم__اہکں اجؤ__

 وجڑے

 

یہک یھب اج اےنپ اس ایر  ے اپس اج  س  ے اسھت وت ےن طلغ اکم رکےت 

وتق وساچ کت ںیہن ےندجر ےن رفنت ےس اس ی رطف دھکی رک 

 اہک بج ارلس الوچن  ے ٹیگ ےس اادر دالخ وہا
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ےن تمہ رک  ے ےندجر اس اک اہھت ڑک رک الوچن  ے ٹیگ کت الیئ بج اس   

 "اانپ اہھت وھچڑ واای اور ارلس  ے اسےنم ری رک اہھت وجڑے

 

اخہل ا ےھ اکنل ریہ رھگ ےس" آپ ھچک وت وبول ںیم اہکں اجؤ یگ ریما وکیئ 

 ںیہن ےہ رو رو  ے اس ی یکچہ دنبھ یکچ یھت

 

یہس ہہک ریہ ےہ ریمی امم لکن اجؤ اس رھگ ےس مت اس اقلب ںیہن وہ 

ںیم رےنہ دای اجےئ" دب رکدار ی اس رھگ ںیم وکیئ  ے ںیہمت اس رھگ 

ہگج ںیہن" ارلس ےن اہھت ےس اےس اسڈئ ںیم اٹہای اور اےنپ روم ی رطف 

 الچ ایگ رپ اس  ے اافلوظں ےن زوای وک اادر ےس متخ رک دای

 

 ن ایل وت ےن ریمے ےٹیب ےس یھب لم یئگ ڈنھٹی؟؟ ےھجت ایک اگل ریما 

ی وک اس رھگ ںیم رےھک اگ ےندجر ےن اس اک اہھت اٹیب ریتی یسیج دب رکدار ڑل

 ڑک رک اےس رھگ  ے ابرہ اکنیھپ  س ےس ور زنیم رپ اج رگی
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اب اینپ ہی وحنمس لکش ےل رک ای وت اےنپ ایر  ے اپس یلچ اج ای یہک اج  ے 

  رماج ےندجر ےن سوحتس ےس ےتہک وہےئ دروازا دنب ایک

    

 اچروں اور آادریھے اک راج اھت اب کت ور ایس زوای  ے ےسیج اافلظ یہ مگ وہ ےئگ ےھت

اکےل ڈوےٹپ ںیم یھت وج اس ی ےنں ےن اس  ے رس رپ ڈاھال اھت ور وت یھبک  ریغ 

 ابعای  ے رھگ ےس ابرہ ںیہن یلکن یھت

 

وہا اینت زیت یھت  ے وہاؤں ی آوازںی بج اکن ےس رکٹا ریہ وت اکی وخف اس دل 

دری دعب یلجب زیت ےس ڑکی ریہ یھت ےسیج اتگل ںیم دیپا رک ریہ یھت رہ وھتڑی 

اھت ابدل ایھب ھچک دری ںیم ربانس رشوع رک دے اگ اےسی ںیم رات  ے اس 

رہپ ور ےگنن ریپ رٹسی  ے اکی انکرے رپ لچ ریہ یھت اکےل ڈوےٹپ ےس 

اس ےن وخد وک اےھچ ےس ڈاھاپن وہا اھت اس وخف ھکی رات ںیم یھب 

سب دیسےھ یتلچ اج ریہ یھت اےس وت ہی یھب اس وک ڈر ںیہن گل راہ اھت ور 

ںیہن اتپ اھت  ے اےس اہکں اجھک اچےیہ اب اس اک اکھٹھک اہکں ےہ اینت 
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رات وک ور اہکں اجےئ آوسن ڑلی ی وسرت اس  ے اگولں وک وگھب رےہ ےھت اانت 

وخف اس اکیل رات ںیم ںیہن اھت انتج اس وتق اس  ے اادر وموجد 

،اھت  

 

ل اک 
ب لک
م ںیہن رک راہ اھت دل ںیم اادر اانت درد اھت  ے ربداتش ںیہن اس اک ذنہ 

وہ راہ اھت آرخ ااسی ہکنں وہات ےسج اانت اچاہ اس ےن یہ۔۔۔۔اس ےس آےگ ور ھچک 

وسچ ںیہن اپریہ یھت اےسی ںیم بک ور یتلچ یتلچ رٹسی  ے وچیبں چیب آیئگ اےس 

،ولعمم ہن وہ اکس  

 

 ے ںیہمت اس رھگ ںیم  لکن اجؤ اس رھگ ےس مت اس اقلب ںیہن وہ

رےنہ دای اجےئ دب رکدار ی اس رھگ ںیم وکیئ ہگج ںیہن۔۔۔۔۔۔اس ےن 

،اےنپ دوونں اہھت اےنپ اکن رپ رھک  ےی  

 

ںیہن ںیہن ںیہن ںیم دب رکدار ںیہن وہں  ہی اافلظ اےس اادر ےس زیمخ رک رےہ ےھت 

 اس ےن روےت وہےئ آامسن ی رطف داھکی ور ھچک اور یتہک اس ےس ےلہپ
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اکی روینش اس  ے رہچے رپ ڑپی اس ےن اہھت اینپ آوھکنں رپ رھک  ے اسےنم 

دےنھکی ی وکشش ی اس ےس ےلہپ ور ھچک ھجمس اپیت اکر زیتی ےس اس  ے 

 رقبی آیئگ آاااااااااااا

  

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

 

 

 

ہکنں اس وک رہ وتق گنت رکےت رےتہ وہ؟؟ ضیفتسم ےن رسسی اترث  ے 

 وج آںیھکن دنب ےیک آرام رک راہ اھت اس  ے دعب ان اسھت ےلہپ یلع وک داھکی

  دوونں وک

 

ایر مہ ایک رکںی اس وک گنت رکےن ںیم تہب زما آات ےہ" زدی ےن آھکن 

ے اگل

ل

سی
 

ہ

 ےنرےت وہےئ زمے ےس اہک  س رپ زنی یھب 
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وےسی ان ولوگں اک ایک وہا بس ڑکے ےئگ ای اھبگ ےئگ" ضیفتسم ےن اب ی ابر 

ان ی رطف داھکی اکی آرسف ی رطح  

 

اےسی ےسیک اھبگ اجےت مہ دوونں  ے وہےت وہےئ ڑک ایل اسولں وک__ زنی ےن 

 اینپ آواز وک آہتسہ رےتھک وہےئ اہک ہکنں  ے یلع ھچک دری ےلہپ یہ وسای اھت

 

یہس ےہ ںیم ان ےس اکی ابر الماقت رکھک اچوہں اگ ضیفتسم ےن رس وک 

یتخس واحض داھکییئ دے ریہ یھت شبنجُ دےتی وہےئ اہک رپ اس  ے رہچے رپ  

 

بلطم  ے ور ولگ وت ےئگ اکم ےس زدی ےن اوسفس ےس رگدن الہےت وہےئ اہک اےس 

 اتپ اھت ضیفتسم ےس ان ی اکی ابر الماقت اک ایک بلطم ےہ
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اچیبرے ںیہن ںیہ ور" یلع رپ وگیل الچیئ ےہ ںیم اس ک ص اک ور اہھت وتڑھک اچاتہ 

ے وہےئ وہں  س ےس اس ےن یلع رپ وگیل

ی

ت
 
چ

ل

ےٹ  ھی
ب

 الچیئ" ضیفتسم ےن یتخس ےس بل 

اہک یلع اےس اےنپ اھبیئ ی رطح زعزی اھت اور اس ی فیلکت ےس ور یھب 

 فیلکت ںیم اھت

 

رپ اکی ابت ھجمس ںیہن آیئ مت ولگ آدیھ رات وک یہ ہکنں لکن ےئگ ایسی وکن یس 

ےنج وایل ارمییسنج یھت  ے ںیہمت انلکن ڑپا رات وک؟؟ اب  ے زنی ےن ھچک وھک

 رظنوں ےس ضیفتسم وک داھکی

 

یلع وت رانک اچاتہ اھت رپ ا ےھ اکم اھت ھچک اس  ےی انلکن ڑپا"ضیفتسم وک 

ااچکن رپی اک ایخل آای اس ےن وساچ اھت آج بس کیھٹ وہ اجےئ اگ رپ 

یلع ی وہج ےس ور ارلس کت ںیہن چنہپ اکس اس ےن بیج ںیم اہھت 

 ڈاھال
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ےن اینپ دوونں بیج کیچ ی ور ںو اس یب یہک افف ہی اہکں یئگ؟؟ ضیفتسم 

ںیہن یھت" ویہ یہک رگ یئگ وہیگ اف اینت ڑبی یطلغ ےسیک وہ یئگ ھجم ےس اب ارلس وک 

  ایک دوں اگ اس ےن ےب ینیچ ےس ابولں ںیم اہھت ریھپا

 

زدی اور زنی بج ےس اس ی ےب ینیچ ونٹ رک رےہ ےھت" ہنم یہ ہنم ںیم ھچک 

اینپ اکی بیج کیچ رکات یھبک دورسی ہی لمع اس  ڑبڑباےت وہےئ یھبک ور

 ےن وکیئ اپچن ھچ دافع درھاای

 

اینی رپاملب زنی ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک__ایر اکی ںو اسی یب یھت" تہب 

رضوری اور تہب امہ رپ ریمی وھچیٹ یس یطلغ ی وہج ےس اتپ ںیہن اہکں رگ یئگ 

یئ دے ریہ یھتضیفتسم  ے رہچے رپ ًاتقیقح رپاشیین  اف داھکی  

 

وت یہک اس ی ابت وت ںیہن رک راہ؟؟ ےھچیپ وس ے رپ ےھٹیب وہےئ زدی ےن اکی ںو اسی یب 

 وہا ںیم رہلایئ
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ضیفتسم ی آوھکنں ںیم کمچ واحض داھکییئ دےنی یگل" ور دلجی ےس اس  ے 

 اپس آای رپ زدی ےن اہھت ےھچیپ رک ایل

 

 الھک اس  ے دعب یہ ےلم یگ ___ضیفتسم اےسی ںیہن ےلم یگ ےلہپ ںیمہ ھچک اھکھک واھک

 ےن اےس وھگرا

 

وھگرےن ےس اکم ںیہن ےلچ اگ زنی ڈرات وہاگ ھجت ےس رپ زدی یسک ےس ںیہن ڈرات اس ےن اینپ 

 اکرل ڑھکی رکےت وہےئ وھتڑی اڑک ےس اہک

 

ضیفتسم ےن اےس اھک اجےن وایل رظنوں ےس داھکی اور ہی ھب یھب اھت زدی وک 

زرا ربارب یھب ڈر ںیہن اتگل اھت اس  ے اقمےلب ںیم یلع ضیفتسم  ے ےصغ ےس 

 اور زنی رھپ ڈر اجےت ےھت
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ضیفتسم ےن اےنپ دوونں اہھت اورپ ےیک___اب اکی ںو اسی یب  ے  ےی وت دوتس وک 

  ےنرے اگ زدی اک ےنون دسےم ےس ربا احل اھت

 

 ے رہچے رپ  رپ ضیفتسم ےن اہھت اورپ ےیک اےنپ دوونں اہوھتں ی اایلگنں الہیئ" اس

 رکسماٹہ یھت زدی  ے اکونں ںیم  کاے ی ایٹنھگں ےنجب یگل

 

  دھکی وت ریما دوتس ےہ ھک اےسی ںیہن رک اتکس ور دلجی ےس اھٹ  ے اسڈئ ںیم آای

 

ضیفتسم ےن اس ی رطف دقم ڑباھےئ__زنی اےنپ اھبیئ وک اچب اب ور 

 اک الگ زنی ی رطف دھکی راہ اھت وج دورسی رطف ہنم رک  ے اےنپ ےہقہق

وھگٹن راہ اھت ور ونیتں ہی ابت اےھچ ےس اجےتن ےھت ارگ زدی یسک زیچ ےس ڈرات 

 اھت وت ور دگدگی یھت
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اب وارڈ  ے روم اک احل ہی اھت یھبک زدی اہیں اھبےگ یھبک واہں زنی ےس اینپ یسنہ 

 روانک لکشم وہ ایگ اھت

 

م رک راہ ےہ یلع ےن ااسنن نب اجؤ مت دوونں دھکی ںیہن راہ اہیں اکی رمضی آرا

 ظفل رمضی رپ زور دےتی وہےئ ان ولوگں وک داھکی وج اب ڈاٹھیئ ےس سنہ رےہ ےھت

 

اکی آریم آرسف وک اکی وگیل ےس وکیئ رفق ںیہن ڑپات اٹیب لچ اھٹ ڑھکا 

وہاج ےھجت ڈارٹک ےن ڈاچسرج رک دای ےہ" زدی ی ابت رپ یلع ےن اےس ےصغ ےس 

وہےئ اکی دن یھب ںیہن وہا اھت اور ان بس ےن اس داھکی ایھب وت اےس وگیل ےگل 

 اچیبرے وک رپاشین رک  ے رھک دای اھت

 

اہں اکی آریم آرسف وک وگیل ےس ھچک ںیہن وہات رپ دگ دگی ےس تہب ھچک وہات ےہ یلع 

ےن اس  ے اھبےنگ رپ زنط ایک ہکن  ور دھکی اکچ اھت زدی سک وہج ےس 

 ضیفتسم ےس اھبگ راہ اھت
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 وھتڑی تہب ڈرےن ی اک گنٹ رک اتیل وہں مت بس وک وخش رکےن ارے ور وت ںیم

 ے  ےی" زدی ی ابت رپ ضیفتسم یلع اور زنی ےن کیب وتق اےس اےسی داھکی ےسیج 

 ور وکیئ وجعہب وہ زدی ےن رکسماےت وہےئ رس اجھکای

 

ڈارٹک ےن اہکں ےہ ور لک کت ےھجت ڈاچسرج رکںی ےگ ضیفتسم ی ابت رپ یلع 

رس الہای اور ڈیب ی تشپ ےس کیٹ اگل رک آںیھکن وماد یلےن اہں ںیم    

 

وصعمم اس ڈرا امہس اس اکی رہچر اس ی آوھکنں  ے اسےنم آای__یلع اکی 

 دم اھٹ  ے اھٹیب  س ےس اس ی رمک ںیم درد ی سیھٹ یس ایھٹ آاااا

 

اپلگ وہ ایگ اےسی اکی دم ہکنں ااھٹ زدی دلجی ےس اس  ے اپس آای وج اب 

وک بس ےس زایدر گنت رک اکچ اھت ور یلع وک درد ںیم دھکی رک ڑتپ کت یلع 

 ااھٹ
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ایر ا ےھ ایھب یٹھچ اچےیہ ںیم رھگ اج رک آرام رک ولں اگ یلع ےن ےب ینیچ ےس 

اہک ور اینپ فیلکت ںیم اکی وصعمم وک رفاومش رکے اھٹیب اھت وج لک ےس 

  رھگ ںیم ایلیک یھت

 

اجیتچن وہیئ رظنوں ےس اےس داھکی  رپ ااچکن ےھجت ایک وہا؟؟ ضیفتسم ےن

یلع ےن رظنںی رچایئ ور اجاتن اھت ضیفتسم ےس ھچک یھب اپھچھک آاسن 

 ںیہن ےہ

 

ایر سب ہی ھجمس ےل رضوری ےہ ریما رھگ اجھک وےسی یھب اب اشم وہیکچ 

ےہ ںیم رھگ اج رک آرام رکولں اگ یلع ی ابت رپ ضیفتسم ےن اہں ںیم رس 

  الہای
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رپیپ ونبا ول__ زنی وج وجس وریغر ےل رک اادر آای اھت ضیفتسم ڈارٹک ےس ڈاچسرج 

ی ابت رپ اکی رظن یلع وک داھکی رھپ وجس وریغر زدی وک ڑکا رک ابرہ الچ 

 ایگ

 

ہی ریمے  ےی اھت ____ یلع ی ابت رپ زدی ےن اکی آھکن ااھٹ رک 

ریحت ےس اےس داھکی رھپ اےنپ اہھت ںیم وموجد وجس وک وج ور زمے ےس  ی 

 راہ اھت

 

وت وےسی یھب رھگ اج راہ ےہ اس  ےی ںیم ےن  ی ایل زدی ی ابت رپ یلع اک دل 

 ایک اس ی اجن ےل ےل بج  ے ضیفتسم ےن ےچین ہنم ےیک اینپ یسنہ وک رواک

 

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

 

 ور ڈری یمہس ڈیب ےس  کپ رک یھٹیب یھت بج اےس دروازا وھکےنل ی آواز آیئ
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دم ڈیب ےس ےچین ارت  ے دروازے ی رطف ڑبیھ یھت  یلع رس وت ںیہن ور اکی

بج اےس اکی ی ہگج وت  نی دقومں ی آواز آیئ بلطم اکی ےس زایدر 

  ولگ ےھت اونےش  ے ےنےھت رپ ینن ینن ےنیسپ ی وبادے ےنکمچ یگل

 

الٹئ یھب ںیہن یھت ھک یہ اس  ے اپس وکیئ اٹرچ ای ومابل اھت رپ ور وج وکیئ یھب اادر آای 

ان  ے اپس اٹرچ یھت اھت  

 

اونےش ےن اےنپ ڈوےٹپ ےس ےنےھت رپ آای وہا انیسپ  اف ایک ور ھچک یتھجمس اس ےس 

 ےلہپ دقومں ی آوازںی روم ی رطف آیئ

 

روم اک دروازا وھکاتل اس ےس ےلہپ اونےش دلجی ےس دروازے  ے ےھچیپ پھچ یئگ روم اک 

 دروازا وھکےتل یہ الٹئ آیئگ
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 یگل تہب لکشم ےس ور ان ولوگں  ے  لگن ےس یلکن یھت یہک ور اےس اونےش ولس ولس اکےنپن

ڈوھڈنےت ڈوھڈنےت اہیں کت وت ںیہن چنہپ ےئگ ہی وسچ یہ اونےش  ے  ےی اجن 

 ویلا یھت

 

اکی دم یسک ےن اس اک اہھت ڑک رک اےس دروازے ی اوٹ ےس ابرہ اکنال اونےش ےن زور 

رطح اکےنپن اگل ےس آںیھکن دنب رک یل اور اس اک مسج ےتپ ی  

 

یلع  ے تہب انم رکےن رپ یھب ور ولگ اس  ے اسھت اس  ے ٹیلف 

ںیم آےئگ زدی اور زنی اک ےنانن اھت ان دوونں ےن اخ  اس  ے  ےی اکی دن ی 

یٹھچ یل ےہ بج  ے یلع  ے رہچے ی ربھگاٹہ ےن ضیفتسم وک کش 

 ںیم التبم رک دای اھت

 

ے ٹیلف ںیم انساٹ اھت ور ولگ بج ٹیلف ںیم دالخ وہےئ وت وپر

الٹئ یھب ںیہن یھت زنی ےن یلع وک اکی رطف ےس اہسرا دای وہا اھت اور 
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دورسی رطف ےس زدی ےن بج  ے ضیفتسم اٹرچ ےنر رک وپرا رھگ کیچ رکات 

 وہا آےگ ڑبھ راہ اھت

 

اتپ ںیہن ہکنں ہی آریم ںیم آایگ وپرا اک وپرا اجوسس ےہ یلع اک دل ایک 

 اانپ رس ٹیپ ےل

 

ضیفتسم ےن روم وک وھکانل اچاہ یلع اک دل ایک اےس روی ےل رپ ور اچر رک بج 

 یھب اےس روی ھک اکس

 

رمکے ںیم دالخ وہےت یہ ضیفتسم  ے اکن ڑھکے وہےئگ ان  ے العور روم 

ںیم وکیئ اور یھب اھت اےنت ںیم الٹئ آیئگ ضیفتسم وک دروازے ی ےھچیپ ےپھچ یسک ووجد 

زنی وک ویہ رےنک اک ااشرر ایک یلع ےن اےنپ بل  اک ااسحس وہا اس ےن زدی اور

 چنیھب  ےی
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ضیفتسم ےن اکی ےکٹھج ےس اہھت ڑک رک اےس دروازے  ے ےھچیپ ےس اکنال رپ اسےنم ڈری 

یمہس یس ڑلی وک دھکی رک ور ریحان رر ایگ اس ےن اہھت وھچڑ رک اکی آیئ ربو ااھٹ رک وغر 

ل وصعمم
ب لک
یھت ےس اس ڑلی وک داھکی وج لکش ےس   

 

وکن وہ مت ضیفتسم ی اھبری آواز رپ اس ےن ڈرےت ڈرےت لکشم ےس آںیھکن وھکیل رپ 

اسےنم وموجد ک ص وک اچہپن ںیہن یکس اچہپیتن یھب ےسیک ور اےس دھکی یہ یلہپ ابر ریہ یھت 

اور ور اھت یھب اعم ابلس ںیم بج  ے اس ےن یلع اور ابیق بس وک روم 

 ےس ابرہ یہ روی دای اھت

 

ڈرےت ڈرےت اےنپ دقم ےھچیپ  ےنی یگل لع___لع___یلع اس  ے اونےش 

اپکپکےت وہوٹنں ےس  س اک ھکم ایل ضیفتسم ےن ریحت ےس اس ڑلی وک داھکی 

ور یلع وک اکیف اسولں ےس اجاتن اھت رپ اس ڑلی وک یلہپ ابر دھکی راہ اھت وت ور ےسیک 

 یلع وک اجیتن یھت
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اہھت راھک زدی اور زنی وت ضیفتسم  ے یلع ےن تمہ رک  ے دروازے ی وچٹھک رپ 

 ااشرے رپ ری ےئگ ےھت رپ ور اجاتن اھت اادر وکن ےہ

 

اونےش وج اےنپ دقم ےھچیپ ےل ریہ یھت یلع وک دےتھکی یہ اےس وحہلص وہا ور دلجی ےس 

ضیفتسم  ے اپس ےس زگریت وہیئ یلع  ے ےھچیپ پھچ یئگ اور یلع اک ابزو یتخس ےس ڑک 

ی اپکپکٹہ ور  اف وسحمس رک اتکس اھتایل اس  ے اہوھتں   

 

اب ی ابر ضیفتسم ےن یلع وک وھگرا بج  ے زنی اور زدی اک دسےم ےس ربا احل  

  اھت

 

وت ےن اشدی رک یل زدی وک اینپ آواز یہ یسک اھکیئ ںیم ےس آیت وہیئ وسحمس وہیئ یلع 

ےنی اگلےن اےنپ وہوٹنں وک زابن ےس رت ایک اور دےنغ ںیم اافلوظں وک رتبیت د  
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آاااا ڈر  ے ےنرے اونےش ےھچیپ ےس اس  ے رقبی رت وہیت اج ریہ یھت  س ےس 

اس ی رمک ںیم فیلکت وہیئ ور دلجی ےس وھتڑا دور وہیئ یلع ی رشٹ ی 

 وہج ےس رمک رپ یگل وہیئ یٹپ ور ںیہن دھکی یکس

 

اھبیھب ڈرو ںیہن مہ بس اس  ے دوتس یہ ںیہ زنی ےن ےنوحل ںیم اھچیئ وہیئ 

 
س

ح د یگ وک وسحمس رک  ے اکی دم آےگ آرک ابت رکےن ںیم لہپ ی

ل

ٹ

 

 

اونےش وت ظفل اھبیھب رپ ےلہپ ریحت اور رھپ رشدنمیگ ےس یلع ےس ھچک 

 دقم دور وہیئ اور رس اکھج رک ڑھکی وہ یئگ

 

زنی ےن یہ آرام ےس اہسرا دے رک یلع وک ڈیب رپ اھٹیبای زدی اب کت دروازے 

  اہھت ابادےھ یلع وک وھگر راہ اھتںیم تب انب ڑھکا اھت اور ضیفتسم
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آپ___آپ وک ___ایک وہا؟؟ اونےش واسپ ڈیب  ے اپس آرک رکف دنمی  

ےس یلع وک دےنھکی یگل بج  ے اس ی اینت رکف ضیفتسم  ے اسےنم یلع وک مضہ 

 ںیہن وہیئ

 

ںیم کیھٹ وہ سب وھتڑی یس وچٹ ےہ یلع ےن ضیفتسم ےس رظنںی 

دای" مت ااسی رکو بس  ے  ےی اچےئ ےل آؤرچاےت وہےئ آرام ےس وجاب   

 

اےس اکم وبانل یلع وک ااھچ وت ںیہن اگل رپ ور اےس اہیں ےس انجیھب اچاتہ اھت ور اہں 

ںیم رس الہ رک روم ےس ابرہ یلچ یئگ اشدی روم ںیم ھک وسحمس رطےقی ےس 

ح د یگ اونےش ےن یھب ونٹ رک یل یھت

ل

سٹ
 

 

 وساچ اھت اکی اسیج وسٹ وت ےن اشدی رک یل؟؟ اہےئ ںیم ےن ایک ایک

ونباںیئ ےگ اور ڑگنھبا رکںی ےگ اور اور ضیفتسم وک یھب ڑگنھبا رکواںیئ ےگ وت ےن ریمے 

بس وخاب انکچ وچر رک دےی زدی ےن اس  ے اپس ےتھٹیب وہےئ دسےم اور 

 ےصغ ےس اہک
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ے وہےئ اہک اےس ےلہپ یہ ضیفتسم ی 

ی

ت
 
چ

ل

ےٹ  ھی
ب

ور ریمی ویبی ںیہن ےہ یلع ےن داتن 

ی آوھکنں ےس ڈر گل راہ اھت اورپ ےس زدی ی اوور اک گنٹ اےس راس  کاھک

ںیہن آیئ ور اجاتن اھت ڑلہکنں ی زعت اور افحتظ  ے اعمےلم ںیم 

 ضیفتسم انتک رسسی ےہ اب ور اےس ںیہن وھچڑے اگ

 

ایک ہی ور یہ ڑلی ےہ وج ںیمہ ھچک دن ےلہپ نشم رپ  یل یھت یلع  ے ھچک وبےنل ےس ےلہپ 

ےن اےس ےصغ ےس دےتھکی وہےئ وپاھچ یہ ضیفتسم  

 

ل یہس وبےنل رپ یلع ےن ریحت اک ااہظر ںیہن ایک ور اجاتن اھت 
ب لک
اس  ے 

 ضیفتسم دو ٹنم ںیم ابت ی ےط کت چنہپ اجےئ اگ

 

یلع ےن ضحم رس الہےن رپ اافتق ایک ___وت ےن دو دن ےس اےس رھگ ںیم 

  شیط اور ےصغ ےس اہکراھک وہا ےہ__ اب ضیفتسم ےن اینپ یھٹم وک چنیھب رک
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یلع ےن اس ابر یھب ضحم رس الہےن رپ اافتق ایک ضیفتسم ےن ےصغ ےس ابولں 

 ںیم اہھت رہپا اور رمکے ںیم اہیں ےس واہں رکچ اگلےن اگل

 

ارگ یلع وک وگیل ںیہن یگل وہیت وت اس وتق ور ےنر داتی یلع وک وت اس ی لکش دھکی  

  رک ااسی یہ وسحمس وہا

 

رکوں ور اےنپ رھگ اجھک ںیہن اچیتہ یھت اس  ےی_____اس  ےی ںیم ایک 

وت اےس اہیں اےنپ رھگ ےل آای یلع ی ابت چیب ںیم اکانٹ زنی ےن اانپ رفہ 

ل ربارب یہ اھٹیب 
ب لک
اھجمس یلع ےن اکی اکم اس ی رمک ںیم ےنرا وج اس  ے 

 اھت

 

ےس ےصغ ےس دےتھکی وت پچ ںیہن وہ اتکس ےلہپ یہ ا ےھ اانت ڈر گل راہ ےہ یلع ےن ا

 وہےئ اہک وج اینپ رمک الہسےت وہےئاےس وھگر راہ اھت
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ہکنں ںیہن اجھک اچیتہ ور ڑلی اےنپ رھگ؟؟ ضیفتسم ےن واسپ اس ی 

 رطف دھکی رک الہپ وسال ایک  س اک وجاب یلع  ے اپس اھت یہ ںیہن

 

ا ےھ اس ےن اتبای ںیہن یلع ےن اینت وصعمتیم ےس اہک  ے زدی اک دل ایک 

  اگلےئ رپ ےنوحل وک دےتھکی وہےئ اس ےن اانپ ارادر دبل دایہہقہق

 

  ںیم وجھبا آریم وخد دھکی ےل یگ اس اک ایک رکھک 

می 
ک

کیھٹ ےہ ایھب  ے ایھب اس وک 

 ضیفتسم ی  ابت رپ یلہپ ابر یلع ےن رظنںی ااھٹ رک اےس داھکی

 

 ابت رپ زدی ور تہب وصعمم ےہ ںیم اےس یسک  ے یھب وحاےل ںیہن رک اتکس یلع ی

 ڈیب ےس ےچین ارت رک یلع وک ریحت ےس دےنھکی اگل
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وہ ایگ ےہ ھجت وک وت ایپر انجس الھک رک ےل وت ااکنر انجس__ےہ ہی ایپر انجس___زدی ی 

اوور اک گنٹ رپ یلع ےن اےس اھک اجےن وایل رظنوں ےس داھکی بج  ے زنی 

 اانپ ہہقہق ںیہن روی اکس

 

 وصعمم ےہ اھبیھب زنی ےن اس ی لق اہاہاہ___انس ںیہن آپ ےن تہب

 ااترےت وہےئ اہک بج  ے ضیفتسم وت یسک  یری وسچ ںیم مگ اھت

 

اکی ڑلی وک ںیم ریغ رحمم  ے اسھت اکی یہ رھگ ںیم رےنہ ںیہن 

دے اتکس ےھجت ایھب اس ےس اکنح رکھک وہاگ ضیفتسم  ے اافلظ ےھت ای دامھہک یلع اینپ آںیھکن 

 اھپڑے اےس دھکی راہ اھت

 

****************   
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رس ںیم اانت درد اھت  ے اےس آںیھکن وھکےنل ںیم دوشاری شیپ آ ریہ یھت 

رھپ یھب اس ےن ڑبی لکشم ےس اےنپ رس وک اھتم رک اینپ آںیھکن وھکےنل ی وکشش 

 ی بس ددنھال ددنھال اھت

 

ور اےنپ رس وک اھتم رک ڑبی لکشم ےس یھٹیب دریھے دریھے اسےنم اک رظنم 

وہےن اگل ور یسک اعاشیلن رمکے ںیم یھت  اف  

 

اس ےن اسےنم داھکی اہجں اس ی تہب ےس وصتریںی یھت وج اشدی اس  ے 

اگل اگل ااداز ںیم پھچ رک یل یئگ یھت اس ےن ریحت ےس اینپ آںیھکن 

وھکیل واسپ وغر ےس دےنھکی یگل ایک اتپ اس اک ومہ وہ رپ ںیہن اسےنم اس ی یہ 

 وصتریںی یھت

 

واسپ اانپ رس اھتےن اینت وغر ےس دےنھکی رپ اےس اانپ رس درد رس اس ےن 

 اتٹھپ وہا وسحمس وہا



308 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

اس ےن زنیم رپ دقم رےنھک اچےہ رپ ہی ایک اس  ے ریپ لہ ںیہن 

 رےہ ےھت اس ےن وپری اجن اگلیئ رپ اس  ے ریپ ےنلہ ےس ااکنری ےھت

 

ں وک داھکی واہں یھب زوای ےن اےنپ رس رپ اہھت راھک اہجں یھٹپ دنبیھ یھت رھپ اہوھت

 زمخ ےھت اس  ے دعب ریپوں وک نج رپ الپرٹس دنباھ وہا اھت

 

اسرا رظنم اس ی آوھکنں  ے اسےنم آای ےسیک اخہل ےن اےس رھگ ےس اکنال ےسیک 

ور اکی اگڑی ےس رکٹایئ ےب یسب ےس اس ی آوھکنں ںیم آوسنں آےئگ اس ےن 

  آںیھکن اورپ ااھٹ رک اب رمکے رپ وغر ایک

 

 رمکا اکیف اعاشیلن اھت وپرا وگل ڈیب اھت رہ اکی زیچ کنپ اور واٹئ رلک ہی

ںیم یھت اسےنم وپری دںوار رپ اس ی وصتریںی یھت اس ی رظنںی اینپ وصتریوں ےس 

ٹہ رک اےٹل اہھت ی دںوار رپ یئگ اہجں اکی دروازا اھت اشدی اادر آےن اجےن اک 
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ل اپس کنپ اور واٹئ رلک اک وخوصب
ب لک
رت راگنر زیم اھت اس  ے اس  ے 

 ربارب ںیم تہب ڑبی ربکٹ یھت

 

اس ےن رظنںی وھگےن رک اےنپ دیسےھ اہھت ی رطف داھکی اہجں تہب 

وخوصبرت واٹئ رلک اک وساف ٹیس راھک وہا اھت اور ڈیب ےس ھچک دقم  ے 

 افرپ  رپ اکی دروازا اھت اشدی ور وارشوم اھت

 

 یگل اس ےن آج کت ااسی زوای ریحت ےس اس اعاشیلن رمکے وک دےنھکی

 رمکا یہک ںیہن داھکی اھت دو ٹنم  ے  ےی ور وھبل یئگ ور اہکں ےہ

 

اکی دم روم اک دروازا وھکال وکیئ ےبینیچ ےس اادر آای زوای ےن آےن واےل وک داھکی وسٹ 

 گل راہ اھت رپ زوای وک اس ےس وخف آای

 

پ

ل

ےت
ےسی
ن
 وبٹ ںیم ور آدیم اکیف ااھچ اور ڈ
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_ وھتڑا ڈرےت وہےئ اس ےن اس ک ص وک داھکی وج اےس دھکی رک وک___وکن وہ آپ__

 ری ایگ اھت اور اب رکسما راہ اھت

 

ںیم اربار اقحل اہمترا ابپ____ اس ک ص ی ابت رپ زوای ےن ےلہپ ریحت 

 رھپ ےصغ ےس اےس داھکی

 

  ابںیت اسری وہیت رےہ یگ ایھب مت آرام رکو وپرے دو ےتفہ دعب ںیہمت وہش آای ےہ

 

ےتفہ____زوای ےن ریحت ےس ہنم یہ ہنم ںیم ڑبڑباای بلطم ور ےلھچپ دو 

 دنپرر دن ےس ےب وہش یھت

 

**************** 
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اےسی ہکنں دھکی راہ ےہ؟؟ وت ےن یہ اہک ےہ اس ڑلی  ے اعمےلم ںیم وت یسک رپ 

 رھبوہس ںیہن رک اتکس" اس  ےی ںیم ےن ہی ہلصیف ایک ےہ

 

ڈرےت ںیہ مت امہرا ھکاجزئ افدئر ااھٹےت وہ" واہں اہمترے ےصغ ےس مہ وصعمم ایک 

دیحر ںے زربدیتس البل ی اشدی رکوا دی اہیں وت ریمی رکوا دے مہ ےس امہری 

 رمیض وکن وپےھچ اگ یلع ی داھایئں رعوج رپ یھت

 

ایک وبل راہ ےہ" ضیفتسم ےن اکی آیئ ربو ااھٹ رک ھک ےنھجمس واےل اترث ےس اےس داھکی 

ںیم ھچک ڑبڑبا راہ اھت اس ی ابت رپ یلع ڑگڑبا ایگوج ہنم یہ ہنم   

 

ںیم ہی وبل راہ وہں ںیم ےن ہی یھب ںیہن اہک  ے ا ےھ اس ڑلی ےس 

 تبحم وہ یئگ ےہ یلع ےن وھتڑی رپاشیین ےس اس ی رطف داھکی
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تبحم  ے ھکےط ھک یہس رپ اس ڑلی وک ظفحت دےنی  ے  ےی وت اشدی رک اتکس ےہ ھک اب  ے 

ح ا  اھجمسےن واال اھتضیفتسم اک 
 
لہ

 

 

زنی یھبک ضیفتسم وک دےھکی وت یھبک یلع وک__ اےسی وموعقں رپ زنی رھپ دھجمساری اک اظمرہر 

 رک اجات اھت رپ زدی وت اےنپ ھکم اک اکی اھت

 

 ی وت ھکرظنی اسیج  ے آپ دھکی رےہ ںیہ اکی رطف ںیہ امہرے نٹپیک 

  ے الہ ںیہن ںیہ بج  ے ضیفتسم ارلامحن وج اےنپ ےلصیف ےس اکی اچن یھب ےنلہ

دورسی رطف امہرے ویبوقف اور وصعمم نٹپیک یلع راض ںیہ" نج  ے 

رہچے رپ اس وتق داین اہجں ی ےب اچریگ ےہ ای ہی انہک زایدر یہس وہاگ 

 ے ور اس وتق اکیف ےس زایدر انھجل اک اکشر ںیہ زنی اہھت اک ےنکئ انب رک ڈیب رپ ےنھٹگ 

وجد رہ رفد ی رطف وھگم وھگم رک اانپ اغیپم اچنہپ  ے لب ھ رک روم ںیم وم

 راہ اھت بج یلع  ے وھگرےن رپ اس  ے اافلوظں وک ربکی اگل
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ظفل ےبووقف رپ یلع اب کت اےس اھک اجےن وایل رظنوں ےس دھکی راہ  

 اھت" اےسی ایک دھکی راہ ےہ اہں ےنرے اگ ایک

 

 رفت ںیم اہیں رسسی ابت رک راہ وہں اور ےھجت زماق رکےن ےس

 ںیہن ضیفتسم ےن زدی وک ےصغ ےس داھکی وج یلع وک آںیھکن داھکی راہ اھت

 

ااھچ ااھچ ایھب ومولی وک الب رک الؤ ای حبص کت ربص رک اتکس ےہ اب  ے زدی ےن یھب 

 ڑچےت وہےئ اہک

 

زارہ ےہ اکی رات اکی ڑلی وک اےلیک وت اہیں ںیہن وھچڑ ےتکس اکنح ایھب وہاگ 

از ںیم اہکضیفتسم ےن ھکرلم آو  

 

رپ ا ےھ اتگل ےہ ڑلی ی رمیض یھب وت وپینھچ اچےیہ بک ےس پچ ےھٹیب زنی ےن 

  وشمرر دای اھت
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اہں ہی کیھٹ ےہ ہی اکم ںیم رکوں اگ زدی دلجی ےس ڈیب ےس ےچین ارتا اب 

 اس اک رخ روم ےس ابرہ اھت

 

 وکیئ ھجم ےس یھب ھچک وپھچ ول"یلع وک اےسی اگل ور اہیں ےہ یہ ںیہن

 

 ںیھچ ےگ ھک" رپ مہ ںیہن ومولی  ابح" ےھجت سب اہں وبانل ےہ کیھٹ وپ

ےہ،زنی ےن اس  ے رہچے رپ اہھت رھک رک ایپر ےس اہک یلع ےن ےصغ ےس اس 

 اک اہھت اکٹھج

 

ضیفتسم وفن رپ اےنپ اجےنن واےل یسک ومولی وک رھگ اک اڈیرسی وھکلا راہ اھت اےس  

وموجد ےھتوگاوہں ی رضورت ںیہن یھت بس رھگ رپ یہ   
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ڑلی ےن اہں ںیہن ی اب کت ضیفتسم  ے وفن رےنھک  ے دعب یلع ےن اہک 

اس اک ااشرر ھجمس رک ضیفتسم  ے رہچے رپ یکلہ یس رکسماٹہ اینپ اھچپ 

 داھکی رک اغبئ وہ یئگ

 

بج اہیں ںیم ھجت ےس ابت رک راہ اھت ور بس  ن یکچ یھت اس  ےی 

ے یگ ضیفتسم ےن  رئی رپ ےتھٹیب وہےئ اہجں کت ا ےھ اتگل ےہ ور ااکنر ںیہن رک

 آرام ےس اہک بج  ے یلع وک ےب ینیچ وہیئگ اتپ ںیہن ور ایک وسےچ یگ

 

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

 

وار وخوبشں وت اچ ی آ ریہ ےہ" زدی ےن نچک ںیم آےت وہےئ ابمل اسسن ایل ربایین 

 ینب وہ اور اےس اتپ ھک ےگل ہی ھک نکمم اھت
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ون دورسی رطف ہنم ےیک اےنپ آوسنں  اف ور___ور__ربایین___اونےش 

 رک ریہ یھت زدی ی آواز رپ اٹپٹس یئگ

 

اہں اہں ور وت ا ےھ یھب اتپ ےہ اھکھک وت ںیم رضور اھکؤ اگ آرخ ریمی نہب ےن اینت 

ایپر ےس انبای ےہ" زدی ی ابت رپ اس ی آوھکنں ںیم اکی ابر رھپ آوسنں 

 آےئگ

 

 اھکؤ اگ ربایین زدی ےن دلجی ےس دوونں ارے آپ رو ہکنں ریہ وہ ااھچ ںیم ںیہن

 اہھت اورپ رکےت وہےئ اہک

 

ںیہن ںیہن ااسی ںیہن ےہ اونےش ےن دلجی ےس وجاب دای زدی  ے رہچے ےس 

 وت اےس  ہو اگل  ے اےس ربا گل ایگ

 

  رھپ اسیک ےہ___اب ی ابر زدی دیجنسر اھت
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اس  ے قلح ںیم اکٹ  ور ور اادر___اونےش ےن ھچک انہک اچاہ رپ آوسنؤں اک وگال

 ایگ

 

آپ رھگ ہکنں ںیہن اجھک اچیتہ؟؟ اب  ے زدی ےن اس ےس اانپ وسال 

 وپےنھچ  ے دعب اس  ے رہچے  ے اترثات دےنھکی اگل

 

وکیئ ےہ یہ ںیہن واہں__ س  ے اپس اجؤں___آوسنؤں ی یمن اس ی آواز 

ھ وہ یئگ ےہ اونےش اس ےس آےگ

ی

ےٹ ن
ھچک  ںیم اشلم یھت __ریمے امم اپاپ ی ڈ

 وبل ھک یکس

 

آپ ا ےھ اانپ اھبیئ وھجمس ہکلب آج ےس ایھب ےس ںیم اہمترا اھبیئ وہں کیھٹ 

ےہ زدی ےن رکسماےت وہےئ اس  ے رس رپ اہھت راھک ہی وصعمم ڑلی اےس اداس 

 اچ ی ںیہن گل ریہ یھت
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اس ےن اابثت ںیم رس الہای____وےسی وت مت بس  ن یکچ وہ رپ اکی 

ل راہ وہں یلع تہب ااھچ ےہ ںیہمت تہب وخش رےھک اھبیئ وہےن  ے ھکےط وب

  اگ اور اس ےن یھبک گنت ایک وت ںیم وہں ھک

 

اونےش ےن اکی ابر رھپ اابثت ںیم رس الہ رک ےچین ہنم رک ایل وےسی یھب ور 

 واہں واسپ ںیہن اجھک اچیتہ یھت اہجں ےس ور آیئ یھت

 

اےس داھکی اور ومڑےن اگل رپ ور ولگ اںیہن ےنر دںی ےگ__زدی ےن رکسماےت وہےئ 

 بج اونےش ی آواز رپ ور واسپ راک

 

  وکن ولگ___زدی  ے ےنےھت رپ لب آےئ اےسی ےسیک وکیئ یلع وک اہھت اگل اتکس اھت
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نج ولوگں ےن اس دن ا ےھ ںووینریٹس ےس ااھٹای اھت اہّٰلل ےن ریمی داع وبقل 

 اونےش  ے رک یل اور واہں یلع رس چنہپ ےئگ رپ ور ولگ تہب  کاھکی ںیہ

  رہچے رپ رپاشیین اور ڈر کیب وتق آای اھت

  

اس ی رکف مت ںیہن رکو ور مہ دھکی ںیل ےگ ایھب ھچک دری ںیم ومولی  ابح آںیئ 

ےگ کیھٹ ےہ زدی ےن اےنپ اترثات وک ھکرلم رھک رک اےس یلست دی اور نچک ےس ابرہ 

،آایگ  

 

ںیم اسدیگ ےس اکنح وہ ایگ ھچک دری دعب یہ ومولی  ابح اور وگاوہں ی وموجدیگ 

اس  ے دعب ور ولگ اھکھک اھک رک واہں ےس ےلچ ےئگ زارہ ےہ اب ور اس 

،رھگ ںیم ےسیک ری ےتکس ےھت  

 

 ایھب ان وک ےئگ ھچک دری یہ زگری یھت  ے یلع ی آواز رپ اونےش رکٹن اھک رک ایھٹ
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اس  ان  ے اجےن  ے دعب ور الوچن ںیم یہ وس ے رپ یھٹیب یھت اادر اجےن ی

ںیم تمہ ںیہن یھت اب یلع ی آواز رپ ھک اچےتہ وہےئ یھب اس ےن روم  ے 

 اادر ی رطف دقم ڑباھےئ

 

وھٹیب___اونےش رظنںی اکھجےئ ڑھکی یھت بج یلع ی آواز رپ اس ےن     

اکی رظن اےس داھکی اور واسپ رظنںی اکھج یل اس رمکے ںیم وت وکیئ 

 وساف ای رکیس یھت ںیہن ور اہکں یتھٹیب

 

اہیں ڈیب رپ وھٹیب___اس  ے  رہچے رپ رپاشیین اور ربھگاٹہ یلع ےس 

 یپھچ وہیئ ںیہن یھت

 

 ور پچ اچپ یلع ےس وھتڑا افہلص رھک رک ھ یئگ
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ںیہمت اتپ وہاگ ہی بس ںیم ےن اہمتری افحتظ  ے  ےی ایک ےہ ھچک دری 

وسےنچ  ے دعب یلع ےن وبانل رشوع ایک ا ےھ ںیہن اتپ اہمترے ےنیض  ے 

ابرے ںیم ھچک یھب رگم مت ارگ ھچک ا ےھ اتبھک اچیتہ وہ وت ایھب اتب  یتک وہ اینپ ابت 

وبےنل  ے دعب یلع ےن اس  ے رہچے ی رطف داھکی وج اےنپ اہوھتں وک 

 اےسی دھکی ریہ یھت  ے بس ےس امہ اکم  ہو ےہ

 

 مت ےن وجاب ںیہن دای یلع ےن اانپ اہھت ڑباھ رک اونےش  ے اہھت رپ راھک

 

ڑگڑبا رک دلجی ےس ڑھکی وہ یئگ___ ور__ ںیم__ ور ور __ 

 

 یلع  ے رہچے رپ رکسماٹہ آیئ ےسج ور لامل اہمرت ےس اپھچ ایگ

 

 ایک وہا ڑھکی ہکنں وہیئگ یلع ےن رسسی اترث  ے اسھت اےس داھکی
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ریمے امم اپاپ  ے دعب ا ےھ ریمے ڑبے اپاپ اےنپ اسھت ےل ےئگ____ رپ ڑبے 

اںیہن اتگل ےہ ںیم ان ی یٹیب وہں___ اس وہج ےس  اپاپ  ے ھچک دنمش ںیہ

اکی ابر وت ان ولوگں ی وکشش ھکاکم وہیئگ رپ دورسی ابر بج ھچک دن ےلہپ ںیم 

ںووینریٹس یئگ__ وت واہں رپ ھچک ولگ ا ےھ زربدیتس ااھٹ رک ےل ےئگ___وبےتل وبےتل 

 اس ی آواز من وہیئ رھپ یھب اس ےن تمہ رک  ے وبانل اجری راھک

 

ان اک اکی وبس اھت  س اک ھکم اشدی___ زریب اھت اس ےن اہک ور ا ےھ روساٹ 

رکدے اگ ریمے ڑبے اپاپ ےس دبال ےل اگ اونےش  ے آوسنں رگےن ےگل اس ےس اور وبال 

 ںیہن ایگ وبےتل وتق اےس فیلکت وہ ریہ یھت

 

یلع ےن وھتڑا آےگ وہرک اس اک اہھت اھتم رک اےس اےنپ اپس اھٹیبای___یلع ی 

رظنںی اب یھب اس  ے رہچے رپ یھت وج وسں وسں رک  ے اےنپ آوسنں  اف 

 رک ریہ یھت
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رپ ور ریمے اسھت ھچک طلغ رکات اس ےس ےلہپ آپ واہں آےئگ ریمے احیسم 

  نب رک اونےش ےن من آوھکنں ےس اےس داھکی

 

اب ںیہمت یسک ےس ڈرےن ی رضورت ںیہن ےہ اور آج  ے دعب ںیم اہمتری 

ں ھک دوھکیں یلع ےن تہب رنیم ےس اس  ے اگل  اف ےیک آوھکنں ںیم آوسن

  ھچک دری ور اس ی آوھکنں ںیم داتھکی راہ اس ی آوھکنں ی رسیخ یلع وک اکہب ریہ یھت

 

ے وہےت وہےئ اےنپ آوسنں  اف ےیک اکی دم یلع 
ھ
 

 چ
 ہ
ب

وس___وسری اونےش ےن وھتڑا 

  یھب وہش ںیم آای

 

وسےتچ وہےئ اانپ رس اجھکای اس ڑلی  وت اٹیب ایگ اکم ےس ___یلع ےن دل ںیم

  ے آوسنں اےس اےنت ربے ہکنں ےتگل ےھت
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ااھچ مت اہیں وس اجؤ ڈیب رپ کیھٹ ےہ ابرہ وسےن ی رضورت ںیہن یلع  ے 

 ےنہک رپ اس ےن اابثت ںیم رس الہای

 

اس ی کھجھج ےتھجمس وہےئ یلع ےن الٹئ اوف رک دی وت ور یھب آرام ےس ےب  

 رکف وہ رک ٹیل یئگ

 

زریب___یلع ےن زریے بل ھکم درھاای ___ ہی وت رفنکم اھت  ے اب 

اس ک ص وک ےنیج اک قح ںیہن اھت سب اکی ابر ںیم کیھٹ وہ اجؤں دنب 

آوھکنں ےس یلع ےن دل ںیم وساچ اور اکی رظن اےنپ اسھت وسےئ وہےئ ووجد رپ 

 ڈاھیل وج  یری دنین وس یکچ یھت

 

*****************  
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اشن  ے ٹیگ اپ ںیم ارلس  ے رھگ  ے ابرہ ڑھکا دورسے دن ور 

 اھت

 

ہی دےنی  ے دعب رپی ی زادیگ ںیم وکسن آ اجےئ اگ" ضیفتسم ےن اکی 

 رظن اہھت ںیم وموجد ںو اسی یب وک داھکی اور رھگ ی لیب اجب دی

 

ھچک دری دعب یہ ےندجر ےن دروازا وھکال اسےنم وموجد ک ص وک دھکی رک ےندجر  ے ہنم  ے 

ڑگبے زاوےی  

 

ارلس ےہ رھگ رپ____اس  ے ھچک وبےنل ےس ےلہپ یہ اشن ےن رسسی اترث 

 ے اسھت اہک اس وعرت اک رہچر دےتھکی یہ اےس رھپ ےس ہصغ آای اھت  س 

 ےن رپی رپ اہھت ااھٹای اھت
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ںیہن ےہ___اانت وبل رک ےندجر ٹیگ دنب رکےن یگل بج اشن ےن اہھت ےس 

 ٹیگ وک دنب وہےن ےس رواک

 

 آسف ایگ اھت ور واہں ںیہن ےہ اور ا ےھ ولعمم ےہ اس وتق ںیم اس  ے

 ور رھگ رپ یہ ےہ ےندجر وک تخس رظن ےس دےتھکی وہےئ ور اادر دالخ وہ اکچ اھت

 

ارے اہکں رھگ ںیم ےسھگ ےلچ اج رےہ وہ؟؟ ےندجر دلجی ےس اس  ے 

 ےھچیپ آیئ اشن وک اہھت اگلےن ی یطلغ ور ںیہن رک  یتک یھت

 

اشن ی زیت آوازںی وپرے رھگ ںیم وگجن یئگ ارلس وج ارلس ارلس____

اےنپ رمکے ںیم اھٹیب اکی  ے دعب اکی رگیسٹی  ی راہ اھت اشن ی 

 آواز  ن رک شیط ںیم ابرہ آای
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 س  ے  ےی وت اہیں آای ےہ ور اب اہیں ںیہن ےہ ____اشن ھچک وباتل 

 اس ےس ےلہپ ارلس ےن رقتًابی ےتخیچ وہےئ اہک

 

_اشن ی رگتف ںو اسی یب رپ تخس وہیئاہیں ںیہن ےہ__  

 

اہں ںیہن ےہ اہیں ور ___وت وج اس ےس روز روز ےنلم آات اھت ںیمہ بس اتپ گل 

 ایگ اس آوارا وک مہ اس رھگ ےس اکنل ےکچ ںیہ ےندجر ےن اقحرت ےس اہک

 

ح ا  وٹاٹ وہا اگل اس ےن آےن ںیم دری رکدی
 
لہ

 اہکں___بک___اشن وک اانپ 

 

 ور دبرکدار اہکں ےہ ںیم وت اےس وےسی یھب الطق دے اکچ ارلس ہی وت ےھجت اتپ وہاگ

 ےن ےصغ اور رفنت ےس اہک اس ی آںیھکن دنین ی رسیخ ےس الل وہ ریہ یھت
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ایک_____اشن وک اگل اس ےن طلغ انس ےہ اےسی ےسیک ور ولگ اکی وصعمم 

  ے اسھت ہی بس رک ےتکس

 

ر رک  ے زدیبر وک آواز دیآیٹن اہکں ےہ آیٹن____اشن ےن ان ولوگں وک اونگ  

 

اس ڑلی ی ےب ایحیئ اس ی ےنں وک یھب اھک یئگ اب ےندجر  ے ےجہل ںیم 

 رفنت اور اوسفس اھت وج یھب اھت اےس اینپ دوتس یسیج نہب زعزی یھت

 

اشن وک اانپ رس وھگاتم وہا وسحمس وہا اانت بس وہ ایگ اھت اور ور ااجنن 

اھتم ایل اھت اس ےن اانپ رس اےنپ اہوھتں ںیم  

 

 ور وبظمط اسحب اک ےنکل آج اےنپ وحاس وھک راہ اھت
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ہی بس ھککٹ یہک اور رکھک ایھب لکن ریمے رھگ ےس ارلس  ے داکھ دےنی ےس 

 ور وہش ںیم آای

 

اس ےن آےگ ڑبھ رک ارلس اک رگابین ڑکا" اس ی آںیھکن الل اراگرا وہ یئگ ور اےنپ 

 ٹسیب روپ ںیم آاکچ اھت

 

ایک ایک اس  ے اسھت___ اشن ےن اس  ے رگابین ڑک اہکں ےہ ور وبل 

  ے زور ےس اچنیھک  س ےس اس ی رشٹ ٹھپ یئگ

 

ھجم ےس ایک وپھچ راہ ےہ ریتے  ےی وت اس ےن بس ایک وت ریتے اپس یہ 

اجےئ یگ ںیم اےس رات وک یہ رھگ ےس اکنل اکچ وہں___ ارلس اس ےس اانپ 

 رگابین ڑھچوا رک ےھچیپ وہا
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ے اگل اہاہاہ___ارلس اور ےندجر وک اس  اہاہاہ____اشن

ل

سی
 

ہ

ے اگل ےب احتہش 

ل

سی
 

ہ

اکی دم 

  ے اپلگ وہےن اک امگن وہا

 

اوسفس ےب دح اوسفس ____اشن ےن ارلس وک دےتھکی وہےئ ابچ ابچ رک 

 اہک

 

وت ےن اےنپ اہوھتں ےس اینپ اور اس ی زادیگ ربابد رک دی ریتا کش اس وصعمم وک ےل 

ے رک اس رپ اانپ وبٹ ےنر رک اےس وتڑ دایڈواب اشن ےن ور ںو اسی یب
 

  ےچین یھ

 

ا ےھ اوسفس وہ راہ ےہ ھجت رپ ریتی ےنں رپ اور اہمترے وپرے رھگ رپ اشن ےن 

 اوسفس ےس یفن ںیم رس الہای
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ڈرو اس دن ےس  س دن ںیہمت اتپ ےگل اگ ور وصعمم یھت  اف دل اور اپی دانم 

اورپ ےس اھجیتکن  اشی وک  ےصغ  یسک ی اسزش اک اکشر وہ یئگ اشن ےن ای رظن

 ےس داھکی

 

مت ولگ اس اقلب ںیہن وہ  ے ںیہمت ںیم وکیئ افصیئ شیپ رکوں ارلس وک 

 ایلگن داھکی رک ور رھگ ےس اتلکن الچ ایگ

 

ارلس ےن اس ی ھٹیپ وک ےصغ ےس داھکی اور رمکے ںیم اج رک رمکے اک 

  دروازا زور ےس دنب ایک

 

اسپ دنب ایک ان  ے  ےی اانت یہ تہب ےندجر ےن رس کٹھج رک ٹیگ و 

 اھت ور آتف اہیں ےس اج اکچ اھت
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 اشی ےن اےنپ دل رپ اہھت رھک رک وخد وک ھکرلم ایک رکش چب یئگ اشن  ے ھچک یھب اتبےئ 

  ریغ اہیں ےس اجےن رپ اس ےن رکش اک اسسن ایل

 

 رپ ور ہی ابت ےسیک وھبل یئگ  ے اکی اپی ذات ےہ  س ےس ھچک یھب اپھچ وہا

 ںیہن ےہ وج ااسنن وک داین ںیم یہ اس  ے ربے امعل ی زسا دے داتی ےہ

 

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

 

رجف ی امنز ڑپھ رک ور ڑھکی ںیم ڑھکا وہا آہتسہ آہتسہ وسرج ولطع وہ راہ اھت 

اس ی رظنںی وسرج رپ یہ یھت ڑچںوں ی اہچہچٹہ اس  ے اکونں ںیم ڑپ ریہ 

 وھجاکن ڑھکی ےس اادر آرک اس ےس رکٹا راہ اھت یھت رہ وھتڑی دری دعب ڈنھٹی وہا اک

اس ےن ابمل اسسن ےل رک اینپ آںیھکن دنب ی آوھکنں  ے اسےنم اکی یہ 

 رہچر آای
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 ____رپی

 

اس ےن ٹھج ےس واسپ آںیھکن وھکل یل اس ےن اہکں اہکں ںیہن ڈوھڈنا 

 رپی وک رپ ور اےس یہک ںیہن  یل

 

ی اک انڈیسکٹن وہا اھت ور ڑلی زادر سب اکی ربی ربخ  یل  ے ایس رات اکی ڑل

  ےہ ای ںیہن ہی یسک وک ںیہن اتپ رپ ضیفتسم اک دل ہہک راہ اھت ور زادر ےہ

 

دنپر دن زگر ےئگ ےھت رپ رپی ی التش اس ےن اب کت اجری ی وہیئ یھت ور 

 اچر  ے یھب اےس وھبل ںیہن اپ راہ اھت

 

__اس ےن ےبینیچ ےس اےنپ اہکں وہیگ __یسیک وہیگ__ یسک طلغ اہوھتں ںیم _

ابولں ںیم اایلگنں ریھپی دنپر دن ےس ور ایس آگ ںیم لج راہ اھت ڈںویٹ 
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 ے العور وج وتق اتلم اس ںیم ور رپی وج ڈوھڈنات دنین اس ی آوھکنں ےس 

  وکوسں دور یھت

 

___ وفن ی لیب رپ اس اک لسلست وٹاٹ اس ےن ومڑ  ے اکی رظن اےنپ  ے  
 

ے   ب
 

ب

  وج ڈیب ی اسڈئ لبیٹ رپ ڑپا واربئ نشی رک راہ اھتومابل وک داھکی

 

 ولیہ___اس ےن یلع اک ھکم دھکی رک ےب زاری ےس وفن اڈنیٹ ایک

 

اہکں ےہ وت ںیم بج ےس ےھجت اچر ابر اکل رک الچ وہں وفن ںیم ےس یلع ی 

 الھجنھجیئ وہیئ آواز ارھبی

 

  وہےئ اہکںیم رھگ رپ یہ وہں امنز ڑپھ راہ اھت ضیفتسم ےن اانپ رس ےتکٹھج
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اپلگ آدیم اٹمئ دھکی وکن ےس اٹمئ ی امنز ڑپھ راہ ےہ وسرج بک اک ولطع وہ اکچ حبص  ے 

است جب رےہ ںیہ یلع ی ےصغ رھبی آواز رپ اس ےن اسےنم اینپ یڑھی 

 ںیم اٹمئ داھکی وایعق حبص  ے است جب ےکچ ےھت

 

گ ےہ

ل

ی

 

می
؟؟اب یڑھی ایک دھکی راہ ےہ وھبل ایگ اھٹ ےجب رضوری    

 

او اہں ریمے زنہ ںیم اھت ںیم سب لکن راہ وہں اےسی گل راہ اھت یلع وک 

بس رظن آراہ وہ___ وت ایک آج واسپ وجانئ رکے اگ؟؟ یلع ی آواز ےتنس یہ اےس 

 اید آای ور ےلھچپ دنپرر دن ےس ڈیب رٹسی رپ اھت اس  ےی اب ور اکیف رتہب اھت

 

رضور آؤ اگ وت دلجی ےس رڈیی وہاج اہں ہی گنٹیم رضوری ےہ اےس اڈنیٹ رکےن 

ا ےھ اتپ اھت اب کت ونجم انب اھٹیب وہاگ اور وتق اک یھب وہش ںیہن وہاگ 

ے وہےئ وفن ٹک رک  ے ڈیب رپ اکنیھپ اور اےنپ 

ی

ت
 
چ

ل

ےٹ  ھی
ب

یلع ی ابت رپ اس ےن داتن 

 ںوافینرم  ےی وارشوم ی رطف ڑبھ ایگ
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************* 

 

؟؟ زوای ےن اانپ ہنم دورسی رطف ا ےھ آپ اہیں ہکنں ےل رک آےئ ںیہ

رکےت وہےئ اہک اس ی آوھکنں ںیم اور ےجہل ںیم اےنپ ابپ  ے  ےی رصف 

 رفنت یھت

 

اٹیب ںیم اہمترا ابپ وہ__ اربار اقحل دقم دقم ےتلچ وہےئ اس  ے اپس 

آےئ رپ زوای ےن اکی رظن یھب اںیہن دانھکی وگارا ںیہن ایک ارگ ور اےنھٹ  ے اقلب 

  اہیں ےس یلچ اجیتوہیت وت بک ی

 

ںیم اجاتن وہں ںیہمت ھجم ےس اکشایت ںیہ رپ اس وتق ںیم کٹھب 

ایگ اھت یسک ی ابوتں ںیم آایگ اھت رپ نیقی رکو ںیم ےن زدیبر اور ںیہمت رہ 
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ہگج التش رکےن ی وکشش ی ےہ رپ زدیبر ںیہمت ےل رک ایسی یئگ  ے ا ےھ دوابرا 

 یھبک ںیہن  یل

 

ز ےس وایعق ھکدم رظن آرےہ ےھت رپ زوای  ے دل اور دےنغ ںیم اےنپ ابپ اربار اقحل اینپ آوا

  ے  ےی اس وتق رصف اور رصف رفنت یھت

 

اٹیب اکی ابر ھجم ےس ابت رک ول اوہنں ےن زوای  ے رس رپ اہھت راھک اےنت اسولں 

ںیم یلہپ ابر اےنپ ابپ اک سمل وسحمس رک ے اس ی آںیھکن من وہیئ رپ اےس 

 اید آیئ ےسیک اور ینتک لکشم ےس اس ی امم ےن اینپ زادیگ زگاری یھت اینپ امم ی ںیفیلکت

 اس ےن ےکٹھج ےس اےنپ ابپ اک اہھت اےنپ رس ےس کٹھج دای

 

اینت اسولں دعب آیئ آپ وک ریمی اید؟ سیب اسل دعب آپ وک ولعمم وہا 

آپ ی وکیئ یٹیب یھب ےہ؟ سیب اسل ںیم ےن اور ریمی ےنں ےن ےسیک زگارے 

وک زرا اس یھب اادازا ےہ؟ آپ ےن ریمی ےنں وک اس انگر ی زسا دی وج آپ 

  اوہنں ےن ایک یہ ںیہن
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ایک آپ وک ںیہن اتپ یٹیب ایک ےہ االسم ںیم یٹیب وک ایک رہبت دای ایگ ےہ زوای 

ےن ےصغ ےس اےنپ ابپ وک داھکی وج اب اس  ے اپس رس اکھج رک ھ ےکچ 

 ےھت

 

اہلل ہیلع وملس ےن رفےنای ےہ وعرت  ے  ےی  امہرے ایپری یبن رکمی یلص  

تہب ابمری ےہ ارگ اس ی یلہپ اوالد یٹیب وہں اور آپ ےن اس 

 ابمری  ے دبےل ریمی ےنں وک الطق دے دی زوای ی آواز ںیم درد اھت

 

امہرے ایپری یبن ےن اہک ویٹیبں وک ربا ھک وہک ھک یہ اس ک ص وک ربا وہک وج یٹیب اک ابپ ےہ 

 یھب ویٹیبں اک ابپ وہں اور آپ ےن اینپ یہ یٹیب وک اکی رظن ہکنں  ے ںیم

 دانھکی وگارا ںیہن ایک زوای  ے ےجہل ںیم وٹےٹ اکچن ی وچنب یھت
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آپ وک اتپ ےہ بج ڑلی دیپا وہیت ےہ وت اہّٰلل اپی ایک رفےنات ےہ؟؟ اس 

ےن آوھکنں ںیم وکشر  ےی اےنپ ابپ ی رطف داھکی وج من آوھکنں ےس اےس یہ 

ھکی رےہ ےھتد  

 

اہّٰلل رفےنات ےہ اے ڑلی وت زنیم رپ ارت ریتے ابپ ی ںیم دمد رکوں اگ وخد اہّٰلل 

 ےن ہی ابت یہک ےہ اور آپ ےن ایس یٹیب وک رکھٹا دای زوای  ے آوسنں اگل اتر رگ رےہ ےھت

 

 بج اہّٰلل وخش وہات ےہ اس وتق زنیم رپ یٹیب دیپا رکات ےہ

 یٹیب رتمح اک دروازا ےہ

 ششخب اک ذرہعی ےہ

منہج ی ڈاھل ےہ یٹیب اور آپ ےن ایس یٹیب وک اانپےن ےس ااکنر رک دای؟؟ زوای ےن ےب 

یسب ےس رظنںی اکھج یل ور اچر رک یھب اےنپ ابپ ےس رفنت ںیہن رک اپ ریہ یھت ےسیج 

ح ا  یھب من وہ راہ اھت
 
لہ

 ےسیج اس اک اادر اک ہصغ مک وہ راہ اھت وےسی وےسی اس اک 

 



340 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 اعمف رکدو ںیم ںیہمت اپچن اسولں ےس ڈوھڈن راہ وہں رپ اہمترا ا ےھ ھچک یٹیب ا ےھ

ےنیہم ےلہپ یہ اتپ اگل ہی بس وصتریںی دھکی ریہ وہ ھک ہی بس ایھب ی ںیہ ںیم 

ںیہمت واسپ الھک اچاتہ اھت رپ زدیبر اک اسانم ےسیک رکوں اگ  ہو وسچ راہ اھت ان ی 

ح ا  یھب من اھت
 
لہ

 آوھکنں  ے اسھت 

 

آپ وک اتپ ےہ ںیم ےن انس اھت  ے ابپ اور یٹیب ںیم اکی زیچ   

رتشمہک وہیت ےہ  ے دوونں وک اینپ ڑگای ےس تہب ایپر وہات ےہ رپ اپاپ آپ ےن اینپ ڑگای وک 

  ولوگں  ے رمح و رکم رپ وھچڑ دای

 

زوای  ے ہنم ےس اپاپ اک ظفل  ن رک ور اےس اےنپ ےنیس ےس اگل ےکچ ےھت ان ی یھب آوھکنں 

 آوسنں رگےن ےگل اوالد  ے  ےی وت ور یھب وپری زادیگ ڑت ے ےھت ور اگل ابت یھت  ے ےس

اںیہن ہی ابت دری ےس ھجمس آیئ ہشیمہ ںیمہ یسک ی دقر اےس وھکےن  ے دعب یہ 

 ہکنں وہیت ےہ اس ی زادیگ ںیم ہکنں ںیہن وہیت
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وہات ںیم ہشیمہ اٹیب اچاتہ اھت رپ ںیم ہی وھبل ایگ اھت  ے اٹیب تمعن  

ےہ اور وتمعنں اک ںیمہ اسحب دانی ےہ بج  ے ایٹیبں رتمح وہیت ںیہ اور 

رتمح اک وکیئ اسحب ںیہن وہات زوای اک رہچر اہھت ںیم ےل رک اوہنں ےن اس  ے 

 ےنےھت رپ ایپر ایک

 

زوای ےن اس ابر اےنپ ابپ اک اہھت ںیہن اکٹھج ور یھب اس ےب رمح داین  ے دےکھ 

اس ےن اہھت ڑباھ رک اےنپ اپاپ ی آںیھکن  اف ی  اھک اھک رک کھت یئگ یھت

 اربار اقحل  ے رہچے رپ یکلہ ےس رکسماٹہ آیئ

 

بج ریمی اگڑی ےس اہمترا انڈیسکٹنی وہا مت وخن ںیم تل تپ ریمے 

آوھکنں  ے اسےنم یھت ںیم ڈر ایگ اھت یہک ںیم ےن مت ےس اعمیف ےنےنگن ںیم 

اب ںیم اپاپ ظفل ےسیک ونس اگ اوہنں ےن  دری وت ںیہن رک دی___ ںیم ڈر ایگ اھت  ے

 من آواز  ے اسھت اہک
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رہ یٹیب اک ابپ ابداشر ںیہن وہات رپ رہ یٹیب اےنپ ابپ  ے  ےی زہشادی وہیت ےہ اور 

اب ریمی زہشادی وک ںیم وکیئ فیلکت ںیہن وہےن دوں اگ اوہنں ےن رھپ 

ایگ اس ےن من ےس اس  ے ےنےھت رپ ایپر ایک زوای  ے اادر کت اانیمطن ارت 

 آوھکنں  ے اسھت اابثت ںیم رس الہای

 

مت دلج کیھٹ وہ اجؤ یگ ایھب آرام رکو کیھٹ ےہ ور اس اک اگل اپھتپھت رک اھٹ ڑھکے  

  وہےئ

 

ان  ے اجےن  ے دعب ور اب کت اسےنم وموجد اینپ وصتریںی دھکی ریہ یھت  اکی 

تق یل یئگ وصتری ںیم ور ارلس  ے اسھت یھت اس رات اپریٹ ںیم اجےت و

 وصتری یھب یھت

 

و رگات اس ےس ےلہپ یہ ور اےس اینپ آھکن ےس رڑگ رک  اف رک یکچ  ُ

ل

زوای ی آھکن ےس آٹ

  یھت
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اکی ھک رحمم  ے  ےی ریمی آھکن ںیم یھبک آوسنں ںیہن آےئ ےگ یھبک ںیہن 

اس ےن واسپ ٹیل رک زور ےس اینپ آںیھکن دنب ی ور ارلس ی ایدوں ےس دور 

  تہب دوررانہ اچیتہ یھت

 

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

  

 ےہ اب ریتی؟ ضیفتسم ےن اینپ رکیس ےس کیٹ اگلےت وہےئ اہک ایھب 

ی

ےپ عت
طت 
یسیک 

 ور دوونں گنٹیم متخ رک  ے ابرہ آےئ ےھت

 

 اک؟ یلع ےن اس رپ زنط ایک اور رکیس 

ی

ےپ عت
طت 
دلجی ایخل ںیہن آایگ ریمی 

 وپےنھچ

ی

ےپ عت
طت 
 رک ھ ایگ ور اکی ابر یھب یلع ی 

 
ج

ل

ےٹ ھی

ک

اس  ے رھگ ںیہن آای اھت  

 اکشتی رکین وت یتنب یھت
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ایر سب اٹمئ ںیہن الم اکی اکم ںیم اگل وہا اھت اس وہج ےس رکچ ںیہن اگل اکس 

 وفن وت ےھجت رکات اھت ھک ضیفتسم ےن وھتڑے آرام ےس اہک

 

اہں تہب رکشہی دنپرر دن ںیم آپ ےن اانپ یتمیق اٹمئ اکنل رک دو ابر ا ےھ اکل  

ح ا  اب یھب زنطہی اھت ی یلع اک
 
لہ

 

 

 وت ایک ڑلہکنں ی رطح زنط رپ زنط رک راہ ےہ ااسنن نب اج ضیفتسم ےن اےس وھگرا

 

ور  یل؟؟____یلع ی ابت رپ اس ےن اےنپ وہٹن چنیھب  ےی دل ںیم یہک ہ لکہ اس 

 درد وہا

 

وت رکف ںیہن رک لم اجےئ یگ___ اس  ے رہچے  ے اترثات ےس یلع وک 

اھتاانپ وجاب لم ایگ   
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ا ےھ اکی ابت ھجمس ںیہن آیت ضیفتسم ےن اانپ اہھت وہوٹنں رپ رھک رک رپ وسچ 

 رظنوں ےس اسےنم داھکی یلع ی وساہیل رظنںی ضیفتسم رپ یھت

 

رمد وک اہّٰلل ےن وعرت رپ احمک انبای ےہ اس  ےی ات ہک ور اس ی افحتظ 

 ااسحس دے رکے اس اک ایخل رےھک اےس رہ ربی رظن ےس دور رےھک اےس ظفحت اک

ےکس ھکہک اس  ےی  ے وعرت رپ مکح الچےئ اس رپ اہھت ااھٹےئ وخد وک اس اک 

ےنکل ھجمس ےھٹیب وعرت ااسنن یہ وہیت ےہ اجونر ںیہن ےسج ایلگن  ے ااشرے 

  ےس الچای اجےئ

 

ور وت کیھٹ ےہ رپ ہی بس وت ا ےھ ہکنں اتب راہ ےہ؟؟ ںیم وت وعرت ذات ی 

س ی ہی ابت رکےن اک  دصق ھجمس تہب زعت رکات وہں یلع وک ا

 ںیم ںیہن آای

 



346 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

رمد وک رصف اکی ابت اید ریتی ےہ  ے اس  ے وقحق تہب ںیہ اور وعرت 

اک اکم ےہ اس  ے وقحق وپرا رکھک ور ہی ہکنں وھبل اجات ےہ ہک ھچک وقحق وعرت یھب 

 ریتھک ےہ

 

ضیفتسم ےن وبےتل وبےتل یلع ی رطف داھکی ےسیج اانپ وجاب اس  ے 

رپ التش رکےن ی وکشش رک راہ وہ رہچے  

 

ا ےھ ولعمم ےہ بج ںیم وھچاٹ اھت اس وتق ا ےھ ہی ابت ولعمم وہیئ  

یھت  ے امہرے یبن ےن رفےنای ےہ مت وعرت رپ قح رےتھک وہ اور ور مت رپ قح ریتھک ںیہ ور 

اہمترے بس وقحق وپرے رک ریہ ںیہ وت مت ان ی اسری ذہم دارایں وپری رکو ان  ے 

رنیم ےس شیپ آؤ ہکن  ور امتری رشاتک دار )اپرنٹ(اور ےب ولث اسھت 

  دختم زگار ریتہ ںیہ

   

یلع وک آج یھب اےنپ ومولی  ابح ی ابںیت اید یھت وج ارثک ور افرغ اواقت 

 ںیم اتبےت ےھت
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اہں رپ رمد ہی ابت وھبل ایگ اور اوسفس ی ابت وت ہی ےہ وج رمد ہشیمہ 

ولظمم اور زمکور ےہ ویہ رمد فلتخم رطوقیں ہی اظرہ رکات ےہ ہک وعرت 

ےس ملظ رکےن ی وکشش رکات ےہ وعرت وک اگیل دانی اور زینہ اذتی اچنہپھک وت اانپ 

قح اتھجمس ےہ وبےتل وبےتل ضیفتسم ی آواز زیت وہ یئگ لبیٹ رپ زور ےس اہھت ےنر رک ور اھٹ 

 ڑھکا وہا اس ی آںیھکن وہل رگن وہ ریہ یھت

 

ںیہن ےہ  ے آپ ی وہج ےس یسک ی آوھکنں ںیم آوسنں آںیئ ای رمدایگن ہی  

اس ی ذتلیل وہ ہکلب آپ وک دھکی رک وعرت وک ظفحت اک ااسحس وہ اس  ے 

 رہچے رپ وکسن آےئ رپ ور____ضیفتسم ی آوھکنں ےس اراگرے لکن رےہ ےھت

 

  وکن؟___یلع ےن ھک یھجمس ےس ےس داھکی
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 ہابر رک  ے اچ ی زادیگ اور وکسن ی ادیم ےسیک ور اےس فیلکت اچنہپ رک اس ی زادیگ

رھک اتکس ےہ اہّٰلل ےس؟؟ ضیفتسم ےن دورسی رطف ہنم رک ایل اس ےس 

 ہی بس ربداتش رکھک لکشم وہ راہ اھت

 

وت رپاشین ںیہن وہ بس کیھٹ وہ اجےئ اگ ___یلع وک اب ھجمس آای ور ہی  

 بس ابںیت ہکنں وبل راہ اھت

 

_____ںیہن اب اس ی رضورت ںیہن ےہ ور ارلس اک کش دلج یہ دور

اس الکئ ںیہن ےہ  ے اےس وکیئ افصیئ شیپ ی اجےئ  یلع ی ابت ضیفتسم 

 ےن چیب ںیم یہ اکٹ دی

 

اور وےسی یھب ور___اےس___الطق دے اکچ___وبےتل وہےئ اس ےن طبض ےس اےنپ 

بل ےچنیھب اس ےن یلع وک سب ہی اتبای اھت  ے رپی یہک یلچ یئگ لم ںیہن 

 ریہ آج ور اےس بس اتب راہ اھت
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ںیم ےن انتج وساچ اھت ور اس ےس یھب زایدر ایٹھگ الکن وایعق اےس وکیئ افصیئ دےنی ی 

رضورت ںیہن ےہ ہکلب  س دن اس  ے اسےنم اچسیئ آےئ یگ اس دن اس 

 ے اپس وساےئ اتھچپوے  ے ھچک ںیہن ےچب اگ یلع ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت 

 راھک

 

وھڈن ںیل ےگ وت رکف ںیہن رک یلع ےس ضیفتسم ی احتل دیھکی مہ لم رک اےس ڈ

ںیہن اج ریہ یھت ور اجاتن اھت ضیفتسم اکی وبضمط اسحب اک ےنکل ےہ 

اس  ےی اب کت اےنپ وہش ےس اکم ےل راہ ےہ ارگ وکیئ اعم ااسنن وہات بک 

  اک وٹٹ  ے رھکب اجات

 

 اس ےس ضیفتسم ےن اابثت ںیم رس الہای ایھب یلع وکیئ وجاب داتی

 ےلہپ اس  ے  ربم رپ اکی اکل آیئ
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او ااھچ ڈسٹی رگٹی ____ ولچ کیھٹ ےہ یلع ےن وبل رک وفن راھک وت ضیفتسم 

 وساہیل رظنوں ےس اےس یہ دھکی راہ اھت

 

اےنپ زراےئ ےس ولعمم وہا ےہ اربار اقحل وک اس ی یٹیب لم یئگ ےہ اس اک بلطم مہ 

ے رپ وخیش  اف داھکییئ اےنپ نشیم  ے اور رقبی آےئگ یلع  ے رہچ

 دے ریہ یھت

 

ںیہن__اب ریما ہی ارادر ںیہن ےہ مہ اےس ڑکےن  ے  ےی اکی ڑلی اک 

 اامعتسل رکے ہی کیھٹ ںیہن ضیفتسم ےن اس ی ابت ےس یفن ی

 

وت رھپ مہ اس کت ےسیک ےچنہپ ےگ؟؟ وکیئ یھب وبثت ااسی ںیہن ےہ امہرے اپس 

رظن آراہ اھت س ےس مہ اےس ڑک ےکس یلع ویفنکژ   
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ریمے اپس دورسا وصنمہب ےہ ہی دھکی ضیفتسم ےن بیج ںیم اہھت 

 ڈاھل رک وکیئ رپہچ اکنال

 

 ہی ایک ےہ؟؟___یلع ےن اےس اہھت ںیم ےل  ے وھکال

 

ہی اربار اقحل  ے رھگ اک ہشقن ےہ اور مہ لک رات اس  ے رھگ اجںیئ ےگ اور 

ںیہ ضیفتسم ی ابت رپ یلع ی واہں ًانیقی تہب ےس وبثت امہرا ااظتنر رک رےہ 

 آوھکنں ںیم کمچ آیئ

 

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

دنپرر دن ےس ور رھگ ںیم یہ دیقم یھت رپ اےس اہیں وکسن لم راہ اھت اہیں 

اےس ہی وخف ںیہن اھت  ے یھبک یھب وکیئ یھب آرک اےس اےنپ اسھت ےل اجےئ اگ 

یھت اہیں اےس اینپ زعت اک ڈر ںیہن اھت اہیں ور وکسن ےس ریتہ  
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اس  ے اپاپ اس ےس ینتک تبحم رکےت ےھت آج ےس اکی اسل ےلہپ اس ی 

زادیگ ینتک فلتخم یھت ینتک وخوصبرت یھت ور اور اس  ے اپاپ اونےش وس ے ےس کیٹ اگل رک 

 اےنپ ےنیض وک وسےنچ یگل

 

اپاپ!!!! اپاپ آپ تہب تہب تہب اےھچ وہ داین  ے ٹسیب ٹسیب اپاپ اہھت ںیم 

اھتےم ور الھچ ریہ یھت اس ی وخیش اک وکیئ اکیھٹھک ںیہن اھت  ے اس  ے اپاپ ومابل وفن 

 ےن اےس وین ومابل ال رک دای اھت

 

اپاپ آپ وک اتپ ےہ آپ داین  ے بس ےس ایپرے اپاپ وہ ور اجٹاقحل  ے ےلگ 

  ںیم ابںیہن ڈاھےل الڈ ےس وبیل

 

ڈاالیئگ یھب   ی اہں بج یھب ںیم وکیئ یھب زیچ آپ وک ال ے داتی وہں ہی

اتنس وہں اجٹاقحل ےن اینپ یسنہ داب رک اینپ یٹیب ےس اہک وج اس وتق رصف رتسر 

 اسل ی یھت



353 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

اہں وت آپ ریمے اپاپ ریمی امم ریمی نہب اھبیئ بس آپ یہ وہ اپاپ اس 

 ےن اجٹاقحل  ے اگل وچےم

 

اونےش ی امم اک دس اسل ےلہپ امیبری ےس ااقتنل وہ ایگ اھت اےسی ںیم 

  ےن اےس اےلیک یہ اپال اھتاجٹاقحل

 

اونےش  ے تہب ابر وپےنھچ رپ  ے اس  ے ڑبے اپاپ  ے ور ولگ ہکنں ںیہن اجےت 

 اجٹاقحل اےس وکیئ اخ  وجاب ںیہن دےتی رہ ابر اس ی ابت اٹل دےتی

 

اربار اقحل ےس اگل وہےن  ے دعب ور اہیں آےئگ ےھت االسآمابد اہیں رپ ور اینپ وھچیٹ 

وخش ےھت اجٹاقحل ےن یھبک ےھچیپ ومڑ رک واسپ ںیہن داھکی  ےس داین ںیم تہب

 ہکنں  ے اںیہن ولعمم اھت ان اک اھبیئ طلغ اکومں ںیم ڑپ ایگ ےہ
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اپاپ ولچ ھک آرکسئمی اھکےن ںیلچ ور ان اک اہھت ڑک رک ےنچنھک یگل اجٹاقحل اینپ ےنیض ی ایدوں  

 ےس ابرہ آےئ

 

اجھک کیھٹ ںیہن رپ اونےش ارے اٹیب رات  ے دس جب رےہ ںیہ اس وتق 

  ے آےگ ور ےسیک ھک ےنےتن ھچک دری ںیم یہ ان ی اگڑی ڑسوکں رپ دوڑ ریہ یھت

 

آرکسئمی اھک رک ور ولگ ایھب اگڑی ںیم آرک یہ ےھٹیب ےھت بج ان ی اگڑی رپ ہلمح وہا 

 اپاپ____اپاپ

 

 ور ڑل ے زربدیتس اونےش وک ےتٹیسھگ وہےئ ےل رک اج رےہ ےھت

 

ان ولوگں وک داکھ دے رک اینپ یٹیب وک دلجی ےس اگڑی ںیم اھٹیب رک اگڑی اجٹاقحل ےن 

 الی ی اور ابرہ ان ےس اےلیک اقمہلب رکےن ےگل
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اونےش ےن اکےنپن اہوھتں ےس وپسیل وک اکل ی اور ڑھکی ےس ابرہ دھکی ریہ یھت اہجں اس 

  ے اپاپ ان دو ڑلوکں ےس اےلیک ڑل رےہ ےھت

 

لکن یئگ بج ان ںیم ےس اکی ڑل ے ےن اجٹاقحل  ے ٹیپ  اپاپ!!!!!!! زوای ی خیچ

 ںیم اچوک ےنری ور ولگ اب اگڑی ی رطف ڑبےھ

 

  اونےش اک روا روا اہّٰلل ےس داع ےنگن راہ اھت

 

اکی دم ےنوحل ںیم وپسیل ی اگڑی ی آواز وگیجن ور ولگ دلجی ےس اینپ اگڑی ی 

 رطف اھبےگ

 

س یئگاونےش اگڑی ےس لکن رک اےنپ اپاپ  ے اپ  
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اپاپ___اپاپ آپ وک ھچک ںیہن وہاگ اپاپ وپسیل ی دمد ےس اجٹاقحل وک اہلٹیپس ےل  ے یئگ 

اس وتق ور رصف رتسر اسل ی یھت اےسی ںیم ایک رکے ایک ںیہن اےس 

 ھجمس ںیہن آراہ اھت

 

 ڑبے اپاپ____اس  ے زنہ ںیم اکی دم آای اس  ے ڑبے اپاپ ںیہ

 

اپاپ اک  ربم اکنال اور اںیہن روےت روےت بس اس ےن اپاپ  ے وفن ںیم ےس ڑبے 

 اتبےن یگل

 

 دو ےٹنھگ ںیم اربار اقحل اس  ے اپس ےھت رپ اجٹاقحل اس داین ےس اجےکچ ےھت

 

 اربار اقحل ےس اینپ یجیتھب ی احتل دیھکی ںیہن یئگ وج اپولگں ی رطح خیچ ریہ یھت

 



357 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ل پچ  اجٹ اقحل وک اخی  ے رپسد رک  ے ور اےس اےنپ اسھت ےل ےئگ
ب لک
وج 

 وہیئگ یھت

 

ور ڑل ے اےس ےل اجےن آےئ ےھت رپ اس  ے اپاپ وک اس ےس نیھچ رک ےل ےئگ ہی 

 ابت اےس وکسن یہ ںیہن  ےنی دے ریہ یھت

 

وتق اک اکم اھت زگرھک ور زگرات ایگ ھچ ےنیہم ےس ور پچ یھت زایدر ابت ھک رکیت اربار اقحل 

 دن دعب یہ ان دوونں ڑلوکں ی ومت ی ےن ان ڑلوکں اک ایک ایک اھت اتپ ںیہن رپ ھچک

 ربخ اابخر ںیم آیئ یھت

 

اربار اقحل  ے رھگ زریب آدنفی اک آھک اجھک اگل راتہ اھت ور ایشنمت وریغر 

 ںیم اس اک ہصح دار اھت
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بج اس ےن اونےش وک داھکی وت اس ی آوھکنں ںیم وحس یھت رپ ےسیج ایپر ےس 

وک اگل ور اس ی یٹیب ےہ اس  ےی ور اچر  اربار اقحل اےس  رٹی رکات اس ےس زریب

  رک یھب اونےش  ے اسھت ھچک طلغ رک  ے اانپ اکم رخاب ںیہن رکھک اچاتہ اھت

 

رپ الص گنج وت اس دن رشوع وہیئ بج اربار اقحل ےن اہک ور اب ہی اکم 

اور ںیہن رک ےتکس وپری زادیگ ور اوالد  ے  ےی رتےس ںیہ اب ریمے اپس اونےش ی 

ں ںیہ اشدی اہّٰلل ےن اںیہن وتقیف دے دی یھتزدیمارای  

 

رپ زریب ہی ابت ےتنس یہ ےتہ ےس اڑھک ایگ اےسی ےسیک چیب ںیم مت وھچڑ ےتکس 

 اےنت اسولں ےس مہ اکم رک رےہ ںیہ

 

اربار اقحل ےن رہ زیچ زریب آدنفی وک دے دی اےنپ اپس سب ہی رھگ اور 

 اکی آسف وج ان اک رپلنس زبسن اھت ور راھک
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 ابت یھب زریب وک یسک وطر مضہ ںیہن وہیئ ارباراقحل وک ولگ اجےتن ےھت رپ ہی

اچنہپےتن ےھت اس ےن ہشیمہ ےھچیپ ےس اکم ایک اھت آےگ ہشیمہ ارباراقحل وک راھک 

  رھپ ور ہی ابت ےسیک مضہ رک اتیل  ے اب وج یھب اکم وہ اس اک ھکم زریب رپ آےئ

 

 ایک رکےت ےھت ایک ںیہن اےس اونےش وک اہیں آےئ اکی اسل وہ ایگ ڑبے اپاپ

اس بس ی ربخ کت ںیہن یھت رپ اےس زریب اک اہیں آھک ااھچ ںیہن اتگل 

 اھت  س ی آوھکنں ےس وحس  یتکپ یھت

 

اکی ابر رھگ رپ ہلمح وہا اربار اقحل وک اگل اس اک وکیئ دنمش وہاگ وج اونےش وک واہں ےس 

 ھا ل ایل اور ےل اجھک اچاتہ اھت اوہنں ےن وفراً ےس دےنغ اامعتس

مٹ
س

ل رک  ے بس 

 اونےش چب یئگ

 

ھچک دن ںیم بس ھکرلم وہا ور واسپ ںووینریٹس اجےن یگل اب ور ااھٹرر 

اسل ی ڑلی یھت رپ اس  ے رہچے رپ رہ وتق ادایس ریتہ یھت اےنپ اپاپ وک ور ںیہن وھبل 

 اپ ریہ یھت
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 ااچکن ھچک ولوگں ےن اےس اگڑی ںیم ڈاھال اور اےنپ اسھت ےل ےئگ

 

  اےس وہش آای وت ور زریب آدنفی  ے اسےنم یھت وج اےس رسات ریپ وھگر راہ اھت

 

 اونےش ےن دلجی ےس اانپ ڈوہٹپ ڈوھڈنھک اچاہ وج اس  ے اپس اھت یہ ںیہن

 

 زریب ی رظنںی دھکی رک اےس وخف اور آوسنں اکی اسھت آےئ

 

 ارباراقحل وک اکی ابر وت چب یئگ رپ ابر ابر ںیہن ےچب یگ ریتی زعت نیھچ رک ںیم

 قبس اھکسؤ اگ اہاہاہ اس ےن اونےش وک رس ات ریپ وھگرےت وہےئ اہک
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ور تمہ رک  ے زنیم ےس ایھٹ اور دروازے ی رطف اھبیتگ اس ےس ےلہپ ور 

 ےھچیپ ےس اس  ے ابل ڑک اکچ اھت

 

اہکں اجےئ یگ اےنپ ابپ  ے اپس ور  س ی وہج ےس وت اہیں ےہ ارگ 

ےل آؤ اگ اشدی ےھجت اتپ ںیہن ور ریما ااھچ دوتس اجےئ یگ ںیم ےھجت واسپ 

 ےہ رھپ وت ھجم ےس ےسیک ےچب یگ

 

زریب ی ابت رپ اس ی آوھکنں ےس آوسنں رگےن ےگل ور اےنپ ڑبے اپاپ وک زایدر اجیتن 

ںیہن یھت ھک یہ ان ی اعدت ےس وافق یھت رپ ہی آدیم واہں آات اھت ہی ابت 

اکےنپن اگلیھب اےس اتپ یھت وخف ےس اس اک مسج   

 

 اٹچی___اکی ڑپھت ےس ور ےچین رگی وہوٹنں ےس اس  ے وخن ےنلکن اگل
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ریما ااظتنر رکھک وسٹئ اہرٹ ںیم آؤں اگ اکی اکل  ے اےت یہ ور واہں ےس الچ 

 ایگ ور ونھٹگں ںیم ہنم اپھچےئ روےن یگل

 

اےس واہں ےھٹیب ےٹیب رات وہ یئگ یھت ور اےس رمکے ںیم دنب ےیک اتپ ںیہن اہک 

الچ ایگ اھت اےس وخف آراہ اھت  ے ور بج واسپ آےئ اگ وت اس ی 

 ____زعت

 

رپ اہّٰلل ےن اس ی داع  ن یل اور واہں ضیفتسم اور یلع ےن رڈی ےنری یلع اک اسھت اپ 

 رک ور ارگ وخش ںیہن یھت وت یھب اادر ےس نئمطم یھت

 

ایھٹایک وہا بس کیھٹ ےہ ھک یلع ی آواز رپ ور اکی دم ڑہڑبا رک    

 

اہں__اہں__بس کیھٹ ےہ اونےش دلجی ےس وس ے ےس اھٹ  ے ڑھکی وہیئگ 

 یلع  ے اسےنم ور رہ وتق رظنںی اکھج رک ریتھک یھت
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ل اپس راک اور ایلگن ےس 
ب لک
رھپ مت رو ہکنں ریہ وہ یلع دقم دقم اتلچ وہا اس  ے 

 اس ی آوھکنں ی رطف ااشرر ایک

 

ل رپ راھک اہجں وایعق آوسنں ےھت اشدی ور اےنپ اونےش ےن دلجی ےس اانپ اہھت اےنپ اگ

ےنیض ںیم اس دقر وھک یئگ یھت  ے اےس ملع یہ ھک وہ اکس  ے اس ی آوھکنں ےس 

 آوسنں رگ رےہ ںیہ

 

 ی___ھچک ںیہن اونےش ےن آوسنں  اف رک  ے ےچین رظنںی اکھج رک وجاب دای ان 

 ے دل  دنپرر دونں ںیم اس ےن یلع اک تہب ایخل راھک اھت اور یلع

 ڑبھ یئگ یھت

 

ےکپ  ی
سی
 ںیم اس  ے  ےی تہب ر

 

ھچک دری یلع اس ی یکھج رظنںی داتھکی راہ رھپ اس ی وھتڑی اینپ ایلگن ےس اورپ ی 

  س ےس اونےش وک رہچر اس ی آوھکنں  ے اسےنم آایگ___ایک وہا ا ےھ اتبو
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اس ےن اکی رظن یلع وک داھکی رھپ واسپ رظنںی اکھج یل یلع اک اانت 

آھک اےس ڈرٹسب رک راہ اھت اس  ے اگل رسخ وہےن ےگل اپس  

 

ح ا  تہب رنم اھت آج یلہپ ابر یلع اس 
 
لہ

اتبؤ یلع ےن رھپ ےس وپاھچ اس 

 ےس اےنت ایپر ےس ابت رک راہ اھت اونےش ی آںیھکن رھپ ےس ےنگیھب یگل

 

 ور__اپاپ__ی__اید__آریہ ___ اونےش ےن اکےتپن وہوٹنں ےس اہک اےسی گل راہ اھت ور

یلع  ے اسےنم روھک ںیہن اچیتہ رپ اس  ے آوسنں اس اک اسھت ںیہن دے 

  رےہ ےھت

 

ور یھت یھب وھچیٹ رصف ااھٹرر اسل ی اور اینت یس ک ر ںیم ور اانت ھچک ربداتش رک 

 یکچ یھت
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یلع ےن اکی دم اےس اپس رک  ے اےنپ ےنیس ےس اگل ایل اور ایپر ےس اس  ے 

  ابولں ںیم اہھت ریھپےن اگل

 

 اےنپ اک اہسرا اپےت یہ اونےش  ںوں ی رطح روےن یگل اس ےن یلع ی رمک یسک

 ںیم اہھت ڈاھل رک اےس اےسی گہ ایک ےسیج ور یھب اےس یہک وھچڑ رک ھک الچ اجےئ

 

یلع ےن اکی ظفل ںیہن اہک اشدی ور اچاتہ اھت اس  ے دل اک اسرا ابغر رو 

اایلگنں الچ راہ اھت  رک لکن اجےئ ور سب آرام ےس اس  ے ابولں ںیم اینپ

 احال  اس اک روھک یلع وک ااھچ ںیہن گل راہ اھت

 

رو رو رک بج ور کھت یئگ وت اےس کجھج ےن آ ریھگا ور دلجی ےس ےھچیپ وہیئ ااکس 

رس زمدی کھج ایگ ور یلع  ے اس دقر اپس یھت  ے اےس اےنپ اادر ےس 

ر ےس آیت یھتور وخوبشں آریہ یھت وج اےس یلع ی وموجدیگ ںیم اس  ے ااد  
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  یلع ےن اس اک اہھت ڑک رک اےس وس ے رپ اھٹیبای اور نچک ےس اپین ےل رک آای

  ریغ ھچک ےہک ور اس  ے وہوٹنں ےس الگس اگل اکچ اھت

 

اس ےن اپین  ی رک الگس لبیٹ رپ راھک یلع ی رظنںی اس  ے رہچے ےس 

ژ رک ریہ یھتاکی ٹنم  ے  ےی یھب ںیہن ٹہ ریہ یھت اور  ہو زیچ اونےش وک ویفنک  

 

بس کیھٹ وہ اجےئ اگ اب ںیم وہں اہمترے اسھت ںیہمت یسک ےس یھب   

 ڈرےن ی رضورت ںیہن ےہ یلع ےن اس  ے اہھت رپ اانپ اہھت راھک

 

اونےش اک رس وت ذمدی ےچین وہ ایگ اور اہھت اکےنپن ےگل اس ےن ضحم اابثت ںیم 

 رس الہای

 

س ی اور اس ےن یلع ےن اس  ے اہوھتں ی اپکپکٹہ  اف وسحم

 ونٹ ایک اھت بج یھب ور اونےش وک اہھت اگلات ور اکےنپن یتگل
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اس ی یکھج وہیئ رظنںی رسخ اگل اور رورو ہک وسیھج وہیئ آںیھکن یلع اک دل ےب 

ےنن رک ریہ یھت اس ےن اہھت ڑباھ رک اس  ے رہچے رپ وموجد ابل اس  ے اکن 

ےس دڑھےنک اگل یلع اک ہی روپ وت آج ور   ے ےھچیپ ےیک اونےش اک انن اس دل زور زور

 یلہپ ابر دھکی ریہ یھت

 

آپ__اھک___اھکھک انبؤ ےگ اونےش ےن دلجی ےس ڑگڑباےت وہےئ ااٹل ہلمج 

 وبل دای

 

ایک___یلع ےن ریحت ےس اےس داھکی___ایھب وت ور کھت رک آای اھت اب 

 ہی اھکھک انبھک
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ڑھکے وہےت وہےئ ریما___ریما بلطم___اھکھک اھکؤ ےگ اونےش ےن 

دلجی ےس اانپ ہلمج یہس ایک یلع ی رقتب ںیم اس اک دل زیت زیت 

 دڑھی راہ اھت اور اہوھتں ںیم رلزش اس دقر یھت  ے سب

 

ااھچ کیھٹ ےہ اھکھک رگم رکو ںیم جنیچ رک  ے آات وہں یلع ےن اس اک رگزی     

اادر الچ ایگھجمس رک اےنپ وہوٹنں رپ آےن وایل رکسماٹہ وک رواک اور اھٹ رک   

 

اس  ے اجےت یہ اونےش ےن رکش اک اسسن ایل اور وخد یھب نچک ی رطف 

 ڑبھ یئگ

 

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

 

اس  ے ابر ابر انم رکےن رپ یھب اعہشئ اےس اےنپ اسھت ےل آیئ یھت" اب ور 

ازیار یس اشگنپ ےنل وک دھکی ریہ یھت اہیں آےت یہ اعہشئ ڈیمم وت اینپ آ ی  ے 



369 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

رصموف وہ یئگ یھت اور اس اک دل رک راہ اھت اعہشئ اک اسھت اشگنپ ںیم 

 رس وھپڑ دے" وج اےس اہیں ڑیھب ںیم ےل آیئ یھت

 

سب رک دو اعہشئ اب ولچ یھب ایر" اھبیئ وک اتپ گل ایگ ھک ںیم اہلٹس 

 "ےس ابرہ یلکن وہں وت ور ا ےھ تہب ڈاےٹن ںیگ

 

ں آ ی؟ اس ےن اہھت الہ رک اینپ آ ی ایر مہ اےلیک وت ںیہن ںیہ امہرے اسھت آ ی یھب وت ںیہ" ہکن

  وک اینپ رطف وتمہج ایک

 

اہں دنچا"سب وھتڑی دری ا ےھ ھچک زیچںی ینیل ںیہ رھپ مہ ےتلچ ںیہ اہلٹس،آ ی ی 

ابت رپ اس ےن ضحم اابثت ںیم رس الہ رک اعہشئ وک وھگرا  س ی 

 "وہج ےس ور اہیں سھپ یئگ یھت

 

وت اس ےن اعہشئ  ے ےھچیپ ےس ابل ےتچنیھک ڑچلی ںیہک ی ___آ ی وھتڑی آےگ یئگ  "  
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 زم ی یچب ںیم اہمتری ڈہایں وتڑ دوں یگ اعہشئ ےن اےس وھگرا

وھبول ںیہن اٹیب ریمے ایھب ےن ا ےھ رکاےٹن اھکسےئ ںیہ"ںیم دو ٹنم ںیم 

رز رشن اگیبڑ  یتک وہں زم ےن اکی ادا ےس اانپ عونصی اکرل ڑھکا رک  ے 

ن

ش
ہ 

اہمترا 

 اہک

 

 زرم اخن اعہشئ ےن اہھت ااھٹ رک اہک اور دلجی اہں اہں آ

ل

ں

ئ

 یےی
ےمی
چ ٹ

یئ ڑبی رکاےٹن 

 ےس اےس وچیٹن رھب  ے آ ی  ے ےھچیپ اھبیگ

 

ے  دوڑ اگلیئ اب ہی احل اھت آ ی وک ویہ وھچڑ 

 

اعشئ!!!!! زرم ےن اس  ے ت

رک زرم اعہشئ  ے ےھچیپ اھبگ ریہ یھت وج داکن ےس لکن رک ابرہ ی رطف 

 اھبیگ
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دوونں اےنپ ےنپچب ےس ابرہ ںیہن آیئ یھت  ہو وہج یھت ہک ان دوونں اک  ہو ایھب کت ور 

احل اھت اعہشئ اور زرم دوونں یلہپ امجتع ےس اسھت ڑپھ ریہ یھت ایھب 

دوونں ی ک ر یھب رصف وسال اسل ی یھت  س ی وہج ےس ور ھک ےنوحل دیتھکی ھک ھچک اور 

اتکس آ ی ےن اتفس ےس رگدن الہیئ ان اک ھچک ںیہن وہ  

 

اعہشئ دلجی ےس ےچین اجےن وایل ارٹکیلی ڑیسویھں ی رطف ڑبیھ 

چیب ںیم ھچک ولگ آےئگ  س ی وہج ےس زرم ےن اےس وھگرا وج یتلچ وہیئ 

 ڑیسیھ رپ اےس زابن ڑچا ریہ یھت

 

ںیہمت وت ایھب ںیم اتبیت ںوں زرم دلجی ےس ان ڑیسویھں ی رطف ڑبیھ 

آےن وایل ڑیسویھں ےس ےچین اجریہ یھت ایھب وج اورپ آریہ یھت اب زرم ڈیمم اورپ 

اس ےن آدیھ یہ ڑیسایھں لکشم ےس رکاس ی یھت  ے اکی ابمل وچڑا ووجد 

 اس  ے اسےنم آایگ
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ارے ٹہ اجؤ ا ےھ ےچین اجھک ےہ" زم ےن اقملب وک وھگرا بج  ے ور ریحت 

 ےس اس وھچیٹ ڑلی وک دھکی راہ اھت

اورپ اج ریہ ںیہ"وج آپ ان ےس ےچین ڑگای آپ وک دھکی ںیہن راہ ہی ڑیسایھں 

 اجھک اچیتہ وہ

 

ںیہ!!!!!ڑگایں ےسک اہک؟؟ زرم ےن ریحت اور ےصغ ےس اےس داھکی" اب 

ڑیسایھں اورپ چنہپ یکچ یھت زرم ڈیمم وج لکشم ےس آدیھ ڑیسایھں ےچین ارتی 

 یھت واسپ اورپ چنہپ یئگ

 

وہےئ اہک وج واٹئ رلک مت وھچیٹ یس وہ اس  ےی ںیم ےن اہک" زنی ےن اےس وھگرےت 

 ی رفاق ںیم رڈی رلک اک ااکسف ابادےھ تہب وھچیٹ اور وصعمم گل ریہ یھت
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ا ےھ ڑگای سب ریمے اھبیئ وبےتل ںیہ" ےھجمس" اب وٹہ اہیں ےس اہمتری 

وہج ےس ںیم واسپ اورپ آیئگ زرم ےن اےس وھگرا ارگ ور اس ےس ک ر ںیم 

 ڑبا ھک وہات وت ایھب زما اھکچیت اےس

 

ڈیمم ںیم وھچیٹ ھجمس  ے ایپر ےس ابت رک راہ وت مت اس اک ھکاجزئ افدئر  اوو

 ااھٹ ریہ وہ زنی ےن اس وھچیٹ اٹپہک وک آںیھکن داھکییئ

 

  اینپ ان وھچیٹ وھچیٹ آوھکنں ےس اےس وھگرھک وج ڈر اجےئ زم یسک ےس ںیہن ڈریت"ےھجمس

 

اےس وھگرا اہں اس ی ایک___وھچیٹ آںیھکن"زنی ےن اینپ آوھکنں رپ اہھت راھک رھپ 

ہ دای اجےئ

ل

عی

ی

ن
 آںیھکن وھتڑی وھچیٹ یھت رپ اینت ںیہن  ے اس اک 
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اہں وھچیٹ آوھکنں واال دنبر" زم ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک اور دلجی ےس ےچین اجےن 

وایل ڑیسویھں ی رطف اھبیگ زنی داتن چنیھب رک رر ایگ وار بلطم وکیئ اھت وج 

 زدی وک یھب اپت اتکس اھت

 

وھچیٹ ڑچلی وک وت ںیم دعب ںیم دوھکیں اگ ایھب ہی زنی اہکں رم ایگ اس 

بج ےس ڈوھڈن راہ وہں اپچن ٹنم اک وبل رک اورپ آای اھت اب اتپ ںیہن اہکں ایگ 

 زنی ےن ےچین اجیت وہیئ زم وک داھکی اور آےگ ڑبھ ایگ

 

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

 

ل اخومش یھت اہّٰلل ی
ب لک
راض  ے  ےی ور اےنپ اپاپ  دو دن ےس ور وہش ںیم وت یھت" رپ 

وک یھب اعمف رک یکچ یھت"وےسی یھب زدیبر ےن اس ےس اہک اھت اٹیب ہی 

داین تہب ےب رمح ےہ ارگ ا ےھ ھچک وہ اجےئ اور اہمترا ابپ ںیہمت واسپ 

 " ےنی آےئ وت ان  ے اسھت یلچ اجھک
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 وھچڑ  ے رپ اس وتق زدیبر ی ابت رپ ور ان ےس ھکراہ وہ یئگ یھت" ور اےسی ےسیک اےس

 یلچ اجیت"رپ آج زدیبر ی یہک وہیئ ابت ھب وہ یئگ یھت

 

اس ےن آںیھکن دنب رک  ے اینپ امم وک وساچ ینتک ںیفیلکت ربداتش ی یھت اوہنں 

 ےن وپری زادیگ اور ایہن وفیلکتں ںیم ور اےس االیک وھچڑ رک یلچ یئگ

 

ےچنیھب اس  ے آوسنں ارگ اس رات ںیم اپاپ وک ںیہن یتلم وت___زوای ےن اےنپ بل 

 ےن اس  ے اگولں وک وگھب دای

 

اٹیب مت کیھٹ وت وہ آن اس  ے اپس آیئ"ان ی آواز رپ زوای ےن من آوھکنں ےس اںیہن 

 داھکی
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اٹیب رو ہکنں ریہ وہ؟؟ ور اب تقفش ےس اس  ے رس رپ اہھت رھک ریہ یھت"آن اربار 

یھب اےھچ ےس اجیتن یھت  ہو اقحل  ے اہیں اکیف اسولں ےس المزہم یھت اور زدیبر وک 

ےف ںیم اںیہن یھب دھک وہات اھت قلت

ی

ن
 "وہج یھت  ے اس یچب ی 

 

آن ایک اپاپ اور امم بج اکی اسھت رےتی ےھت وت ایک ور وخش ےھت؟؟زوای ےن ان اک 

 اہھت ڑک رک اےنپ اپس اھٹیبای ور اس ی امم ی ک ر ی یھت وت ور اںیہن آن یہ یتہک یھت

 

 " دیتی وہ ےچب وج زگر ایگ ور لک اھت مت آج ںیم وخش روہہکنں وخد وک فیلکت

 

اتبؤ ھک آن___زوای ی آںیھکن من یھت رپ اس ی آوھکنں ںیم بس ےننس اک اایتشق 

اھت رہ ےچب ی رطح ور یھب اچیتہ یھت اس ی اکی یلمیف وہ  س ںیم اس 

 ___ ے اپاپ امم اور ور
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 رپ ی یھت رپ ور اےس اےھچ ےس تاھبےت اہں ےچب اشدی وت اربار اھبیئ ےن ابپ  ے ےنہک

  ر نہب ی 
ے
ےھت رھپ اشدی  ے ھچک اسل بج اوالد ںیہن وہیئ وت اربار اھبیئ اور زی

 "ڑلاایئں وہےن یگل

 

ایک اوالد ھک وہےن ںیم بس یطلغ وعرت ی وہیت ےہ؟؟زوای اینپ دںوار رپ یگل 

اھتوصتریوں وک دےتھکی وہےئ وبل ریہ یھت رپ اس اک وسال آن ےس   

 

ںیہن ےچب" رپ ہی اعمرشر ہشیمہ وعرت وک یہ وصقروار رہھٹاات ےہ کشیب 

اس بس ںیم اہّٰلل ی تحلصم اشلم وہیت ےہ آن ےن ایپر ےس اس  ے 

 رہچے رپ اہھت ریھپا

 

؟؟آن ایک وعرت وہھک اانت ڑبا دھک ےہ     

 وج ویبی ےہ وت الغم یھجمس اجیت ےہ

  اجات ےہےنں وہ وت اس اک رہ اکم رکھک رفہ اھجمس 
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اور یٹیب وہ وت ولوگں  ے ہنم نب اجےت ںیہ ہکن  اںیہن اٹیب اچےیہ وہات ےہ زوای ی 

 آںیھکن من وہیئ

 

ی"وعرت "ےنں"  ے روپ ںیم ےہ وت تنج ےہ
 
چ

 ھک ریمی ں

 وعرت "یٹیب" ے روپ ںیم ےہ وت رتمح ےہ 

۔وعرت "نہب "  ے روپ ںیم ےہ وت تبحم ی رتہبنی اثمل ےہ  

  روپ ںیم وت آ ےک رھگ ی رو ق ےہوعرت "ویبی" ے 

دخا ےن "وعرت"اک اقمم الضف راھک  ہو وہج ےی ہک "ےنں"  ے ریپوں ےلت  

 تنج ےہ

 وعرت اک رہ روپ اثمیل ےہ 

 

داین ںیم اےھچ اور ربے ولگ وموجد ںیہ زادیگ ںیم اےسی تہب ےس دھک آےت ںیہ  

یچب دلج یہ  بج ںیمہ ربص ےس اکم انیل وہات ےہ ہی ویتق آزےنشئ ےہ ریمی
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دور وہ اجےئ یگ زوای ےن ان ی ابت اک وکیئ وجاب دےنی ی ہگج ڈیب ی تشپ ےس 

 کیٹ اگل ایل

 

اٹیب ںیم ووض رکوا دوں امنز ڑپھ ول امنز وت یسک احل ںیم اعمف ںیہن" آن 

ی ابت رپ اس ےن آںیھکن وھکل رک اںیہن داھکی رپ اس ی آوھکنں ںیم وکشا 

ںیہن اھت" اس ےن وت ہشیمہ امنزںی ڑپیھ وخد وک رپدے اھت" وج آن ےس اپھچ وہا 

ںیم راھک رہ ور اکم ایک وج اہّٰلل وک دنسپ ےہ رھپ اس  ے اسھت یہ ہی بس 

؟ہکنں وہا " 

 

ےچب ریمی ابت دایھن ےس ونس" اطیشن ی زادیگ اک رصف اکی یہ  دصق 

  ..ےہ اوالد آدم وک رمگار رکھک

،راہ ےہاور ور اس  دصق ںیم رس وتڑ وکںیشش رک    

 ...اور یھبک تمہ ںیہن اہرات یھبک ےھچیپ ںیہن اتٹہ

،وت مہ یھب ہکنں ھک اینپ زادیگ اک اکی یہ  دصق انب ںیل   
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 *"رب_ی_ااطتع، ایکس_راض_احلص_رکھک"*

 ...رہ احل ںیم، رہ دور ںیم، رہ ہگج رپ، رہ رہ اکم ںیم 

، وخد ےس ڑلھک ےہ اور اس  دصق وک وپرا رکےن  ے ےئل ںیمہ یھب تمہ ںیہن اہرین

،اطیشن ےس ڑلھک ےہ   

اچےہ ےسیج یھب احالت وہں اچےہ ینتج یھب الکشمت وہں، اچےہ داین 

 ..وھچڑین ڑپے، اچےہ اہنت وہھک ڑپے بت یھب اس  دصق وک وپرا رک  ے رانہ ےہ

،زعم رکںی، تمہ رکںی، رب رکمی ی دمد امہرے اسھت ےہ   

 

یت ےہ ےچب" ان ی ابت رپ زوای ی اہّٰلل  ے رہ اکم ںیم وکیئ تحلصم اشلم وہ

آںیھکن من وہیئگ یہس اہک آن ےن ور اےنپ دھک ںیم ےسیک وھبل یئگ  ے زدیبر ےن 

ہشیمہ اس وک اھکسای اھت  ے دھک ںیم ربص رکو وکشا ںیہن رکو" ور وج رکات ےہ 

  "رتہب رکات ےہ
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ری یچب ےن اینت آن ا ےھ ووض رکوا دںی اس ی ابت رپ آن رکسماےت وہےئ اھٹ یئگ اینت ایپ

 یس ک ر ںیم اےنت دھک دھکی  ےی آن وک اس  ے  ےی اوسفس وہا

 

آن  ے اجےن  ے دعب زوای ی رظن اسےنم یئگ اکی وصتری اس ی ںووینریٹس ی 

 یھت  س ںیم ور رس اکھجےئ اشن ےس ابت رک ریہ یھت

 

 اشن رس!!! اس  ے وبلں ےن دریھے ےس ہی ھکم ادا ایک

 

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

وار ایک اھکھک انبای ےہ اھبیھب آپ  ے اہھت ںیم وت اجدو ےہ__ایھب ور وار 

 رفشی وہرک آای اھت بج زنی ی آواز اس  ے اکونں ںیم ڑپی

 

مت دوونں اہیں ایک رک رےہ وہ؟؟ یلع ےن زنی وک وھگرےت وہےئ اہک وج رتبغ ےس 

 "اھکھک اھکےن ںیم نگم اھت ےسیج بس ےس امہ اکم  ہو وہ
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رھگ ےہ بج دل رکے اگ اس وتق آںیئ ےگ ہکنں زدی؟ زنی ےن  امہرے اھبیئ اک

 اینپ ابت وبل رک زدی وک داھکی  س ےن سب رس الہےن رپ اافتق ایک

 

آج ہی وطافن اخومش ےسیک ےہ" یلع اک دایھن بج زدی رپ ایگ وت ور وبےل 

 ریغ ںیہن رر اکس__زدی ےن ےنےھت رپ لب ڈاھےل اےس داھکی اور واسپ اھکھک 

 اھکےن اگل

 

ارے ایر اکی وھچیٹ یس ڑلی ےن آج اس وک یہس ی انس دی" ارگ وت واہں وہات ھک اس اک 

ہنم دھکی رک سنہ سنہ رک ٹیپ ںیم درد وہ اجات زنی ےن زمے ےس اہک 

  بج  ے زدی وک اس ی ابت ھکوگارا زگری
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ریتی وہج ےس وہا ےہ بس" ارگ وت اورپ ھک اجات وت ںیم یھب ریتے ےھچیپ ںیہن 

ر اس وھچیٹ ڑچلی ےس ریما اسانم ںیہن وہات" زدی ی داھایئں آات او

 رعوج رپ یھت

 

اھبیئ ںیم وت اےنپ اکم ےس ایگ اھت" ےھجت سک ےن اہک اھت وت ریمے ےھچیپ اورپ آ 

؟؟ زنی ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک ینعی دح یہ وہیئگ یئھب  ریغ ابت  ے ازلام اس 

وک بج  ے ان دوونں ی ثحب رپ اونےش   ے رس رپ__یلع یھبک زنی وک دےھکی یھبک زدی

  رکسما ریہ یھت

 

یلع ی رظن بج اونےش رپ یئگ وت اس ےن اےس وھگرا__اونےش ےن ےلہپ یلع وک 

داھکی رھپ اس ی وھگری دھکی رک ڑگڑبا یئگ" اتپ ںیہن ہکنں وھگر رےہ ےھت؟ ور دلجی ےس 

 نچک ںیم یلچ یئگ
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 ریمی وہیت ےہ زدی ےن ڑچےت اہں اہں ریتی یھبک یطلغ وہیت یہ ںیہن ےہ ہشیمہ

وہےئ اہک__یلع ےن یفن ںیم رس الہای اور وخد یھب اھٹ رک نچک ںیم آ ایگ بج 

  ے ابرہ ور دوونں اینپ ثحب ںیم رصموف ےھت

 

اونےش السد ااھٹ رک ومڑےن یگل وت یلع وک اسےنم وھگرےت وہےئ اپ رک ویفنکژ وہیئگ__ایک 

 اہک وت اونےش ےن ویفنکژ وہےت وہےئ وہا؟؟ یلع ےن ھچک دری کت بج ھچک ںیہن

 وپاھچ

 

یلع دقم دقم اتلچ وہا اس  ے اپس آای پلس رک دوونں رطف اہھت رےھک 

اس ی رظنںی اونےش  ے رہچے رپ یھت"" اس ی اینت زندیکی رپ اونےش ی رظنںی 

  "کھج یئگ اہھت ںیم وموجد السد ی ٹیلپ یھب اس  ے اہھت  ے اسھت اکےنپن یگل

 

ف ریما قح ےہ__ یلع ےن اس  ے رقبی وہرک اس  ے اکن مت رپ رص

 "ںیم رسوگیش ی اونےش اک دل یھب ےتپ ی رطح اکےنپن اگل
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مت یسک اور وک دھکی رک رکسماؤ ہی ا ےھ وظنمر ںیہن" اس ی رسوگیش ںیم یھب 

 وارگنن یھت اونےش ےن زور ےس آںیھکن چیم ی اابثت ںیم رس الہای

 

یئ ور اس ی اینت یس رقتب ںیہن ےہس اپیت یلع  ے رہچے رپ رکسماٹہ آ

یھت___اہیں وت ھچک ولوگں وک رکف یہ ںیہن ےہ ہک ان  ے رھگ امہمن ےھٹیب ںیہ زدی ی 

 آواز رہ یلع دلجی ےس دور وہا رھپ داتن چنیھب رک ابرہ داھکی

 

اونےش دلجی ےس السد ی ٹیلپ ےل رک ابرہ یئگ___امہمن ای زربدیتس  ے امہمن 

  دےتھکی وہےئ زنط ایک اور وخد یھب ھ ایگیلع ےن ان وک

اسیک ےب رموت آدیم ےہ وت مہ ریتے رھگ ےچنیھک ےلچ آےئ ریتی تبحم 

 ںیم اور وت ےہ ہک ںیمہ وپھچ یھب ںیہن راہ زنی ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک
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سب سب ریمی تبحم ںیم آ یہ ھک اجؤ مت ولگ" اےھچ ےس اجاتن وہں مت 

 ےہ اہمترے رحید ں دےتھکی وہےئ آریم ےن مت دوونں وک اکنل دوونں وک ہکلب ا ےھ وت اتگل

ے ےگل

ل

سی
 

ہ

ووں ی رطح 

 

ےت
ھی
 ابرہ رکا وہاگ" یلع ی ابت رہ ور ڈ

 

ےھجت اتپ یھب ےہ زدی ےن انتک ڑبا اکرھکہم ااجنم دای ےہ؟؟ اب  ے زنی ی ابت رپ 

؟؟یلع ےن اےس داھکی___ انتک ڑبا  

 

ے اگل اہاہاہ زدی ی یھب یسنہ اانت ڑبا___زنی ےن اہھت  ے ااشرے ےس 

ل

سی
 

ہ

اہک اور ہہقہق اگل رک 

 وھچٹ یئگ

 

 ااسنن ںیہن ونب ےگ مت دوونں یلع ےن اھکےن ےس اہھت روی رک اںیہن وھگرا

 

ااھچ ااھچ زماق رک راہ اھت الص ابت وت ہی ےہ  ے اس ےن اکی آدیم وک 

ی وہج نب اجات اور ڑکا ےہ وج ہک ارگ زدی  ے اہھت ھک اتگل وت تہب ےس ولوگں ی ومت 
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اس ےن اےنپ اجن رپ ۔لیھ رک اس آدیم وک ولوگں ی ڑیھب ےس دور ایک رکلن 

 ابح وت زدی  ے اکرھکےم ےس تہب وخش ںیہ اور اس رپ مہ ےن ومعق ےس 

افدئر ااھٹای اب امہری وپگنٹس یھب ایس رہش ںیم وہیئگ زنی ےن لیصفت ےس 

 اسری ابت اتبیئ

 

 وہےئ ابت  ن راہ اھت رپ ان ی آرخی ابت رپ یلع یھب رخف ےس زدی وک دےتھکی

 اس وک زور ےس اھکیسن آیئ

 

اپ__اپین اونےش ےن ربھگا رک دلجی ےس اپین اک الگس ااھٹ رک یلع  ے وہوٹنں ےس اگلای رپ 

 ور وھبل یئگ  ے دو نج یھب اہیں ےھٹیب ںیہ

 

ےھچیپ وہرک  اوو وہووو___زنی اور زدی ےن اکی اسھت اہک اونےش پنیھج یئگ دلجی ےس

 ڑھکی وہیئ__ یلع ےن اب اںیہن وھگرا
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بلطم مت ولگ اب اہیں،ایس رہش ںیم،یلع اک ہنم دھکی رک زدی اور زنی 

 ے اسھت اونےش ےن یھب اینپ یسنہ وک رواک اس وتق ور بس ےس زایدر ولظمم لکش 

 انب رک اھٹیب وہا اھت

 

وفن رک دانی زنی اب ریتے اھبیئ ایس رہش ںیم ںیہ وکیئ یھب اکم وہ سب اکی 

 ی ابت رپ یلع اانپ رس کٹھج رک رھپ ےس اھکھک اھکےن اگل

 

اھبیھب مہ آپ  ے  ےی ٹفگ الےئ ںیہ زدی ےن اےنپ اسھت ریھک اشرپ اونےش ی 

رطف ڑباھیئ یلع ےن اب زدی وک وھگرا بلطم دح یہ وہ یئگ ور ولگ اس 

 "ی ویبی وک ٹفگ دے رےہ ںیہ

 

ںیم مت دوونں  ے ےیک ٹفگ ےہ اہمتری وھگرےن ی رضورت ںیہن ےہ اس 

اشدی وت اےسی احالت ںیم وہیئ  ے مہ وکیئ ٹفگ یہ ںیہن دے ےکس اس  ےی 

آج مہ اہیں آےن ےس ےلہپ ےنل ےئگ ےھت زنی ی ابت رپ زدی وک اکی ابر رھپ ور وھچیٹ 
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ڑچلی اید آیئ  س ےس اس  ے ےنےھت رپ لب آےئ اب ارگ رھپ ےس اسانم وہا ھک 

ےئ اگور اےس زما اھکچ  

 

اونےش ےن یلع ی رطف داھکی اس  ے اابثت ںیم رس الہےن رپ ور 

 ٹفگ ےل رک اادر یلچ یئگ

 

ایر ضیفتسم وک یھب وفن رک  ے الب ےتیل ںیہ" زنی ےن اچےئ ےتیپ وہےئ وشمرر دای اس 

وتق ور ولگ الؤچن ںیم وموجد ےھت اور اونےش  ے اہھت ی اچےئ  ے زمے ےل 

 رےہ ےھت

 

ےئ رات ںیمہ اکی نشم رپ اجھک ےہ یلع اس وک وجاب دے رک ور لکشم یہ آ

 اچےئ ےنیپ اگل

 

  اوو واوو مہ یھب ںیلچ ےگ زدی وک وت ان بس اکومں ںیم ڑبا زما آات اھت
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مہ واہں زما رکےن ںیہن اج رےہ اور مت ولگ اس نشم ںیم اشلم 

ںیہن وہ سب ںیم اور ضیفتسم یہ اجںیئ ےگ یلع ےن آرام ےس اہک بج  ے 

  ےن اےس وھگرازدی

 

اب امہری یھب وپگنٹس اہیں ےہ وت مہ یھب اج ےتکس ںیہ اور ھجت ےس ااجزت 

ےنگن وکن راہ ےہ ںیم وخد ضیفتسم ےس ابت رک ولں اگ زدی ےن یھب ڈٹیھ نب رک 

 اےس داھکی

 

ےھجت وت ہی یھب ںیہن اتپ مہ اہکں اج رےہ، ہکنں اج رےہ، سب اسھت انلچ 

 ےہ، یلع ےن اس ی لکن ااتری
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وکن اہکں اج راہ ےہ ضیفتسم ی آواز رپ ان ونیتں ےن اےس داھکی وج کیلب ٹنیپ 

رپ کیلب رلک ی ٹکیج ےنہپ تہب ڈنہمس گل راہ اھت رپ اس ی آوھکنں ںیم 

 اکیف تخس اترث اھت

 

وت بک آای؟؟ یلع ڑھکا وہرک اس ےس الم__بج مت ولگ اینپ ثحب ںیم 

  رصموف ےھت

اھبیھب ےن وھکال مت بس ایک رہبے وہ  بج ےس ٹیگ اجب راہ وہں ایھب

 "ضیفتسم ےن داتن رپ داتن امج رک اںیہن ےصغ ےس داھکی

 

ااھچ ااھچ اہیں ھ وت" بج دوھکی ہصغ رکات راتہ ےہ زدی ےن اہھت ڑک رک اےس 

اےنپ اسھت یہ وس ے رپ اھٹیبای ضیفتسم ےن ےلہپ اےس داھکی رپ ےلگ گل رک 

 ابمرابکد دی
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گل ایگ"زدی ےن ہنم وھکےل اےس داھکی  س  ے بلطم ےھجت بس اتپ 

 اپس بس اافنرنشیم بس ےس ےلہپ یتچنہپ یھت

 

 ی اہں اور ںیم ےن ہی ڈاسڈئ ایک ےہ  ے رات وک مت دوونں یھب ریمے اور 

یلع  ے اسھت لچ رےہ وہ" ضیفتسم ی ابت رپ زدی ےن اینپ اکی آیئ ربو ااھٹ رک 

ال اترث اھتیلع وک داھکی اس ی آوھکنں ںیم اپتےن وا  

 

رپ ان ولوگں وک وت اس نشم  ے ابرے ںیم ھچک اتپ یہ ںیہن ےہ یلع ےن زدی وک 

 وھگرےت وہےئ ضیفتسم وک داھکی

 

وت ایک وہا اتپ گل اجےئ اگ اب  ے زنی ےن چیب ںیم دماتلخ ی ضیفتسم  ے 

اابثت ںیم رس الہےن رپ ھک اچےتہ وہےئ یھب یلع وک ےنانن ڑپا اب ور ولگ 

گ رک رےہ ےھترات وک ارب

ل

ی

ل

ی یے
ب ل
ار اقحل  ے رھگ ںیم اجےن ی   
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***************  

  

مت ےنل ںیم سک ےس ثحب رک ریہ یھت؟؟اس ی روم ٹیم اعہشئ ےن اس 

  ے رتسب رپ ےتھٹیب وہےئ اےس داھکی

  

ںیہمت ےسیک اتپ  ے ا ےھ آج وھچیٹ آوھکنں واال دنبر الم اھت زرم ےن اینپ آوھکنں وک 

 وھگےنای

 

یٹ آوھکنں واال دنبر ایر رشم رکو وھتڑی تہب اانت ڈنہمس اس اھت ںیم اہاہاہ وھچ

دھکی ریہ یھت ےچین ڑھکی وہیئ بج مت اس اچبرے وک گنت رک ریہ یھت" اعہشئ 

ے رپ اس ےن ہنم انبای

ل

سی
 

ہ

  ے 
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اہکں ےس ڈنہمس اگل ںیہمت ور دنبر اکی وت اس ی یطلغ اورپ ےس ا ےھ ڑگای 

ڑگای یتگل وہں زرم ی ابت رپ اعہشئ ےن وغر  وبل راہ اب اتبؤ ںیم اہکں ےس

 ےس اےس داھکی

 

ڈیلیھ ڈاھیل رکیت رپ اس ےن ےلگ ںیم ڈوہٹپ ایل وہا اھت اس  ے اگل 

رھبے رھبے ےھت دےنھکی واےل وک ور وایعق ہکنٹ اور ڑگای یہ یتگل وج اس وتق دو 

 وچایٹں انبےئ یھٹیب یھت

 

وھگرا___اہاہاہ ایر مت وت ویعق ڑگای یتگل ریما وت دل اب اےسی ایک وھگر ریہ ا ےھ؟؟ زم ےن اےس 

رکات اہمترے ہی وگل وگل اگل چنیھک ولں اعہشئ ےن اس  ے اگل ی رطف 

 اہھت ڑباھےئ  ے زم ےن اکی دم اس  ے اہھت کٹھج رک ےصغ ےس اےس داھکی

 

ینتک ابر اہک ےہ ریمے اگل ںیہن اچنیھک رکو ا ےھ ہصغ آات ےہ"  ی اہں زم ڈیمم  ے 

ل اےسی ےھت  ے وج داتھکی اس اک دل رکات اگل  ےنچنیھ اک اور زم وک اانت یہ اگل  ےنچنیھ رپ ہصغ آات اگ

 اھت
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ے ںیہن دو یگ اعہشئ ےن ہنم انبای 

ل

ت
 
ےچ
ھٹ
ک

  ںیم وت اہمتری دوتس وہں ایر ا ےھ یھب 

 

ے دوں زم ےن اےتھٹ وہےئ اہک اےنت دن ےس ور 

ل

ت
 
ےچ
ھٹ
ک

وت دوتس اک بلطم ہی وہات  ے اگل 

  ے اپس ںیہن یئگ یھت اب اےس ایھب ی تہب اید آریہ یھت رپ ھچک دن ںیم ایھب

 اس  ے رپیپ ااٹسرٹ وہےن واےل ےھت

 

ااھچ ہی وھچڑ ںیم ایک وسچ ریہ وہں رپیپز  ے دعب مہ وھگےنم ںیلچ ےگ 

 اعہشئ ی ابت رپ زرم ےن اےس وھگرا

 

ںیم  یل ںیہن رہزگ ںیہن ںیم وت ہی دن ایھب  ے اسھت زگاروں یگ اےنت دن ےس 

وہں ایھب ےس اب سب رپیپز متخ وہےت یہ ںیم رھگ ___ور وبل ریہ یھت 

 بج اس اک ومابل اجب
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ہی دوھکی ایھب ی اکل ںیم ےن اید ایک اور ان ی اکل آیئگ زم ی آوھکنں ںیم کمچ 

 آیئ اس ےن وفن ااھٹ رک اکن ےس اگلای

 

 ایھب آپ وک اتپ ےہ آج ھک اعشئ

اہں اہں ایھب ںیم کیھٹ وہں رپ واہں اکی دنبر الم ا ےھ ےنل ےل یئگ____

ا ےھ___وفن ااھٹےت یہ اس ی رٹپ رٹپ رشوع وہ یکچ یھت اعہشئ ےن یفن 

 ںیم رس الہای اور اینپ سکب ااھٹرک رےنھک یگل اےس اتپ اھت اب ایگ اکی اٹنھگ

 

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

 

 اور اانپ ایخل رانھک ںیم اکی اکم ےس اج راہ وہں یلع ےن کیلب ٹنیپ

کیلب ٹکیج نہپ  ے ابولں ںیم ربش ریھپا اونےش ےن اابثت ںیم 

 رس الہای وےسی یھب ور تہب مک وبیتل یھت
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یلع ےن نگ وریغر بیج ںیم ریھک اس وتق ور وپرے اکےل ابلس 

ںیم ولمث اھت ضیفتسم ےن اےس اہک اھت ور ایس ابلس ںیم اجںیئ ےگ 

ل ایتر اھت رپ اےس
ب لک
  اونےش ی یھب رکف وہ ریہ یھتاربار  ے رھگ" اب یلع 

 

آپ بک کت آںیئ ےگ اونےش ےن ےچین رظنںی ےیک وھتڑی لکشم ےس ہی وسال 

 ایک ہکن  رات  ے ابرر ےجب وت ور اج راہ اھت اب وایسپ اتپ ںیہن ےنتک ےجب وہ

 

مت رھگ الی رک  ے وس اجھک ا ےھ آےت آےت حبص وہ اجےئ یگ اور اس ٹیلف 

ل رکف ںیہن رکو یلع ےن اس ی رپاشیین وک ںیم رہ رطح ی ویکسریٹ 
ب لک
ےہ مت 

 اھبےتپن وہےئ آرام ےس اہک

 

اس  ے اابٹت ںیم رس الہےن رپ یلع دقم دقم اتلچ وہا اس  ے 

 اپس آای اس اک انن اس دل دڑھےنک اگل
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اتپ ںیہن یلع  ے اپس آےن ےس ور اکےنپن ہکنں یتگل یھت یلع ےن اس ی رمک رپ 

ےکٹھج ےس اےس وخد  ے زندکی ایک اونےش اک وت دل الھچ رک کلہ اہھت رھک رک اکی 

 ںیم آایگ اگل رسخ وہےن ےگل

 

اس ےن ےھچیپ وہھک اچاہ بج یلع ےن رھپ ےس اےس اےنپ اپس ایک "اانپ 

 ایخل رانھک" ور اس  ے اکن ںیم رسوگیش رک راہ اھت

 

ڑی اونےش وک ااسی اگل اس اک دل اس  ے اکن ںیم دڑھی راہ ےہ اس ی وھت

یھب اپکپکری یھت ور اہں وبانل اچیتہ یھت رپ اےسی گل راہ اھت اس ی زابن اس اک 

 اسھت ںیہن دے ریہ

 

روھک یگ ھک؟؟ ور اانپ رہچر اس  ے رقبی ےیک ریبمھگ آواز ںیم رسوگیش رک 

راہ اھت اس ڑلی ےن اس اک نیچ وکسن بس ےل ایل اھت دن اب دن ہی ڑلی 

  ے ااسی اتگل اھت ارگ ور دور وہیئ وت اس  ے دل ںیم اس رطح سب یکچ یھت

 اسسن ری اجےئ یگ
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یلع ےن ایپر ےس اس  ے اگولں وک وھچا " ور زور ےس آںیھکن چیم  ے اابثت 

 ںیم رس الہےن یگل یلع  ے رہچے رپ رکسماٹہ آیئ

 

اس ےن ےسیج یہ اینپ رگتف ڈیلیھ ی ور اس ےس دو دقم دور وہیئ اس ی وپرا 

ےن اکی رکسمایت رظن اس رپ ڈاھیل اور روم دنب رکات  مسج اکپن راہ اھت یلع

 وہا ابرہ الچ ایگ

 

ےلہپ اس ےن وپرا رھگ ڑھکایکں بس کیچ ی اب اےھچ ےس رھگ 

الی رک  ے ور ابرہ آایگ اونےش وک اید رک  ے اکی ابر رھپ اس  ے رہچے رپ 

 رکسماٹہ آیئگ

 

*************   
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 ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت یلع اب وت ریتی رمک ںیم درد ںیہن؟؟ زنی 

راھک اس وتق ور ولگ اگڑی ںیم وموجد ےھت ضیفتسم ڈراویئگن رک راہ اھت اور 

 زدی ربارب ںیم اھٹیب وہا اس اک دےنغ اھک راہ اھت بج  ے ور دوونں ےھچیپ وموجد ےھت

 

اربار اک رھگ اہیں ےس اکیف دور اھت اس  ےی آسپ ںیم ابت رکےت وہےئ ور 

ل اخومش اھت اب وت اس ےن ولگ اٹمئ اپس رک ر
ب لک
ےہ ےھت رپ ضیفتسم 

 وبانل اور یھب مک رک دای اھت

 

اتپ ںیہن اہکں یھت ور؟؟ کیھٹ یھت ای ںیہن؟؟ تہب ےس وسال رہ وتق اس  ے 

 دےنغ ںیم وھگم رےہ ےھت

 

اہں اب وت کیھٹ ےہ سب وھتڑا وزن وریغر ںیہن ااھٹ اتکس ابیق ےنلچ رھپےن 

ےس وجاب دایںیم کیھٹ وہں یلع ےن آرام   
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اھبیھب ےس دن رات دختم رکوا راہ ےہ اب یھب کیھٹ ںیہن وہاگ ایک"زدی 

ےن ےھچیپ ہنم ےیک ےتسنہ وہےئ اہک اس وتق زدی اور زنی یھب اکےل ابلس ںیم 

 ولمث ےھت ان وک اچہپانن تہب لکشم اھت وکن اس زدی ےہ وکن اس زنی

 

ںیہن وہیئ یلع ےن بس ےس زایدر اس وک اوسفس وہ راہ ےہ اس ی اشدی وج 

 داتن اکنےتل وہےئ زمے ےس اہک

 

اہاہاہ ھک اھبیئ ھک" دور ےس اھٹیم اتگل ےہ ہی ڑکوا ڈلو ایپرا" زدی ی ابت رپ زنی ےن 

 ہہقہق اگلای

 

اہاہاہ ایر ےھجت وت اتپ ےہ ور اشدی ےس انتک ڑچات ےہ زنی ےن یلع ی رطف دےتھکی 

 وہےئ اہک

 



402 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

___اکی ٹنم وت زنی ےہ ایک؟؟ اشدی ےس ور بک ڑچات ےہ اشدی ےس وت

یلع ےن ویفنکژن ےس اےس داھکی وج اس  ے اپس اھٹیب اھت ور بج ےس ھجمس 

  راہ اھت زدی اھٹیب ےہ اس  ے اپس

 

اہاہاہ یلع ی لکش دھکی رک دوونں ےن ہہقہق اگلای بج  ے ضیفتسم وت اتپ ںیہن نک 

 وسوچں ںیم مگ اھت  ے ان  ے ہہقہق اگلےن رپ اںیہن وھگرےن اگل

 

ایک وہا اھبیئ ہکنں وھگر راہ ےہ زدی ےن اےس دےتھکی وہےئ وھتڑے روب ےس اہک ور 

 ضیفتسم ےس ڈر اجےئ ہی ھکنکمم ےہ

 ہکنں اپولگں ی رطح سنہ رےہ وہ ضیفتسم  ے ےنہک رپ یلع ےن داتن اکنےل

 

ایر ان وک اچہپانن تہب لکشم ےہ یلع ےن ےب اچریگ ےس اہک"ضیفتسم ےن 

رھپ ان دوونں ونجں وک نج  ے رہچے رپ رکسماٹہ یھترمر ےس اےس داھکی   
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اس ںیم لکشم ایک ےہ؟؟ ہی زدی ےہ اور ریتے اپس زنی اھٹیب ےہ" 

ضیفتسم ےن اسےنم دےتھکی وہےئ آرام ےس اہک  س رپ ور ونیتں اےس ریحت 

 ےس دےنھکی ےگل

 

ت ےھجت ےسیک اتپ اتگل ےہ یلع ےن اےس دھکی رک اانپ وسال ایک ارگ اےس یھب ہی اب

ہ لح وہ 

ئ

سلی
م
ولعمم وہاجےئ  ے ضیفتسم وک ےسیک ولعمم وہات وت ااکس بس ےس ڑبا 

 اجےئ

 

ہی وھچڑو ا ےھ ہی اتبؤ  ے ان انجب  ے رہچے رپ ابرر ہکنں ےجب وہےئ ںیہ؟؟ 

 زنی ےن یلع ی ابت اکٹ رک ضیفتسم وک دےتھکی وہےئ اہک

 

 رےتہ ےھت زدی ےن چیب ےلہپ وکن اس ان اک ہنم کیھٹ اھت ےلہپ یھب اےسی یہ ابرر ےجب

 ںیم وبانل اانپ رفہ اھجمس ضیفتسم ےن اےس وھگرا
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یلع اخومش راہ اب ور ایک اتبات وج انجب ڑلہکنں ےس وکوسں دور اھبےتگ 

 ےھت اںیہن تبحم وہیئگ

 

ا ےھ وت تبحم اک رکچ اتگل ےہ ےھجت ایک اتگل ےہ زنی؟؟ ضیفتسم ی وھگری وک اونگر رک  ے 

 زدی ےن زمے ےس اہک

 

اپلگ ےہ ایک ضیفتسم اور تبحم دو اگل اگل زیچںی ںیہ زنی ےن اس  ے 

ابت ی یفن ی یئھب اےنت اسولں ےس اجاتن اھت ضیفتسم وک وت ہی ابت ےسیک ےنن 

 اتیل

 

ا ےھ وت اس ی لکش دھکی رک ااسی اتگل ےہ ےسیج وبحمہب وھچڑ یئگ وہ"زدی ےن ٹیس 

 ی تشپ ےس کیٹ اگل رک آر رھبی
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اریٹسگن رپ رگتف وبظمط وہیئ زماق زماق ںیم ور ضیفتسم وک ضیفتسم ی 

 ڑیھچ اھٹیب اھت

 

زدی اٹیب ایسی ابںیت ںیہن وبےتل  س ںیم داتن وٹےنٹ اک ڈر وہ" یلع ےن رمر ےس 

 ضیفتسم  ے رہچے  ے اترثات دےتھکی وہےئ زدی وک وٹاک

 

ڑی وک ںیم ےن ااسی ایک اہک ہک_____زدی اینپ ابت وپری رکات اس ےس ےلہپ اگ

ربکی اگل ور اکی ےکٹھج ےس ری ور بس آےگ ی رطف ےکھج رپ بس ےن یہ 

 ھا ل ایل

مٹ
س

 اےنپ آپ وک 

 

ایھب ریما رس ٹھپ اجات اےسی وکن ربکی اگلات ےہ زدی ےن اےس وھگرا وج ان 

 ونیتں وک اونگر رک  ے اگڑی ےس ارتا اور اںیہن یھب ابرہ آےن اک ااشرر دای
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ےگ اگڑی اسھت ےل اجےن اک رزق ںیہن ےل اہیں ےس اب مہ دیپل اجںیئ 

  ےتکس ضیفتسم ی ابت رپ ونیتں ےن اابثت ںیم رس الہای

   

ھچک دری ںیم ور اربار اقحل  ے رھگ  ے ےھچیپ ی رطف ےھت اکےل ےنکس ےس ان   

  اچروں ےن اانپ رہچر ڈاکھ

 

ضیفتسم ےن اہھت ےس ااشرر ایک یلع اور زنی وک  ے ور دورسی رطف ےس 

 
ی
 

چ

ے زدی وک ور اےنپ اسھت ےل ایگاجےئ 
ک

  

  اپپئ  ے ذرےعی رھپیت ےس ور ولگ اورپ ڑھچ رےہ ےھت

 

دایھن ےس" ضیفتسم وک اکی ڑھکی رظن آیئ ور اس  ے اادر وکدا اب ور زدی اک 

ل اادریھا اھت رپ اسےنم ڈیب رپ 
ب لک
اہھت ڑک رک اےس اورپ چنیھک راہ اھت رمکے ںیم 

ایسک وسےئ وہےئ ووجد اک ااسحس وہ  

 



407 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

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

 

آن اکی ےٹنھگ ےلہپ اےس ووض رکوا رک وسےن یلچ یئگ"امنز ڑپےنھ  ے دعب ھچک دری ور 

التوت رکیت ریہ رھپ اس ےن رقآن وچم رک راھک اور وسےن  ے رغہ ےس 

 انٹیل اچاہ

 

بج اس ےن اکی رظن اےنپ ریپوں وک داھکی وج دوونں یہ اےس وسحمس ںیہن 

یھب اھت ڈارٹک اک انہک اھت زایدر وتہج اور ایپر ےس ور دلج  وہ رےہ ےھت ان رپ الپرٹس

 یہ ےنلچ ےگل یگ

 

اس ےن ےھٹیب ےھٹیب ڈیب ی تشپ ےس کیٹ اگل ایل اب اسےنم وایل دںوار رپ اس 

ی وصتریںی وموجد ںیہن یھت ور بس واہں ےس وٹہا یکچ یھت اےس امنز  ے  ےی رپاشیین 

 وہیت یھت
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ل اس ےن وخد ےس ودعر ایک اھت 
ب لک
ل ںیہن روےئ یگ اور اس ک ص  ے  ےی وت 

ب لک
ور 

ںیہن  س ےن اس رپ نیقی ںیہن ایک اےس دب رکدار اہک"رپ ہی رات وہےت یہ 

اس ی آوھکنں ےس آوسنں رگےن ےتگل ہی اہنتیئ اےس تہب ربی گل ریہ یھت 

  س ںیم اس ک ص ی اید یھت

 

ںیہن اتلم؟؟  س ااسنن  ااسی ہکنں وہات ےہ  س ےس مہ اینت تبحم رکںی ور یہ ںیمہ

؟؟ ے مہ ےھچیپ اجںیئ ور مہ ےس اانت یہ آےگ اجات ےہ ااسی ہکنں وہات ےہ ہکنں  

 

آںیھکن دنب ےیک ور وخد ےس وسال رکیت وہیئ اس وتق ےبیسب ی ومرت گل ریہ 

 یھت آھٹ اسل اک ااظتنر سب ااظتنر یہ راہ

 

 دےنغ اکش ارلس اکی ابر ریما نیقی رک ےتیل اکش"ہی اکش وت اس  ے

ےس اتلکن یہ ںیہن اھت ور اہّٰلل ےس وکیئ وکشر ںیہن رکیت یھت رپ بج یھب آںیھکن دنب 

 رکیت  ہو بس ابںیت اس  ے دےنغ ںیم وھگیتم
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 تبحم رکےن ےس ےلہپ ااسنن وک ربص رکھک ھکیس انیل اچےیہ

وبحمب تبحم  ے دبےل تبحم ھک دے وت ربص" وبحمب چیب رار ںیم وھچڑ  "

 " دے وت ربص

ب وہ  وہ رک الچ اجےئ وت ربصوبحم  " 

 "رھگ واےل ھک ےنےن وت ربص

  "وبحمب ھک ےلم وت ربص"

 "وبحمب یسک اور وک لم اجےئ وت یھب ربص"

  زوای  ے رہچے رپ خلت رکسماٹہ آیئ

ینتک آاسین ےس ولگ ےہک دےتی ںیہ وھچڑ ایر ربص رک بس کیھٹ وہ اجےئ اگ رپ وکیئ 

ایک اجات ےہ ربص رکےن واےل ےس وپےھچ ربص ےسیک  

 

زوای ےن اہھت ی تشپ ےس اےنپ آوسنں  اف ےیک اور وسےن  ے  ےی ٹیل یئگ ہی 

 ایدںی ہی ابںیت اشدی اب اس  ے دےنغ ےس یھبک ھک ںیلکن
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************** 

 

ضیفتسم ےن ومابل ی اٹرچ الج رک ڈیب ی رطف روینش ی واہں وکیئ اخوتن یھت 

 آےگ آےن اک ااشرر ایک ہی روم وھچاٹ اھت نج ی ک ر یہس یھت ضیفتسم ےن زدی وک

اشدی ہی وعرت اہیں اکم رکیت وہ اس روم ںیم اےس اےنپ اکم ی وکیئ زیچ 

 رظن ںیہن آیئ

 

آرام ےس اادر ےس روم وھکل رک ور دوونں ابرہ آےئ"وار ایک لحم ےہ؟زدی ےناچروں اور 

ل 
ب لک
انساٹ اھتداھکی وایعق ہی ہلگنب یسک لحم ےس مک ںیہن اھت رپ اس وتق   

 

!!! ضیفتسم ےن وہوٹنں رپ ایلگن رھک رک اےس پچ رےنہ اک اہک اب ور آےگ لچ راہ 

ن

 

ن

س

ن

س

 اھت زدی اس  ے ےھچیپ اھت اکی روم  ے آےگ ضیفتسم ری ایگ
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ہی اربار اقحل اک روم"ضیفتسم ےن اےس ااشرے ےس اتبای  س رپ اےنس 

 اتپ اگل اابثت ںیم رس الہای اےس ریحت ںیہن وہیئ  ے ضیفتسم وک ےسیک

 ے ور روم اربار اقحل اک ےہ اظرہ ےہ ور ےلہپ سیک وپرا اڈیٹسی رکات ےہ اس رپ اکم 

 رکات ےہ رھپ یہ وکیئ لمع رکات ےہ ایھب یھب ور وپرے رھگ اک ہشقن ولکنا اکچ اھت

 

ضیفتسم ےن دروازا وھکانل اچاہ رپ ور اادر ےس الی اھت اس ےن زدی وک ااشرر 

ےن ںیم ےنرہ ےہ" زدی ےن اےنپ گیب ےس وکیئ اوزار اکنال ایک" اتپ اھت ور الی وتڑ

 اور دو ٹنم ںیم کلک ی آواز  ے اسھت دروازا وھکل ایگ

 

ضیفتسم اادر آای ڈیب رپ وکیئ ووجد وسای وہا اھت ضیفتسم ےن رفنت ےس اس 

رطف داھکی اور اےگ ڑبھ ایگ اب ااکس رخ ربکڈ ی رطف اھت رپ ور یھب 

وک ااشرر ایک اس ےن اسڈئ لبیٹ ی دراز کیچ ی الی یھت ضیفتسم ےن زدی 

اےس اچایبں لم یئگ اس ےن ضیفتسم وک ڑکایئ" ور ہی اسری اکروایئ انب آواز 

  ے رک رےہ ےھت اعم آاسنن وک وسحمس یھب ھک وہ  ے روم ںیم وکیئ اور یھب وموجد ےہ
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ربکٹ وپری کیچ رکےن  ے دعب یھب اےس وکیئ اخ  زیچ ںیہن  یل رپ اس 

وھچیٹ یس وجتری یھت زدی ےن آےگ آرک اس اک الی وھکانل اچاہ رپ ور وھکل یہ  ںیم

 ںیہن ریہ یھت

 زدی ےن اس ی رطف داھکی ضیفتسم ےن آوھکنں ےس وپاھچ ایک وہا

 

زدی  ے یفن ںیم رس الہےن رپ اس ےن وخد وکشش ی دنپرر ٹنم ی دجو 

 دہج  ے دعب ور ولگ اس وک وھکےنل ںیم اکایمب وہ ےئگ

 

 ی آوھکنں ںیم کمچ آیئ ضیفتسم اادر ےس اےس دےنھکی اگل تہب اسرے ںوسیں زدی

  ے العور یئک اکذغات یھب وموجد ےھت

 

 زدی اکی دم وچانک وہا ڈیب رپ وموجد ااسنن ےن رکوٹ یل ضیفتسم یھب ارلٹ وہا

 

************** 
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ا ےھ وت ھچک اخ  رظن ںیہن آای زنی ےن یلع ی رطف داھکی ور رقتًابی 

 رمکے دھکی ےکچ ےھت اب اکی روم ی رطف یلع ی رظن یئگ

 

یلع ےن اےس اسھت آےن اک ااشرر ایک اور دوونں آےگ ڑبھ ےئگ"ریحت ی 

ابت ےہ دروازا اادر ےس الی ںیہن ےہ "زنی ےن آرام ےس وبےتل وہےئ اادر دقم 

  راھک رمکے ںیم اچروں اور آادریھا اھت

 

ف ڑباھ "زنی ےن ڈیب رپ روینش یلع یکلہ یس اٹرچ الج رک ربکٹ ی رط

؟ی"ہی وکن ےہ  

 

زدی ی ابت رپ یلع  ے دقم ر ے اس ےن یھب ڈیب ی رطف داھکی اہجں 

 وکیئ ڑلی وسیئ وہیئ یھت
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 اہیں اکم رکےن آای ےہ ڑلی دےنھکی ںیہن یلع اےکس اکن ںیم یکلہ آواز ںیم رغاای

 

اپس اجرک اکی ابر ایر ہی وت وکیئ ارسپا گل ریہ ےہ ا ےھ" زنی ےن اس  ے 

رھپ اےس داھکی وج رہچے رپ داین اہجں ی وصعمتیم  ےی دنین ی وادںوں 

 ںیم مگ یھت

 

یلع داتن ےتچنھب وہےئ ایکس رطف آای اس ےس ےلہپ ور زنی وک اکی ڑپھت 

 ےنرات اس ی رظن ڈیب رپ وسےئ وہےئ ووجد رپ یئگ

 

زنی ےن ےھچیپ  سم ڑپاھوک!!!!!!یلع  ے ہنم ےس اکی دم آواز زیت لکن یئگ

 ہنم ےیک اےس وھگرا زوای رہڑبارک اھٹ یھٹیب

 

وک___وکن ےہ؟؟ رمکے ںیم آادریھا وہےن ی وہج ےس اےس وکیئ رظن وت 

 ںیہن آای رپ روم ںیم یسک ی وموجدیگ اک ااسحس وہا
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زنی ےن دلجی ےس بیج ےس ارپسے اکنل رک اس  ے ہنم رپ ایک"زوای ےب 

 وہش وہرک واسپ ڈیب رپ رگ یئگ

 

اےب ہی وت ےن ایک رک دای اپلگ ااسنن" یلع ےن اےس ےصغ ےس داھکی اور زوای  ے 

 اپس آای رس رپ یٹپ اہوھتں رپ اشنن ہی ڑلی اےس یہک ےس ےلہپ وایل زوای ںیہن یگل

 

 ںیم اےس ےب وہش ھک رکات وت اب کت ہی وپرے رھگ وک امج رک یتیل

 

ہصغ اور ڈر دوونں اھت ےھجت اتپ یھب ےہ ہی ڑلی وکن ےہ یلع ی آواز ںیم  

 

اہں اشدی ہی اربار ی یٹیب ےہ  س  ے ابرے ںیم ضیفتسم ےن اتبای اھت  ے ھچک 

دن ےلہپ اےس اینپ یٹیب لم یئگ زنی ی ابت رپ یلع اک یھب دایھن اس رطف 

 ایگ
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وایعق اس ےن ہی وت وساچ یہ ںیہن اھت ہی اربار ی یٹیب ےہ یلع ےن اےنپ ےنےھت رپ 

ضیفتسم وک اتپ گل ایگ اس ی رپی اہیں ےہ وت ایک وہاگاہھت ےنرا ارگ    

 

وت اس ڑلی وک ےلہپ ےس اجاتن ےہ؟؟ یلع اینپ رپاشین وسوچ ںیم مگ اھت بج 

 زنی ی ابت رپ اس ی رطف داھکی

 

ہی ڑلی ضیفتسم ی تبحم ےہ ےسج ور اکیف دن ےس التش رک راہ ےہ" یلع ی ابت 

  رھپ ڈیب رپ ےب وہش وہےئ ووجد وکرپ زنی ےن ریحت ےس ےلہپ یلع وک داھکی

 

ےلہپ اتبات  ے ہی وکن ےہ"اب ارگ ضیفتسم وک اتپ اگل ںیم ےن اےس ےب 

 وہش ایک ور ریمی اجن ےل اگیل زنی وک یھب رپاشیین وہیئ

 

 یلع ھچک اور وساتچ اس ےس ےلہپ اس اک وارئسیل واربئ نشی رکےن اگل
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ای وک دےتھکی وہےئ یلع ےن اہکاہں ضیفتسم!!!ںیہن ںیہن ںیمہ ھچک ںیہن الم زو  

 

اہں کیھٹ ےہ مہ اہیں ےس لکن رےہ ںیہ" لچ کیھٹ ےہ" یلع ےن ابت رک 

  ے وفن راھک

 

 وت ےن اتبای ہکنں ںیہن زوای  ے ابرے ںیم زنی ی آواز ںیم رپاشیین یھت

 

اپلگ ےہ ایک ڑلی ی احتل دھکی یسیک ےہ ور اےسی اےس دےھکی اگ وت اپلگ وہ اجےئ اگ" 

ی  ے اعمےلم ںیم ور وپرا ٹسیب ےہ اورپ ےس وت ےن اےس ےب وہش رک اس ڑل

 دای"ضیفتسم ریتی اجن ےل اگیل

 

  رھپ اب ایک رکںی؟؟ ور ایک وبل راہ اھت؟؟ زنی ےن اکی رظن زوای وک دھکی رک اہک
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ور وبل راہ اھت  ے مت ولگ لکن اجؤ ںیم اور زدی آاجںیئ ےگ یلع ےن یھب اکی 

ڈاھیل وج اس  ے دوتس ی اجن یھترظن اس ڑلی رپ   

 

رھپ اھبیھب اک ایک رکںی؟؟ ہی بس وک حبص اتب دںی یگ امہرا" ریمے اپس 

 اکی آڈیئای ےہ یلع ےن زنی  ے اکن ںیم ھچک اہک

 

 ےھجت ضیفتسم  ے اہوھتں ےس رمھک ےہ ایک زنی وک اس اک آڈیئای دنسپ ںیہن آای

 

  زنی داتن چنیھب رک رر ایگوج وبل راہ وہں ور رک لچ اشابش یلع ی ابت رپ

 

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

 

 زدی ےن اپس اج رک داھکی اربار رکوٹ ےل رک دوابرا وس اکچ اھت
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 زدی ےن اہھت ےس ااشرر ایک  ے بس کیھٹ ےہ

 

ضیفتسم اٹرچ ےنر رک بس اکذغات واسپ کیچ رک ےن اگل اےس ان بس 

وج  ے اربار  ے ھکم یہ ںیم وکیئ اکم ی زیچ ںیہن  یل رھگ اور آسف ی ررٹسجی یھت 

 اھت

 

ہی ایک ےہ؟ضیفتسم ےن اس رپیپ رپ وغر ایک اٹرچ ےنر رک اکی ابر رھپ ڑپاھ 

ہی وکیئ ہگج زریب آدنفی  ے ھکم یھت ضیفتسم ےن ور رپیپ اینپ ٹکیج ںیم 

 ڈاھےل

 

ضیفتسم اب واسپ رہ زیچ رطےقی ےس رھک رک ڈیب  ے اپس آای اہجں زدی 

  ےلہپ ےس ڑھکا اھت
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 اکی رظن دھکی رک اس ےن زدی وک ابرہ آےن اک ااشرر ایک روم وک آرام ےس اربار وک

 واسپ الی رک  ے اس ےن یلع وک اکل ی

 

ںیم اور زدی لکن رےہ ںیہ مت دوونں یھب لکن اجؤ ضیفتسم ےن یلع وک دہاتی دے رک 

 وفن راھک

 

اس ےن اب ور اور زدی  س رےتس ےس آےئ ےھت ایس ےس ابرہ ےلکن ابرہ ےنلکن  ے دعب 

 بیج ےس ومابل اکنال

 

اہکں رپ وہ مت دوونں؟؟ ضیفتسم ےن رپاشیین ےس اہک ور  بک ےس ان دوونں اک وٹی 

 رک رےہ ےھت رپ ور دوونں وت آےن اک ھکم یہ ںیہن ےل رےہ ےھت

 

ایر مہ وت اگڑی ےل رک لکن ےئگ"وت ےن یہ وت اہک اھت  ے مت ولگ ےلچ اجؤ" وفن ںیم 

رپ ضیفتسم ےن داتن ےسیپےس یلع ی آواز آیئ  س    
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اپلگ آدیم ریما بلطم اھت رھگ ےس ولکن" مت ولگ اگڑی ےل رک لکن ےئگ" اب مہ 

  ےسیک آںیئ ےگ ضیفتسم اک دل ایک اس آدیم اک رس وھپڑ دے

 

ااھچ اہں ہی وت مہ ےن وساچ ںیہن___ ااسی رکو مت ولگ اگڑی رک  ے آاجؤ یلع 

ابل بیج ںیم راھک اےس وت ںیم دعب ی ابت رپ ضیفتسم ےن وفن وک وھگر رک وم

 ںیم وپھچ ولں اگ

 

ایک وہا ور ولگ ےلچ ےئگ زدی ےن دصےم ےس اہک___اظرہ ےہ ںیم یھبج 

  ہصغ رک راہ اھت اب اانپ ہیلح کیھٹ رک وکیئ یسکیٹ رکےت ںیہ

 

ور دوونں اب ےنکس اور داتسےن اکنل رک یسکیٹ روےنک ےگل حبص اک وسرج ولطع وہ 

اگڑی ےنلم ںیم لکشم ںیہن وہیئ ور دوونں اب رھگ وک ےلکناکچ اھت اس  ےی    
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زدی وک وت اب کت نیقی ںیہن آراہ اھت زنی اےس وھچڑ رک الچ ایگ" اس یلع  ے 

ےچب وک وت ںیم وھچڑوں اگ ںیہن ریما الڈ ااھٹےن واال اھبیئ اگبڑ دای اتبؤ ا ےھ وھچڑ  ے 

 الچ ایگ

 

ےسی یلع اانت اپلگ ںیہن ےہ  ے ضیفتسم  ے رہچے رپ یکلہ یس رکسماٹہ آیئ و

ریمی ابت اک ااٹل بلطم ےل رضور وکیئ ابت ےہ وج ور اپھچ راہ ےہ ضیفتسم ےن 

ٹیس ی تشپ ےس کیٹ اگلےت وہےئ وساچ ور نٹپیک ضیفتسم ارلامحن اھت وج 

ااسنن ی لکش دھکی رک اس  ے اادر کت چنہپ اجات اھت رھپ ےسیک نکمم اھت 

 اےنپ دوتس وک ھک اچہپاتن وہ

 

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

 

ریتا دےنغ رخاب ےہ ںیم اھبیھب وک اےنپ رھگ ںیم ےسیک روھک" اکی وت 

ان وک ااھٹ رک ےل آای اورپ ےس اےٹل وشمرے دے راہ ےہ" زنی وک اب اس رپ پت 

  ڑچیھ
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مت دوونں اےلیک وہ اےنپ ٹیلف رپ" مت رھک ےتکس وہں" ریمے اسھت اونےش یھب ےہ 

 وک اتپ گل اجےئ اگ یلع ی ابت رپ زنی ےن اےس ںیم ےسیک رھک ولں ضیفتسم

 اےسی داھکی ےسیج ور اپلگ وہ

 

اپلگ ااسنن  ہو وت رپاشیین ےہ  ے مہ اےلیک رےتہ ںیہ ضیفتسم ڑلہکنں ی زعت  ے 

اعمےلم ںیم انتک تخس ےہ" ایک ےھجت ںیہن اتپ؟؟رھپ ہی ڑلی وت اس ی 

ےہ" زنی اس  ے اسھت  زادیگ ےہ ا ےھ رھبی وجاین ںیم رمےن اک وشق ںیہن

 لم رک زوای وک ااھٹ رک وت ےل آای اھت رپ اب اےس ضیفتسم ےس ڈر گل راہ اھت

 

اسیک دوتس ےہ ولگ وت اےنپ دووتسں  ے  ےی اجن یھب دے دےتی ںیہ اور وت 

 کیلب لیم رکھک اچاہ

ل ن

 اکی ڑلی وک ںیہن رھک اتکس یلع ےن اےس اومش
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وتس  ے اہوھتں یہ رم اجؤ زنی اس اک بلطم ہی وت ںیہن ےہ ںیم اےنپ د

 ے رہچے رپ ابرر ےجب وہےئ ےھت اتپ ںیہن ےنتک دونمشں وک ور منہج ولص رک اکچ 

اھت ےنتک یہ ومعق رپ اجن رپ ۔لیھ رک دورسے ی اجن اچبیئ یھت اور آج ور سب 

  اکی ااسنن ےس ڈر راہ اھت

 

 اک کیھٹ ریما رھگ آایگ اب وت اےنپ رھگ ےل اج اور اہں دایھن رانھک اھبیھب

ےہ یلع دہاتی داتی وہا ےچین ارتا زنی ےن اکی رظن اےس ےصغ ےس داھکی رھپ 

 ےھچیپ ےب وہش ووجد رپ اکی رظن ڈاھیل  س اک ووجد اچدر ےس ڈاکھ وہا اھت

 

لچ اٹیب زنی دوتس  ے  ےی رکس ایل ےہ اہّٰلل اک ھکم ےل اور وبل" اول از ولی" 

ااٹسرٹ رکدیاس ےن اےنپ دل رپ اہھت رھک رک اگڑی   

 

**************** 
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اس ےن آرام ےس رمکے اک دروازا وھکال داین اہجں ےس ےب ربخ ور دنین ی وادںوں 

ںیم مگ یھت یلع ےن اکی رظن اےس دےنھکی  ے دعب اانپ وسٹ  ےی وارشوم 

 ںیم الچ ایگ

 

وھتڑی دری ںیم ور رفشی وہرک ابرہ آای اانپ ومابل وریغر اسڈیئ لبیٹ رپ راھک 

ر وخد یھب ڈیب رپ ٹیل ایگاو  

 

رسدںوں  ے دن رشوع وہےکچ ےھت ڈنھٹ یھب اکیف ڑبھ یئگ یھت ور لبمک اےھچ ےس  ےی 

 یری دنین ںیم یھت یلع ےن کھج رک اس  ے ےنےھت رپ اےنپ بل رےھک ور اکلہ 

 اس یلہ اور واسپ وس یئگ

 

یھب ور  یلع ےن اےنپ اورپ لبمک ڈاھال اور وخد یھب وسےن  ے  ےی ٹیل ایگ وےسی

تہب کھت ایگ اھت اہھت ڑباھ رک اس ےن اونےش وک اینپ ابوہنں ںیم ایل" ھچک 

 دری ںیم دنین ےن اےس اےنپ ریھگے ںیم ےل ایل
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ایھب اےس وسےئ ھچک یہ دری وہیئ یھت بج اونےش ی آںیھکن وھکیل وخد وک یسک  ے  یرے  

رہچے رپ یئگ اس  ںیم دھکی رک اکی لپ  ے  ےی ور ڈر یئگ رپ ےسیج یہ رظن یلع  ے

  ے اادر کت اانیمطن ارت ایگ

 

یکلہ یس رکسماٹہ اس  ے رہچے رپ آیئ اس ےن اہھت ڑباھ رک یلع  ے ےنےھت 

رپ ےس ابل اٹہےئ ور اےنت ایپر اور آرام ےس رک ریہ یھت  ے یلع ی دنین وٹےنٹ اک  کار 

 وہ

 

 یھب ںیہن اگل ےنےھت ےس ابل اٹہ رک اس ےن اےنپ بل یلع  ے ےنےھت رپ رےھک اےس اتپ

 ور بک اس ےس تبحم رکےن یگل

 

اس ےن یلع  ے اہھت اٹہ رک اانھٹ اچاہ بج یلع ےن اینپ رگتف تخس ی ور 

  تہب وغر ےس اےس دھکی راہ اھت
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اونےش ےن دلجی ےس رظنںی اکھجیئ افف ور اجگ رےہ ےھت اس ی وت اجن 

  وہا وہےن یگل وپرا مسج اکےنپن اگل

 

 اادازا اگل ایل  ے اونےش  ے زنہ ںیم الہپ اس  ے رہچے ےس یہ اس ےن

ایخل ایک آای" ڈیمم ارگ مہ اےنت یہ ےب ربخ رںیہ ےگ وت رھپ وہ ایگ اکم"اشدی 

آپ وھبل یئگ ںیہ امہرا قلعت آریم ےس ےہ یلع ی وشی ےس رھبوپر آواز اس  ے 

 اکن ںیم وگیجن

 

 اچیتہ اس اک اھنن اس دل زیت زیت دڑھےنک اگل ور یلع ی رگتف ےس انلکن

  یھت رپ اےس انلکن ھک نکمم گل راہ اھت

 

ایک اانت ربا اتگل وہں ںیم؟؟ اس ےن اونےش  ے اکن ںیم ریبمھگ اواز ںیم 

 ، رسوگیش ی
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  اےس وت رظنںی ااھٹھک یہ احمل وہ ایگ اب ور وجاب ایک دیتی

 

وصعمم یس یلع وک اگل ارگ اب یھب ور اےس ںیہن وھچڑے اگ وت ور روےن ےگل یگ اےس اس 

اجن رپ ایپر آای"ایپر ےس اس ی آوھکنں رپ اےنپ بل رھک  ے اےس اینپ انپوہں 

 ےس آزاد رک دای

 

اونےش وت دلجی ےس اھٹ  ے وارشوم ںیم یئگ دروازا دنب رک  ے اس ےن رھپ 

اکی ابر ہی رظنم وساچ اس  ے اگل رشم ےس رسخ وہ ےئگ اےنپ اہوھتں ےس 

  اانپ رہچر اپھچ رک ور رکسمادی

 

************* 
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ور جنیچ رک  ے آای اےنپ ابولں وک وت ےی ےس کشخ رکےت وہےئ اس  ے دےنغ ںیم  ہو 

بس وھگم راہ اھت ضیفتسم وک اتپ گل ایگ وت ایک وہاگ"افف سک لکشم ںیم 

 اسنھپ دای اس ےنیمک ےن زنی وک اس ےنیمک رپ  ی رھب رک ہصغ آراہ اھت

 

وہش آ اجھک اچےیہ ھچک وسےتچ وہےئ ور ےچین آای   نی اچر ےٹنھگ وہ ےئگ ںیہ اھبیھب وک  

ےچین وموجد ڈراگنئ روم ںیم اکی ڈیب وموجد اھت اہجں ور زوای وک وھچڑ رک اےنپ اور زدی 

  ے رتشمہک رمکے ںیم آایگ اھت

 

اس ےن رام ےس روم اک الی وھکل رک اادر داھکی ور اب یھب ڈیب رپ ےب وہش یھت ور 

   ے مسج ںیم یکلہ ےس رحتک وہیئومڑ  ے واسپ اجےن اگل بج زوای

 

ور دلجی ےس اپین اک الگس ےل رک اس  ے اپس آای" زوای ےن اےنپ رس رپ اہھت رھک رک 

اےنھٹ ی وکشش ی رس ںیم دشدی درد وہ راہ اھت اس ےن دنمی دنمی آوھکنں 

 ےس اسےنم داھکی
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اےنپ اسےنم یسک رمد وک دےتھکی یہ اس  ے دل ںیم اکی دم وخف آای بس 

ےلہپ اہھت اس اک اےنپ ڈوےٹپ رپ ایگ وج امنز ی رطح دنباھ وہا اھت ےسیج ابادھ  ےس

   ے ور وسیئ یھت اب کت وےسی یہ دنباھ وہا اھت

 

وک__وکن؟؟ زوای ےن وخف زدا آوھکنں ےس اےس دےتھکی وہےئ ےھچیپ رسی رک ڈیب 

ےس  کپ یئگ اس ی آوھکنں ںیم اس وتق ےب اواہت وخف اھت آوھکنں 

ےس آوسنں اےن ےگل ےس ےبیسب  

 

ارے اھب____ریما بلطم ےہ رٹسس آپ ڈرو ںیہن زنی ےن اانپ ہلمج 

 دلجی ےس یہس ایک اور اس  ے آےگ اپین اک الگس ایک
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زوای ےن ڈر  ے یفن ںیم رس اکہای ہی وکن اھت اور اےس اہیں ہکنں الای اھت؟ وکن وہ 

اہطس زوای من آوھکنں آپ___دوھکی دخا  ے  ےی ا ےھ اجےن دو___آپ وک اہّٰلل اک و

 ےس اہھت وجڑ رک وبےنل یگل اس ی آواز یھب اپکپک ریہ یھت

 

ارے آپ اےسی ہکنں رک ریہ ںیہ زنی اکی دقم آےگ آای ور ڈر  ے اور ےھچیپ وہیئ"دل 

ںیم دو اچر اگایلں اس وحنمس وک دی اتپ ںیہن وکن یس وحنمس یڑھی یھت وج 

  اس ےنیمک ی ابت ےنن یل

 

اتل اس ےس ےلہپ ٹیگ اجب زوای لسلسم روےت وہےئ "ا ےھ اجےن دو زنی ھچک اور وب

  "وبل ریہ یھت

 

ارگ زدی وہا وت افف اہکں سھپ ایگ"وسری رٹسس" اس ےن بیج ےس ارپسے 

اکنل رک اکی ابر رھپ زوای  ے ہنم رپ ایک  س ےس ور واسپ ےب وہش وہیئگ 

اور آےگ  اس رپ اےھچ ےس لبمک ڈاھل رک اس ےن رمکے اک دروازا الی ایک

 ڑبھ رک ٹیگ وھکال
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ٹیگ وھکےتل یہ اےس اینت زیت چنپ اگل ور دو دقم ےھچیپ وہا ور اس ےلمح  ے  ےی ایتر 

ںیہن اھت اےنپ ھکی رپ اہھت رھک رک اس ےن اسےنم داھکی اہجں زدی اےس وھگر راہ 

 اھت

 

ےسج زنی اسیک اھبیئ ےہ وت؟ا ےھ االیک وھچڑ رک آایگ؟ زدی ےن اکی اور اکم ےنرھک اچاہ 

 ےن روی ایل

 

وت ایک دودھ اتیپ اچب ےہ وج مگ وہ اجات اور وےسی یھب ضیفتسم اھت ریتے اسھت زنی 

 ےن آرام ےس وجاب دے رک اےس ڑچاای اےس اتپ اھت زدی آےت یہ ہصغ رکے اگ

 

ا ےھ اب کت نیقی ںیہن آراہ وت ا ےھ وھچڑ رک الچ ایگ؟اب ٹہ اہیں ےس زدی 

ےئ اورپ ی رطف ڑبھ ایگاےس اسڈئ ںیم داکھ دےتی وہ  
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ایر ریمی ابت وت  ن ےل  س ی وہج ےس ا ےھ آھک ڑپا" زنی ےھچیپ ےس آواز داتی 

 راہ رپ زدی ےن وکیئ وجب ںیہن دای"دڑھام ےس رمکا دنب رکےن ی آواز آیئ

 

زنی ےن یفن ںیم رس الہای رھپ اس  ے رہچے رپ رکسماٹہ آیئ ور اجاتن 

 ںیم ااسی اھت ور دوونں یہ اکی اھت زدی نپچب ےس یہ اس  ے اعمےلم

  دورسے ےس دور ںیہن رر ےتکس ےھت

 

ور نچک ںیم آای دودھ رگم ایک اکی الگس ےچین روم ںیم راھک ارگ زوای وک وہش 

 آاجےئ وت  ی ےل یگ اور دو الگس ںیم دودھ  ےی اورپ آایگ

 

 دروازے وک اس ےن اہھت اگلای وج آرام ےس وھکل ایگ اس  ے رہچے رپ رھپ ےس

 رکسماٹہ آیئ ور اجاتن اھت ھکرایگض اینپ ہگج رپ ور وسےت اسھت یہ ےھت
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ور اادر آای روم ی الٹئ اوف یھت اس ےن اسڈئ لبیٹ رپ دودھ راھک زدی وج  ے جنیچ 

رک  ے ٹیل اکچ اھت رپ اجگ راہ اھت آںیھکن دنب ےیک بس وسحمس رک راہ 

 اھت

 

زدی ےن رکوٹ دبل یل ا ےھ اعمف رکدے ریمے اھبیئ زنی ےن الڈ ےس اہک 

   س اک  اف بلطم اھت ور اس ےس ابت ںیہن رکھک اچاتہ

 

  

 

ے
ااھچ ہی دودھ وت  ی ےل" زنی ےن دودھ اک الگس آےگ ایک رپ ور اب یھب وجں اک وتں ل

 وہا"کیھٹ ےہ ںیہن  ی ںیم یھب ںیہن ویپں اگ

 

انیھچ ور ومڑےن اگل بج اکی ےکٹھج ےس زدی ااھٹ اس  ے اہھت ےس دودھ اک الگس 

 اےس اکی یہ اسسن ںیم  ی رک الگس واسپ اےس دای اور ٹیل ایگ
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زنی ےن وہٹن چنیھب  ے اینپ یسنہ روی اور اسڈئ لبیٹ رپ الگس رھک رک دورسے 

ڈیب رپ آایگ اس رھگ ںیم تہب اسرے رمکے ےھت رپ ور دوونں اکی یہ 

 رمکے ںیم دو ڈیب ڈاھل رک اس ںیم وسےت ےھت

 

ٹیل رک آںیھکن وماد یل اےس اتپ اھت بج ور حبص زدی  اانپ الگس  ی رک اس ےن

وک وہج اتبےئ اگ وت ور ےنن اجےئ اگ اکھتن اینت یھت  ے ھچک دری ںیم یہ ور دنین ی وادںوں 

 ںیم مگ وہ ایگ

 

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

    

ور  یری دنین ںیم اھت بج تہب زیت زیت اس اک ومابل اجب اس  

ومابل ااھٹایےن دنینوں ںیم اہھت ڑباھ رک  " 

 

 ولیہ___ ریغ ہی دےھکی  ے سک ی اکل ےہ اس ےن وفن اکل رپ اگل رک ولیہ اہک
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ولیہ  ے ےچب ںیم بک ےس دروازا اجب راہ وہں" ایک دگےھ وھگڑے چیب رک وسےئگ مت 

 دوونں" ضیفتسم ی ےصغ ےس رھبی وہیئ آواز ومابل ںیم وگیجن

 

دورسے ڈیب رپ زنی زمے ےس وس  زدی دلجی ےس ڑہڑبا رک اھٹ  ے اھٹیب اسےنم

راہ اھت اس ےن ومابل ںیم اٹمئ داھکی ایھب وت حبص  ے دس یہ جب رےہ ےھت ہی 

 حبص حبص اس وک ایک ومت ڑپیئگ زدی ےن ہنم انب رک واسپ ومابل اکن ےس اگلای

 

ریمے اھبیئ حبص است ےجب وت وسای وہں" ےسیک آھکن وھکل اجیت اینت دلجی" وےسی 

زدی ےن ڈیب ےس ارتےت وہےئ اہکوہا ایک ےہ؟؟   

 

ےلہپ دروازا وھکل رھپ اتبات وہں" ضیفتسم ی ابت ےتنس وہےئ ور ےچین آای دروازا وھکےتل 

یہ اسےنم ضیفتسم وک ڑھکا اپای  س  ے ےنےھت رپ اس وتق یئک لب ےھت اور آںیھکن 

 رات رھب اجےنگ ی یلغچ اھک ریہ یھت
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 اترثات دےتھکی وہےئ زدی وک ربو بس کیھٹ ےہ ھک؟؟ اس  ے رہچے  ے تخس

 اکی دم نشنیٹ وہیئ

 

ھچک کیھٹ ںیہن ےہ" بس ڑگڑب وہیئگ"ضیفتسم ےن اادر آرک اےنپ ابولں ںیم اہھت 

 ریھپا اس ی لکش ےس یہ گل راہ اھت ور اس وتق ینتک نشنیٹ ںیم ےہ

 

ور اےس  ےی الوچن ںیم آایگ" اب ا ےھ اتب ایک وہا؟زدی ےن اس  ے اپس 

اہکےتھٹیب وہےئ   

 

بج ںیم ےن ہی سیک اہھت ںیم ایل اس  ے ھچک اٹمئ دعب ا ےھ اربار اور 

اس ی ویبی ی وصتری یلع ےن داھکییئ یھت___وصتری دھکی رک اکی لپ  ے  ےی ا ےھ اگل 

ںیم اس وعرت وک اجاتن وہں رپ ور وجاین ی وصتری یھت اس  ےی ںیم اچہپن 

 ںیہن اکس
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ایگ وت سیک ی افل ریمے اپس یھت  رپ لک ےھجت اہیں وھچڑ رک ںیم واسپ

ںیم اےس اکی ابر رھپ ےس کیچ رک راہ اھت ہک___ضیفتسم ےن ےب ینیچ ےس 

 ابولں ںیم اہھت ریھپا

 

ہک؟؟ زدی ی وساہیل رظنںی اس رپ یھت__ہک ا ےھ اید آ ایگ ںیم ےن اںیہن اہکں 

 داھکی ےہ ضیفتسم ےن وبل رک اےنپ بل چنیھب  ےی

 

رے اہھت وکیئ اور وسراگ گل اجےئ اگ ایک اتپ" ہی وت اچ ی ںا ت ےہ امہ

رھپ وت اانت ےب نیچ ہکنں ےہ؟زدی وک اب یھب اس  ے ےب ینیچ ی وہج ھجمس 

 ںیم ںیہن آیئ

 

ںیم اکی ڑلی وک اچاتہ وہں_____ضیفتسم  ے اافلظ رپ زدی ےن ریحت 

 ےس اےس داھکی رھپ اےنپ اکن ںیم ایلگن ڈاھل رک زور ےس الہیئ
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ںیم ےن اشدی ھچک طلغ  ن ایل زدی ےن وصعمم لکش انب اب واسپ وبل 

 رک اہک

 

ںیم اےس تہب اچاتہ وہں" اب ی ابر ضیفتسم ےن اےس ڑکے ویتروں ےس 

 وھگرا

 

اب اکم ی ابت رکےت رکےت ڑلی ی ںا ت رکے اگ وت ااسی یہ وہاگ" زدی ےن دلجی 

 ےس ڑگڑبا رک وجاب دای

 

وعرت ارباراقحل ی ویبی ےہ___ضیفتسم اور اس ی ےنں ےس ںیم لم اکچ وہں ور 

 ےن ابت متخ رک  ے اےنپ بل ےصغ ےس چنیھب  ےی
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ںیہ ؟؟؟بلطم ےھجت ایپر وہا یھب وت دنمش ی یٹیب ےس زدی وک گل راہ ایھب ور ےب وہش 

 وہ اجےئ اگ رپ اس اک ہہقہق لکن ایگ اہاہاہاہ

 

وک ربکی  ضیفتسم ےن اےس اھک اجےن وایل رظنوں ےس وھگرا وت اس ی یسنہ

اگل___بج ںیم ےن اےس داھکی اھت اس اک اور وکیئ ںیہن اھت اس ی ےنں  ے 

العور رپ اب ور یھب اس داین ںیم ںیہن اور ور اتپ ںیہن اہکں یلچ یئگ 

ںیم ےن اےس رہ ہگج التش ایک رپ ور ںیہن  یل اور ا ےھ اس  ے ابپ اک ھکم 

 ںیہن اتپ اھت

 

 ےس اغبئ رک اکچ اھت__اسیک آریم ےندجر اور ارلس وک ور اینپ وٹسری ںیم

آرسف ےہ  س ڑلی ےس تبحم ی اس  ے ابپ اک ھکم ںیہن اتپ اھت ےھجت؟ زدی 

وک ریحت وہیئ ضیفتسم وت ااتسدوں اک یھب ااتسد اھت رھپ اینت ڑبی ابت ےس ور 

 ےسیک ااجنن اھت
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ل ی  ہو وت ہلئسم ےہ اس  ے اعمےلم ںیم یھبک دےنغ ےس اکم ایل یہ ںیہن ہشیمہ د

ینس__ضیفتسم ڑھکا وہ رک اہیں ےس واہں ےنلہٹ اگل ارطضایب تیفیک اس رپ 

اطری وہیئگ یھت اہکں اہکں ںیہن ڈوھڈنا اےس اور ور اہکں یھت ہی وسےتچ یہ 

  ضیفتسم وک اور ہصغ آراہ اھت

 

بلطم لک رات اہجں مہ ےئگ واہں ور ڑلی یھب یھت؟؟ زدی ےن اکی دم اےنپ ےنےھت رپ 

 ےن اےس اتبای اھت  ے ارباراقحل وک اینپ یٹیب لم یئگ ےہ رپ ور یٹیب ہی اہھت ےنرا ضیفتسم

 ڑلی وہیگ اس ےن وت وساچ یھب ںیہن اھت

 

ااھچ وت رپاشین ںیہن وہ" ایھب ور واہں ےہ مہ اےس یسک رطح واہں ےس اکنل ںیل ےگ" زدی 

 ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک

 

 ی آںیھکن وہل رگن الص ابت ںیم ےن اب کت ںیہن اتبیئ ضیفتسم

 وہ ریہ یھت
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وکن یس ابت؟؟ زدی ےن ھک یھجمس ےس اےس داھکی____آج حبص وینز  یل ےہ ارباراقحل اک 

یسک ےن لتق رک دای اور اس ی یٹیب یھب اغبئ ےہ ضیفتسم ےن اےنپ بل چنیھب رک 

    اےنپ اہوھتں ی یھٹم وک زور ےس دنب ایک

 

رھپ ور ڑلی یہک یلچ یئگ زدی ےن یھب رپاشیین اربار اقحل رم ایگ؟؟ بلطم اکی ابر 

ےس اہک__ یلہپ ابر اس  ے اس ڑھکوس دوتس وک وکیئ ڑلی دنسپ آیئ ور یھب 

  اےس لم ںیہن ریہ یھت

  

رپ مہ واہں ےس رقتًابی اچر ےجب وایسپ  ے  ےی ےلکن ےھت اور بج مہ اربار اقحل  ے 

اھت اس رمکے ںیم ےئگ وت اس ےن رکوٹ یل یھت بلطم ور زادر 

 وتق؟__ زدی ی ابت رپ ضیفتسم ےن اہں ںیم رس الہای
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ہی اکم امہرے اجےن  ے دعب وہا ےہ رپ وکن وہ اتکس ےہ ور آدیم  س ےن اےس ےنرا؟؟ 

ایھب وت ںیمہ ھچک وبثت ےلم ےھت اس ےس ےلہپ یہ ارباراقحل وک یسک ےن ےنر دای اورپ ےس زوای 

آدیم  ے اجن ےل ےل وج  یھب اغبئ ضیفتسم اک سب ںیہن لچ راہ اھت اس

 اس ی رپی وک ااھٹ رک ےل ایگ

 

وت ھ ںیم اچےئ انب رک الات وہں رھپ وکسن ےس وسںیچ ےگ زوای اہکں 

ل ںیہن وسای زدی وبل رک نچک ںیم ایگ ضیفتسم ویہ الوچن 
ب لک
ےہ__ ا ےھ اتگل ےہ وت 

 ںیم وس ے رپ ھ ایگ

 

دل ںیم اےس اکپرا ہی ڑلی اہکں وہ مت ایر___ضیفتسم ےن آںیھکن دنب رک ے 

 اب اس اک ااحتمن نب یکچ یھت

 

دروازا وھکول زیلپ___ وکیئ ےہ؟؟___ ضیفتسم ےن اکی دم آںیھکن وھکل رک اہیں 

 واہں داھکی
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ایک ںیم اانت اپلگ وہ ایگ  ے رپی ی آواز ریمے اکونں ںیم ڑپ ریہ ضیفتسم 

 ےن یفن ںیم رس الہ رک وس ے ی تشپ ےس کیٹ اگلای

 

ےہ دروازا وھکول دخا  ے  ےی____ اب ضیفتسم اکی دم ڑھکا وہ ایگ___  وکیئ

اس اک ومہ ںیہن اھت آواز  ہو یہک ےس آیئ یھت ضیفتسم ےن آےگ ڑبھ رک اہیں واہں 

 داھکی زدی اب کت نچک ںیم اھت

 

اب ور رو ریہ یھت___ ضیفتسم ےن وخد رپ طبض رکےت وہےئ ڈراگنئ روم ی رطف 

 دقم ڑباھےئ

 

 زور ےس دنب رک  ے اس ےن وھکیل___ رھپ دروازے رپ اہھت رھک رک اےس اینپ آںیھکن

 وھکال اس اک دل زیت راتفری ےس دڑھی راہ اھت
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 ور اادر آای اسےنم یہ ور ہنم اپھچ رک روےن ںیم رصموف یھت

 

 رپی____اس  ے بل ڑھپڑھپاےئ رپ آواز رسوگیش ےس زایدر ںیہن یھت

 

ای ور ھب ںیم رپی یھت ای وکیئ اور ڑلی؟؟___یسک ور دقم دقم اتلچ وہا اس  ے اپس آ

 ے دقومں ی آواز  ن رک زوای ےن رسخ آوھکنں ےس داھکی اسےنم اشن وک دھکی 

 رک ور ریحان رر یئگ

 

سس___رس____ زوای رھپ ےس ویکچہں ےس روےن یگل یہک ھک یہک ور اشن رپ نیقی رکیت 

 یھت  ے اس ےن دو ابر اس ی دمد ی یھت

 

 اب کت ریحت اور دصےم ےس اےس دھکی راہ اھت  س  ے ضیفتسم وت 

رس رپ یھٹپ دنبیھ یھت ریپ ںیم یھب الپرٹس اھت اشدی یھبج ور ڈیب رپ یھٹیب یھت 

 اب کت
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ح ا    
 
لہ

مت اہیں ےسیک آیئ؟؟ ضیفتسم ےن وخد رپ رٹنکول رکےت وہےئ اہک رپ اس اک 

 تہب تخس اھت

 

دی وباتل وہا اادر آای بج ربو ایر ںیم اچےئ انب رک بک ےس وٹی______ ز

اکی ڑلی وک دھکی رک اس  ے اافلظ ہنم ںیم یہ رر ےئگ اب اس ےن ضیفتسم وک 

 داھکی وج ےصغ ےس زنیم وک اےنپ وجےت ےس لسم راہ اھت

 

ور ںیم___زوای ھچک وبےنل یگل بج اس ی رظن اسےنم اس ڑل ے رپ یئگ وج اےس 

 ڑک رک ڈرےت ڈرےت زدی ی رطف اہیں الای اھت زوای ےن دلجی ےس ضیفتسم اک اہھت

 ااشرر ایک

 

اس  ے ااشرا رکےن رپ زدی ےن دصےم ےس اےس داھکی رھپ ضیفتسم وک وج وخوخنار 

 رظنوں ےس اب اےس وھگر راہ اھت
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ربو ںیم ںیہن اجاتن ہی ڑلی وکن ےہ__ ںیم وت یلہپ ابر دھکی راہ وہں اےس__ 

اجن ےل اتیلزدی ےن دلجی ےس اہک اس ےس ےلہپ ہی ٹسیب اس ی   

 

زوای ایک  ہو ےہ ور؟؟ وج ںیہمت اہیں ااھٹ  ے الای؟؟ضیفتسم ےن اکی رظن زوای وک 

 داھکی وج روےت وہےئ وصعمم ےچب ی رطح اابثت ںیم رس الہ ریہ یھت

 

زوای؟؟ زدی  ے اکونں ںیم  کاے ی ایٹنھگں ےنجب یگل اےس اینپ افصیئ دانی ےب 

 وہج اور وضفل اگل

 

ضیفتسم رہ ہگج ڈوھڈن اکچ اھت ور  یل یھب وت ریمے رھگ بلطم  س ڑلی وک 

 ںیم زدی اک رس وھگےنم اگل اب اس ٹسیب ےس اےس وکن اچبےئ اگ

 

************** 
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ایر ںیم ےن وت سب وسچ ایل ےہ ہک آج ایھب وک رسرپازئ دوں یگ زم ےن دلجی 

 دلجی اےنپ ابولں ںیم ربش ریھپا

 

 اتپ ےگل اگ  ے مت ایلیک آیئ وہ؟ اعشئ وج رپ ایھب وک انتک ہصغ آےئ اگ بج اںیہن

ایھب وس  ے ایھٹ یھت اس ےن دنمی دنمی آوھکنں ےس اینپ دوتس وک داھکی وج 

 اہنیئ وہیئ رفشی رفشی گل ریہ یھت

 

ایلیک اہکں وہں مت یھب وت اج ریہ وہ اسھت ریمے____ںیہ؟؟؟ ہی بک وہا 

وخب وسں یگ ںیم وت"  ںیم یہک ںیہن اج ریہ لکشم ےس وت ڈنسے اک دن الم ےہ

  اعہشئ ےن واسپ ےتٹیل وہےئ اہک

 

ایھب وت اینت لکشم ےس ںیہمت اگجای ےہ اب واسپ ںیہن وس اجھک ایر" زرم ےن آےگ 

 ڑبھ رک اس اک اہھت ڑکا اور اےس واسپ اھٹیبای
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ایر ایک ےہ امم اباب ےس یھب ںیہن وپاھچ وہا ںیم ےن مت ایلیک ہکنں ںیہن یلچ 

ڑچےت وہےئ اہک آج اس اک دری کت وسےن اک رپورگام  اجیت؟؟ اعہشئ ےن

 اھت اور زم ڈیمم ےن اےس حبص است ےجب یہ اگج دای اھت

 

اس ی مت رکف ںیہن رکو ایٹن ےس ریمی ابت وہ یئگ ےہ اور ور اہمترا ڈراویئر جیھب ریہ 

ںیہ ور ںیمہ ایھب  ے وھچڑ داگی رھپ رات ںیم واسپ ایھب  ے اسھت یہ آ اجںیئ 

 "ےگ

 

یئھب زم ڈیمم وت وپرا نیلپ انب رک یہ یھٹیب یھت اٹف ٹف وبل رک اےس یھب ڑھکا ایک ول  

 

بیجع مسق ی ولخمق وہ مت وت___اعہشئ ےصغ ںیم ڑبڑبایت وہیئ وارشوم ی 

 رطف یئگ رھپ ری  ے اکی دم ومڑی
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اب ایک وہا؟؟زرم ےن اےس داھکی وج رشاریت اکسمن ےس اےس دھکی ریہ یھت رھپ 

  ے اگل چنیھک رک وارشوم ںیم اھبگ یئگدلجی ےس اس 

 

اعشئ ی یچب!!! مت ریمے اہھت وگل اہمتری وت ںیم ڈہایں وتڑیت وہں زم ےن ےصغ 

ںیم اےنپ اگولں وک الہسےت وہےئ اہک ور انتج انم رکیت یھت اعشئ اس  ے اگولں 

    وک اانت یہ یتچنیھک یھت

 

لکن یئگ"دو دن ںیم ان  ے وھتڑی دری ںیم ور ولگ ایتر وہرک ڈراویئر  ے رمہار 

رپیپ رشوع وہےن واےل ےھت اس  ےی ور رےنہ وت اج ںیہن  یتک وت وساچ آج 

 اھبیئ ےس لم رک آاجےئ

 

امم اباب  ے دعب اکی اس اک اھبیئ یہ اھت وج اس رپ اجن داتی اھت رہ زیچ اک 

  ایخل راتھک اھت اور اس ی اجن یھب وت اےنپ اھبیئ ںیم یھت
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وت وھچیٹ ک ر ںیم یہ رس ےس ٹہ ایگ اھت رپ اھبیئ ےنں ابپ اک اسہی 

  ےن اےس یسک ی یمک اک یھبک ااسحس ںیہن دالای

 

اعشئ ریما وت رفس یہ ںیہن زگر راہ ایر" دانھکی اس ابر ایھب ےس تہب 

اکشتی رکوں یگ یئھب دح وہیئگ اکی ولیت نہب وہں ںیم اور ھجم ےس یھب ےنلم ںیہن 

  آےت

 

ور رکسما ریہ یھت ور اینپ دوتس وک اجیتن یھت  ے ور اےنپ اھبیئ  زم ی ابںیت ےتنس وہےئ

 ےس سک دح کت تبحم رکیت ےہ

 

اہں اسری اکشںیتی رک انیل رھگ چنہپ رک ںیم یھب بس اتبؤ یگ ایھب وک مت ا ےھ 

انتک رپاشین رک  ے ریتھک وہ اعشئ ےن اینپ رکسماٹہ روےتک وہےئ زرم وک 

 داھکی
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اہمترا یھب" زم ےن اےس وھگرا ھچک دری ںیم یہ ور سب سب ایھب وک بس اتپ ےہ 

  ولگ رھگ چنہپ ےئگ

 

ڈراویئر الکن آپ ےلچ اجںیئ مہ ایھب  ے اسھت واسپ آاجںیئ ےگ اعشئ 

 ڈراویئر الکن ےس ابت رک ریہ بج  ے زرم وت دلجی دلجی اادر اھبیگ

 

اس  ریما وت ااظتنم رک یتیل" ایھب ور لیب اجب ریہ یھت  ے اعشئ ےن ےھچیپ ےس

  ے رس رپ اکی ڑپھت ےنرا

 

اعشئ ی یچب ںیم ریتا وخن  ی اجؤ یگ!!!! زرم ےن اےس وھگرا اس ےس ےلہپ 

 ور اس رپ ہلمح رکیت دروازا وھکل اکچ اھت

 

یھب____زرم وج ایھب وبےتل یہ ےلگ ےنگل وایل یھت اسےنم وموجد ڑلی وک ریحت ےس 

 دےنھکی یگل
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 رک ریہ وہ؟؟ زم ےن ریحت ےس اہےئ آپ وکن اور ریمے ایھب  ے رھگ ایک

 اےس داھکی"اس  ے ایھب  ے رھگ" ور یھب ڑلی" ریحت ی ابت وت یھت

 

یہک ریمے ایھب رھگ چیب  ے وت ںیہن ےلچ ےئگ؟؟ اہےئ ںیم اہکں اجؤ یگ 

 افف زم اور اس ی اگنٹک!! وسری وسری اوور اک گنٹ

 

ھجمس یئگ ہی اشدی یلع اونےش وج اب کت اس ڑلی وک دھکی ریہ یھت ظفل ایھب رپ 

 ی نہب ںیہ

 

آپ اادر آاجںیئ اونےش ےن اےس راہتس دای ور دپھ دپھ رکیت اادر آیئ اس 

  ے ےھچیپ اعہشئ یھب اادر آیئ
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یہس یہس اتبںیئ آپ وکن ںیہ؟؟ریمے ایھب  ے رھگ ایک رک ریہ؟؟زم ےن رمک 

 رپ اہھت رھک رک وھچیٹ آںیھکن رک  ے اونےش وک وھگرا

 

ر اونےش اینپ اویلگنں ےس ےنلیھک یگل اس ڑلی وک دھکی رک اتپ ںیہن ہکنں ور___ںیم___و

اےس ڈر گل راہ اھت بج  ے ور اجیتن یھت  ے اسےنم وموجد ڑلی اس ےس ھچک 

 اسل یہ وھچیٹ ےہ

 

آےگ یھب وبول ھک اعہشئ ےن یھب چیب ںیم اہک اےس یھب سّسجت وہ راہ اھت آرخ ہی 

 ڑلی وکن ےہ

 

_اونےش ےن ابت متخ رک  ے رظنںی اکھج یلںیم ان ی ویبی____  

 

 ویبی؟؟___بلطم ایھب ےن اشدی؟؟__زرم اانپ رس ڑک رک وس ے رپ ھ یئگ
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اہےئ ریمے ےنپس اعشئ" ایک ایک وساچ اھت ایھب ی اشدی  ے  ےی اےسی 

اپتر وہں یگ اےسی وسٹ انبؤں یگ اہےئ بس اپین ںیم لم ایگ زم اور اس  ے 

؟؟ڑوں یگ ںیہن اوہنں ےن اےسی ےسیک اشدی رکیلدھک___ایھب وک ںیم وھچ  

 

ح ا  یہس رکو اعہشئ ےن اس  ے دنکےھ رپ اکی 
 
لہ

اپلگ ڑلی اھبیھب ڈر ریہ ںیہ اانپ 

دپھ ردیس ی ___بج اس ےن اسےنم داھکی اہجں اونےش اےنپ آوسنں 

 روےنک ی وکشش رک ریہ یھت

 

 اکی ولیت الڈیل نہب ارے یئھب آپ ہکنں رو ریہ ںیہ ںیم وت ایھب رپ ہصغ وہں آرخ

ل 
ب لک
 ے  ریغ اشدی رکیل وےسی آسپ ی ابت ےہ آپ ا ےھ تہب ہکنٹ یگل 

 وصعمم اس ےن اونےش  ے دوونں اگولں رپ ایپر ایک

 

اونےش ےن آوھکنں ںیم ریحت  ےی اےنپ اگولں رپ اہھت راھک ینعی یلع ی نہب وک ور 

 ربی ںیہن یگل یھت
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آےگ ڑبھ رک دشت ذجابت زرم وک  اونےش من آوھکنں ےس رکسما دی اس ےن

 ےلگ اگلای

 

ااھچ آپ ایھب ایھب وک ںیہن اتبھک  ے آپ ا ےھ اچ ی یگل" ےلہپ ںیم ایھب ی 

ل ڑلااک 
ب لک
اٹگن وت چنیھک ولں" ںیہ اہکں نٹپیک یلع راض  ابح؟؟__ زم ےن 

 وعروتں ی رطح اہک اونےش اور اعہشئ دوونں رکسماےن یگل

 

 ور دیساھ اادر یئگ"یلع لبمک ہنم کت اوڑے ور اادر"اونےش  ے اتبےن رپ 

 زمے ےس وس راہ اھت بج زرم ےن رس رپ چنہپ رک لبمک اچنیھک

 

رپ یلع سٹ ےس سم ںیہن وہا زرم ےن بل چنیھب رک اپین اک گج ااھٹای اور وپرا 

 اکی دم یلع  ے ہنم رپ اکنیھپ
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زم ڑھکی وک__وکن ےہ___وکن ےہ___ یلع اکی دم ڑہڑبا رک اھٹ اھٹیب"اسےنم 

 وہیئ اےس وخوخنار رطےقی ےس وھگر ریہ یھت

 

وھتڑی دری کت وت ور ےصغ ےس اسےنم داتھکی راہ رھپ اےس اکی دم زم اک رہچر رظن 

آای"زم ڑگای یلع  ے رہچے رپ اکی دم رکسماٹہ آیئ ور آےگ ڑبھ رک اےس ےلگ اگلات 

 اس ےس ےلہپ زم ےن اہھت  ے ااشرے ےس اےس روی دای

 

ااھٹات ےہ ایر؟؟ ایک وہا مت کیھٹ وہ ھک؟؟اور سک  ے اسھت ایئ؟؟ ینتک ابر ڑگای اےسی وکن 

اہک ےہ ایلیک ںیہن آای رکو" یلع رتسب ےس ےچین ارت رک رپاشیین ےس اکی  ے دعب 

 اکی وسال رکےن اگل

 

آپ وک ریمی وکیئ رکف ںیہن ےہ" اینت یہ رکف وہیت وت اشدی رکےت وتق اینپ 

زم ےن ےصغ ںیم ابچ ابچ رک اہکاکی ولیت نہب یھب اید آاجیت   
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فف یلع ےن اینپ زابن داںوتں ےلت دابیئ"ااھچ وت اس ابت رپ ھکراہ ےہ ڈیمم یلع 
ف
ا

ےن اےس دنکوھں ےس اھتےن ہنم وھپال رک ور اور یھب ہکنٹ گل ریہ یھت یلع ےن 

 اس  ے ےنےھت رپ ایپر ایک

 

رپ اھٹیب رپ ور اب ریمی ڑگای ایھب ےس ھکراہ وہیئگ؟ یلع ےن اےس اےنپ اسھت ڈیب 

یھب اخومش یھت یلع اجاتن اھت ور اس  ے اعمےلم ںیم تہب 

اسحس ےہ اور ہی اس  ے  ےی تہب ڑبی ابت یھت ہک اس  ے ایھب 

 اشدی رک ےکچ

 

اےسی اہمتری اھبیھب ریمی زادیگ ںیم اشلم وہیئگ اب آدیھ رات وک اکنح 

اینپ رطف ایک وہا ںیہمت ےسیک البات یلع ےن اسری ابت اتب رک اس اک ہنم  

 

بلطم اھبیھب ایلیک یھت؟؟ رھپ وت آپ ےن کیھٹ ایک" رپ ںیم اب یھب 

 ھکراہ وہں اور اکی ابت رپ یہ ےنونں یگ زم ےن وفراً اہک
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ااھچ کیھٹ ےہ ریمی ےنں وبولں ایک اچےیہ آرکسئمی ای زپا یلع  ے رکسما  ے 

 ےنہک رپ اس ےن ہنم انبای

 

 ںیہ ںیم وپرے وسال اسل ی وہں زم ایک ایھب اب کت آپ ا ےھ یچب ےتھجمس

 ےن اکی آھکن اورپ اور اکی آھکن ےچین رک  ے اےسی اہک  ے یلع ی یسنہ لکن یئگ

 

اہاہاہ دادی ےنں آپ اتبؤ ایک اچےیہ؟؟دادی ےنں ظفل رپ ےلہپ زم ےن وھگرا رھپ ابرہ یئگ 

 اونےش اک اہھت ڑک رک اادر الیئ اس  ے ےھچیپ اعہشئ یھب یھت

 

اک تہب تہب ڑبا وہمیل رکھک ےہ  س ںیم مہ دوونں اےنپ اسرے آپ دوونں 

وخاب وپرے رکںی ےگ__ہکنں اعشئ زم ےن اینپ ابت وبل رک اعشئ ی 

 اتدیئ اچیہ
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اہں اہں تہب زما آےئ اگ اعہشئ ےن یھب وخش وہےت وہےئ اس ی اہں ںیم 

 اہں المیئ

 

وہےئ ااھچ وسےتچ ںیہ اس ابرے ںیم" رظن رھب رک اونےش  ے رشےنےئ 

 رہچے وک دھکی رک اس ےن اہک

 

وسےتچ ںیہن ہکلب وسچ ایل ےہ" اس ہعمج وک امہرے رپیپ متخ وہ رےہ ںیہ اس 

گ یہ رکیل

ل

ی

ل

ی یے
ب ل
  ےی ےتفہ وک وہمیل ڈن رکےت ںیہ زم ڈیمم ےن وت وپری 

 

 ااھچ ریمی دادی ضیفتسم ےس وت ابت رک ولں اینت وت ااجزت دے دو

 

ااسحن رکےن واےل ااداز ےس اہک  س رپ یلع اہں اہں کیھٹ ےہ دی ااجزی زم ےن 

 ےن اس  ے رس رپ تپچ اگلیئ
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ااھچ اھبیھب آج ھک ربایین انب ول تہب دن ےس رھگ اک اھکھک ںیہن اھکای زم ےن اونےش 

اک اہھت ڑک رک الڈ ےس اہک اونےش ےن یھب اس  ے اگل رپ اہھت رھک رک اابثت ںیم 

 رس اکہای

 

ی ابت رپ زم ےن اکی آیئ ربو ااھٹ رک یلع وک اےسی  مت تہب ایپری وہ ڑگای!!! اونےش

؟؟داھکی ےسیج وبل ریہ وہ ___انس  

 

اہاہاہ ہی ںیہن دسرھے یگ یلع یفن ںیم رس الہات وہا ااھٹ ور وارشوم اجات 

 اس ےس ےلہپ اس اک ومابل جب ایگ ور ونیتں رمکے ےس اج یکچ یھت

 

_وفن رھک  ے ور وارشوم ایک!!!!!!!! یلع ےن اکی دم اہک___ںیم ایھب آای__

 ںیم اھباگ

 

**************** 
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ربو ایر ھب ںیم ںیہن اجاتن ںیم ان وک" یلہپ ابر دھکی راہ وہں" زدی ی لکش رو دےنی 

 وایل وہیئگ

 

مت ابرہ ااظتنر رکو ریما ضیفتسم ی رسد آواز اس  ے اکن ںیم ڑپی ور ہنم انب 

ںیم ےن وت آج کت اشدی یھبک  رک ابرہ الچ ایگ"رپ ہی ریما ھکم ہکنں ےل ریہ

 اںیہن داھکی یھب ںیہن زدی اےنپ ابولں ںیم اہھت ریھپات وہا الوچن ںیم یہ ھ ایگ

 

ہی بس ےسیک یگل؟؟زدی  ے اجےن  ے دعب ضیفتسم ےن اس ی رطف 

دےتھکی وہےئ آرام ےس اہک اب اس ی آوھکنں ںیم ای ےجہل ںیم ھچک دری ےلہپ وایل 

 یتخس ںیہن یھت

 

ا انڈیسکٹن___ زوای اس اکاہھت وھچڑ  ے واسپ ےھچیپ وہیکچ یھت رپ ور___ریم

 اس  ے آوھکنں ےس اب یھب آوسنں رگ رےہ ےھت
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اےنپ آوسنں  اف رکو___ضیفتسم ےن تخس ےجہل ںیم اےس آرڈر ایک اس 

 ڑلی  ے آوسنں اےس اپلگ رک رےہ ےھت

 

ور ابر  زوای ےن ڈر  ے دلجی ےس آوسنں  اف ےیک___ضیفتسم ےن وسحمس ایک

 ابر ےھچیپ وہ رک ڈیب ی تشپ ےس کیٹ اگل ریہ اشدی ور اس ےس ڈر ریہ یھت

 

مت ھجم ےس ڈر ریہ وہ؟؟___ ضیفتسم ےن اےنپ بل چنیھب رک آوھکنں ںیم رنیم  ےی اس 

 ی رطف داھکی

 

ا ےھ____ا ےھ__رھگ اجھک ےہ____زوای ےن اس ی ابت اک وجاب دانی اشدی 

 رضوری ںیہن اھجمس
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ضیفتسم ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ اسڈئ لبیٹ رپ رےھک دودھ  ے رھگ؟؟ 

 الگس وک

 

مت ہی دودھ ویپ رھپ ںیم اتبات وہں اور ںیہمت ڈرےن ی رضورت ںیہن ےہ 

 کیھٹ ےہ" ضیفتسم ی ابت رپ اس ےن اابثت ںیم رس الہای

 

ایک مت ےس الچ ںیہن اج راہ؟؟ضیفتسم ومڑ رک اجےن اگل بج اکی دم اےس 

  ے ور رفشی ےسیک وہیگ ور وت اھٹ یھب ںیہن  یتک ایخل آای

 

زوای ےن یفن ںیم رس اکہای اس ی آوھکنں ںیم رھپ ےس اپین آای بک ےس ور 

  ____وارشوم اجھک اچیتہ یھت رپ اس  ے ریپ

 

ضیفتسم ےن اکی دم اس اک رہچر اےنپ اہوھتں ںیم ایل زوای ی وت اسسن یہ 

 ری یئگ
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ں ںیہن دھکی اتکس اںیہن  اف رک ول ورہن ا ےھ ںیم اہمتری آوھکنں ںیم آوسن

ل  اف ںیہن رکوں اگ ضیفتسم 
ب لک
 اف رکےن ڑپںی ےگ اور ںیم اہوھتں ےس وت 

 ےن  ینع زیخی ےس دممہ آواز ںیم اہک اور اےس وھچڑ رک ومڑ رک الچ ایگ

 

اس ی ابت ھجمس رک زوای  ے اگل رسخ وہ ےئگ دلجی ےس اس ےن اےنپ آوسنں 

یعق وج ور وبل راہ ھب ھک رک دے اف ےیک یہک وا  

 

دھکی ویہ ری اج اچ ی ابت ںیہن وہیگ!! ضیفتسم ےصغ ےس اس ی رطف 

 ڑباھ اس ےس ےلہپ زدی الھچ رک وس ے ےس دورسی رطف وکدا

 

ںیم ںیہن الای اس وک ایر!!!! ور وبل ریہ ےہ وت یہ اھت ور___ضیفتسم ےن ےصغ ےس 

 ور دورسی رطف اھبگ اےس دےتھکی وہےئ رھپ ےس اےس ڑکھک اچاہ بج

 ایگ
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ارے وھجٹ وبل ریہ ےہ____ریما بلطم اھبیھب وک طلغ یمہف وہ یئگ وہیگ 

 ضیفتسم  ے وھگرےن رہ اس ےن دلجی ےس اانپ ہلمج یہس ایک

 

ںیم الای اھت!!!زنی ی آواز رپ دوونں ےن اکی اسھت ومڑ  ے داھکی زنی آرخی 

 ڑیسیھ رپ ڑھکا اھت" اےس ضیفتسم ایک ےنرات

 

وخوخنار رظنوں ےس اےس دےتھکی وہےئ اس ی رطف ڑباھ زدی  

 

ےلہپ ںیہن آ اتکس اھت؟؟اسیک اھبیئ ےہ وت ایھب ریما لتق وہ اجات رھپ آات وت؟ 

اجلہ!!! ےب ووقف!!! ےھجت وپری داین ںیم اھبیھب یہ  یل ےسج وت ااھٹ  ے ےل آای زدی 

  ےن اس  ے ابل ڑک  ے ےچنیھک
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اےس داکھ دای اور آےگ ڑبھ رک دروازا وھکال وج بک ےس جب راہ اھت ابل وھچڑ اپلگ آدیم زنی ےن 

 اسےنم یہ یلع ڑھکا اھت زنی ےن اکم رھک رک اس  ے ہنم رپ ےنرا

 

ریتی وہج ےس بس وہا__!!! زنی اک سب ںیہن لچ راہ اھت یلع ی اجن ےل 

  ےل

 

ضیفتسم ےچین یلع اےس داکھ دے رک اادر آای___زنی ےن یہ اےس وفن رک  ے البای اھت  ے 

 اس  ے رھگ ںیم وموجد ےہ

 

بیجع ےنوحل نب ایگ اھت ضیفتسم وک زدی رہ ہصغ اھت زدی وک زنی رپ اور زنی وک یلع رپ 

 بس اکی دورسے وک ےنر دانی اچےتہ ےھت

 

دھکی اھبیئ آرام ےس ھ رک ابت رکےت ںیہ یلع ےن ضیفتسم  ے دنکےھ رہ اہھت 

 رھک رک اےس اھٹیبای
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 دو اےس ااھٹ رک وکن الای؟؟اہھت سک ےن اگلای اےس؟؟ ضیفتسم ی سب ا ےھ اانت اتب

رسد آواز رپ زنی ی دل ی دڑھنک ولس وہیئ یئھب ور یہ ااھٹ رک الای اھت ڈرھک وت اتنب 

 اھت___ یلع ےن وفراً زنی ی رطف ااشرر ایک

 

 زنی ےن دصےم ےس یلع وک داھکی رھپ اےس التن دی ےب ریغت ااسنن

 

یہ ا ےھ اہک اھت  ے ریمی رمک رپ وگیل یگل ےہ ںیم وزن ںیہن ضیفتسم اس ےن 

ااھٹ اتکس اس  ےی ںیم ےن ااھٹای رپ ور وت ریمی نہب ےہ زنی ےن ڈرےت ڈرےت 

 دلجی ےس واض ت دی

 

ضیفتسم ےن آےگ ڑبھ رک اس اک الگ ڑکا___ور رصف ریمی ےہ اےس وھچےن اک قح 

ےس اہں ںیم رس الہای اہں یئھب یسک وک ںیہن ضیفتسم ی ابت رپ اس ےن زورو وشر 

 ریتی ےہ ںیم ےن بک اہک ریمی ےہ
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ضیفتسم ےن اینپ ڑک اور یھب تخس ی ااھچ ااھچ ریمے ابپ وھچڑ دے ےنرے اگ 

ایک ریمے اھبیئ وک زدی ےن اےس ےھچیپ اٹہای آرخ اےنپ اھبیئ اک ایپر اجگ 

 یہ ایگ

 

زنی ےن وفراً اہں ںیم رس ایھب  ے ایھب اکی رنس اک ارجنی رکو ضیفتسم ی ابت رپ 

 الہ رک یسک وک وفن المای

 

 سک وخیش ںیم وت زوای وک ااھٹ رک الای ضیفتسم ےن اب ی ابر یلع وک وھگرا

 

ایر ےھجت ںیم اداس ںیہن دھکی اتکس" یلع ی ابت رپ ضیفتسم اک دل ایک اانپ یہ 

_یئھب رس ٹیپ ےل اداس ںیہن دھکی اتکس اس اک بلطم ڑلی ااھٹ رک ےل آےئ اگ_

 دوتس بس اےسی یہ وہےت ںیہ یلع ےن یھب وفراً وجاب دای
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وےسی وت اہیں ایک رک راہ ےہ؟؟یلع وک اید آای ور اہیں ےسیک؟؟ زنی یھب ان  ے اپس چنہپ 

 اکچ اھت

 

ل یہس ایک ارگ 
ب لک
زدی ےن اںیہن اسری ابت اتبیئ اوووو اس اک بلطم ںیم ےن 

اچنہپ ےتکس ےھتزوای واہں وہیت وت ور ولگ اےس یھب اصقنن   

 

یلع ی ابت رپ ضیفتسم ےن بل ےچنیھب___اب زوای وک وکن اتبےئ اگ اس اک 

ابپ اس داین ںیم ںیہن" ںیم اےس واسپ اہکں وجیھبں؟؟ ضیفتسم ےن 

رزایب تیفیک ںیم ابولں ںیم اہھت ریھپا

ی

ئ

ل

ض
ع

 ا

 

دروازا رھپ ےس اجب زدی اھٹ رک ایگ ابرہ اکی رنس یھت زدی ےن اےس ڈراگنئ روم 

   وھچڑا اور وخد واسپ آرک ھ ایگںیم
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بج کت وت وسچ زوای اک ایک رکھک ےہ ور  ہو رےہ یگ یلع ی ابت رپ ضیفتسم ےن  

 اےس وھگرا ____ںیم اےس اہیں ںیہن وھچڑ اتکس

 

 وت اےنپ اسھت ےل اج___اب یلع ےن اکی اور وشمرر دای

 

اھبیھب یھب ںیہ ںیہن ںیم االیک راتہ وہں___ ااسی رک وت رھگ ےل اج واہں 

 ضیفتسم ی ابت رپ یلع ےن وفراً یفن ںیم رس الہای

 

یئھب ریمے اپس رمکا ںیہن ےہ ںیم اہکں روھک اگ یلع  ے ےنہک رپ ضیفتسم 

 ےن رھپ ےس ھچک وسےنچ  ے  ےی وہوٹنں رپ اہھت راھک

 

ربو آپ ہکنں ںیہن ظفحت رےتی___ریما بلطم بج آپ یلع وک اس 

وت آپ ہکنں ںیہن زدی یھب اےنپ ھکم اک اکی اھت زیچ  ے  ےی وفرس رک ےتکس 

 ضیفتسم  ے وھگرےن ی رپوا ےیک  ریغ اینپ ابت ہہک یہ دی
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ضیفتسم  ے رہچے رپ رسد اترثات آےئ ایک ہی نکمم ےہ؟؟ ارگ ااسی وہا وت 

ارلس اک ازلام ھب وہ اجےئ اگ؟؟ زوای ےنےن یگ؟؟ اور ور اربار اقحل ی یٹیب ےہ؟؟ضیفتسم  ے 

  تہب ےس وسال وھگےنم ےگلدےنغ ںیم

 

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

 

 

اھبیھب وخوبشں وت تہب اچ ی آ ریہ ےہ ا ےھ وت اور یھب زیت وھبی ےنگل گل یئگ زم 

 ےن ابمل اسسن ےتیل وہےئ اہک اونےش اس ی ابت رپ رکسما دی

 

اہں اھبیھب وایعق حبص یھب ہی سب ااھٹےت یہ ےل آیئ ھکاتش یھب ںیہن ایک اب 

ی گل ریہ اعہشئ ےن یھب رکیس رپ ےتھٹیب وہےئ ہنم انب وت تہب زیت وھب

 رک اہک
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ل آپ دوونں اک اگل دوں؟؟مہ دوونں ےس ایک رماد ےہ 
ب لک
اہں اھکھک وت ایتر ےہ 

 آپ ںیہن اھکںیئ یگ زرم ےن دلجی ےس اہک

 

ںیہن ور ___ایھب کت__آےئ ںیہن___اونےش ی ابت رپ زم ےن وہوٹنں وک اس 

ای ےسیج  یٹی اجبےت ںیہااداز ںیم رک  ے رس الہ  

 

ااھچ بلطم آپ اھبیئ اک ااظتنر رک ریہ ںیہ افف اینت تبحم زرم ی ابت رپ 

 اس ےن پنیھج رک رس اکھج ایل

 

ایر اھکھک وت اسھت یہ اھکںیئ ےگ ںیم ایھب وک وفن رکیت وہں اور ضیفتسم ایھب وک یھب 

ےنلم آات البیت وہں یلع  ے اسھت ارثک ضیفتسم یھب اس  ے وہلٹس اس ےس 

 راتہ اھت ور یلع ی رطح ضیفتسم ی یھب الڈیل یھت
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زم اھٹ  ے رمکے ںیم یئگ اس اک ومابل وج اادر اھت" ایک زرم رشوع ےس 

 اہلٹس ںیم ریتہ ےہ اونےش ےن اعہشئ ی رطف دھکی رک وسال ایک

 

ںیہن اھبیھب بج ےس یلع ایھب آریم ںیم ےئگ ںیہ بج ےس اہلٹس ںیم 

بج ایھب ےن یلہپ ابر اےس اہلٹس اجیھب وت وپرے ےنیہم  ریتہ ےہ" الص ںیم

اس ےن ایھب ےس ابت ںیہن ی ایھب ےن اینت لکشم ےس اےس انمای  ے ںیم 

 آپ وک ایک اتبؤں

 

رپ ایھب یھب وبجمر ےھت ان ی اجب یہ ایسی یھت ور زم وک اہکں وھچڑےت اےلیک رھگ 

ں ےن اےس اہلٹس ٹفش رک رےنھک ںیم یھب ان اک دل ںیہن ےنن راہ اھت اس  ےی اوہن

 دای

 

ریما رھگ وت اپس یہ اھت رپ زرم ڈیمم ےن دض رک  ے ا ےھ یھب اےنپ اسھت 

اہلٹس ںیم یہ ٹفش رک ایل اس  ےی اب ںیم ایس  ے اسھت وہیت 

 وہں"اعہشئ ی ابت  ے اونےش ےن سب رس الہےن رپ اافتک ایک
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رپ آےگ ےس ون ایھب وفن ااھٹؤوووو____ ور رسیتی ابر اکل رک ریہ یھت 

راپسسن"اکی وت اینت زیت وھبی گل ریہ اورپ ےس ایھب یھب وھتڑی دری  ے 

 ےی اج راہ وہں وبل رک اغبئ وہ ےئگ" زم وک اب وھبی  ے اسھت اسھت 

  ہصغ یھب آراہ اھت

 

اہں ضیفتسم ایھب وک اکل رکیت وہں ًانیقی ان  ے اسھت وہں ےگ" ھچک وسچ رک اس ےن 

و لیب دعب یہ وفن ااھٹ ایل ایگضیفتسم اک  ربم المای د  

 

 االسلم مکیلع ضیفتسم ایھب!!! زم ی یتکہچ وہیئ آواز رپ ضیفتسم ےن السم اک وجاب دای

 

ایھب یلع ایھب وفن ںیہن ااھٹ رےہ آپ دوونں آاجؤ زیلپ ا ےھ تہب 

وھبی گل ریہ ےہ اور ںیم اےلیک ںیہن اھکؤ یگ آپ دوونں وک یھب آھک یہ ڑپے 
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ل دای"ضیفتسم وک وبےنل اک ومعق دےی  ریغ وخد یہ رٹپ رٹپ وبےنل اگ سب ںیم ےن وب

 یگل

 

اہں ڑگای مہ آرےہ ںیہ ھچک دری ںیم ضیفتسم ی رنم آواز وفن ںیم ےس ارھبی زم ےن 

 رکسماےت وہےئ وفن رھک رای اب اس اک رخ روم ےس ابرہ ی رطف اھت

 

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

 

 ے اپس آرک ھ ایگ وج یسک  ایک وسچ راہ ےہ وجاب دے" زدی اھٹ  ے اس

  یری وسچ ںیم مگ اھت

 

ایک وجاب دوں اےنت ڑبے ڑبے ےلصیف اینت دلجی ںیہن وہےت" ضیفتسم ےن 

 تخس رہچے  ے اسھت اےس وھگرےت وہےئ اہک
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وال یئھب وار بج ابت امہری آےئ وت رھپ دویکمھں رپ ارت آات ےہ اور بج ابت وخد ی 

 ںیہن وہےت!!! زدی ےن اہھت  ے ااشرے ےس اس آےئ وت اےنت ڑبے ڑبے ےلصیف اےسی

ے ےگل

ل

سی
 

ہ

 ی لق ااترےت وہےئ اہک  س رپ یلع اور زنی یھب 

 

یلع اک بک ےس وفن جب راہ اھت ھکم دھکی رک ور وفن ںیہن ااھٹ راہ اھت اےس اتپ اھت ڑگای 

 رھگ الب ریہ وہیگ رپ اہیں یھب وت اکی نشنیٹ لچ ریہ یھت

 

ضیفتسم اک ومابل ےنجب اگل اس ےن بیج ےس ومابل اکنل  ے  ربم وھتڑی دری دعب یہ   

داھکی رھپ وفن اکن ےس اگلای"او ے ڑگای" وفن رپ زم ےس ابت رک  ے اس ےن ومابل 

 واسپ بیج ںیم ڈاھال

 

ڑگای رھگ رپ الب ریہ ےہ"ضیفتسم ی ابت رپ یلع ےن رس الہای"رپ ایھب مہ ےسیک اج 

  اجاتےتکس بج کت وکیئ ہلصیف ںیہن وہ
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ور ںیہن ےنےن یگ" ضیفتسم ےن یلع ی رطف دےتھکی وہےئ اہک اس وتق 

 اس اک رہچر یسک یھب اترث ےس اپی اھت

 

مہ ےن بک اہک مہ انمںیئ ےگ؟؟زدی ےن اکی اربو ااھٹ رک اہک  س رپ ضیفتسم 

 ےن اےس اھک اجےن وایل رظنوں ےس داھکی

 

ولں اگ" زدی ےن  ریما بلطم ےہ وت ےنن اج سب اھبیھب ےس ںیم ابت رک

ےمہ انب دے
کٹ
 دلجی ےس اہک اس ےس ےلہپ ور رلٹہ اھٹ  ے اس اک 

 

زدی ےن آوھکنں ےس زنی وک ااشرر ایک ور رس اابثت ںیم الہ رک اھٹ رک الچ ایگ 

 یلع ضیفتسم  ے اپس آرک اھٹیب اب زدی اک رخ ڈراگنئ روم ی رطف اھت

 

 یلع ےن اس اک ہی واہں ہکنں اج راہ ےہ" ضیفتسم اکی دم ڑھکا وہ ایگ

  دنکاھ ڑک رک اےس واسپ اھٹیبای
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اب ےھجت وت رکھک ںیہن ےہ اکنح" وت ہکنں ھک ںیم یہ رک ولں" زدی ےن زابن اکنل رک اےس 

ڑچاای"ضیفتسم ےن یلع وک اکی رطف ایک اور ایکس رطف ڑباھ 

 زدی ےن وفراً دوڑ اگلیئ

 

رے الؤچن ںیم ایک اہک وت ےن؟؟ اب ضیفتسم اس  ے ےھچیپ اھت اور ور وپ

اھبگ راہ اھت یلع ان دوونں وک دےتھکی وہےئ رکسما راہ اھت یھبک یھبک وت ور زدی ی تمہ 

 وک داد داتی اھت وج اس ٹسیب وک یھب ڑیھچ اتیل اھت

 

ور وت ریمی اھبیھب ےہ اب دنبر زماق یھب ھک رکے؟؟ضیفتسم ےن ےسیج یہ 

 اس ی رگدن ڑکی ور دلجی ےس وبال

 

 وت اس اکنح  ے  ےی ایتر ےہ___ زدی ےن رکسماےت وہےئ ااھچ ںیم ھجمس ایگ

 اہک اور اینپ رگدن ڑھچوا رک اس ےس دو دقم دور وہا
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 ضیفتسم اےس ھچک اتہک اس ےس ےلہپ زنی ومولی  ابح وک ےل آای اھت

 

مت بس وک اینت دلجی سک زیچ ی وہ ریہ ےہ؟؟ ضیفتسم ےن ومولی وک دےتھکی وہےئ 

ہصغ ایک دیب دیب آواز ںیم ان رپ  

 

دو اسل دلجی ںیہن وہےت" وےسی یھب اس وتق ور ایلیک ےہ اس  ے ابپ اک 

اسہی یھب اس  ے رس رپ ںیہن اےسی ںیم اےس اہنت وت ںیہن وھچڑ ےتکس ھک 

 یلع ی ابت رپ ضیفتسم ےن اےنپ بل ےچنیھب یلع ی ابت اکیف دح کت یہس یھت

 

 روم ی رطف ڑباھزدی ےن ومولی وک ااشرر ایک اور اےنپ اسھت  ےی 

ل

ے

ئ

ڈرائ   

 

دروازا ونی رکےن رپ رنس ابرہ آیئ ور اانپ اکم رک یکچ یھت اب اجےن ی 

 ااجزت ےنگن ریہ یھت زدی اےس ےسیپ دے رک اادر ی رطف ڑبھ ایگ
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 اسےنم زوای اہنیئ دوھیئ رس رپ دوہٹپ  ےی ڈیب رپ یھٹیب یھت

 اس  ے رہچے اسےنم ےس اس ڑل ے اور اس  ے اسھت ومولی وک آےت دھکی 

 رپ اکی ابر رھپ ڈر داھکییئ دےنی اگل

 

رنس ےن اےس کنپ رلک ی رفای انہپیئ یھت زنی ےن یہ رنس وک وبل رک اس 

 ے  ےی ھچک وسٹ یھب وگنما  ےی ےھت" زوای وک اب کت ھجمس ںیہن آ راہ اھت ور 

 ولگ اےس اہیں ہکنں الےئ ںیہ اور ان ولوگں اک  دصق ایک ےہ

 

 وہا اس  ے اپس آای زوای ربھگاےت وہےئ وھتڑا ےھچیپ وہیئ اس زدی دقم دقم اتلچ

 ڑل ے  ے اترث تہب تخس ےھت زوای وک ڈر گل راہ اھت

 

ومولی  ابح اکنح ڑپاھںیئ ےگ اور ںیہمت اہں وبانل ےہ ورہن!!! زدی ےن یکلہ 

 آواز ںیم اےس وارگنن دی
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ولگ اس اک اکنح یسک ےس یھب ظفل اکنح رپ زوای ی آوھکنں ںیم آوسنں آےئگ اےسی ےسیک ور 

 رکوا دںی ےگ

 

 اشن رس___اہکں ںیہ___اس ےن اپکپکیت آواز ںیم اشن اک وپاھچ

 

زدی ےن ےلہپ وت ھک یھجمس ےس اےس داھکی رھپ حبص واال واعق وسچ رک واسپ ےصغ ےس زوای 

  ی رطف داھکی

 

 ٹکیج ےس ارگ اےنپ اشن رس ی ریخ اچیتہ وہ وت اکنح  ے  ےی اہں وہک" زدی ےن اینپ

نگ اکنل رک داھکییئ اور واسپ اادر رھک یل" ومولی  ابح اب کت دروازے  ے 

اپس ڑھکے ےھت زدی ی ان ی رطف ھٹیپ یھت اس  ےی ور ایک ابت رک راہ 

 اھت ایک ںیہن ومولی  ابح اس ابت ےس ااجنن ےھت
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زوای ےن آوھکنں ںیم آوسنں  ےی یفن ںیم رس الہای رس وت اشدی اےس اہیں 

ےن آےئ ےھت ےسیج رہ ابر رس ےن اےس اچبای اھت رپ ہی ولگ اںیہن یہ___زوای اچب

نگ دھکی رک اور ربھگا یئگ اس ےن اہں ںیم رس الہای اس  ے اپس اس ڑل ے ی 

  ابت ےنےنن  ے وسا وکیئ اچرر ںیہن اھت

 

وار زدی ریتی اگنٹک!!! اس ےن دل یہ دل ںیم وخد وک داد دی" ور اس وصعمم یس 

راھک ںیہن اچاتہ اھت رپ ور یسک وطر ںیہن ےنےن یگ ہی یھب اتپ اھتڑلی وک ڈ  

 

زدی ےن اکی ڈوےٹپ ےس زوای اک رہچر ڈاکھ وھتڑی دری ںیم یلع اور زنی یھب ااد یہ ےھت 

  اکنح  ے وتق زوای وک ااسی اگل اس اک دل دنب وہ اجےئ اگ

 

بس ابرہ  ھچک دری ںیم ور زوای ضیفتسم ارلامحن نب یکچ یھت اکی اکی رک  ے

 ےلچ ےئگ رپ زدی اب یھب ویہ اھت
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نہب ںیہمت ڈرےن ی رضورت ںیہن ےہ"ںیم ےن وج یھب ایک ےہ اہمتری الھبیئ 

 ے  ےی ایک ےہ زدی ےن اس  ے رس رپ اہھت رھک رک ایپر ےس اہک زوای ی آوھکنں ےس 

اور زیت آوسنں رگےن ےگل___ا ےھ ریمے اپاپ___ ے اپس اجھک ےہ اس 

ل وھچیٹ یچب گل ریہ یھتوتق ور روےت وہ
ب لک
ےئ    

 

آپ  ے اپاپ اب اس داین ںیم ںیہن یسک ےن ان اک لتق رک دای ےہ آپ  ے 

وایسپ  ے راےتس بس دنب ںیہ اس  ےی مہ ےن آپ  ے  ےی ہی ہلصیف ایل 

ل یہس ےگل اگ زدی ےن آرام آرام ےس اےس 
ب لک
وتق  ے اسھت آپ وک امہرا ہی ہلصیف 

 بس اتب دای

 

 تق___لتق زوای اک رس وھگےنم اگل اس ےن اانپ رس زور ےس اھتم اپاپ____اپاپ اک

ایل___آپ کیھٹ ںیہ؟؟ زدی ےن رکف دنمی ےس اہک رپ زوای وہش رخد ےس 

 اگیبین وہ یکچ یھت
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اےس ےب وہش دھکی رک وت زدی  ے اہھت اپؤں وھپل ےئگ ور دلجی ےس ابرہ آای اہجں ضیفتسم 

یلع اور زنی اےس ابمری ابد ےس اسنئ ےل رک ومولی  ابح اج ےکچ اھت 

ل اخومش ےھت زدی ےن اکی رظن اےس 
ب لک
دے رےہ ےھت رپ اس  ے بل 

 داھکی رھپ دلجی ےس اس  ے اپس آای

 

ور ےنین ےسیک؟؟ اےس دےتھکی یہ ضیفتسم ےن اس ےس وسال ایک  س اک وجاب دے 

 رک اےس رمےن اک وکیئ وشق ںیہن اھت

 

اک وجاب دےنی ی ہگج دلجی ےس اھبیھب ےب وہش وہیئگ زدی ےن اس  ے وسال 

 اہک

 

ایک___ےب وہش __ےسیک ضیفتسم دلجی ےس ڑھکا وہا___ںیم ےن سب 

اںیہن اتبای اھت ان  ے اپاپ اب اس داین ںیم ںیہن زدی ی ابت رپ ضیفتسم 

 ےن اینپ یھٹم وک زور ےس اچنیھب
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ا دسےن اپلگ آدیم ایھب وت اس ی وخد ی تعیبط کیھٹ ںیہن اور وت ےن اےس اانت ڑب

 دے دای یلع اک سب ںیہن لچ راہ اھت زدی وک دو اگلےئ

 

وت اھبیھب وبل ریہ اںیہن اپاپ  ے رھگ اجھک ےہ اب ھب وت اتبؤں اگ ھک زدی ےن یھب 

ووں ی رطح وجاب دای

 

ےت
ھی
 ڈ

 

وت رپاشین ںیہن وہ اےسی یہ ےب وہش وہ یئگ وہیگ ھچک دری ںیم وہش ںیم آاجےئ 

  راھکیگ یلع ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت

 

ںیم اےس رھگ ےل رک اج راہ وہں ضیفتسم ی ابت رپ یلع ےن اابثت ںیم 

 رس الہای اب اس اک رخ ڈراگنئ روم ی رطف اھت
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ااھچ ایر ںیم یھب اتلچ وہں!! ڑگای آیئ وہیئ ےہ رھگ رپ ریما ااظتنر رک ریہ ےہ یلع 

 ابری ابری دوونں ےس الم اور ابرہ ی رطف الچ ایگ

 

 وک رایض ےسیک ایک زنی وک اب کت ھجمس ںیہن آای  ے اینت وےسی وت ےن اھبیھب

 آاسین ےس ےسیک ےنن یئگ اھبیھب

 

ور راز ی ابت ےہ مہ دوونں  ے چیب اس  ےی ںیم یسک وک ںیہن اتبؤں اگ زدی ےن اورپ 

اجےت وہےئ زمے ےس اہک رپ الص ںیم ور ھب اتب رک ضیفتسم  ے اہوھتں 

 رمھک ںیہن اچاتہ اھت

 

اھبیئ ےس یھب اپھچےئ اگ زنی ےن ےصغ اور دصےم ےس اےس داھکی وج یہس یہس اب 

 اورپ اج اکچ اھت ور رس کٹھج رک نچک ںیم الچ ایگ

 

***************  
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روم  ے اادر دقم رھک رک اس ےن روم الی ایک رھپ دقم دقم اتلچ وہا اس 

ٹ  ے اشنن،  ے اپس آای___ایک ےس ایک وہیئگ یھت ور ےنےھت رپ یٹپ، اہوھتں رپ یھب وچ

آوھکنں  ے ےچین ےکلہ اور رہچے رپ داین اہجں اک دھک ضیفتسم وک ور ےلہپ وایل رپی یہک 

 ےس ںیہن یگل" اس ی آںیھکن یکلہ یس من وہیئ

 

اس  ے اپس یہ ڈیب رپ اھٹیب اس ی رظنںی زوای  ے رہچے اک وطاف رک ریہ 

رک  ے اس یھت"ینتک وصعمتیم یھت اس رہچے رپ ضیفتسم ےن اانپ اہھت آےگ 

  ے ےنےھت وک وھچا  س رپ ےلہپ ےس یٹپ یھت

 

رھپ اس اک اہھت اس ی آوھکنں رپ ایگ وج دنب یھت رھپ یھب ان ںیم اانت درد اھت 

ور وت ان آوھکنں ںیم اکی آوسنں ںیہن دھکی اتکس اھت اور اس ی رپی وک آج کت 

 سب آوسنں یہ ےلم ےھت
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"ینتک یہ دری ور اہھت وک وبظم ی ےس اھتم رک اب اس ےن زوای اک اہھت اےنپ اہھت ںیم اھتےن

داتھکی راہ اس ی آوھکنں ںیم اکی مظع اھت  ے اب ور رپی وک وخد ےس دور 

 ںیہن اجےن دے اگ

 

اس ےن رپی اک اہھت اےنپ آوھکنں ےس اگلای"آیئ سم ںو ایر" اس ےن اینت دشت ےس 

ب اک ےنکل اہک  ے اس ی آوھکنں ےس یھب آوسنں ےنہب ےگل ور اانت وبظمط اسح

 اس  ے اسےنم اےنپ آوسنؤں وک ںیہن روی اکس

 

 ریتے نب رجح اک ہی رفس اٹک ےہ ےسیک

 ےھجت ںیم اھجمسؤں وت اھجمسؤں ےسیک

 

 انتک وساچ ےہ ےھجت ہی اتبؤ ےسیک

 انتک اچاہ ےہ ےھجت نیقی دالؤں ےسیک
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  ریتے نب وت زادیگ یتگل یھت اےسی

 روح اکنل یل وہ مسج ےس یسک ےن ےسیج

 

اہرے ںیہن یھبک" ےھجت اتبںیئ ےسیک مہ  

 رپ ریتے اعمےلم ںیم ےنںیت اھکیئ ںیہ مہ ےن وےسی

 

 ریتی اید ںیم آںیھکن من وہیئ ںیہ امہری  س دقر

 اشدی" یھبک یسک ےن ھک اچاہ وہ یسک وک اس دقر

 

 ںیہن اھت ھجت رپ قح وت اجات اھت ھجت ےس دور  

اگ ےسیکرپ بت یھب" دل اتہک "ریتی ےہ" وت دور اجےئ   

 

 اب ےھجت اپ رک اتگل ےہ بس لم ایگ وہ ےسیج
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 "داع ےہ ریمی"

 ےلم ھک وکیئ دھک ریمی زات ےس ےھجت اےسی

  وت کھت اجےئ وخایشں ےتنچ ےتنچ ےسیج

 

 از حاب ت اخن

 

اس ےن ایپر ےس اس  ے رہچے وک دےتھکی وہےئ اےنپ دل  ے زجابت ےہک  

  رھپ تہب رنیم ےس اےنپ بل اس  ے ےنےھت رپ رےھک

 

 آرام ےس تہب ایپر ےس اےس اینپ ابوہنں ںیم ااھٹای ےسیج ور وکیئ ھکزی یس ڑگای وہ 

 

 ای اور وخد ڈراویئگن ٹیس رپ 

 

ے
رھگ ےس ابرہ آرک اس ےن ےھچیپ وایل ٹیس رپ زوای وک ل

اھٹیب"اکی رظن ےشیش ےس ےھچیپ ےب وہش ووجد رپ ڈاھیل اور اگڑی آےگ ڑباھ دی 

ف اھتاب اس اک رخ اےنپ رھگ ی رط  
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************* 

 

 

ایھب آپ اےلیک آےئ وہ؟؟ضیفتسم ایھب ںیہن آےئ؟؟ زم ےن ےسیج یہ ٹیگ وھکال 

 اسےنم یلع وک اےلیک ڑھکے اپای

 

ںیہن ڑگای اےس تہب رضوری اکم آایگ اھت اس  ےی اےس اجھک ڑپا"ور آپ ےس 

اشم ںیم آ رک لم ےل اگ ولچ اب راےتس ےس وٹہ ںیم اادر آؤں وھبل گل 

 تہب زیت یلع وبےتل  ے اسھت یہ اادر آای اب اس اک رخ روم ی ریہ ےہ

 رطف اھت

 

ولچ اعشئ مہ اھکھک اگلےت ںیہ زم اےس  ےی نچک ںیم یلچ یئگ اھکھک بس ایتر 

 اھت سب ان ولوگں وک یلع اک یہ ااظتنر اھت
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 ور اادر آای وت اےس وارشوم ےس اپین رگےن ی آواز آیئ"ااھچ وت ڈیمم اہنں ریہ ںیہ یلع

ےن ااملری ےس اانپ وسٹ اکنال اور اڈیٹسی روم ںیم جنیچ رکےن الچ ایگ ھچک دری 

  دعب بج ور وسٹ جنیچ رک  ے آای وت اونےش اےنپ ےلیگ ابل وت ےی ےس کشخ رک ریہ یھت

 

 یلع  ے رہچے رپ دشکل رکسماٹہ آیئ ور آرام آرام ےس اونےش  ے اپس آای

 

اس  ےی اےنپ ابل کشخ رک  ے اب اشدی ور اس ی وموجدیگ ےس ااجنن یھت 

 اھجلس ریہ یھت بج ےھچیپ ےس یلع ےن اےس اینپ رگتف ںیم ایل

 

!! ںیم وہں__ 

ن

 

ن

س

ن

س

ور یتخیچ اس ےس ےلہپ ور اس  ے وہوٹنں رپ اانپ اہھت رھک اکچ اھت 

یلع ےن ریبمھگ آواز ںیم اہک اور اس  ے ابولں ی وخوبشں وک وسحمس رکےن اگل 

ھت اٹہ اکچ اھتاب ور اس  ے وہوٹنں ےس اہ  
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آپ آےئگ___ور__اھکھک___اونےش ےس وت وبانل یہ لکشم وہ ایگ یلع ی 

 رقتب ںیم اس ی زابن داںوتں ےلت  کپ اجیت یھت

 

ا ےھ وت سب اھٹیم اھکھک ےہ" اس  ے ابول ںیم ہنم دےی  اس ےن دممہ آواز 

ا ںیم رسوگیش ی اونےش اک دل ےب اکوب وہا رکسماٹہ ےن اس  ے رہچے وک وھچ

 ور دلجی ےس رظنںی اکھج یئگ

 

ایھب!!!!!! آاجؤ ایر وھبی گل ریہ ےہ زم ی زیت آواز رپ یلع دلجی ےس ےھچیپ 

فف!!! زم ی یچب ایھب اتبات وہں___بج  ے اونےش 
ف
وہا___رھپ اےنپ دل رپ اہھت راھک ا

ے یگل

ل

سی
 

ہ

  اکی دم الھکلھک رک 

 

رپ اےس دےنھکی اگل افف  یلع وج ابرہ ی رطف اج راہ اھت اونےش ی الھکلھکٹہ

  ہی ڑلی ا ےھ اپلگ رک دے یگ ور اس  ے اگل وک ایپر ےس وھچ  ے روم ےس ابرہ لکن ایگ
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اونےش ےن وخد وک ےشیش ںیم داھکی یلع ی تبحم ںیم ور دن اب دن رھکنیت اج 

ریہ یھت اس ےن اانپ اہھت اےنپ اگل رپ راھک یلع اک سمل وسحمس رک  ے اس  ے 

   آیئگرہچے رپ رکسماٹہ

 

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

 

  رک ور رفشی وہےن الچ ایگ ھچک دری ںیم ور رفشی وہ 

 

ے
اےس آرام ےس ڈیب رپ ل

رک ابرہ آای" زوای اب کت ےب وہش یھت اس ی رطف دےتھکی وہےئ ور روم ےس 

 ابرہ الکن اور اینپ الربئریی ںیم ایگ

 

اس سیک ںیم اب یھب تہب ےس وسال ےھت وج اس  ے دےنغ ںیم وھگم 

؟؟رےہ ےھت ور وکن ےہ  س ےن اربار اقحل وک یہ ےنر دای  
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ور سیک ی افل اکنےل پیل اٹپ وھکےل ان ںیم رصموف اھت بج 

اس اک ومابل اجب___ سی رس!!! او ے رس ںیم ھچک دری ںیم آای" وفن رھک رک 

اس ےن اینپ الربئریی الی ی اور واسپ روم ںیم آای رجلن رس اک اےس ارڈر 

اجھک الزیم اھتالم اھت اےس   

 

ےلہپ ور ایتر وہا رھپ زوای  ے اپس آای اس  ے ےنےھت رپ رنیم ےس اےنپ بل رےھک 

رھپ روم ےس ابرہ لکن ایگ رھگ وک اےھچ ےس الی رک  ے اس ےن اینپ پیج اکنیل 

 اب اس ی پیج روڈ رپ رواں دواں یھت

 

ےبمل ےبمل ڈگ رھبات ور رکلن  ابح  ے آسف ی رطف آای"ااجزت  

یہ اس ےن اادر دقم راھک اور ویلسٹ ےنر رک آدب ےس ڑھکا وہ ایگےتلم   

 

سک ےس وپھچ رک مت ےن ارباراقحل ی اجن یل"رکلن  ابح ےن ڑکے ویتروں ےس 

 نٹپیک ضیفتسم ارلامحن وک داھکی
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وسری رس!!!!؟؟ضیفتسم ےن آوھکنں ںیم ریحت  ےی اںیہن داھکی اےس رکلن 

 رس ی ابت ھجمس ںیہن آیئ

 

ںیہن اتپ؟؟ اربار اقحل ںیمہ زادر اچےیہ اھت رکلن  ابح ےن اانپ  ایک ںیہمت

  اہھت زور ےس لبیٹ رپ ےنرا

 

ل رسسی 
ب لک
رس مہ ےن اربار اقحل وک ںیہن ےنرا اس اک لتق وہا ےہ"ضیفتسم ےن 

اترث  ے اسھت اہک آج یلہپ ابر رکلن  ابح ےن اس ےس اس رطےقی ےس 

 ابت ی یھت

 

اراقحل ےس ینتک رفنت رکےت ےھت اور رات مت بج ایک ا ےھ ںیہن اتپ  ے مت ارب

اس  ے رھگ ےئگ مت ےن اس وک ےصغ ںیم لتق رک دای رکلن  ابح اےنپ رکیس 

 وھچڑ رک ڑھکے وہےکچ ےھت
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رس مہ بج ےئگ ارباراقحل زادر اھت اور حبص اپچن ےجب مہ واسپ آےئگ اس  ے دعب 

 یہ ارباراقحل اک لتق وہا

 

ول ںیہن مت ےس زایدر اسل ںیم ےن آریم وک دےی ںیہ" اب مت ھجم ےس اپھچؤ ےگ؟؟ وھب

ہی دوھکی وپامٹسرمٹ روپرٹ اس اک لتق رات دو ےجب وہ اکچ اھت رکلن 

  ابح ےن اکی افل لبیٹ رپ یکنیھپ

 

ضیفتسم ےن ریحت ےس اس افل وک داھکی رھپ وھکل رک ڑپاھ اس  ے 

وتق اربار اقحل  ےنےھت رپ لب آےئ" ہی ےسیک وہ اتکس ےہ؟؟ بج ور ولگ ےئگ اس

 زادر اھت رپ وپامٹسرمٹ ںیم اس  ے رمےن اک وتق رات  ے دو ےجب اک اھت

 

رس مہ واہں ےئگ ےھت رپ اےس ےنرےن ںیہن ھچک وبثت احلص رکےن" اس اک  

 لتق مہ ےن ںیہن ایک" ضیفتسم ےن تہب طبض  ے اسھت اینپ ابت لمکم ی
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ےن اکی اور افل لبیٹ رپ ا ےھ اتپ اھت مت  ہو وہک ےگ ہی دوھکی اب" اوہنں 

 یکنیھپ ضیفتسم ےن ھک یھجمس ےس اس افل وک داھکی رھپ ااھٹ رک وھکال

 

ہی ےسیک وہ اتکس ےہ!!! ضیفتسم وک اکٹھج اگل اس ےن دوابرر افل ڑپیھ اربار اقحل اک لتق 

اس ی رگدن ی اکی سن داب رک ایک ایگ اھت وج رصف اور رصف ضیفتسم اک 

 یہ رک اتکس اھت رگدن  ے ےھچیپ اکی ایسی سن رطہقی اھت ہی رصف ضیفتسم

 ےسج دابےن ےس آدیم ی ایس وتق ومت وہ اجیت ےہ

 

نٹپیک ضیفتسم ارلامحن ایک اب یھب مت  ہو وہک ےگ ہک مت ےن ارباراقحل اک لتق ںیہن 

ایک؟؟ رکلن  ابح ےن ےصغ ےس اس ی رطف داھکی وج اب کت 

 افل وک دھکی راہ اھت
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اسولں ےس اجےتن ںیہ ںیم اینت ڑبی ےب ووقیف ےسیک رک اتکس وہں  رس آپ ا ےھ اےنت

 ضیفتسم ےن افل دنب رک  ے اکی ابر رھپ اہک

 

یھبج ا ےھ ریحت ےہ اانت اقلب آرسف اور اس رطح ی رحتک اس 

  رک دے اس  ےی اربار اقحل  ے 

 

د

ل

ےی
ی ی
س
س

 ےی ںیم ںیہن اچاتہ آریم ںیہمت 

 رمےن رپ سیک وک دنب رک دو

 

ی ابت رپ ضیفتسم  ے ےنےھت رپ لب آےئ"رس اس بس ںیم رکلن  ابح 

 ارباراقحل رصف اکی رہما اھت ایلص الھکڑی وت وکیئ اور ےہ

 

مت انہک ایک اچےتہ وہ؟؟ایک ارباراقحل ےن ہی بس انگر ںیہن ےیک رکلن 

  ابح  ے رہچے رپ ہصغ اھت
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اہلل رس ہی بس اس ےن ایک ےہ رپ ان بس  ے ےھچیپ وکیئ اور ےہ اور ااشنٹ 

 ںیم دلج اتپ رک ولں اگ

 

ایک ںیہمت اتپ ےہ اس ی یٹیب اہکں ےہ رکلن  ابح  ے وسال رپ اس ےن 

اکی رظن اںیہن داھکی" ارگ ور اںیہن اتب دے  ے ور اس ی ویبی نب رک اس  ے 

رھگ رپ وموجد ےہ وت رکلن رس اک کش نیقی ںیم دبل اجےئ اگ ہک ںیم ےن اربار 

 "اقحل وک ےنرا

 

ںیمہ واہں ھچک یھب ںیہن الم" ضیفتسم ےن ھکرلم اترث ےس وھجٹ وبال وےسی یھب ون رس!!!

ور اکی آریم آرسف اھت اس  ے رہچے ےس اادازر اگلھک لکشم اھت ہک اس  ے 

 اادر ایک لچ راہ ےہ

 

رکلن رس  ے اابثت ںیم رس الہےن رپ ور ویلسٹ ےنر رک آسف ےس ابرہ 

 آایگ
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رھپ ور وکن اھت وج اس وتق اربار اقحل  ے ارگ ارباراقحل دو ےجب رم اکچ اھت 

؟؟رمکے ںیم اھت  

ل ریمے رطےقی ےس یہ اس ےن ارباراقحل وک ہکنں ےنرا
ب لک

؟؟  

؟؟ور وکن ےہ اہکں ےہ وج اربار اقحل  ے لتق ںیم ا ےھ اسھپھک اچاتہ ےہ  

ایک ور مہ ںیم ےس وکیئ ےہ؟؟اس سیک ںیم بس ےس زایدر دیپسچل ا ےھ ےہ 

؟؟ ےس اٹہھک اچاتہ ورایک اس  ےی ا ےھ راےتس  

ضیفتسم ےن اینپ پیج ااٹسرٹ رک  ے روڈ رپ ڈاھیل زنہ ںیم اسرے وسال 

 ڈگ ڈم وہ رےہ ےھت

 

اس رات مہ اربار اقحل  ے رھگ اجںیئ ےگ ہی ابت وت رصف مہ اچروں وک 

ولعمم یھت رھپ ایس رات اربار اقحل اک لتق وہھک؟؟اس اک بلطم مہ ںیم ےس وکیئ 

ےہ"ضیفتسم ےن پیج ی اڈیپس ڑباھیئےہ وج امہرا ںیہن   
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وکن وہ اتکس ےہ ور وج امہرا بس نیلپ ےلہپ ےس اس آدیم کت اچنہپ داتی ےہ 

ضیفتسم ےن ابول ںیم اہھت ریھپا آج یلہپ ابر یسک سیک ںیم ور ربی رطح ااھجل 

 اھت

 

اس ےن ےرطا ےرطا رک ے ارباراقحل  ے الخف وبثت امج ےیک رپ اربار اقحل اک 

ایگ اور وھگم رھپ رک اسرا ازلام یھب ھجم رپ آای ضیفتسم ی دو اسل ی تنحم  یہ لتق وہ

 ربابد وہیئگ یھت

 

آج ور واسپ ویہ آایگ اھت اہجں اس ےن دو اسل ےلہپ ہی سیک اےنپ اہھت 

 ںیم ایل اھت

 

***************   
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اکی ااھچ اس دن اےنپ ایھب  ے اسھت زگار رک ور رات وک یہ وہلٹس واسپ آیئگ 

  اس ی ضیفتسم ایھب ےس الماقت ںیہن وہ یکسرپ

 

اعشئ وس یکچ یھت رپ اس وک دنین ںیہن آریہ یھت ھچک اتکںیب  ےی ور اڈیٹسی لبیٹ 

 رپ یھٹیب ڑپےنھ ںیم رصموف یھت بج اےس بیجع یس آوازںی آیئ

 

اس ےن ڑھکے وہرک ےننس ی وکشش ی آواز ڑھکی  ے اپس ےس آریہ یھت اےسی 

یس ڑلی وہیت وت ڈر اجیت رپ ور زم یھت اےنپ ھکم ی اکی ومعق رپ وکیئ اعم  

 

اس ےن آےگ اہھت رک  ے ڑھکی وھکیل اسےنم اہلٹس  ے ٹیگ ےس دور اکی 

 ڑلی وک دو ڑل ے گنت رک رےہ ےھت

 

زم وک اکی دم اس ڑلی ی رکف وہیئ" ور وخد وت وسال اسل ی یھت رپ اےنپ آپ وک یچب رہزگ 

 ںیہن یتھجمس یھت
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ی ےس اشل ےل رک روم ےس ابرہ آیئ رہ ہگج انساٹ اھت وپرا وکرڈیور اخیل اھت ور دلج

 رات  ے ابرر ےجب بس یہ وس رےہ یھت ور دلجی ےس ےچین آیئ

 

ہی وچدیکار الکن اہکں ےئگ ور ےسیج یہ ٹیگ  ے اپس یچنہپ واہں الکن ںیہن ےھت" 

 اس ےن وت وساچ اھت الکن ی دمد ےل یگ اب ایک رکوں؟؟ اس ےن ٹیگ

 ےساھجاکن ور ڑل ے زربدیتس اس ڑلی وک اینپ اگڑی ی رطف چنیھک رےہ ےھت

 

اس ےن وچدیکار اک ڈڈنا وج ویہ ڑپا وہا اھت اےس ااھٹای اور ابرہ ی رطف اھبیگ" 

 اس ےن وخد وک اےھچ ےس اشل ےس وکر ایک وہا اھت

 

 وہےئ اگول رپ دح وھچڑو ڑلی وک!!! اہھت ںیم ڈڈنا  ےی ور ان  ے رس رپ چنہپ یکچ یھت وھپےل

 ےس زایدر ہصغ اھت
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اہاہاہ ارے ہی ہکنٹ یس ڑلی ںیمہ ےنرے یگ؟؟ ان ںیم ےس اکی ڑل ے ےن ےتسنہ 

 وہےئ اہک اس ڑلی اک ابزو اب یھب اس  ے اہھت ںیم اھت

 

ے ی رپوار ےیک  ریغ 

ل

سی
 

ہ

ںیم اتب ریہ وہں وھچڑو اےس ورہن تہب ےنروں یگ" ان  ے 

اہک اس ےن اکی ابر رھپ ےصغ ےس  

  

ایر مہ دو ںیہ ڑلی اکی زما ںیہن آےئ اگ اس وایل وک ںیم ےل اتیل وہں" دورسا ڑلاک 

وج اس  ے اسھت ڑھکا اھت ےتسنہ وہےئ وبےنل اگل زرم وک دھکی رک اس ی آوھکنں 

 ںیم وحس آیئ

 

ا ےھ ےل اگ وت؟؟ریتی وت!!! اہیں زم ڈیمم ی سب وہیئگ ور ڈڈنا ےل رک اےس ےنرھک 

یھت رشوع رک یکچ  
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اس ڑل ے ےن اکی دم اس اک ڈڈنا ڑک رک انچنیھک اچاہ رپ زرم ی رگتف ڈڈنے رپ 

یکلہ ںیہن یھت اس ےن اانپ ریپ ااھٹ رک اس  ے ٹیپ ںیم ےنرا  س ےس ور 

 درد ےس ڑتپ  ے دو دقم ےھچیپ وہا

 

اب زرم ےن اس دورسے ڑل ے  ے اہھت رپ ڈڈنا ےنرا  س ےس اس ےن 

  ڑلی اک ابزو ڑکا وہا اھت

 

 ڈڈنا ےتگل یہ اس ےن اانپ اہھت ےھچیپ اٹہ رک وخوخنار رظنوں ےس اےس وھگرا

 

زرم ےن اہھت آےگ رک  ے اس ڑلی وک اےنپ ےھچیپ ایل" اب اس ڑل ے وک اکی 

 ے دعب اکی ڈڈنا ےنرےن یگل ا ےھ ےل رک اجےئ اگ اینت تمہ!!!اجاتن یھب ےہ وکن 

اینپ الت ےنری ور  وہں ںیم؟زرم ےن اس رگے وہےئ ڑل ے  ے ٹیپ ںیم

  دوونں ڑلوکں وک آاسین ےس ٹیپ ریہ یھت
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زی وہیئ ریشین ینب وہیئ یھت وج ایھب ان 
 
 

دو ڑل ے لم رک یھب اےس اکوب ںیہن رک اپرےہ ےھت ور ب

دوونں وک ےنر دانی اچیتہ یھت" اکی  ے دعب اکی ڈڈنا اںیہن ےنر ریہ یھت" اکی 

اھباگ اور اگڑی یھب ےل ایگڑل ے وک ےسیج یہ ومعق الم ور اھٹ  ے   

 

اب ور اس دورسے ڑل ے  ے اہھت رپ اپؤں رھک رک ڑھکی یھت  س ےس اس ےن 

ڑلی اک ابزو ڑکا اھت"مت دلجی ےس اجؤ وچدیکار الکن وک الب رک الؤ اےس وت وپسیل  ے وہاےل 

 رکںی ےگ

 

 ےہ زرم  ے ےنہک رپ ور ڑلی روےت وہےئ اادر ی رطف اھبیگ" مت ےسیج ڑلوکں وک اتگل

ڑلایکں اہمترے  ےی ولیھکھک ںیہ زم ےن ےصغ ےس اےس دےتھکی وہےئ اہک وج رقتًابی 

 مین ےب وہش اھت

 

زرم اےس ےصغ ےس دھکی ریہ یھت بج ےھچیپ ےس اس  ے رس رپ زور ےس وکیئ      

 زیچ یگل زرم  ے اہھت ےس ڈڈنا وھچٹ ایگ
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ڑلی ڑھکی یھت  س ی اس ےن اےنپ رس ڑک رک لکشم ےس ومڑ رک داھکی ےھچیپ ویہ 

زرم ےن دمد ی یھت زم ےن دنب وہیت آوھکنں ےس اےس داھکی ور ےچین رگیت اس ےس 

 ےلہپ ور ڑلی اےس اھتم یکچ یھت

 

اھٹ  ے اگڑی ںیم ڈاھول اےس رشم رکو اکی یچب ےس ٹپ ےئگ مت دوونں ور 

دورسا ڑلاک اگڑی واسپ ےل رک آاکچ اھت اب ور ولگ لم رک اس  ے ےب 

وک اگڑی ںیم ڈاھل رےہ ےھت وہش ووجد  

 

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

 

اس ےن تہب لکشم ےس اینپ آںیھکن وھکیل تمہ رک  ے ور کیٹ اگل رک یھٹیب 

 بج اس ی رظن رمکے رپ یئگ اس ےن اینپ آوھکنں وک زور ےس اکپھج
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بج ور ےب وہش وہیئ اس وتق وت ور یسک اور رمکے ںیم یھت اب ور یہک اور 

رمکا اھت زوای ھچک ھجمس اپیت اس ےس ےلہپ آرام ےس یھت  اف رھتسا ڑبا اس 

 رمکے اک دروازا وھکال

 

اشن__رس__ زوای ےن آوھکنں ںیم ریحت  ےی اےس داھکی وج آرام آرام ےس 

 لچ رک اس  ے اپس آراہ اھت

 

آپ کیھٹ ںیہ رس____ضیفتسم ےسیج یہ اپس اچنہپ زوای  ے وسال رپ اس وک 

ی رکف رک ریہ یھتریحت  ے اسھت وخیش وہیئ  ے ور اس   

 

ل کیھٹ وہں اس  ے اپس ےتھٹیب وہےئ ضیفتسم ےن 
ب لک
اہں ںیم اب __

 اب رپ زور دےتی وہےئ اہک

 

  ریمے اپاپ___زوای ےن آوھکنں ںیم آوسنں  ےی اس ی رطف داھکی
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آوسنں ںیہن!!! ضیفتسم ےن اس ی رطف دےتھکی وہےئ آرام ےس اہک رپ اس ی 

 آواز ںیم وارگنن یھت

 

اب__اہکں اجؤں یگ___ےچین رس اکھج رک ور اینپ اویلگنں ےس ےنلیھک یگل ںیم__

آوسنؤں وک اس ےن آوھکنں  ے اادر یہ روی ایل اھت یہک ھک یہک اےس اشن ےس ڈر 

 اتگل اھت

 

یہک ںیہن اجؤ یگ__  ہو روہں یگ__ ضیفتسم ےن اس  ے اہھت رپ اانپ اہھت راھک ور 

  ںیہن ےہ ور اس  ے اسھت ےہاےس ااسحس دالھک اچاتہ اھت  ے ور ایلیک

 

زوای ےن دلجی ےس اانپ اہھت ےھچیپ رک ایل___ضیفتسم وک فیلکت وہیئ رپ اس ےن ھچک 

 اہک ںیہن
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ور ولگ ا ےھ اہیں ہکنں الےئ___اور ریما اکنح___اتپ ںیہن سک ےس رک 

  دای___آوھکنں ںیم دھک  ےی ور اس ےس اکشتی رک ریہ یھت

 

م رہچے وک داھکی بلطم اب کت اےس ضیفتسم ےن وغر ےس اس  ے وصعم

 ہی یھب ںیہن اتپ اھت اس اک اکنح سک ےس وہا ےہ

 

ںیہمت ںیہن اتپ اہمترا اکنح سک  ے اسھت وہا ےہ؟" ضیفتسم ی ابت رپ اس 

 ےن یفن ںیم رس الہای

 

رھپ مت ےن اکنح  ے  ےی اہں ےسیک ی"ضیفتسم ےن دےنغ ںیم وھگاتم وہا وسال اس 

  ور اس ےس وھتڑے افرپ  رپ اھٹیب اھتےس رک یہ ایل رپ اب یھب

 

ور اوہنں ےن اہکں___آپ___ آپ وک ےنر دںی ےگ___ زوای ی ابت رپ ضیفتسم 

  ےن اکی آیئ ربو ااھٹ رک اےس داھکی
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ا ےھ ےنر دںی ےگ؟؟ ضیفتسم ےن اینپ ایلگن اےنپ ےنیس رپ ریھک زوای ےن وفراً اابثت ںیم 

 رس الہای

 

ے اک نم رک راہ ضیفتسم ےن تہب لکشم ےس اینپ

ل

سی
 

ہ

 یسنہ روی ورہن اس اک اس وتق 

اھت" ےھجت وت لک وپوھچں اگ" دل یہ دل ںیم زدی ےس اخمبط وہرک اب ور واسپ زوای 

 وک دھکی راہ اھت

 

ااھچ مت ےن ھکم یھب ںیہن انس اہمترا اکنح سک ےس وہا ےہ اب ضیفتسم وک اس  

 ےس وسال رکےن ںیم زما آراہ اھت

 

 ےن_____ت___ضیفتسم اھت اہں ضیفتسم یہ اھت___وخد ھکم وت انس اھت ںیم

ےس ابںیت رکیت وہیئ ور اشن وک اےنپ دل  ے تہب رقبی گل ریہ یھت اورپ ےس اینت 
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وصعمتیم یھت اس  ے ےجہل ںیم ضیفتسم اک دل رک راہ اھت آےگ ڑبھ رک اےس اےنپ 

 اسحر ںیم ےل ےل

 

ںیم رس  اہں ضیفتسم وت ان بس اک وبس ےہ___ضیفتسم ےن اابثت

ل رسسی رہچے  ے اسھت اہک
ب لک
 الہےت وہےئ 

 

اب___ایک وہاگ___زوای  ے رہچے رپ رپاشیین اور آںیھکن من یھت اس اک اکنح 

سک ےس وہا اھت اےس  ہو ںیہن اتپ اھت ایھب وت ور ےلہپ واےل دصےم ےس یھب ابرہ 

 ںیہن آیئ یھت اورپ ےس ہی بس

 

 وک اید رک ے اکی ابر رھپ اس ریمے اپاپ وک سک___سک ےن ےنرا___اےنپ اپاپ

ی آںیھکن من وہیئ ایھب وت اےس اےنپ ابپ ی تقفش  یل یھت ایھب وت ان اک ایپر وسحمس 

ایک اھت اور ایھب ور ےلچ ےئگ اشدی ان  ے بیصن ںیم اینپ یٹیب ےس لم رک اس 

 داین ےس اجھک اھکل اھت
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اہھت ڈاھل  ںیم ےن اہکں اھت ھک آوسنں ںیہن ضیفتسم ےن اس ی رگدن ںیم

رک اس اک رہچر رقبی ایک ضیفتسم ی اسںیسن اس  ے رہچے ےس 

  رکٹاےن یگل

 

زوای ی وت اسسن یہ ری یئگ اس ےن دلجی ےس اابثت ںیم رس الہ رک 

ےھچیپ وہھک اچاہ رپ ضیفتسم آج یلہپ ابر اےس اےنت رقبی ےس دھکی راہ اھت وخد رپ اقوب 

وہےئ بل اس ی اشیپین رپ رھک دےیرانھک لکشم گل راہ اھت اس ےن اےنپ ےتلج   

 

زوای ی آںیھکن یٹھپ ی یٹھپ رر یئگ اس ےن اکی ےکٹھج ےس ضیفتسم وک وخد ےس دور ایک 

ور اشدی اس ےکٹھج  ے  ےی ایتر ںیہن اھت اس  ےی اکی دم ےھچیپ وہا زوای 

 رسخ رہچے  ے اسھت اےس ےصغ ےس دھکی ریہ یھت
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__ ایلگن ااھٹ رک اس ےن ےصغ ےس آپ___ےن__آپ ےن ا ےھ وھچا___وھچا ےسیک

اہک "ےصغ ےس اس ی آواز یھب اپکپکریہ یھت اس ےن وت وخد وک اےنپ رحمم  ے  ےی 

 ھا ل رک راھک اور اس ک ص ےن اےنپ ھکاپی بل ریمے ےنےھت رپ رھک 

مٹ
س

 ھا ل 

مٹ
س

 دےی زوای وک روھک آراہ اھت

 

وبل ریہ یھت آپ ےن____آپ ےن ا ےھ دنگا رک دای ور روےت وہےئ  ںوں ی رطح 

ا ےھ یسک ےن ںیہن وھچا آپ ےن ہکنں ا ےھ___ا ےھ دنگا رک دای روےت روےت اس ی 

  یکچہ دنبھ یئگ یھت

 

!!!! ضیفتسم ےن اس  ے وہوٹنں رپ ایلگن رھک رک اس ی آوھکنں ںیم داھکی

ن

 

ن

س

ن

س

ن

س

 

 

ںیم ےن ںیہمت دنگا ںیہن ایک" س ےس تبحم رکےت ںیہ اس ےس اکنح 

 اکنح ایک ےہ ضیفتسم ےن دممہ آواز ںیم اس  ے رکےت ںیہ" ںیم ےن مت ےس

رہچے وک دےتھکی وہےئ اہک زوای وک اگل اےس اسسن ںیہن آےئ اگ ایھب ور ےب وہش وہ 

 اجےئ یگ
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ںیم ںیہمت یھبک دنگا ںیہن رک اتکس ضیفتسم اینپ رپی وک اینپ اجن ےس زایدر اچاتہ 

 رسوگیش رک راہ ےہ" ور اس  ے رہچے وک اہھت ںیم  ےی اینت ریبمھگ آواز ںیم

 اھت زوای اک دل آج یلہپ ابر اگل ااداز ںیم دڑھاک

 

آپ___آپ اشن رس ںیہن___زوای ےن اپکپکیت آواز ںیم اہک اےس ھچک  

 ھجمس ںیہن آراہ اھت ہی اس  ے اسھت ایک وہ راہ ےہ

 

اہمترے  ےی اشن وہں" داین  ے  ےی نٹپیک ضیفتسم ارلامحن" آپ نٹپیک 

اےس داھکی اکی یہ دن ںیم اس رپ ےنتک راز ااشفٹ وہں ںیہ زوای ےن ریحت ےس 

 ےگ

 

حا ل ںیم ےن اہمترے  ےی ھچک 
فل
اب وت وپری زادیگ ےہ آرام ےس بس اتبؤں اگ 

 انبای ےہ ور ےل رک آات وہں ضیفتسم رنیم ےس وبل رک اھٹ رک الچ ایگ
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اشن رس___ضیفتسم ںیہ نج ےس ریما اکنح وہا ےہ رھپ ور ولگ وکن ےھت وج 

؟؟اھٹرک ےل آےئ زوای ےن اےنپ دےنغ رپ زور دای" ور اشن رس  ے دوتس وت ںیہنا ےھ ا   

 

نج ےس تبحم رکےت ںیہ ان ےس اکنح رکےت ںیہ"ضیفتسم  ے اافلظ اس  ے اکن 

 ںیم وگےجن

 

دوھکی ہی وصتریںی مت ےن ا ےھ دوھاک دای ےہ ارلس  ے اافلظ دورسی رطف ےس 

 اےس انسیئ دےنی ےگل

 

اینپ اجن ےس زایدر اچاتہ ےہ ضیفتسم  ے تبحم رھبے  ضیفتسم اینپ رپی وک

 اافلظ
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اتپ ےہ ور بس وصتریںی ا ےھ اہک ےس یجیھب یئگ اشن  ے ااکؤٹن ےس ارلس ی 

 آواز دورسی رطف ےس آیئ

 

ےلچ اجؤ اہیں ےس ےلچ اجؤ___زوای ےن اےنپ اکونں رپ اہھت رھک رک اینپ آںیھکن زور 

 ےس دنب رکیل

 

   ےن دلجی ےس اس اک رہچا اےنپ اہوھتں ںیم اھتےنرپی ایک وہا___رپی ضیفتسم

 

ور___ور زوای دورسی رطف ااشرر رکےن یگل اہجں ےس اےس ارلس ی آواز 

 آریہ یھت

 

وکیئ ںیہن ےہ واہں اجن___اہیں دوھکی ضیفتسم ےن ایپر ےس اس اک رہچر اینپ 

 رطف ایک
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 ی رنم اہیں رصف ضیفتسم ےہ اور اس ی رپی ےہ اور وکیئ ںیہن ےہ" ضیفتسم

 آواز رپ ور اکی دم وہش ںیم آیئ

 

ور آپ  ے دوتس ںیہ ھک ور___ور ا ےھ___ا ےھ ور ولگ ااھٹ رک___ہکنں 

 الےئ___زوای ےن اشی رظنوں ےس ضیفتسم وک داھکی

 

زوای ی آوھکنں ںیم اےنپ  ےی ےب ابتعری دھکی رک اےس فیلکت وہیئ اس ےن وکیئ 

 وجاب دےنی ی ہگج رظنںی ریھپ یل

 

مت واہں فیس ںیہن یھت اس  ےی___ضیفتسم ی ابت رپ اےس نیقی ںیہن اھت 

 رھپ یھب اس ےن آےگ وکیئ اور وسال ںیہن ایک

 

اشدی وج ھچک اس  ے اسھت وہ اکچ اھت اےسی ںیم یسک رپ اینت دلجی نیقی ںیہن ایک 

 اج اتکس
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 زوای ےن ڈیب ی تشپ ےس کیٹ اگلایل تہب ےس وسال اس  ے زنہ ںیم ےھت رپ

 اتپ ںیہن ہکنں اسےنم اھٹیب وہا دنبا ہشیمہ ےس اےس اانپ احمظف اتگل اھت

 

ضیفتسم وک اگل ور اس رپ ازلام اگلےئ یگ" اےس ربا الھب ےہک یگ" اس رپ کش رکے  

ل اخومیش یھت زوای ی 
ب لک
یگ" ے اس  ے اسھت وج ھچک وہا ور ںیم ےن ایک رپ واہں وت 

رپ وکیئ اترث ااسی اتگل اھت اس ےن اےنپ آپ  آوھکنں ںیم ھک وکیئ وخیش یھت ھک رہچے

 وک وتق  ے اہسرے وھچڑ دای ےہ

 

ضیفتسم ےن اس  ے اسےنم اھکےن ی  رے ریھک زوای ےن اکی رظن  رے وک 

 داھکی رپ اب یھب اہھت ںیہن ڑباھای
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رپی!!!! ھجم رپ ہشیمہ نیقی رکھک ںیم اہمترا رھبوہس یھبک ںیہن وٹےنٹ دوں اگ اےنپ اشن 

ابر رھبوہس رک  ے دوھکی اس ی رطف وناال ڑباھ رک اس ےن رنم آواز رپ اکی 

 ںیم اہک

 

زوای کی کٹ اےس دیتھکی ریہ اس  ے اافلظ زوای  ے اکن ںیم وسر وھپکن رےہ ےھت 

 زوای ےن پچ اچپ ہنم وھکل دای

 

ا ےھ اہمترے اپٹس ےس رفق ںیہن ڑپات رپ ا ےھ اہمتری ےب نیقی آوھکنں ےس 

اکی اور ونال زوای  ے ہنم ںیم دای اس  ے اہھت ےس ور  رفق ڑپات ےہ اس ےن

 پچ اچپ اھک ریہ یھت

 

ضیفتسم ےن ارگ یسک وک اچاہ ےہ وت رصف مت وہ" ارگ یسک وک وساچ ےہ ور رصف مت وہ" 

ارگ یسک وک وسحمس ایک ےہ ور رصف مت وہ" ضیفتسم اس ی آوھکنں ںیم داتھکی 

 وہا اےس وپرا اھکھک الھک اکچ اھت
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 اافلوظں ںیم اس دقر وھک یئگ اےس اتپ یھب ںیہن الچ ور رھپ ےس ور اس  ے

 ہنم وھکےنل یگل

 

ایک اور وھبی یگل ےہ؟؟ضیفتسم وک اگل اس اک ٹیپ ںیہن رھبا بج  ے ور ان 

 دوونں  ے ےصح اک اھکھک ایلیک اھک یکچ یھت

 

زوای ےن ہنم دنب رک  ے دلجی ےس رظنںی اکھج رک یفن ںیم رس الہای ور اس 

  یئگ یھت  ے اےس ولعمم یہ ھک وہاکس  ے اس اک ٹیپ رھب ایگدقر وھک

 

ضیفتسم ےن اکی رکسمایت رظن اس  ے رہچے رپ ڈاھیل اور  رے ااھٹ رک 

  ےل ایگ بج ور واسپ آای اس  ے اہھت ںیم دودھ اک الگس اھت
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ریما ٹیپ رھب ایگ __دودھ وک دےتھکی یہ زوای ےن ہنم انبای___رپ دوایئ وت دودھ ےس 

ینیل ےہ ولچ آرام ےس ویپ ضیفتسم ی رنم آواز ںیم یھب وارگنن یھت اس  ےی یہ 

 آرام ےس اس  ے اہھت ےس دودھ اک الگس ےل رک ےنیپ یگل

 

ل وکیئ وھچیٹ یس یچب گل ریہ یھت  س رپ ضیفتسم وک 
ب لک
ہنم انب رک دودھ یتیپ وہیئ ور 

  تہب ایپر آراہ اھت

 

ایک___وھتڑا ےنلچ ی وکشش رکو ضیفتسم دوایئ  ےنی  ے دعب ضیفتسم ےن اہھت آےگ 

 ی ابت رپ اس ےن یفن ںیم رس الہای

 

وکشش وت رکو ںیم رگےن ںیہن دوں اگ" ضیفتسم ےن تہب تبحم ےس اہک زوای 

 ےن اانپ اپکپکات اہھت اس  ے اہھت رپ راھک
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ضیفتسم ےن اس ی رمک وک ڑک رک اےس ڑھکا ایک زوای اک دل وت آج اگل یہ وے 

اہ اھت آج ےس ےلہپ اس ےن ہی ااسحس یسک  ے  ےی ںیم دڑھی ر

 وسحمس ںیہن ایک اھت

 

ضیفتسم ےن آرام ےس اس وک ڈیب ےس دور ایک ور اکی دم ڑلڑھکایئ رپ ضیفتسم ی 

  ڑک وبظمط یھت ور اےس اےنپ اسھت اگلےئ آرام آرام ےس الچ راہ اھت

 

 مت رفشی وہیگ؟؟ضیفتسم ی ابت رپ اس ےن یفن ںیم رس الہای

 

  رمکے  ے دو  نی رکچ اگل رک اب آرام ےس اس ےن زوای وک ڈیب رپ اھٹیبای

 

  ریمے ریپوں رپ وت الپرٹس اھت ھک زوای وک اید آای اس  ے ریپوں رپ وت الپرٹس اھت 
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اہں!! ںیہمت اہیں الےن ےس ےلہپ ںیم ڈارٹک  ے ےل رک ایگ اھت واہں اوہنں ےن 

وت مت ےلہپ ی رطح ےنلچ وگل یگ ضیفتسم ی  الپرٹس وھکل دای اور اہک ےہ روز وای رکو

 ابت رپ اس ےن اابثت ںیم رس الہای

 

اب مت آرام رکو ا ےھ ھچک اکم ےہ کیھٹ ےہ ضیفتسم وبل رک ومڑےن اگل بج زوای ےن 

 اس اک اہھت ڑکا

 

اہکں اجرےہ آپ___اس ی آوھکنں ںیم ڈر اھت___ضیفتسم ےن ایپر 

 ےس اس اک رہچا اےنپ اہوھتں ںیم ایل

 

ربارب واےل روم ںیم وہں" یہک ںیہن اج راہ" ضیفتسم اینپ رپی ےس دور ںیہن اج اتکس 

 ضیفتسم ی ابت رپ زوای ےن رظنںی اکھج رک اہھت ےھچیپ رک ایل
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ے
ضیفتسم ےن ایپر ےس اس  ے ےنےھت وک اےنپ وبل ےس وھچا رھپ اےس آرام ےس ڈیب رپ ل

اس ابر زوای ےن اےس ےھچیپ داکھ ںیہن دای رک اےنپ بل اس ی یتلج وہیئ آوھکنں رپ رےھک 

اھت سب ور وخد رپ طبض رک ریہ یھت ضیفتسم ی رقتب ںیم اس اک دل یھب اکپن 

 راہ اھت

 

اب ور الٹئ اوف رک  ے روم ےس اج اکچ اھت رپ زوای ی آوھکنں ںیم دنین ںیہن 

رک ایگ اھتیھت اس ےن اینپ آوھکنں رپ اہھت راھک اہجں ور ھچک دری ےلہپ اےنپ بل رھک   

 

ےسیک ور  ںوں ی رطح اس اک ایخل رھک راہ اھت ایک یھبک ور ریمے اسھت ھچک طلغ 

 رک اتکس زوای  ے دل ےن یفن ی ضیفتسم یھبک اینپ رپی  ے اسھت ھچک طلغ ںیہن رک اتکس

 

اسرے وبثت ضیفتسم  ے الخف ےھت رھپ یھب اس ی رپی اس ےس وہ  

ج ور وکسن وسحمس رک ریہ یھتںیہن یھت ہکلب دل  ے یسک وکےن ںیم آ  
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ارلس  ے اسھت وج اس  ے ااسحس ےھت ور اکنح ی ا رنشکی یھت زوای وک اید ےہ اکنح 

ےس ےلہپ وت اس ےن یھبک ااسی ھچک وساچ ںیہن اور اکنح  ے دعب یھب یھبک اس ےن 

ارلس ےس وکیئ یھب ایسی ابت ںیہن ی  س  ے انب رپ ور ضیفتسم  ے اسےنم 

 رشدنمر وہ

 

  ے اسھت اس  ے ااسحاست اگل ےھت آج اےس اتپ اگل اھت ہک رپ ضیفتسم

 اس اک دل دڑھاتک یھب ےہ

 

اشدی ور اس اک احمظف ےہ" رحمم ےہ" اشدی اس  ےی ور اس  ے اپس 

وکسن وسحمس رک ریہ ےہ رپ ارلس یھب وت اس اک رحمم اھت" رپ ارلس  ے 

 ور ارلس اور ضیفتسم اسھت اےس یھبک ظفحت اک ااسحس ںیہن وہا ھک اچےتہ وہےئ یھب

ےرز رک ریہ یھت
می ئ
ک

 وک 
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اب ا ےھ ارلس وک ںیہن وسانچ اچےیہ ور ریما ھچک ںیہن اتگل زوای ےن وخد وک 

ڈاٹپ اور درودرشفی ڑپےنھ یگل ھچک دری ںیم یہ اےس دنین ےن اینپ آوغش 

 ںیم ےل ایل

 

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

 

راھک اھت آج ایھب بس اکومں ےس افرغ وہرک اس ےن رھگ ںیم دقم 

ل انساٹ اھت
ب لک
  اکی سیک ی وہج ےس ور اکیف کھت ایگ اھت رھگ ںیم 

 

ور رمکے ںیم آای اس ی رظن اونےش رپ یئگ وج  یری دنین وس ریہ یھت یلع  ے 

 رہچے رپ رکسماٹہ آیئ
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اےنپ ڑپکے  ےی ور وارشوم ی رطف ڑبھ ایگ ھچک دری ںیم ور جنیچ رک ے ابرہ آای 

ےن رھپ ےس اونےش ی رطف داھکی وج زمے ےس وسیئ  ڈیب رپ ھ رک اس

     وہیئ یھت

 

اہےئ اظمل ااظتنر یھب ںیہن ایک اور وس یئگ یلع ےن یڑھی ی رطف داھکی وج 

رات اک اکی اجب ریہ یھت ور یہ ٹیل آای اھت ور وت اشدی اس اک ااظتنر رکےت 

 رکےت وس یئگ

 

  اونےش اک وصعمم رہچ 

 

ے
ر اس  ے اسےنم اھت ھچک دری وت ور ڈیب رپ ور رکوٹ  ے لب ل

اس  ے رہچے وک داتھکی راہ رھپ بج راہ ںیہن ایگ وت اہھت ڑباھ رک اےس اینپ 

 ابوہنں ںیم رھب ایل

 

اونےش ےن دنمی دنمی آوھکنں ےس دےنھکی ی وکشش ی رپ یلع اک سمل ور اچہپن یئگ 

 یھت واسپ اینپ آںیھکن دنب رک ے وکسن ےس وس یئگ
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ڑی اس  ے ابولں ںیم ریھک اور وخد ےن یھب آںیھکن دنب رک یلیلع ےن اےنپ وھت   

 

ایھب آںیھکن دنب ےیک اےس دو ٹنم یھب ںیہن وہےئ ےھت بج اس اک ومابل وفن 

 اجب

 

اونےش واسپ ےنلہ یگل یلع ےن اہھت ڑباھ رک دلجی ےس ومابل ی آواز مک ی اور اکی 

 رظن اونےش وک داھکی وج واسپ وس یکچ یھت

 

 ے پچ اچپ ابرہ آای اکل  ربم ےس آریہ یھت اس  ےی وہ اتکس وہ رضوری اکل ور اھٹ 

 وہ

 

اس ےن وفن ااھٹ رک اکن ےس اگلای رپ وج ربخ اےس آےگ ےس  یل ور  ن رک اس  ے اہھت 

 ےس ومابل رگےت رگےت اچب
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  اےسی ےسیک یلچ یئگ یہک وچدیکار اہکں اھت!!!!!یلع اکی دم وفن رپ داھڑا

 

اتچنہپ وہں اس اک ومابل اہکں ےہ___روم ںیم یہ ےہ؟؟یلع ےن ںیم ایھب 

 ےب ینیچ ےس ابولں ںیم اہھت ریھپا

 

او ے او ے ںیم سب آراہ وہں اس ےن وفن رھک رک ضیفتسم اک وفن المھک اچاہ رپ اس 

 ے اہھت اپکپک رےہ ےھت آج یلہپ ابر نٹپیک یلع راض  ے اہھت اپکپکرے ےھت آوھکنں 

 ںیم آوسنں ےھت

 

وہا بس کیھٹ ےہ ھک اس ی داھڑ ےس اونےش یھب اھٹ یئگ یھت اس ےن یلع  ایک

  ے دنکےھ رپ اہھت راھک
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ور__ریمی ڑگای___اونےش ریمی ڑگای___یلع وبانل اچر راہ اھت رپ اس ےس وبال 

 ںیہن اج راہ اھت

 

 ایک وہا ڑگای وک اونےش ےن رپاشیین ےس یلع ی رطف داھکی

 

 وھچیٹ ور ___یلع اک رہچر اس وتق ااسی ور لم ںیہن ریہ___اونےش ور تہب

 اھت ےسیج ایھب ور  ںوں ی رطح روھک رشوع رکدے اگ

 

آپ رکف ںیہن رکو لم اجےئ یگ___اونےش ےن اےس یلست دانی اچیہ بج 

 اکی دم دڑھ دڑھ دروازا اجب

 

اس وتق وکن ےہ ںیم دیتھکی وہں اونےش دروازے ی رطف ڑبےنھ یگل بج 

ایلع ےن اس اک اہھت ڑک  
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اس وتق وکیئ یھب وہ اتکس ریمی نگ اہکں ےہ؟؟ یلع ےن اینپ بیج ںیم اہھت 

ڈاھال رپ اس وتق ور  راؤزر رشٹ ںیم وبلمس اھت اس  ےی نگ اادر 

 ریھک یھت ور دلجی ےس اادر ایگ نگ ااھٹ رک ایل

 

اونےش اک دل ےتپ ی رطح اکپن راہ اھت یلع ےن اےس اسڈئ ںیم وہےن اک ااشرر 

دروازے ی رطف ڑباھ ایک اور وخد   

 

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

ور آرام آرام ےس دروازے ی رطف ڑباھ _____یلع دروازا وھکل!!!! ضیفتسم ی 

آواز  ے اسھت واسپ زیت دروازا اجب___ یلع ےن دلجی ےس آےگ ڑبھ رک دروازا 

 وھکال اسےنم یہ ضیفتسم ےنےھت رپ لب ڈاھےل ڑھکا اھت

 

  وج آوسنں ر ے وہےئ ےھت ور اگولں رپ آےکچ ےھتیلع آےگ ڑبھ رک اس  ے ےلگ گل ایگ
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 ضیفتسم ےن اےنپ بل چنیھب رک اس ی رمک رپ یکپھت دی رپ ہنم ےس ھچک ںیہن اہک

 

ضیفتسم ڑگای___یلع ےن اس ی رطف دےتھکی وہےئ اہک اس ی آواز ںیم 

 یھت نہب  ے ایپر ںیم ور اس وتق اانپ دےنغ 

ل
 
 

اس وتق اکچن ی یس چ

  رک راہ اھتاامعتسل یہ ںیہن

 

اپلگ وہ ایگ وت___ضیفتسم ےن بل چنیھب رک اس  ے اگل  اف رک ے اےس 

واسپ ےلگ اگلای___وت تمہ رھک ںیمہ ایھب انلکن ےہ___ ضیفتسم ےن اس  ے 

دنکےھ رپ اہھت رھک رک اہک یلع ےن اابثت ںیم رس الہای نگ اینپ اپٹک 

 ںیم ریھک رھپ اونےش ی رطف ومڑا

 

ی رک ول اور اکی اگرڈ ابرہ اہمتری افحتظ  ے  ےی رےہ اگ رھگ وک اےھچ ےس ال

ڈرےن ی رضورت ںیہن ےہ کیھٹ ےہ؟؟یلع ےن طبض رکےت وہےئ اہک اس 

  وتق ور وخد رپ ےسیک رٹنکول رک راہ اھت ہی ویہ اجاتن اھت
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ںیم___کیھٹ وہں___آپ زرم وک ےل آؤ آوھکنں ںیم آوسنں  ےی ور اےس 

اس  ے ےنےھت رپ بل رےھک اور ابرہ لکن ایگ اجےن اک ہہک ریہ یھت یلع ےن  

 

ضیفتسم اینپ پیج ااٹسرٹ رک اکچ اھت ور لف اڈیپس  ے اسھت پیج الچ راہ 

ل اخومش ےھت ور وخد رپ طبض ےیک اھٹیب اھت اس ےن 
ب لک
اھت یلع  ے بل 

ضیفتسم ےس ںیہن وپاھچ اھت  ے اےس اہکں ےس بس ولعمم وہا اشدی اےس 

  لکشم ںیہن اھتاتپ اھت ضیفتسم  ے  ےی ھچک

 

ضیفتسم ےن اکی رظن اےس داھکی رھپ اسےنم دےتھکی وہےئ اگڑی ی اڈیپس اور 

 ڑباھیئ ھچک دری ںیم یہ ور اہلٹس چنہپ ےکچ ےھت

 

یلع پیج ےس ابرہ آای واہں ھچک وپسیل اور وچدیکار ڑھکا اھت وپسیل وچدیکار ےس 

 وسال وجاب رک ریہ یھت
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بج واسپ آای وت اہیں ےس اکی  ابح ںیم وت سب وارشوم ایگ اھت 

اگڑی اجےت وہےئ دیھکی ا ےھ اگل وکیئ ڑلی رات وک لکن یئگ بج ںیم ےن اادر وارڈن 

ےس وپاھچ وت ولعمم وہا زرم ڈیمم اغبئ ںیہ وچدیکار ڈرےت ڈرےت بس 

 وبل راہ اھت

 

رس!!!! یلع اور ضیفتسم  ے آےت یہ وپسیل ےن اںیہن اےگ آےن اک اہک اور وخد 

  ڑھکے وہےئگآدب ےس ےھچیپ

 

رس یسک ےن ںیہن داھکی ڈیمم سک  ے اسھت ابرہ یئگ ںیہ___ وپسیل  ے ےنہک رپ 

 ضیفتسم ےن رس الہےت وہےئ اچروں اور داھکی
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ریمی نہب اینت رات وک سک  ے اسھت اجےئ یگ؟؟ وسال اسل ی یچب ےہ ور" یلع 

اکی دم ڑھبی ایگ ضیفتسم ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک  س اک 

بلطم اھت  ے ور وخد رپ رٹنکول رکے  اف  

 

ضیفتسم وک وچدیکار ےلہپ یہ آاگر رک اکچ اھت اور وپسیل یھب اینت دلجی ضیفتسم  ے ےنہک رپ 

آیئ یھت ورہن اکی ےٹنھگ ےلہپ ڑلی اغبئ وہیئ وہ وت وپسیل اینت دلجی انشکی ںیہن 

اور نٹپیک یلع راض یتیل رپ ور وکیئ ومعمیل ڑلی ںیہن یھت ور نٹپیک ضیفتسم ارلامحن 

  ی نہب یھت ان ی اجن یھت

 

اگڑی اک  ربم ونٹ ایک اب یلع آرام ےس وچدیکار ےس وسال رک راہ 

اھت___ںیہن رس آادریھا تہب اھت ںیم ےن اگڑی وک دور ےس داھکی ںیم 

  ےن  ربم ںیہن داھکی

 

ور اسےنم ایک ےہ؟؟ضیفتسم ےن وچدیکار وک الب رک اسےنم ااشرر ایک___رس ور 

 روٹسیرٹنی ےہ ایھب دنب ےہ
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  اس اک ےنکل وکن ےہ؟؟ ضیفتسم  ے وسال رپ وچدیکار ےن دلجی ےسھکم اتبای

 

اس  ے ےنکل وک دس ٹنم ںیم اہیں البؤ" ضیفتسم ےن وپسیل ی 

 رطف دےتھکی وہےئ اہک___سی رس وپسیل واال رس الہ رک اسڈئ ںیم وہ ایگ

 

ی رطف رھپ ےس داھکیاگڑی اک رلک وکن اس اھت ضیفتسم ےن وچدیکار   

 

رس رلک___وچدیکار وسےنچ اگل___ایک مت ےن رلک یھب ںیہن داھکی ضیفتسم اکی 

 دم داھڑا

 

  واٹئ___واٹئ اھت رس وچدیکار وت ضیفتسم ی داھڑ ےس اادر کت ڈر ایگ
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رس روٹسیرٹنی اک ےنکل آایگ" ھچک دری ںیم یہ روٹسیرٹنی اک ےنکل 

آںیھکن الل وہ ریہ یھت اےسی گل راہ اھت ور ایھب رگ ضیفتسم  ے اسےنم اھت یلع ی 

ل اکم ںیہن رک راہ اھت ور ایک رکے ایک ںیہن اےس ھچک ھجمس 
ب لک
اجےئ اگ اس اک دےنغ 

 ںیہن آراہ اھت

 

ہی رمیکر اون ےہ؟؟ ضیفتسم ےن روٹسیرٹنی  ے ابرہ ےگل رمیکے ی 

 رطف ااشرر ایک

 

 اہک اینت وپسیل وریغر  ی رس اون ےہ" روٹسیرٹنی  ے ےنکل ےن دلجی ےس

 اےنپ روٹسیرٹنی  ے اسےنم دھکی رک ور ڈر ایگ اھت

 

ولچ اس ی وفجیٹ داھکیؤ"ضیفتسم اس  ے اسھت آےگ ڑباھ یلع اور وپسیل یھب 

 اس  ے اسھت ےھت
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ور ان وک اکی رمکے ںیم ےل رک آای واہں ی الٹئ اون ی اکیف اسرے ویپمک ر 

 اسےنم رےھک وہےئ ےھت

 

سیت ٹنم ی وفجیٹ اگلؤ اکی آدیم وک ضیفتسم ےن اہک وج ویپمک ر رپ  ایگرر جب رک

 اھٹیب اھت اس ےن دلجی ےس رات ی وفجیٹ اگلیئ

 

یلع ضیفتسم وغر ےس دھکی رےہ ےھت واہں اکی اگڑی آرک ری  نی ولگ ابرہ آےئ اکی 

 ڑلی یھت دو آدیم رہچے ان  ے  اف ںیہن ےھت

 

 رےہ رھپ ور ڑلی وچدیکار ی وھتڑی دری ور ولگ آسپ ںیم ابت رکےت 

رطف ڑبیھ اس ےس ابںیت رکیت ریہ وچدیکار وج  ے اھٹیب وہا اچےئ  ی رار اھت 

 اس ڑلی وک وجاب دےنی اگل

 

 ھچک دری ںیم اس ڑلی ےن رکسما رک ھچک اہک اور وچدیکار وک ابےئ ہہک رک واسپ آیئگ
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ےس اھباگ اب اس ایھب دو ٹنم یھب ںیہن زگرے ےھت  ے وچدیکار اھٹ  ے واہں 

ڑلی ےن زرم  ے روم ی ڑھکی ی رطف ااشرر ایک__ آسپ ںیم ور 

 ولگ وکیئ ابت رک رےہ ےھت رپ ان ی آواز ںیہن انسیئ دے ریہ یھت

 

رز ڑھکی ی رطف اکنیھپ  س ےس 

ی

 ھئ
ب

ان ںیم ےس اکی ڑل ے ےن اکلہ اس 

زرم ڑھکی ی رطف آیئ__ اب ان ںیم ےس اکی ڑلاک اس ڑلی  ے 

وک اہھت اگلےن اگل اور ور وخد وک وھچڑواےن ی وکشش رکےن یگل ابولں  

 

اےنت ںیم ڑھکی وھکیل" زم ےن ےچین اھجکن  ے داھکی یلع اکی دم ڑھکا وہ 

ایگ اینپ ڑگای وک اینت دور ےس دھکی رک یھب ور اچہپن ایگ"  ے اس ڑھکی ےس وج ڑلی 

 اھجکن ریہ ور اس ی ڑگای ےہ
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ور واسپ اادر یلچ یئگ زم  ے اادر اجےت یہ اس ڑلی ےن ڑھکی وھکیل وھچڑ رک اب 

 ےہ

 

ےکپ ی
ف
 اوگنےھٹ اک ااشرر دای  س اک بلطم اھت بس رپ

 

ھچک دری ںیم زم ابرہ آیئ ےلہپ اس ےن وچدیکار وک داھکی وج اےس رظن ںیہن آای 

اب اس ےن وچدیکار اک ڈڈنا ااھٹای___ضیفتسم وہوٹنں رپ اہھت رےھک رہ زیچ وغر 

اھت ےس دھکی راہ    

 

ور ڑل ے اب اس ڑلی وک ٹیسھگ رےہ ےھت بج زرم واہں یچنہپ یلع وغر ےس اینپ 

ڑگای وک دھکی راہ اھت وج اںیہن ڈاڈنا داھکی رک ڈراےن ی وکشش رک ریہ یھت اس ےن یہ اینپ نہب 

 وک اھکیسای اھت ہشیمہ دورسوں ی دمد رکھک رپ آج  ہو زیچ اس ی ڑگای وک یگنہم ڑپ یئگ

 

دوونں ڑلوکں وک ربی رطح ےنر ریہ یھت ضیفتسم  ے رہچے رپ یکلہ ےس  اب ور ان

رکسماٹہ اینپ اھچپ داھکی رک اغبئ وہیئگ رپ اس ی رکسماٹہ  ے 

اسھت اس ی آوھکنں ںیم یکلہ یس یمن یھب یھت یلع  ے انم رکےن  ے ابووجد 



544 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ضیفتسم ےن اےس دس اسل ی ک ر ںیم رکاےٹن ی الکس ںیم ڈاھل دای 

 اھت

 

 اک ےنانن اھت رہ احالت  ے  ےی ڑلی وخد وک ایتر رےھک ور یہک یھب زمکور ھک ضیفتسم

 ڑپے بج یھب تبیصم آےئ ور اس اک ڈٹ رک اقمہلب رکے

 

ان ںیم ےس اکی ڑلاک اگڑی ےل رک اج اکچ اھت بج ےھچیپ ےس اس ڑلی ےن 

 زرم  ے رس رپ ڈڈنا ےنرا

 

 ںیہن اہری یھت ور ولگ ڑگای!!!!یلع اکی دم ڑھکا وہ ایگ اس ی نہب ےن تمہ

  ےھچیپ ےس وار رک  ے دوھ ے ےس اےس ےل ےئگ ےھت

 

ںیہن ںیہن ںیہن!!!!!یلع ےن اکی اکم دںوار رپ ےنرا اےسی ےسیک ور ولگ اس ی نہب 

 وک ااھٹ رک ےل ےئگ
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ضیفتسم یھب اےنپ ےصغ وک طبض رک راہ اھت ور وج وکیئ یھب اھت اس ےن ان دوونں ی زمکوری 

اھترپ وار ایک    

 

اشدی ور اجاتن اھت ضیفتسم اور یلع ی ارگ وکیئ زمکوری ےہ وت ور رصف زرم 

 ےہ

 

اس وفجیٹ ی اکی اک ی ا ےھ دے دو ضیفتسم ی ابت رپ اس آدیم ےن اانپ رس الہای 

 اور اکی یس ڈی اکنل رک ضیفتسم ی رطف ڑباھیئ

 

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

 

ےن وچدیکار وک دےتھکی وہےئ ےصغ ےس ور ڑلی ایک ابت رک ریہ یھت مت ےس ؟؟ ضیفتسم 

 اہک
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 وک__وکن یس ڑلی"وچدیکار ےن دلجی ےس ےنےھت رپ آای وہا انیسپ  اف ایک

 

ضیفتسم ےن اےس وھگرےت وہےئ اکی وپسیل واےل وک ااشرر ایک ور اہھت ںیم پیل 

  اٹپ  ےی اس  ے اسےنم آای

 

ایوڈیںو الچؤ ضیفتسم ی ابت رپ وپسیل وا ے ےن اہں ںیم رس الہ  

 ےسیج ےسیج وچدیکار وڈیںو داتھکی ایگ اس  ے رہچے رپ ربھگاٹہ آےن یگل

 

  رس ہی ڑلی وت ھجم ےس اڈیرسی وپھچ ریہ یھت وچدیکار ےن دلجی ےس اہک 

 

ارگ ہی اڈیرسی وپھچ ریہ یھت وت اس  ے اجےت یہ مت اہکں ےلچ ےئگ ےھت یلع 

 ےن اس ی رطف ےصغ ےس داھکی
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بج ور ڑلی آیئ ھجم ےس اڈیرسی وپےنھچ یگل رھپ یلچ رس ںیم اچےئ  ی راہ اھت 

یئگ رپ ااچکن ریمے ٹیپ ںیم درد وہا ںیم وارشوم الچ 

 ایگ___وچدیکار ےن دلجی ےس بس اتبای

 

رس وہ اتکس ےہ اس ڑلی ےن وچدیکار ی اچےئ ںیم وکیئ زیچ ڈاھل دی وہ 

اےئ دے  س  س ی وہج ےس ور اہیں ےس اھٹ رک الچ ایگ وپسیل واےل ےن اینپ ر

 رپ ضیفتسم ےن اہں ںیم رس الہای

 

 مت ےن ہی ابت ںیمہ ےلہپ ہکنں ںیہن اتبیئ ضیفتسم ےن اینپ یھٹم وک زور ےس اچنیھب

 

رس ںیم__ڈر ایگ اھت___ںیم ےن ھچک ںیہن ایک وچدیکار ی ابت رپ 

  ضیفتسم ےن اےس اجےن اک ااشرر ایک
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 یہ وہےئ ںیہ واٹئ رلک ی اگڑی ی اچ ی ےنتج یھب ھک ے ںیہ بس وک ارلٹ رک دو ایھب دو ےٹنھگ

رطح التیش ول یسک یھب اگڑی وک  ریغ التیش  ے آےگ اجےن ںیہن دو" ہکن   س اگڑی 

ںیم زم وک ااھٹ رک ےل ےئگ ور واٹئ رلک ی یھت رپ اس ی  ربم ٹیلپ اغبئ 

یھت____ رس ںیمہ ےسیج یہ وکیئ اافنرنشیم ےلم یگ مہ آپ وک اتبںیئ ےگ وپسیل 

 رس الہ رک واہں ےس یلچ یئگ

 

رز ںیہن ےہ 

ئ

ےلئ ی
ک

ںیم اکی وڈیںو جیھب راہ وہں ا ےھ ان ونیتں اک اچیکس انب رک دو وڈیںو 

اس  ےی دایھن ےس اچیکس انبھک" ضیفتسم اور یلع واسپ پیج ںیم آرک ےھٹیب 

ےھت ضیفتسم اتپ ںیہن نک نک ولوگں وک وفن رک  ے دہاتی دے راہ اھت یلع اےنپ اہھت ی 

  انبےئ اےنپ وہوٹنں رپ اہھت رھک رک اھٹیب اھتیھٹم

 

مہ لم رک اےس ڈوھڈن ںیل ےگ ضیفتسم ی ابت رپ یلع ےن ضحم اابثت ںیم 

رس الہای ضیفتسم اجاتن اھت ور وخد رپ طبض ےیک اھٹیب ےہ" زرم ان دوونں  ے  ےی 

اھتان ی نہب ںیہن یٹیب ی رطح یھت ان دوونں ےن اےس تہب الڈ اور ایپر ےس اپال   
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*************** 

 

آپ وکن؟؟ اکی ڑلی وک دےتھکی وہےئ زوای ےن وسال ایک___میم ا ےھ اہیں رس وھچڑ 

رک ےئگ ںیہ آپ وک یسک زیچ ی رضورت وہ وت آپ ا ےھ اتب  یتک ںیہ اس ڑلی 

 ےن آدب ےس اہک

 

ںیہن ا ےھ ھچک ںیہن اچےیہ" زوای ےن اانپ رس یفن ںیم الہےت وہےئ واسپ ڈیب 

ےس کیٹ اگل ایل ی تشپ  

 

آدیھ رات وک رقتًابی اس ی آھکن وھکیل یھت بج اکی ڑلی وک اس ےن وخد  ے 

 روم ںیم اپای

 

 اس ی رظنںی ضیفتسم وک ڈوھڈن ریہ یھت رپ ور یہک ںیہن اھت
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میم ںیم ایس روم ںیم وہں آپ آرام رکںی یسک یھب زیچ ی رضورت وہ آپ ا ےھ 

وبل رک واسپ وس ے رپ ھ یئگہہک  یتک ںیہ" ور ڑلی آدب ےس   

 

آج ور وپرا دن یہ وس ریہ یھت اس  ےی اس وتق اس ی دنین وپری وہ یکچ یھت 

ضیفتسم اےس االیک وھچڑ رک ںیہن ایگ اھت انتک ایخل رک راہ اھت ور اس اک زوای  ے 

  ےی ہی ااسحس این اھت  ے وجیئ اس اک اس دقر ایخل رک راہ ےہ

 

 آریہ" ا ےھ وکیئ اتکب دے دو زوای ی ابت رپ اس آپ وس اجؤ ا ےھ دنین ںیہن

 ےن اہں ںیم رس الہای رھپ ھچک اتکںیب ےل رک آیئ اور زوای  ے اپس رھک دی

 

اس  ے انم رکےن  ے ابووجد زوای ےن اےس وسےن اک وبل دای ور ڑلی اس  ے  ےی بک 

ی ےس اجگ ریہ یھت اشدی اےس وسےن ی ااجزت ںیہن یھت رپ زوای وک یسک زیچ 

 رضورت ںیہن یھت اس  ےی اس ےن اےس وسےن اک وبل دای اور وخد ےن اتکب وھکل یل
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رپ اس اک دایھن ابر ابر ضیفتسم رپ اجراہ اھت رات  ے اچر جب رےہ ےھت اےسی   

ںیم اتپ ںیہن ور اہکں اھت آج یلہپ ابر اس  ے ایخولں اک اسیھت ارلس 

  ںیہن ضیفتسم اھت

 

دیتی یھت ور ازلام اھت وج اس رپ اگلای ایگ"ارگ آج وج زیچ اےس وکسن ںیہن  ےنی 

ارلس وک اتپ گل اجےئ ریمی اشدی اک" اےس نیقی وہ اجےئ اگ ںیم دبرکام 

یھت" زوای وک ور رات اید آیئ بج اےس ےب زعت رک  ے رھگ ےس اکنال ایگ اھت 

 اس ی ابت اک نیقی ںیہن ایک ایگ اھت

 

 ی وہج ےس زوای رپ ازلام اگل رپ اےس ںیہن اتپ اھت ور ےنکس نیم وکن اھت  س

 اس ےن اس ک ص وک اعمف ںیہن ایک اھت ہکلب اانپ اعمہلم اہّٰلل رپ وھچڑ دای اھت

 

رجف ی آذان رپ اس ی وسوچں اک لسلست وٹاٹ اس ےن تمہ رک ے اےنھٹ ی وکشش ی 

زنیم رپ ریپ رےتھک یہ اس  ے اپؤں ڑلڑھکاےئ ور زنیم رپ رگےن ی ہگج 
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رگ یئگ رپ اس  ے اہھت ےنگل ےس ےشیش اک گج زنیم رپ رگ رک رکچ ی  واسپ ڈیب رپ

 رکچ ی وہ ایگ

 

میم آپ کیھٹ ںیہ ور ڑلی دلجی ےس آیئ" زوای  ے ریپ زنیم رپ ےھت رپ ور ڈیب رپ 

رگی وہیئ یھت  س ی وہج ےس ھچک اکچن  ے ڑکٹے اس  ے ریپ ںیم گل ےئگ 

 ےھت

 

 ےن اےس یتخس ےس اہک اھت  ے زوای رپ اس ڑلی  ے وت اہھت ریپ وھپل ےئگ" ضیفتسم

 ےس رظن یھب ھک اٹہےئ اور ور وس یئگ اب رس ا ےھ ںیہن وھچڑںی ےگ

 

ںیم کیھٹ وہں مت رپاشین ںیہن وہ اےکس رپاشین رہچے وک دےتھکی وہےئ زوای ےن 

  یلست دی
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رپ ور ڑلی اکیف ڈر یئگ یھت اس ےن دلجی ےس اس  ے ریپ ںیم اکچن اکنل رک ویٹب 

رھپ رفش رپ رھکبا وہا اکچن اٹیمس اگلیئ  

 

ا ےھ ووض رکوا دو" بج ور اانپ اکم متخ رکیکچ وت زوای ےن ےب یسب ےس اہک ور ڑلی رکسما 

دی" اس ےن زوای وک ووض رکےن ںیم دمد ی رھپ اس اکی رکیس رپ اھٹیب دای اتہک ور 

  ھ رک امنز ڑپھ ےکس

 

اپس ڑھکی وہیئ اےنپ اہوھتں وک وھگر امنز ڑپھ رک بج ور رفی وہیئ ور ڑلی اس  ے 

 ریہ یھت

 

ایک وہا؟؟ زوای ےن اس ی رطف داھکی___میم زیلپ رس وک ںیہن اتبںیئ 

اگ ہک ںیم وس یئگ یھت ور تہب ہصغ وہں ےگ اس ڑلی  ے دل ںیم وج ڈر اھت ور 

 اس ےن زوای ےس ہہک یہ دای
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اہک  ے اس ڑلی  ے رپ ور وت ہصغ رکےت یہ ںیہن ںیہ زوای ےن اینت وصعمتیم ےس 

 رہچے رپ رکسماٹہ آیئگ

 

 ی  ی میم رپ آپ زلیپ ان وک اتبھک ںیہن اس ڑلی ی ابت رپ زوای ےن اہں ںیم 

 رس الہای

 

اس ےن وت یھبک اشن وک ہصغ رکےت وہےئ داھکی یہ ںیہن اھت اس ڑلی اک ڈرھک اےس 

 اےسی یہ اگل

 

ای ےن یفن ںیم رس الہایمیم ںیم آپ وک ھکاتش انب دوں اس ڑلی ی ابت رپ زو  

 

ںیہن اب ںیم ھچک دری وس یگ کیھٹ ےہ!!مت یھب آرام رکو ور ڑلی اابثت ںیم 

رس الہ رک وس ے رپ ھ یئگ رپ وسےن ی یطلغ اس ےن دوابرر ںیہن ی زوای ےن اکی 

 رظن اےس داھکی اور آںیھکن دنب رکیل
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**************  

 

 یھت رھپ اس ےن واسپ آںیھکن دنب رک ڑک ڑک ی آواز اس  ے اکونں ںیم ڑپ ریہ

  یل

 

ےووریٹ یھت رہ ہگج اٹرٹیگ وک تہب لکشم ےس مہ واہں ےس اکن ےکس ںیہ اس 
ےکت ی
س

تہب 

  ے اکونں ںیم اکی ڑل ے ی آواز آیئ

 

اس ےن اانھٹ اچاہ رپ اس اک رس تہب اھبری وہ راہ اھت" دو  نی اگڑایں دبتلی 

ےس وفن اگلےئ ےصغ ںیم وبل راہ اھتی ںیہ اس ڑلی  ے رکچ ںیم ور ڑلاک اکن   

 

رس آپ رکف ںیہن رکو اٹرٹیگ امہرے اپس ےہ اب دےتھکی ںیہ ور نٹپیک 

ایک رکات ےہ!! اس ڑل ے ےن رکسماےت وہےئ اہک"زم ےن آںیھکن وھکل رک اس 
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آدیم وک دانھکی اچاہ رپ ااسی گل راہ اھت رس رپ تہب وزن وہ ور اچر  ے یھب 

 آںیھکن ںیہن وھکل اپریہ یھت

 

اوےئ اےس وہش آراہ ےہ اکی ڑل ے ےن دورسے ےس اہک ڑک ڑک ی آواز ںیم 

 ان ڑلوکں ی ابت اننس زم وک لکشم گل راہ اھت اورپ ےس رس رپ وزن اانت اھت

 

اکی دن کت ہی وہش ںیم ںیہن آےئ یگ" بج کت ہی وہش 

 ںیم آےئ یگ" مہ ہی رسدح وھچڑ ےکچ وہں ےگ اس ڑل ے ےن ےتسنہ وہےئ اہک

 

 لکشم ےس آھکن وھکل رک دانھکی اچاہ ور ٹیس رپ ایلیک یھت اس  ے آےگ دو ڑل ے زم ےن

 ےھٹیب ےھت اورپ ےس ڑک ڑک ی آواز اس  ے دےنغ ںیم گل ریہ یھت

 

  زم ےن اانپ وزن اےنپ اہوھتں رپ ڈاھل رک اانھٹ اچاہ نکیل ور واسپ ےچین رگ یئگ
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اھبگ ںیہن  یتک اس ڑل ے وخد وک اینت فیلکت ںیہن دو ڑلی" مت اس وچرپ ےس 

 ےن ہہقہق اگلےت وہےئ اہک

 

آرخی ظفل وج زم ےن انس ور وچرپ اھت اس اک بلطم ور یلیہ وکرٹف ںیم یھت 

 اس اک دےنغ رھپ ےس  ن وہےن اگل ھچک دری ںیم ور واسپ ےب وہش وہ یئگ

 

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

 

م وک ڈوھڈنےن اک رقتًابی حبص  ے اپچن ےجب ور ولگ واسپ اےنپ رھگ چنہپ ےئگ ےھت ز

  نشم ان اک لچ راہ اھت

 

بس ےس ڑبی ابت ہی یھت اب کت ان ولوگں وک ولعمم یہ ںیہن اھت  ے 

 زرم وک ڈکپین سک ےن ایک ےہ اور ہکنں ایک ےہ
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مت دوونں اہکں وہ؟؟ ضیفتسم اکن ےس وفن اگلےئ زنی ےس وپھچ راہ اھت___ رات وک یہ 

 رگدوں ےن اےنپ  ےضب ںیم ایل وہا ےہ ںیمہ آرڈر ےلم ںیہ اکی اوکسل وک ھچک دتشہ

اس  ےی مہ رات وک یہ واہں  ے  ےی لکن ےئگ ےھت سب مہ ھچک دری ںیم چنہپ اجںیئ 

ل ےس اسری ابت اتبیئ" وےسی ےھجت وکیئ اکم اھت ایک ھجم ےس
یے
س
ف

ی

ن

؟؟ےگ زنی ےن    

 

ںیہن ھچک اخ  ںیہن اےسی یہ وپاھچ" ااھچ لچ کیھٹ ےہ اہّٰلل ںیہمت 

ضیفتسم ےن زم ی ابت اتبھک ان دوونں وک کیھٹ ںیہن اھجمس اکایمب رکے" 

  اس  ےی اےس دخا احظف وبل رک رھگ  ے اادر دقم راھک

 

ضیفتسم ےن اہھت  ے ااشرے ےس اس ڑلی وک اپس البای___رس میم ھچک دری ےلہپ 

یہ وسیئ ںیہ اوہنں ےن ھکاتش ںیہن ایک ڑلی ےن آدب ےس ضیفتسم ی آوھکنں اک 

رک بس اتب دایااشرر ھجمس   
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کیھٹ ےہ آپ اب اج  یتک ںیہ اید رےہ ریمی اکی اکل رپ آپ وک 

واسپ آھک وہاگ ضیفتسم ی ابت رپ اس ڑلی ےن اہں ںیم رس الہای اور واہں ےس یلچ 

 یئگ

 

رھگ وک اےھچ ےس الی رک  ے ور اادر آای" ور اینپ الربئریی ںیم اھٹیب اھت بج 

اور ور وفراً اہیں ےس لکن ایگ اس ڑلی وک اےس زرم  ے ڈکپین وہےن ی ربخ  یل 

 یھب اس ےن وفن رک  ے بس دہاتی دی یھت

 

 وپسیل اچروں اور یلہپ وہیئ یھت رپ زرم اک وکیئ رساغ ان  ے اہھت ںیہن اگل اھت

 

ضیفتسم ےن اکی رظن وسیئ وہیئ زوای وک داھکی رھپ اانپ پیل اٹپ ےل رک ڈیب 

 سم رک راہ اھت؟؟ اس ےن ور وڈیںو رپ ھ ایگ" ایک ھچک ااسی اھت وج ضیفتسم

 رھپ ےس الچیئ اور اےس دےنھکی اگل
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 ضیفتسم وغر ےس ابر ابر وڈیںو دھکی راہ اھت رپ اےس وکیئ رساغ اہھت ںیہن گل راہ اھت

 

  ایک وہا؟؟ضیفتسم  ے رہچے رپ رپاشیین دھکی رک زوای اھٹ رک ھ یئگ

 

ی رطف دےھکی اہک" اس اک ھچک ںیہن مت آرام رکو__ضیفتسم ےن  ریغ اس 

 اسرا دایھن وڈیںو ی رطف اھت

 

 آپ رپاشین گل رےہ ںیہ" زوای ےن ڈیب ی تشپ ےس کیٹ اگلےت وہےئ اہک

 

ںیم ےن اہک ھک مت وس اجؤ" ضیفتسم ےن اکی دم زیت آواز ںیم اہک  س 

  ےس زوای ڈر یئگ
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س وہا" اےس ضیفتسم ھچک دری اور وڈیںو داتھکی راہ" رپ اس  ے دل ںیم یہک ااسح

اس رطح ںیہن وبانل اچےیہ اھت" اس ےن زوای ی رطف داھکی وج 

 رظنںی اکھجےئ یھٹیب یھت اس ےن دوابرا اکی ظفل یھب ںیہن اہک اھت

 

ضیفتسم ےن  یری اسسن ےل رک پیل اٹپ وک اسڈیئ ںیم راھک اور اہھت 

 ڑباھ رک زوای وک اےنپ اپس ایک

 

رک اانپ رہچر اپھچ ایل"ضیفتسم ےن اہھت  زوای ےن ڈر  ے اےنپ رہچے رپ اہھت رھک

 آےگ رک  ے اس  ے رہچے ےس اہھت اٹہےئ اس ی آوھکنں ںیم آوسنں آےئگ

 

ںیم___ںیم واسپ ںیہن وپوھچں یگ___زوای ےن ڈرےت وہےئ اہک اےس اگل 

  ضیفتسم اےس ےنرے اگ
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اپلگ ڑلی رو ہکنں ریہ وہ؟؟ ضیفتسم ےن رپاشین وہ رک اس  ے آوسنں  اف 

ضیفتسم وک اگل اس ےن ھچک زایدر یہ زیت اواز ںیم وبل دای  س ےس ور ھکزی ےیک__

 یس ڑلی ڈر یئگ

 

ہی دوھکی وسری!! ضیفتسم ےن اانپ اکی اکن ڑک رک اس ی رطف داھکی 

 بج  ے ضیفتسم ےن اانپ دورسا اہھت زوای  ے دنکوھں رپ راھک وہا اھت

 

اےس ےنر ںیہن راہ اھت ہکلب اس ےس  زوای ےن یٹھپ یٹھپ آوھکنں ےس ضیفتسم وک داھکی ور

 وسری رک راہ اھت

 

 زوای ےن دلجی ےس یفن ںیم رس اکہ رک اس اک اہھت اکن رپ ےس اٹہ دای

 

ایک وہا وسری ںیہن وبولں؟؟ضیفتسم  ے وپےنھچ رپ اس ےن واسپ یفن ںیم رس 

 الہای
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ل وصعمتیم ےس 
ب لک
اجمزی دخا وسری ںیہن رکےت اس ےن ےچین رظنںی ےیک 

 اہک

 

ور اس ی ایس وصعمتیم رپ وت رمات اھت" دل ںیم وکیئ وھکٹ ںیہن"ھچک ںیہن" 

وج اادر ےس ویہ ابرہ ےس" ضیفتسم ےن اس  ے ےنےھت رپ بل رےھک زوای اک دل اکپن 

 ااھٹ

 

اکیف دری کت ضیفتسم ےن اےنپ بل اس  ے ےنےھت ےس ھک اٹہےئ زوای اک دل زیت 

وھچےن ںیم ور زوای وک  زیت دڑھی راہ اھت اینت دشت یھت ضیفتسم  ے

 وسحمس وہ راہ اھت

 

وھتڑی دری دعب اس ےن زوای وک اینپ ابوہنں ےس آزاد ایک زوای ی وت رشم ےس رظنںی یہ 

  ںیہن اھٹ ریہ یھت
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   ور اھٹ رک ابرہ ایگ ھچک دری دعب اہھت ںیم ھکاتش  ےی اادر آای ےسیج زوای  ے اسےنم رھک دای

 

  رے رھک رک ومڑےن اگل وت زوای ی آواز رپ راکآپ ںیہن اھکںیئ ےگ؟؟ ضیفتسم  

 

ںیہن مت اھکؤ ا ےھ وھبی ںیہن ےہ ضیفتسم ےن  ریغ اس ی رطف دےھکی 

 اہک اور واسپ دورسی رطف آرک ھ ایگ

 

زوای ھچک دری ھکےتش وک دیتھکی ریہ رھپ پچ اچپ اھکےن یگل ضیفتسم اکل رپ ابت 

ی ںیہن  یل یھترکےن اگل" اب کت اںیہن ور واٹئ رلک ی اگڑ  

 

ضیفتسم وک ھجمس ںیہن آراہ اھت اس اگڑی وک زنیم اھک یئگ ای آامسن لکن ایگ" وج 

یھب اھت ضیفتسم تہب زایدر ااھجل وہا اھت زرم ی نشنیٹ اےس وکسن ںیہن  ےنی 

 دے ریہ یھت
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ایک ںیہمت ھجم رپ یھبک کش ںیہن وہا؟؟ اہمترے زادیگ ںیم اینت ںیفیلکت آیئ رھپ 

ھجم ےس وکیئ وسال ںیہن ایک ہکنں؟ زوای اانپ ھکاتش متخ رکیکچ یھت بج  یھب مت ےن

 ضیفتسم  ے ےنہک رپ اس ی رطف دےنھکی یگل

 

ضیفتسم ور بس وصتریںی یھب دھکی اکچ اھت اور اےس ہی یھب اتپ اھت اس  ے ھکم اک 

ااکؤٹن انبرک ہی بس ایک ایگ ےہ اس  ےی زوای ی اخومیش اس  ے  ےی 

یھت ریحاین اک ابثع  

 

زوای ےن اکی رظن ضیفتسم وک داھکی رھپ رظنںی اکھج یل ور اب یھب اس  ے 

 وجاب اک رظتنم اھت

 

وج بس ریمے اسھت وہا__تہب لکشم ےس زوای ےن اینپ آںیھکن چیم رک اینپ 

 ابت رشوع ی
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ریمے الھک ےنہک رپ یسک ےن ھجم رپ نیقی ںیہن ایک"طبض ےس اس ی آواز یھب اپکپکری 

 یھت

 

 ابت ولعمم ےہ یھبک یھبک آوھکنں داھکی اور اکونں انس یھب ھب ںیہن وہات" زوای ا ےھ ہی

 ےن وبل رک ضیفتسم ی رطف داھکی وج اب یھب اےس یہ دھکی راہ اھت

 

آپ ےن ریمی تہب ہگج دمد ی ےہ آپ ریمے احمظف ںیہ" ںیم 

 آپ ی زعت رکیت وہں" زوای ےن واسپ رظنںی اکھج یل

 

سک ےن ایک" زوای ےن اےنپ وہٹن ےچنیھب رھپ یھب ھچک  ںیم ںیہن اجیتن ور بس

 آوسنں اس ی آوھکنں ےس ابرہ آےئگ
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رپ ںیم ےن اانپ اعمہلم اہّٰلل رپ وھچڑ دای ےہ ےبکش ور رتہب ااصنف رکےن واال 

 ےہ" زوای ےن وبل رک ضیفتسم ی رطف داھکی

 

اہک یھبک یھبک  ا ےھ آج ولعمم وہا ہک مت رصف وصعمم یہ ںیہن دھجمسار یھب وہ" یہس

آوھکنں داھکی اکونں انس یھب ھب ںیہن وہات"ضیفتسم ےن اتپ ںیہن نک ایخولں 

 ںیم وھک رک اہک رھپ دلجی ےس پیل اٹپ ااھٹای اور واسپ ور وڈیںو الچیئ

 

زوای ریحت ےس اےس دےنھکی یگل" ان وک اکی دم ایک وہا؟؟ رپ اس ےن اہک ھچک 

 ںیہن

 

  یل ےہ ضیفتسم ےن پیل اٹپ ی اہں ولیہ یلع!!! ا ےھ تہب امہ زیچ

 رطف دےتھکی وہےئ اہک اور وفن رھک رک ڑھکا وہ ایگ
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ںیم اس ڑلی وک جیھب دوں اگ یسک یھب زیچ ی رضورت وہ اےس ہہک دانی کیھٹ 

ےہ" ضیفتسم ےن دلجی دلجی اینپ اچیب وریغر ااھٹیئ اور ابرہ ی رطف ڑبھ 

 ایگ

 

واولں  ے اپس اٹمئ اہکں وہات ےہ" ضیفتسم  ے  اشدی وکیئ اکم آایگ وہ" وےسی یھب آریم

 اجےت یہ ور وخد ےس یہ وسےنچ یگل

 

پیج ںیم ھ رک اس ےن پیج ااٹسرٹ ی"زوای ی ابت ےس اےس 

  اکی تہب ڑبا رساغ اہھت اگل اھت

 

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

 

ضیفتسم  ے ڑپھت ےس ور دور اجرک رگا"یلع ےن اس اک رگابین ڑک رک اےس رھپ 

ایکےس ڑھکا   
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رس آپ ھجم رپ اےسی یہ کش رک رےہ ںیہ___ ںیم ےن ھچک ںیہن ایک__ اس 

 ےن ڈرےت وہےئ اہک بج یلع اک اکی ڑپھت اس  ے اگل رپ اگل

 

ھب ںیم  ابح" ںیم ےن یہ آپ وک یھب وفن ایک اھت ںیم ہی بس 

 ہکنں رکوں اگ؟؟ور ضیفتسم وک دھکی رک روےت وہےئ وبےنل اگل

 

اگڑی واٹئ رلک ی ےہ ضیفتسم ےن وچدیکار اک رگابین وت ےن ا ےھ ایک اہک اھت 

ڑکا___  ی  ی رس واٹئ یہ وت یھت وچدیکار ےن ڈرےت وہےئ دلجی ےس اہک 

 ضیفتسم ےن وج دعب ںیم اےس وڈیںو داھکییئ اس ںیم اگڑی اک رلک دیفس یہ اھت

 

ےن  وت ےن تہب دھجمساری واال وجاب دای اگڑی اک رلک وایعق یہ دیفس اھت رپ___یلع 

 اس اک ڑبجا ڑک رک داتن رپ داتن امج رک اےس وھگرا
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رپ ےھجت ےسیک اتپ اگڑی اک رلک دیفس ےہ بج  ے وت اگڑی  ے اجےن  ے دعب آای 

 ضیفتسم ےن اس  ے ابل ڑک رک اس اک رہچر اورپ ایک

 

وچدیکار  ے رہچے رپ ربھگاٹہ آیئگ" وایعق اس ےن اہک اھت ہک اس ےن 

" بج  ے وڈیںو ںیم اگڑی اجےن  ے دو ٹنم سب اگڑی وک اجےت وہےئ داھکی

دعب ور آای اھت بج اس ےن اگڑی وک اجےت وہےئ داھکی یہ ںیہن وت اےس ےسیک اتپ 

؟؟اگل ور دیفس رلک ی ےہ  

 

سک ےن ااھٹای ےہ ریمی نہب وک وبل ورہن ےھجت زادر ںیہن وھچڑوں اگ" یلع ےن چنیھک 

 رک اےس اکم ےنرا

 

ھچک دنبوں  ے اسھت وچدیکار وک اوھٹا ایل اھت اس ضیفتسم  ے ےنہک رپ یلع ےن 

 وتق ور ولگ اکی اخیل وگدام ںیم وموجد ےھت
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ا ےھ___ا ےھ سب واہں ےس اجےن  ے  ےی ےسیپ__ےسیپ دےی ےئگ ےھت وچدیکار ےن 

 اکیتپن وہیئ آواز ںیم اہک

 

سک ےن دےی ےھت ےسیپ وبل" ضیفتسم اکی دم داھڑا یلع ی آوھکنں ںیم یھب وخن 

وہا اھت ارتا   

 

اہلٹس ںیم___وچدیکار اینپ ابت وپری رکات اس ےس ےلہپ اکی وگیل آرک 

 اس  ے ےنےھت رپ یگل

 

ضیفتسم ےن دلجی ےس ےھچیپ ومڑ رک داھکی" ور دنبا اورپ ی رطف اھت ضیفتسم 

 اس  ے ےھچیپ اھباگ

 

 وبل اہلٹس ںیم وکن ےہ؟؟ یلع ےن ےصغ ےس اےس وھجنھجڑا
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 سک ےن دےی ےسیپ اہکں ےہ ریمی نہب؟؟مغ اور وت اےسی رم ںیہن اتکس"اتب

ےصغ ےس یلع اک ربا احل اھت وچدیکار ی الش وک ور وھجنھجڑ رک وپھچ راہ اھت وج اب 

  اےس ھچک اتبےن  ے اقلب ںیہن اھت

  

یلع!! ضیفتسم ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک___ضیفتسم ہی ھچک یھب 

 یھت اس وتق ور ےب سب اتبےئ  ریغ ےسیک رم اتکس ےہ یلع ی آںیھکن من

 گل راہ اھت

 

ضیفتسم ےن اہھت ڑباھ رک اےس ڑھکا ایک___ور آدیم تھچ ےس وکد رک اھبگ 

ایگ اشدی اےس اتپ گل ایگ اھت  ے آریم ےن واچ نیم وک ااھٹ ایل ےہ" 

 اس  ےی اس واچ نیم وک ےنر دای ایگ

 

 اب ایک وہاگ؟؟یلع ےن ضیفتسم ی رطف داھکی__ور وج وکیئ یھب ےہ ہی

ابت وھبل ایگ ہک اس ےن آریم ےس اگنپ ایل ےہ" بج اکی آریم آرسف اےنپ 

کلم اور کلم  ے ولوگں  ے  ےی اجن دے اتکس ےہ" وت ور اینپ یلمیف  ے  ےی ایک 
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ایک رک اتکس ےہ ہی ابت ور وسچ یھب ںیہن اتکس"ضیفتسم ی آوھکنں ںیم اگنچرایں یھت 

 وج رہ اکی وک مسھب رک دے ایسی اگنچری

 

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

 

وےسی وبس اس ڑلی اک ایک رکںی ےگ؟؟ اس ڑل ے ےن اکی نیک وھکل رک ہنم 

 ےس اگلای بج  ے دورسا وچرپ الچ راہ اھت

 

وبس ایک اچےتہ ںیہ؟ ایک ںیہن؟ ہی وت وبس وک یہ اتپ ےہ"دورسے 

 ڑل ے ےن اویچن آواز ںیم وجاب دای

 

اواچن وبل رےہ ےھت وچرپ ی ڑک ڑک اور وہا ی وہج ےس ور ولگ اکیف  
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وےسی ےہ وت ڑبی وخوصبرت" اکش ا ےھ لم اجیت اس ڑل ے ےن وکڈلرکن ےتیپ 

 وہےئ ابختث ےس اہک

 

زایدر وکباس ںیہن رک" ہی ڑلی وبس  ے اتےل ی اچیب ےہ اچیب" آریم ےس 

وبس وک ارگ وکیئ ہچب اتکس وت ور سب ہی ڑلی ےہ" اس ڑل ے ےن اویچن آواز ںیم 

 وجاب دای

 

اک اس ی ابت اک وکیئ وجاب داتی اس ےس ےلہپ زم ےن ےھچیپ ےس اس  ے ور ڑل

 ابل ڑکے  س ےس اس ی اسری وکڈلرکن اسےنم ی رطف رگ یئگ

 

وھچڑ ریمے ابل!!! ور ڑلاک اےنپ ابل وھچڑواےن اگل"وچرپ الچےن واےل ڑل ے ےن ےھچیپ اہھت  

  ےنرارک  ے زم وک ےھچیپ رکھک اچاہ" بج زرم ےن اس  ے ھکی رپ اکم
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اس اک رس وھگم راہ اھت رپ ور ولگ اےس دور ےل رک اجرےہ ےھت اےس تمہ 

ںا  وت ور 

ی

داھکیین یھت ور ولگ اس اک اامعتسل رک ے آریم ےس انچب اچےتہ ےھت اب

 ھجمس یکچ یھت

 

ور ڑلاک اانپ ھکی ڑک رک ےھچیپ وہا" وکڈلرکن رگےن ےس  وچرپ ںیم ےس بیجع ےس 

وچرپ وک رٹنکول رکےن اگل ور وہا ںیم اےسی لہ راہ اھت  ے آوازںی آےن یگل ور دلجی ےس 

 ایھب رگ اجےئ اگ

 

دورسا ڑلاک ےصغ ےس زرم ی رطف ومڑا وج وچرپ ےنلہ ےس واسپ ےھچیپ ی 

 رطف رگیکچ یھت

 

ور ڑلاک اےس اہھت اگلات اس ےس ےلہپ وچرپ زیتی ےس ےچین زنیم ی رطف 

 اجےن اگل"اس ڑل ے ےن ڈر  ے آےگ ی رطف داھکی
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 ھا ل اس وک ورہن مہ زنیم ےس رکٹا اجںیئ ےگ" اس ڑل ے ی 

مٹ
س

ایک رک راہ ےہ 

 آواز ںیم ڈر اھت

 

ںیم ایک رکوں اپین اس  ے اادر الچ ایگ ےہ ہی آؤٹ اوف رٹنکول 

 وہایگ" ور ڑلاک رپاشیین ےس اگل اگل نٹب داب راہ اھت

 

ےھچیپ ومڑ رک  وخد وت رمے یگ "ریتی وہج ےس مہ یھب رمے ےگ اپلگ ڑلی" ور ڑلاک

  داھڑا

 

 زرم ےن اےنپ رس وک ڑک رک رکسما رک اےس داھکی

 

اکی وسرجل ی نہب وہں___اہمتری رطح زم اجن دےنی ےس ںیہن ڈریت" زم ےن 

اےنپ رس وک ڑک رک لکشم ےس اہک رپ آواز اس ی تہب اویچن یھت اشن اب یھب اس 

رطف اج راہ اھت ے دےنغ رپ اہوی اھت" وچرپ زیتی ےس اتلہ وہا زنیم ی    
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ارگ ریمی اجن ےس امترا وبس آریم  ے اہھت گل اجات ےہ___ وت ا ےھ وخیش 

وہیگ ںیم ےن یھب اےنپ اھبویئں ی رطح____اےنپ کلم  ے  ےی اجن دی" زم 

 ےن ےتخیچ وہےئ اہک اور لکشم ےس اھٹ رک یھٹیب

 

بیجع ڑلی ور ڑل ے وت اب اےس وھچڑ رک وچرپ وک رٹنکول رکےن ںیم ےگل وہےئ ےھت 

ےہ ومت ےس ںیہن ڈریت اس ڑل ے ےن ربھگاٹہ ںیم دورسے ےس 

 اہک

 

 ںیہن اٹم  یتک ومت اںیہن

 وج رارُ قح  ے  ےی رمےت ںیہ

 

 زم ےن اویچن آواز ںیم اہک زنیم ےس ور ولگ تہب زندکی ےھت
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 اجن دےنی ےس وت ور ڈرےت ںیہ

 وج اےنپ کلم ےس تبحم ںیہن رکےت

 

یئ وخف ںیہن اھتزم ی آواز ںیم وکیئ ڈر وک  

 

دڑھام ی آواز  ے اسھت وچرپ زنیم وک رکٹاہی اچروں اور آگ یہ آگ 

ل
 یے
ب ہ

 

 یئگ
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ور دوونں اینپ میٹ  ے اسھت دےب دقومں اادر ےچنہپ ان بس  ے رہچوں رپ ےنکس 

اھت" زنی ےن اےنپ اہھت ںیم وموجد وکیئ زیچ ااد ی رطف یکنیھپ  س ےس 

ل ایگ
 یے
ب ہ

 اچروں اور سیگ 

 

گ دلجی ےس اادر ڑبےھ ومعق اک افدئر ااھٹ رک ور ولگ اس ڑبے احل ور ول

 ںیم چنہپ ےئگ اہجں بس وک دنبی انبای وہا اھت

 

اس سیگ ی وہج ےس بس ربی رطح اخسن رےہ ےھت آریم ی میٹ ےن 

 اکی دم ہلمح ایک اچروں رطف وگویلں ی آوازںی وھگم یئگ

 

اکی واہں ےس لکن رک اھباگرقتًابی بس دتشہ رگدوں وک ور ےنر ےکچ ےھت بج   

 

زدی ےن اس رپ افرئ ی وج اس  ے دنکےھ رپ یگل رپ ور راک ںیہن زدی یھب اس  ے ےھچیپ 

 ایگ
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رزدی وک ور ولگ ےنر 
گ

ی

ی

ن

 س
ہ

زنی اسرے الکس روم وریغر کیچ رکےن اگل بس یہ د

 ےکچ ےھت

 

 زنی ےن اینپ میٹ وک ااشرر ایک ور ولگ آےگ ڑبےھ بس  ے اہھت وھکےنل ےگل

 

ل رئیلک ےہ زنی ےن وارئ سیل ےس سی 
ب لک
  لف!!!! اہیں اک اریای 

ے سی
سک

رس!!! نشم 

  ڈی وکار ر ںیم االطع دی

 

اکی یچب اھبگ رک آیئ زنی  ے ےلگ گل یئگ اس ےن رکسماےت وہےئ یچب  ے 

 اگولں رپ ایپر ایک

 

ی ا  رک وصعمتیم ےس اہک اہاہاہ زنی ےن 

 

ی ی 

 

ن
آپ وت ریہو وہ" اس یچب ےن آںیھکن 

  رک اس یچب  ے اگولں رپ ایپر ایکہہقہق اگل
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ینتک ہکنٹ ےہ ھک زدی؟؟زنی ےن اس یچب  ے اگل ےتچنھک وہےئ اہک رپ اےس زدی اک وکیئ 

 وجاب ںیہن الم زنی ےن اھٹ رک بس ہگج داھکی

 

 نٹپیک زدی اہکں ںیہ؟؟زنی ےن اینپ میٹ  ے ولوگں ےس وپاھچ

 

اسھت لم رک زنی ےن وپرا  آیئ ڈوٹن ون رس!!! مہ ےن اںیہن ںیہن داھکی__میٹ  ے

 اوکسل اھچن ےنرا رپ اےس زدی یہک ںیہن الم

 

زدی؟؟ آر ںو دریئ؟؟ زدی؟؟ ور وارئ سیل ںیم زدی وک اکپر راہ اھت رپ آےگ ےس اےس وکیئ 

وجاب ںیہن الم آج یلہپ ابر زنی  ے ےنےھت رپ انیسپ آای اھت اس ی آوھکنں ںیم ڈر 

 اھت اےنپ اھبیئ وک وھکےن اک ڈر

 

***************   
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اہلٹس ںیم رہ اکی ےس وپسیل وپھچ یکچ یھت رپ یسک وک یھب زرم  ے ابرے ںیم 

 ںیہن اتپ اھت

 

لک رات زرم ڈکپین وہیئ یھت وپرے وچسیب ےٹنھگ وہےکچ ےھت ان ولوگں وک زرم وک 

 ڈوھڈنےت وہےئ

 

وت اہیں رس ڑک رک اھٹیب ےہ" لچ ریمے اسھت ضیفتسم ےن یلع اک اہھت ڑک 

  ڑھکا ایک وج یسک ریھگی وسچ ںیم مگ اھترک اےس

 

ایک وہا؟؟ یلع ےن ھک یھجمس ےس اےس داھکی ور اب کت اےنپ رھگ ںیہن ایگ 

 اھت ضیفتسم یھب ایس  ے اسھت وموجد اھت
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وت ریمے اسھت لچ" ا ےھ ولعمم وہ ایگ ےہ ور وکن ےہ اہلٹس ںیم  س  

آای دوونں پیج ںیم ےھٹیبےن ان ولوگں اک اسھت دای" ضیفتسم اےس اسھت  ےی ابرہ   

 

ا ای؟؟یلع ےن ےصغ ےس اس ی رطف داھکی

ی

 وت ےن ا ےھ ہکنں ںیہن ںی

 

ایھب ایھب وت ا ےھ رساغ الم ےہ وت ےھجت یھب اسھت ےل رک اج راہ وہں" ضیفتسم ےن 

 ریحت ےس اےس داھکی

 

ںیم اس ابرے ںیم ابت ںیہن رک راہ یلع ےن ڑھکی ی رطف ہنم 

 ےیک ےصغ ےس اہک

 

ا ےھ اتبےئ اگ وہا ایک ےہ؟؟ضیفتسم ےن پیج آےگ ڑباھیئوت   
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اربار اقحل  ے لتق اک ازلام ھجت رپ ےہ اور وت ےن ا ےھ اینت ڑبی ابت ںیہن اتبیئ یلع ی 

آوھکنں ںیم ریحت  ے اسھت ہصغ یھب اھت ضیفتسم اس ےس یھبک ھچک 

 ںیہن اپھچات اھت

 

 ا ےھ وتق ںیہن الم  ے ا ےھ  س رات اتپ اگل اس رات یہ ڑگای اوغاٹ وہ یئگ

ںیم ےھجت ھچک اتب وکس ھک یہ ںیم اس سیک وک اٹمئ دے اپ راہ وہں" ضیفتسم ےن 

 ےب اترث رہچے  ے اسھت وجاب دای

 

 اب ےھجت اس سیک وک دےنھکی ی رضورت ڑپے یگ یھب ںیہن

 

 ایک بلطم ےہ ریتا؟؟ضیفتسم ےن اکی رظن اےس دھکی رک وپاھچ
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 امہ اھت" آریم وک گل راہ وت ےن اس  ےی اس وک ےنرا ات اربار اقحل آریم  ے  ےی تہب

ہک ور وکیئ ابت آریم وک ھک اتب دے اس  ےی آریم ےن ریتی الخف اوکنارئی نشیمک 

  اھٹیبیئ ےہ

 

ضیفتسم ےن اکی ےکٹھج ےس اگڑی روی"ریمی الخف اوکنارئی؟؟ ضیفتسم ی 

 آوھکنں ںیم درد اک اترث اھت

 

ولوگں  ے  ےی اجن دےنی وک ایتر اھت اور ور ولگ  ور وت اےنپ کلم اور کلم  ے

 اےس دغار ھجمس رےہ ےھت

 

یلع ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک اور اںیہن ھجت رپ کش اس  ےی یھب زایدر  

 ےہ ہک___ یلع ےن اےنپ وہٹن ےچنیھب
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ہک ںیم اکی دغار اک اٹیب وہں" ضیفتسم ی آوھکنں ںیم درد اھت آواز ںیم 

 یھت اس ی آںیھکن

ل
 
 

  وہل رگن وہ ریہ یھتچ

 

ںیم ریتے اسھت وہں وت رپاشین ںیہن وہ" یلع وک اےنپ دوتس  ے  ےی دھک 

 وہا"ضیفتسم  ے رہچے رپ خلت رکسماٹہ آیئ

 

ںیم اس کلم  ے  ےی ھچک یھب رک ولں روہ اگ وت اکی دغار اک اٹیب یہ ضیفتسم ےن 

 آںیھکن دنب رک  ے ٹیس ی تشپ ےس کیٹ اگلای

 

ابپ الہکےن  ے الکئ یہ ںیہن ےہ ںیم اجاتن وہں ےھجت ور ک ص ریتا 

اس کلم ےس انتک ایپر ےہ وت اغزی ےہ ہی وج وکیئ یھب ےہ ںیمہ زمکور رکھک 

 اچاتہ ےہ
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یلع ی ںا ت رپ ضیفتسم ےن اابثت ںیم رس الہای" اانت وت ور اجاتن اھت 

 ے اور اےس ہک وکیئ ےہ وج ان وک زمکور رکھک اچاتہ اھت " یلع ےس زرم وک دور رک 

اس  ے کلم ےس" رپ ور ااسی ںیہن وہےن دے اگ اس ےن واسپ پیج 

ااٹسرٹ ی اس ی رظنںی اسےنم یھت اس ےن آوھکنں رپ الگزس اگل  ےی ور 

 ںیہن اچاتہ اھت اس ی آوھکنں اک درد وکیئ دےھکی

 

وکیئ یھب ااسنن تخس زماج اےسی یہ ںیہن وہات رہ اکی  ے ےھچیپ وکیئ درد رھبی 

یپھچ وہیت ےہ اہکین  

 

نٹپیک ضیفتسم ارلامحن داین ی رظن ںیم اکی ااسی وبضمط ااسنن ےسیج وکیئ 

 اچر رک یھب ھک وتڑ ےکس ور اادر ےس سک دقر وٹاٹ وہا اھت وکیئ اس ےس وپاتھچ

 

اس  ے اپاپ رجیم اثبق اکی اقلب آرسف ےھت بج ور دس اسل اک اھت 

دوران اس  ے اپاپ  اس وتق اےس ہی ابت ولعمم وہیئ  ے اکی نشم  ے
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رزد وک آزاد ایک اس ےن وفراً ہی ابت اینپ ےنں وک اتبیئ 
گ

ی

ی

ن

 س
ہ

ےن اےنپ یہ ولوگں وک ےنر رک د

 وج اس ےن اپاپ  ے ہنم ےس ینس یھت بج ور یسک ےس وفن رپ ابت رک رےہ ےھت

 

اس وتق اس  ے اپاپ  ے دوتس رجیم وہظر ےن ان وک اینپ وگیل اک اشنھک انبای"  

رجیم وہظر اےھچ دوتس ےھت رپ بج اںیہن اینپ اھبیھب ےس رجیم اثبق اور 

ولعمم وہا ور اکی دغار ںیہ وت دوونں ی ڑلایئ وہیئ  س ںیم رجیم وہظر  ے اہوھتں 

 رجیم اثبق لچ ےسب

 

اس  ے دعب ضیفتسم  ے  ےی زادیگ تہب گنت وہیئگ رہ وکیئ اےس دغار اک اٹیب 

اہک  س ےن اےنپ وشرہ  ے الخف  اتہک یھبک یسک ےن اےس اینپ ےنں اک اٹیب ںیہن

 اجرک اےنپ کلم اک اسھت دای

 

ضیفتسم ےن اےنپ ھکم  ے اسھت یھبک اےنپ ابپ اک ھکم ںیہن اگلای اس ی ےنں اک ابر ابر 

وکےن ںیم پھچ رک روھک اےس تہب فیلکت داتی اھت اس دن اس ےن ہی 
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ہنم دنب رک  ابت وسچ یل یھت ور اکی ااھچ اقلب انامادار آرسف ےنب اگ ولوگں  ے

  دے اگ وج اےس دغار اک اٹیب ےتہک ںیہ

 

رپ اس  ے ابپ  ے رمےن  ے ھچک ےنیہم دعب یہ اکی دن بج ور رھگ آای 

اس اک وپرا رھگ رھکبا ڑپا اھت ےسیج اکیف اسرے ولگ رھگ ںیم ھچک التش 

  رکےن آےئ وہں اور اس ی ےنں ی الش رمکے ںیم ڑپی یھت

 

وہش وہ ایگ رجیم وہظر وج اس وتق رکلن  ضیفتسم ہی بس دھکی رک ویہ ےب

 ھا یل اےس 

مٹ
س

ےھت اںیہن ےسیج یہ ہی ابت ولعمم وہیئ اوہنں ےن ضیفتسم ی زدیماری 

اےھچ وہلٹس ںیم ڈاھال" ور االیک یہ ڑبا وہا اےنت دووتسں ںیم اےس یلع یہ 

 الم وج بس ھچک اجےتن وہےئ یھب اےس اتھجمس اھت یھبک اےس دغار اک اٹیب ںیہن اتہک

  اھت

 

آج اےنت اسل زگر ےئگ ےھت ور ضیفتسم ےس نٹپیک ضیفتسم ارلامحن نب اکچ اھت اس 

ےن اتپ ںیہن ےنتک یہ نشم ےیک ےھت رپ آج یھب ور دغار اک اٹیب اھت  ہو اکی فیلکت 
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یھت وج اےس وھکل رک رکسماےن ںیہن دیتی یھت یلع ےن اےنپ دوتس ی رطف 

   ے اسےنم یھتداھکی ضیفتسم ی وت اسرے زادیگ یہ اس 

 

 پیج اکی ےکٹھج ےس روی یلع ابرہ آای اسےنم رھگ وک دھکی رک اےس اکٹھج اگل

 

ہی وت اہیں ہکنں الای ےہ؟؟ یلع ےن ریحاین ےس اےس داھکی ضیفتسم ےن  ریغ   

 اےس وکیئ وجاب دےی اادر ی رطف دقم ڑباھےئ

 

ی وج دروازا دنب اہکں ےہ ور؟؟ ضیفتسم ےن اادر آےت یہ زیت آواز ںیم اےس آواز د

 ےیک یھٹیب یھت

 

ضیفتسم ےھجت وکیئ طلغ یمہف وہیئ وہیگ" یلع ےن ضیفتسم اک اہھت ڑک رک اس اک رخ اینپ 

 رطف ایک
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وکیئ طلغ یمہف ںیہن وہیئ ا ےھ" ںیم ےن وخد اس وڈیںو ںیم داھکی ےہ  س 

 "ڑھکی ےس زرم ےن اھجکن رک ان ولوگں وک داھکی

 

رہلاہی اھت بج زم وک ور ولگ اگڑی ںیم ایس ڑھکی ےس وکیئ اسہی 

 ڈاھل رک ےل ےئگ ور اسہی اعہشئ اک اھت

 

ضیفتسم ےن اعہشئ  ے روم اک دروازا زیت اجبای یلع وت اب کت تب انب 

  ڑھکا اھت اعہشئ وت اس  ے  ےی زم ی رطح یھت

 

اٹیب ھ رک ابت رکےت ےہ اعہشئ ی امم ی آوھکنں ںیم آوسنں ےھت رپ 

  ھچک یھب وبےل  ریغ اب دروازے اک الی وھکل راہ اھتضیفتسم ان ےس

 

اعہشئ  ے اپاپ اور اس ی آ ی رھگ رپ ںیہن ےھت ھچک دری ںیم ضیفتسم ےن دروازا   

 وھکل ایل ور دوونں اکی اسھت اادر دالخ وہےئ
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ریمے___اپس ںیہن آھک___ریمے اپس ںیہن آھک___زم وک ےنر دای ا ےھ یھب 

ےھچیپ دںوار  ے کیٹ اگلےئ وخف زدا ااداز ںیم اہکےنر دںی ےگ___اعہشئ ےن   

 

اعہشئ ریمی ابت ونس ںیم ھچک ںیہن ہہک راہ ڑگای اہیں دوھکیں یلع 

 وباتل وہا آرام ےس اس ی رطف ڑباھ

 

ںیہن ںیہن ریمے اپس ںیہن آھک امم امم___ہی ولگ ا ےھ یھب ےنر دںی ےگ 

 امم!!!! ور ربی رطح اےنپ ابل ونےنچ یگل

 

ر یلع دوونں اےس ریحت اور دھک ےس دےنھکی ےگل وج اپولگں یسیج ضیفتسم او

 رحید ں رک ریہ یھت
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اس ی امم ےن دلجی ےس دراز ےس اکی انشکجن اکنال رپ ور ربی رطف لچم ریہ 

یھت ضیفتسم ےن انشکجن ےل رک اس  ے ابزوں ںیم اگلای ھچک دری ںیم یہ ور دنین 

 ںیم یلچ یئگ

 

ںیہن ایک بج ہی ولگ آپ  ے رھگ  اٹیب اس ےن ھچک یھب اجن  ے 

ےس آےئ" اےس اکی وفن آای امہرے رھگ رپ ھچک ولگ وموجد ےھت اوہنں ےن امہرے 

رس رپ نگ اگلیئ وہیئ یھت اعہشئ وک وچدیکار وک ھچک ےسیپ دےنی وک اہک اور اےس زرم ی 

 اٹگنمئ  ے ابرے ںیم وپاھچ اٹیب ور امہری وہج ےس وبجمر یھت

 

وک ان ولوگں وک ےل اجےت وہےئ داھکی"ہی ڈر یئگ ےہ رپ بج ےس اس ےن زم 

تہب زایدر" اور اےسی یہ اپولگں یسیج رحید ں رک ریہ ےہ اس ی امم ےن اینپ 

 آںیھکن  اف رکےت وہےئ اہک

 

ایٹن ایک آپ ان ولوگں وک اچہپیتن ںیہ یلع ےن اکی ادیم ےس ان ی رطف 

 داھکی
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وہےئ ےھت"اہں رپ"ور وبےتل ںیہن اٹیب بس  ے رہچے اکےل ڑپکے ےس ڈےکھ 

 وبےتل ری ےسیج اںیہن ھچک اید آای وہ

 

ایک ایٹن اتبؤ ؟ ضیفتسم ےن ان ی رطف داھکی" بج اںیہن ربخ  یل  ے 

زرم یٹیب وک ااھٹ ایل ایگ ےہ وت ان ںیم ےس اکی ےن دورسے ےس اہک 

 اھت ور وچرپ  ے زرےعی زرم وک رسدح ےس اپر ےل اجںیئ ےگ

 

 ےچین رگات اس ےس ےلہپ اس ےن رکیس وک ڑک ایل" وچسیب ےٹنھگ ایٹن ی ابت رپ یلع

 وہےئگ ےھت وت ایک ان ی ڑگای ان ےس دور اج یکچ یھت

 

اٹیب اےس اعمف رکدو ہی امہری وہج ےس ےب سب یھت ورہن ہی زرم 

  ےس تہب ایپر رکیت ےہ امم ی آوھکنں ںیم آوسنں ےھت
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 وت زیلپ اےس اھجمسںیئ ںیمہ بس ایٹن ںیمہ اتپ ےہ ور ےب وصقر ےہ اےس وہش آےئ

اتب دے یہک ااسی ھک وہ زرم وک ڈوھڈنےن ںیم اور دری وہ اجےئ ضیفتسم ی ابت رپ 

 اوہنں ےن اہں ںیم رس الہای

 

ا ےھ یھب ےنر دںی ےگ اےس یھب ےنر دای___یلع ےن اکی رظن اعہشئ وک داھکی وج 

 یلع وک اینپ ںونہں ی دنینوں ںیم یہ ڑبڑبا ریہ یھت ور یھب زم ی یہ ک ر ی یھت

 رطح زعزی یھت آج اکی نہب اغبئ یھت اور دورسی اپلگ وہ یئگ یھت

 

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

 

ور اس آدیم وک اھکیئ ےس ےچین کنیھپ اکچ اھت رپ اس اک رس وھگےنم اگل اس ےن 

 لکشم ےس اکی درتخ اک اہسرا ایل اور ویہ ھ ایگ
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ور تہب دری کت اس  ے ےھچیپ اھباگ اھت  اس آدیم ےس اس ی اکیف ڑلایئ وہیئ یھت

 رھپ دوونں ںیم وخب ڑلایئ وہیئ  س  ے ےجیتن ںیم زدی یھب اکیف زیمخ وہ ایگ

 

اس ےن اپین ی وبلت دینھکی اچیہ رپ اس اک اسرا اسےنن یہ اتپ ںیہن اہکں رگ 

ایگ اھت اس اک وارئسیل یھب اس  ے اپس ںیہن اھت دریھے دریھے 

  یگلاس ی آںیھکن دنب وہےن

 

اس آدیم ےن زدی  ے رس رپ اکی ڈڈنا ےنرا اھت  س ی وہج ےس ور ےب وہش 

 وہےن اگل ھچک دری ںیم اس ی آںیھکن دنب وہ یئگ

 

بج اس ی واسپ آھکن وھکیل وت اچروں اور آادریھا اھت ور تمہ رک  ے ااھٹ 

ےھچیپ ی بیج ںیم اکی وھچیٹ یس اٹرچ یھت ور اس ےن الجیئ" اےس ھچک ھجمس 

  آراہ اھت ور اہکں ےہںیہن
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ور اپین ڈوھڈنےن اگل قلح ںیم اکےٹن بچ رےہ ےھت ور اپین ی التش ںیم آےگ 

  ڑباھ اکی ےٹنھگ دعب اےس اپین رظن آای

 

رکش اہّٰلل اک اپین لم ایگ"ور آےگ ڑباھ اےنپ آنیتس وفڈل رک  ے اس ےن ہنم اہھت 

ر راہتس ےسیک ڈوھڈنے اےس ھجمس دوھای رھپ اپین ایپ اےس ھچک وکسن الم" اینت رات وک و

 ںیہن آراہ اھت

 

اکی دم وتپں ںیم رھجرھجاٹہ وہیئ زدی ارلٹ وہا ایک اب یھب وکیئ   

اس  ے ےھچیپ اھت ور تمہ رک  ے آےگ ڑباھ بج اس رپ اکی ڈڈنے ےس 

 ہلمح وہا زدی کیب وتق ور ڈڈنا ںیہن ڑکات وت ور ڈڈنا اس اک رس اھپڑ داتی

 

ڑک رک اینپ رطف اچنیھک  ے اکی ڑلی آرک اس  ے  اس ےن وبظم ی ےس ڈڈنا

 ےنیس ےس گل یئگ
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؟؟زدی ےن ڈڈنا کنیھپ رک اس ڑلی اک اہھت ومڑا"وکن وہ مت  

 

وھچڑو ا ےھ ںیم اہمترا وخن  ی اجؤں یگ" زرم ےن دورسے اہھت ی وکین اس 

  ے ٹیپ ںیم ےنری اور اس ےس دور وہیئ

 

ی زم ےن دلجی ےس اےنپ رہچے رپ اہھت زدی ےن ےسیج یہ اٹرچ اس  ے ہنم رپ ےنر

راھک" ھکریگن رلک اک وسٹ وپرا یٹم ںیم وہ راہ اھت ابل یھب بس رھکبے وہےئ ےھت 

  اس ی رشٹ ی آنیتس یھب یہک یہک ےس یٹھپ وہیئ یھت

 

بلطم ور وج وکیئ یھب یھت یکٹھب وہیئ یھت وکیئ اجوسس ںیہن یھت اانت وت زدی وک اتپ 

 گل ایگ اھت
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 رپ ہلمح ہکنں ایک؟؟ زدی ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک زرم ےن آرام آرام مت ےن ھجم

ےس رہچے رپ ےس اہھت اٹہےئ" زدی وت اےس دھکی رک ریحان رر ایگ ہی وت ویہ ےنل وایل 

 ڑلی یھت ےسج زدی ےن ڑگای وبےنل ی یطلغ ی یھت

 

 "زرم ےن دلجی ےس واسپ ڈڈنا ااھٹای زدی اکی دم دور وہا

رہچا دھکی ول اکی ابر" زدی ےن روینش اےنپ رہچے رپ ی زرم  ے یلگنج یلب ریما 

اہھت ےس ڈڈنا ےچین رگ ایگ اس  ے وپرے رہچے رپ یھب وچٹن  ے اشنن ےھت زدی وک 

 اس  ے  ےی اوسفس وہا

 

زرم ےن اےس وت ںیہن اچنہپھک اھت رپ اس  ے دبن رپ آریم اک ںوافینرم دھکی رک ااکس   

ل ایھب
ب لک
  " اسیج ںوافینرمڈڈنا ےچین رگا اھت 

 

ور دلجی ےس اس  ے ےلگ گل یئگ" اس ی ٹکیج وک اینپ یھٹم ںیم وبضم ی ےس 

ڑکے روےن یگل آج زادیگ ںیم یلہپ ابر زرم ی آوھکنں ےس آوسنں رگ رےہ ےھت"ور 
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وھچیٹ یھت ڈری وہیئ یھت زدی  ے وت اہھت اب کت ےچین ےھت اےس وت اتپ یہ ںیہن اھت ہی 

ےہ یلگنج یلب رویت یھب  

 

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

 

اہکں الچ ایگ ہی ھچک اتپ ںیہن لچ راہ" زنی رپاشیین ےس اہیں ےس واہں 

لہٹ راہ اھت،بس ولوگں وک ور فیس ابرہ ےل آےئ ےھت، اس وتق ور اےنپ آسف 

  ںیم اھٹیب اھت زدی وک ڈوھڈنےن اک اکم لچ راہ اھت

 

ر آای" اہں بس بس کیھٹ ےی ھک؟؟ ور اینپ وسچ ںیم مگ اھت بج ضیفتسم ااد

کیھٹ یہ ےہ ںیم ےن اتبای اھت ھک اس نشم اک" زنی ےن وبل رک ضیفتسم ی 

 رطف داھکی
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اہں ایک وہا اس نشم اک بس کیھٹ ےہ؟؟ اہں اہّٰلل اک رکش ےہ نشم ںیم 

اکایمب وہےئگ ںیہ رپ زدی اتپ ںیہن اہکں لچ ایگ اس ےس راہطب یھب ںیہن 

 وہ راہ زنی ی آواز ںیم رپاشیین یھت

 

وت ہکنں رکف رک راہ ےہ ور اکی آریم آرسف ےہ اہجں یھب وہاگ آاجےئ اگ"ضیفتسم ےن 

 اےس یلست دی  س رپ زنی ےن ضحم اابثت ںیم رس الہای

 

اجاتن وت ور یھب اھت  ے زدی تہب ڈینر اور اہبدر اھت رپ ایک رکات اس دل اک وج  

 اھبیئ ی اید ںیم ےب نیچ اھت

 

ی ابت رپ زنی اکی دم دیساھ وہرک اھٹیب" ڑگای ڈکپین وہیئگ ےہ"ضیفتسم 

 رھپ ےس وبل ڑگای ایک؟؟ زنی وک اگل اس ےن طلغ انس ےہ
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ڑگای ڈکپین وہیئگ ےہ"ضیفتسم ےن رھپ ےس اینپ ابت درھایئ رپ اس ی 

 آںیھکن اپسٹ یھت

 

اےسی ےسیک ڈکپین وہیئگ؟ اور بک وہیئ؟ سک ےن ایک؟؟ وت ےن ا ےھ اتبای ہکنں 

ڑھکا وہ اکچ اھتںیہن؟؟زنی اکی دم   

 

ضیفتسم  ے اقمےلب ور دوونں زرم ےس دور رےہ ےھت یلع اور ضیفتسم ےس زرک وت 

 اس ےن تہب ابر انس اھت رپ یھبک ےنلم اک اافتق ںیہن وہا اھت

 

 "لک رات وہیئ یھت وچسیب ےٹنھگ وہےئگ ںیہ

زنی ی  وچسیب ےٹنھگ وہ ےئگ اور وت اہیں اھٹیب ےہ اور امہری نہب ان ولوگں  ے اپس ےہ

 آںیھکن طبض ےس الل وہ ریہ یھت
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ےھجت اید ےہ ںیم ےن زدی وک ور رطہقی اھکیسای اھت  س ےس ااسنن اکی یہ 

ےکٹھج ںیم رم اتکس ےہ ضیفتسم  ے ےنہک رپ زنی ےن ھک یھجمس ےس اابثت 

 ںیم رس الہای

 

اربار اقحل وک ایس رطےقی ےس ےنرا ایگ ےہ"  س ی وہج ےس ریمے الخف 

 اھٹیبیئ اج ریہ ےہ" ضیفتسم ےن ےب اترث رہچے  ے اسھت اینپ اوکنارئی نشیمک

 ابت لمکم ی

 

اکی ٹنم!! ےھجت ہی وت ںیہن گل راہ اربار اقحل وک زدی ےن ےنرا ےہ؟؟زنی ےن 

 لبیٹ رپ اہھت رھک رک کھج  ے ضیفتسم ی رطف داھکی

 

ںیم ےن ہی بک اہک؟؟ ضیفتسم ےن اکی آیئ ربو ااھٹ رک اس ی 

 رطف داھکی
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رھپ زدی اک اس ابت  ے چیب ںیم ایک زرک؟؟زنی ےن رسسی اترث  ے اسھت 

 اےس داھکی

 

ںیم ےن رصف اکی ابت اتبیئ ےہ ہکنں  ے اس بس اک قلعت ڑگای  ے 

  اوغاٹ وہےن ےس ےہ

 

دھکی ضیفتسم وج ابت ےہ آرام ےس رک، وظفلں اک ۔لیھ ریمے اسےنم تم 

آرک اھٹیب اس  ے رہ رہ ااداز ںیم ۔لیھ" زنی اینپ ابت وبل رک واسپ اینپ ٹیس رپ 

 ےب ینیچ یھت

 

مہ ںیم ےس وکیئ ےہ وج ہی بس رک راہ ےہ، ارباراقحل اک لتق،ڑگای اک اوغاٹ وہھک،اور 

   اسرا ازلام ھجم رپ آھک

 



605 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ایک ےھجت اکپ نیقی ےہ ور مہ ںیم ےس یہ وکیئ ےہ زنی  ے رہچے رپ رھتپےلی 

 اترثات ےھت

 

واہں اجںیئ ےگ" ہی ابت رصف مہ اچروں وک اہں!!! ہکنں  ے اس رات مہ 

ولعمم یھت رھپ ایس رات اربار اک لتق وہھک" ہی ضحم اکی اافتق ںیہن وہ اتکس 

 ضیفتسم ی آںیھکن وخن اکلھچ ریہ یھت

 

اکی اور ااسنن اھت ےسج ہی ابت ولعمم یھت زنی ےن آےگ کھج رک ضیفتسم 

 ی آوھکنں ںیم داھکی

 

و ااھٹ رک اےس داھکیوکن؟؟ ضیفتسم ےن اکی آیئ رب  

،رکلن  ابح!!! یلع ےن اادر آےت وہےئ ابت لمکم ی  
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وت رکلن  ابح ی ابت رک راہ ےہ رکلن دینج ی وہنجں ےن ہی نشم ںیمہ 

 دای؟؟ ضیفتسم ےن اکی دم ومڑ رک یلع ی رطف داھکی

 

اہں!!یلع اابثت ںیم رس الہےت وہےئ آےگ آای" ےھجت ےسیک اتپ ہی بس؟؟ 

ں ںیم وسال اھتضیفتسم ی آوھکن  

 

اچ ی ھجمس ےل ای ربی رپ ریمی اکی اعدت ےہ" دورسوں ی ابںیت پھچ رک 

اننس ضیفتسم ےن یلع ی ابت لمکم ی  س رپ اس ےن اابثت ںیم 

 رس الہای

 

اور ھچک دری ےلہپ ںیم ےن رکلن دینج وک یسک ےس وفن رپ ابت رکےت وہےئ انس ےہ ہک 

ور رک دںی ےگ  س اک اکی یہ بلطم ےہ، ور ضیفتسم اور یلع وک اس سیک ےس د

 ا ےھ ڑگای ںیم ااھجل رک اور ےھجت اس سیک ںیم
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ور ااسی ےسیک رک ےتکس ںیہ اےنپ کلم  ے اسھت دغاری زنی  ے ےجہل ںیم 

 اوسفس اھت

 

ور اےلیک ںیہن ںیہ ہی وپری اکی میٹ ےہ وج وفج  ے اادر رر رک اےس وتڑھک اچیتہ ےہ 

ا اھت اور ہی اہیھت ےہ" الص وھگڑا اور رااج وت وکیئ اور ارباراقحل وت رصف ان اک رہم

 ےہ ضیفتسم ےن یھب چیب ںیم اینپ ابت یہک

 

بج مہ اربار اقحل  ے رھگ ےئگ واہں ا ےھ ھچک اکزغات ےلم ےھت نج ںیم اکی 

ل رٹسہی ںیم کیچ ایک رپ واہں ںیہن اھت" بج 

ل

می

ھکم اھت ںیم ےن ہی ھکم رک

وھچڑے وت ا ےھ تہب امہ ولعمےنت  یلںیم ےن اےنپ ربخی اہیں واہں    

 

ہی آدیم ارباراقحل وک اسرے وکرٹنٹکی داتی اور ور اس رپ اکم رکات 

رزدی ےسیج اکم ہی ولگ لم رک رکےت ںیہ اربار اقحل وک ان 
گ

ی

ی

ن

 س
ہ

،د

ل

ے 

ل

رچس،ڈکن

  ولوگں ےن اس  ےی ےنرا  ے ور ان بس اکومں وک وھچڑ اکچ اھت
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ںیہن راہ اور اس ےن اہیھت  ے اہوھتں ےس اےس اس  ےی رہما، رااج  ے یسک اکم اک 

  رموا دای ضیفتسم ےن اینپ ابت متخ رک ے ان ی رطف داھکی

 

وت ےن ہی ابت ےلہپ ہکنں ںیہن اتبیئ یلع ےن اس ی رطف ےصغ ےس 

 داھکی

 

رااج اک رہما اربار اقحل اھت اور وھگڑا زریب آدنفی اھت"سب ا ےھ ہی ولعمم رکھک 

اہیھت وکن ےہ" آج ور یھب ولعمم وہ ایگ اس  ےی ںیم ےن بس اھت  ے رااج اک 

 ابت ںیہمت اتب دی" ضیفتسم ےن دنکےھ ااکچ رک آرام ےس اہک

 

ایک ھکم اتبای زریب آدنفی یلع ےن رھپ ےس ھکم درھاای  س رپ ضیفتسم ےن   

 اہں ںیم رس الہای
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 ےھجت اتپ ےہ ور دےنھکی ںیم اسیک ےہ یلع ےن اکی اور وسال ایک

 

!!! اس ےن رہ اکم ںیم آےگ اربار اقحل وک راھک اس اک رہچر یسک ےن ںیہن ںیہن

 داھکی ضیفتسم ی ابت رپ زنی ےن اہوھتں ی یھٹم انب رک وہوٹنں رپ ریھک ےسیج ھچک وسچ راہ وہ

 

 اکی ک ص ےہ  س ےن اےس داھکی ےہ یلع ی آںیھکن وہل رگن وہ ریہ یھت

 

  ور واہں ےس اتلکن الچ ایگوکن؟؟ ضیفتسم ی ابت اک وجاب دےی  ریغ

 

وت ایک وسچ راہ ےہ"اس  ے اجےن  ے دعب ضیفتسم ےن زنی ی رطف 

 داھکی
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ہی وت رفنکم ےہ  ے رااج اب امہرے اہھت ےس ںیہن ےچب اگ" رپ ہی رااج ےہ 

وکن؟ اس اک الص ھکم ایک ےہ؟ وج اس رطشجن اک الھکڑی ےہ زنی  ے ےنہک رپ 

 ضیفتسم ڑھکا وہ ایگ

 

یھب ےہ اب ریمے اہوھتں ےس دور ںیہن ےہ ےلہپ وت اس اہیھت وک ااھٹ رک  ور وج وکیئ

اےنپ اخ  اٹرچ روم ےل رک ولچ ان ی ھچک دختم رکین ےہ ضیفتسم ےن رسد 

 ےجہل ںیم اسےنم ی رطف دےتھکی وہےئ اہک

 

ہی ک ص ںیمہ ڑگای کت اچنہپےئ اگ" ضیفتسم اینپ ابت وبل رک واہں ےس لکن ایگ 

لن وک اوھٹاھک اھت ور یھب اےسی  ے یسک وک اکونں اکن ربخ ہن وہاب زنی وک اس رک  

 

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

 

 رسکیل!!! مت کیھٹ وہ زدی وک ھجمس ںیہن آای اےس ےسیک یلست دے
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ا ےھ ریمے ایھب  ے اپس ےل رک ولچ" اس  ے ےنیس ےس یگل ور  ںوں ی رطح 

ف اب یھب اس رپ روےت وہےئ وبل ریہ یھت اس  ے روےن ںیم یمک آیئگ یھت رپ وخ

 اغبل اھت

 

اہیں ےسیک آیئ؟ وکن وہ مت؟؟ اہمترا ھکم ایک ےہ؟؟ اہمترے ایھب اک ایک ھکم ےہ؟؟زدی 

 ےن دنکوھں ےس ڑک رک اےس دور ایک اور اس ی رطف دھکی رک وسال رکےن اگل

 

ریما ھکم زم ےہ اور ںیم آیئ ںیہن وہں___ھچک ولگ ا ےھ ےل رک آےئگ اور ا ےھ وچرپ  

دور ےل رک اجرےہ ےھت__رپ ںیم ےن ان اک وچرپ یہ رگا دای زم  ے ےجہل ںیم ںیم 

 اکی دم رخف آای بج اےس اانپ اکرھکہم اید آای

 

 مت ےن وچرپ رگا دای زدی ےن ےھچیپ وہرک اےس رس ات ریپ داھکی
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اہں ںیم ےن زرم ےن اڑک رک اہک اب ور واسپ اےنپ رپاےن ومڈ ںیم آیکچ 

 یھت

 

چب یئگ؟؟ زنی ےن اکی ایئ ربو ااھٹ رک اےس داھکیااھچ رھپ مت ےسیک   

 

بج وچرپ ےچین رگےن اگل وت اکی اہپڑ ےس رکٹاای اور ںیم ڑھکی ےس لکن رک 

دیساھ ےچین"ا ےھ وت اگل ںیم یئگ ںیم ےن وت ہملک یھب ڑپھ ایل اھت" زم وبےتل 

 وبےتل یہک وھک یئگ

 

ش یھت"ا ےھ ںیہن رپ بج ریمی آھکن وھکیل ںیم اہیں اپین  ے انکرے ےب وہ

اتپ ںیم بک ےس ےب وہش وہں" سب ا ےھ اانت اتپ ےہ ںیم زادر وہں" زم 

  ےن اینپ ابت متخ رک  ے اےس داھکی وج اےس ریحت ےس دھکی راہ اھت

 

 مت دیتھکی وت اینت یس وہ اور مت ےن اانت بس ھچک رک ایل زدی وک اب یھب نیقی ںیہن آای
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یھب زم ےہ زم" ںیم اےنپ ایھب ی نہب وہں، ان ی وھچیٹ یس وہں وت ایک وہا ریما ھکم 

  رطح اہبدر، زرم ی ابت رپ زدی ےن داد دیتی رظنوں ےس داھکی

 

وےسی مت ےن ا ےھ اےنپ اھبیئ اک ھکم ںیہن اتبای؟؟ریمے ایھب اک ھکم ______زرم 

 یلع اک ھکم اتبےت اتبےت اکی دم ری، اےس ان ڑلوکں ی ابت اید آیئ

 

ھک تہب لکشم اھت آریم آرسف ی نہب وج ےہ"ارگ آریم اک یہ دنبر امہرا اس ڑلی وک ااھٹ

اسھت ھک داتی وت مہ ہی اکم یھبک ںیہن رک ےتکس ےھت، اکی ڑلاک دورسے ےس ہہک راہ 

 اھت زم مین ےب وہش یھت رپ ان ڑلوکں ی ابںیت اب یھب اس  ے دےنغ ںیم وفحمظ یھت

 

ڑلوکں ی ابت اید رک  ے یلع اک ریمے ایھب___راض ھکم ےہ ان اک" زرم ےن ان 

 ایلص ھکم اتبھک رتہب ںیہن اھجمس
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 ااھچ ایک رکےت ںیہ راض  ابح زدی ےن اےس وغبر دےتھکی وہےئ وپاھچ

 

ور__زبسن نیم ںیہ"تہب اریم ےہ ھک اس  ےی ا ےھ ڈکپین رک ایل اھت" 

 زرم ےن اوسفس ےس رس الہےت وہےئ وھجٹ وبال

 

 رپ اہک ھچک ںیہن"اس ےن اینپ ٹکیج زدی ےن اےس وکشمی رظنوں ےس داھکی

 اکنل رک زرم ی رطف ڑباھیئ

 

اےس نہپ ول زدی  ے ےنہک رپ اےس ایخل آای اس  ے اپس وت ڈوہٹپ یھب ںیہن ےہ اور 

رشٹ یھب یئک ہگج ےس ٹھپ یئگ ہی وت اس  ے ےبمل آاشبر ےسیج ابولں ی 

 وہج ےس اس اک مسج ڈاکھ وہا اھت

 

زدی اک دک ھچ ٹف اپچن اچن اھت اس ی اس ےن پچ اچپ ٹکیج نہپ یل 

 ٹکیج زم  ے ونھٹگں کت آریہ یھت  س ےس ور وپری پھچ یئگ یھت
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************* 

 

  مت ارباراقحل ی یجیتھب وہ؟؟ وہل رگن آوھکنں ےس ور اےس دھکی راہ اھت

 

 ی__ ی__ایک وہا؟؟ ور اکی دم رھگ ںیم دالخ وہا دیساھ روم ںیم آرک 

ےکٹھج ےس ڑھکا ایک  س ےس اونےش اادر کت اکپن  اس ےن اونےش وک اکی

 یئگ یلع اک ہی روپ اس ےن یلہپ ابر داھکی اھت

 

مت ےن ہی ابت ا ےھ ہکنں ںیہن اتبیئ  ے مت ارباراقحل ی یجیتھب وہ؟؟ یلع ےن اکی 

 ےکٹھج ےس اےس وھچڑا  س ےس ور ڈیب رپ رگےت رگےت یچب

 

وک اانت ہصغ سک ابت رپ آ راہ ور ںیم___ور___ اونےش وک ھجمس ںیہن آای یلع 

 ےہ ور اچیبری وت اےنپ ڑبے اپاپ  ے اکرھکومں ےس یھب ااجنن یھت
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 زریب آدنفی وک اجیتن وہ ھک یلع ےن الل آوھکنں ےس اس ی رطف داھکی

 

 ور ڑبے اپاپ___ ے آات اھت تہب___اونےش ےن وھتڑا ڈرےت وہےئ اہک

 

 ےسیک ےسیک اکم رکےت ےھت؟ ایک ایک مت اور ھچک ںیہن اجیتن  ے اہمترے ڑبے اپاپ

ںیہمت ںیہن اتپ ڑگای وک ڈکپین ایہن ولوگں ےن ایک ےہ؟ ایک مت ںیہن اجیتن 

ارباراقحل وک یھب ایہن ولوگں ےن ےنرا ےہ ؟ یلع ےن شیط ںیم اس ی رطف 

 دےتھکی وہےئ اہک

 

ڑبے اپاپ___اک لتق اونےش ریحت ےس ہنم رپ اہھت رےھک  ن ریہ یھت___ا ےھ 

 اتپ__ھب ںیم اونےش ےن یفن ںیم رس الہای اس ی آوھکنں ےس آوسنں ھچک ںیہن

 ڑلی ی وسرت رگ رےہ ےھت
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ا ےھ سب اانت اتب دو زریب آدنفی دےنھکی ںیم اسیک ےہ ا ےھ اس ی وصتری  

اچےیہ یلع ےن اکنیل وک وھگرےت وہےئ اہک نہب ی دجایئ ںیم ور رہ اکی وک 

  کش ی راگر ےس دھکی راہ اھت

 

__ریمے اپس وصتری__ںیہن ےہ اونےش ےن روےت وہےئ اہک اس ریمے_

ی آواز یھب اپکپکریہ یھت" اس ےن___ھجم ےس دبال  ےنی___ ے  ےی امہری ڑگای___وک 

ااھٹ ایل ھک___آپ ا ےھ اس  ے اپس وھچڑ  ے آاجؤ___رھپ ور ڑگای وک وھچڑ 

راہ اھت ہی داگی اونےش ےن روےت وہےئ ےچین ہنم ےیک اینپ ابت لمکم ی اےس گل 

 بس ایس ی وہج ےس وہ راہ ےہ

 

یلع ےن اکی دم اس اک اہھت ڑک رک اےس اینپ رطف اچنیھک اونےش اس  ے 

  ےنیس ےس رکٹایئ

 

ایئ امی وسری ریمی اجن!! یلع ےن اےس وخد ںیم چنیھب ایل اےنپ شیط ںیم ور 

 اکی وصعمم وک ڈرا اکچ اھت
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وسال رک راہ اھت اب اانت یھب اپلگ اکی وصعمم یس ڑلی ےس ور آریم آرسف ی رطح 

ںیہن اھت  ے اسےنم وموجد ک ص  ے ےجہل اور ااداز ےس اچہپن ہن ےکس ہک ور ھب وبل راہ 

 ای وھجٹ

 

اونےش وت اس  ے ےنیس ےس گل رک یہ روےن یگل بک ےس وج دل اکپن راہ اھت 

 اکی دم وکسن لم ایگ رپ اس  ے روےن ںیم دشت آیئگ یھت

 

"ڑگای ی وہج ےس ریما دےنغ رخاب وہ ایگ ا ےھ اعمف رکدو اجن

 ےہ"یلع ےن اس اک رہچر اہوھتں  ے ایپےل ںیم رھبا

 

ل 
ب لک
اونےش  ے وت رو رو  ے ایکچہں دنبھ یکچ یھت"آپ ڑگای وک ےل رک آاجؤ___ور 

ااھچ ںیہن ےہ" اونےش ےن روےت وہےئ اےنپ وھبےل نپ ےس اہک" یلع ےن اےس 

  واسپ ےنیس ےس اگل ایل
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ای امہرے اپس وہیگ اس  ے  ےی ںیہمت ریما اسھت دانی وہاگ" دو تہب دلج ڑگ

 یگ ھک؟ یلع ی ابت رپ اس ےن وفراً اابثت ںیم رس الہای

 

ل ی 

ل

می

یلع ےن ایپر ےس اس  ے آوسنں  اف ےیک"ںیم ںیہمت بس رک

وصتریںی داھکیؤ اگ ںیہمت اتبھک ےہ اس ںیم ےس زریب آدنفی وکن ےہ" یلع 

  رس الہایی ابت رپ اس ےن اہں ںیم

 

اانپ پیل اٹپ وھکل رک ور اےس فلتخم وصتریںی داھکیےن اگل اس سیک وک ےل 

رک  س  س رپ کش اھت ور بس وصتریںی داھکی اکچ اھت رپ رہ ابر اونےش یفن ںیم 

 رس الہیت

 

یلع ےن پیل اٹپ ڈیب رپ رھک رک ےھچیپ کیٹ اگل ایل دو راوتں ےس ور ںیہن وسای اھت 

س وہریہ یھت" ور اظمل یہک اس وک اٹررچ ھک رک رےہ وہںڑگای ی یمک تہب وسحم   
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بیجع بیجع ایخل اس  ے دےنغ ںیم وھگم رےہ ےھت،اس ےن زور ےس اےنپ 

رس وک ڑکا اونےش وک اس  ے  ےی رکف وہیئ اےنپ اہوھتں وک اس  ے ےنےھت رپ رھک رک ور 

 ایپر ےس دابےن یگل

دری ور اس ےس اانپ رس دوباات راہ یلع ےن ہن اےس رواک" ھک اس اک اہھت اٹہای"ھچک 

 بج اکی دم یلع  ے دےنغ ںیم اکی ایخل آای

 

  آںیھکن وھکل رک ور دیساھ وہ رک اھٹیب اونےش ےن یھب اانپ اہھت ےھچیپ رک ایل

 

اےنپ ومابل ی رلیگی وھکل رک اس ےن اونےش ی رطف ڑباھای" اس ںیم ان 

اہیھت رکلن دینج وہ اتکس ےہ" وت وھگڑا ی  رگننی ےس ےل رک اب کت ی وصتریںی یھت ارگ 

  یھب زریب آدنفی ان ںیم ےس یہ وکیئ وہ اتکس ےہ
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اونےش اکی اکی وصتری دیتھکی ریہ بج اکی وصتری ںیم ان ی وپری میٹ یھت اونےش 

ی آوھکنں ںیم ڈر آای اس ےن اپکپکیت ایلگن ےس اس ک ص ی رطف ااشرر 

 ایک

 

 ےلہپ ومابل وک رھپ اونےش وک ہی ےہ زریب آدنفی؟؟یلع ےن ریحت ےس

 داھکی  س ےن اابثت ںیم رس الہای

 

 رکلن وہظر!!!!! یلع  ے بل ڑھپڑھپاےئ

 

*********** 

 

 

ااسی ےسیک وہ اتکس ےہ ضیفتسم ی آواز ںیم ریحت اور اوسفس اھت"رکلن وہظر 

 ےن ہی بس ایک ور یھب ان ولوگں  ے اسھت ےلم وہےئ ںیہ
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، آریم وک روھکاال ھجمس رےہ ےھت"الص ںیم ور ےسج مہ اکی زعت دار رہشی

یلع  -اکی ذلیل ااسنن اور کلم اک دغار ےہ، اےسی ولوگں وک ےنیج اک وکیئ قح ںیہن

 ےن ےصغ ےس ضیفتسم ی رطف دےتھکی وہےئ اینپ ابت یہک

 

ہی نشیم ںیمہ وخایف رطےقی ےس لمکم رکھک ےہ، مہ یسک وک یھب اس نشم  ے 

ہکنں  ے وکن وکن ان ولوگں  ے اسھت الم وہا ےہ ںیمہ  ابرے ںیم ںیہن اتب ےتکس،

ھچک ربخ ںیہن ےہ اور اس وپرے میگ اک الص الھکڑی وت ور رااج ےہ  س اک ںیمہ 

ھکم کت ںیہن ولعمم" ہی ونیتں اس وتق اگڑی ںیم وموجد ےھت ضیفتسم 

ڈراویئ رک راہ اھت زنی اس  ے اپس اھٹیب اھت یلع وک ان ولوگں ےن ایھب اس  ے 

  ےس کپ ایک اھترھگ

 

اب ابت رصف ڑگای ی ںیہن ےہ اس کلم ی ےہ اس کلم  ے رکوڑوں 

ولوگں ی ےہ یلع  ے ےنہک رپ دوونں ےن اابثت ںیم رس الہای"مہ اہکں اج 

؟؟رےہ اس وتق  
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رکلن دینج اس وتق امہرا امہمن ےہ ایس ی امہمن ونازی رکےن اج رےہ ںیہ" 

 ضیفتسم ےن یلع ی ابت اک وجاب دای

 

ھچک دری ںیم ان ی پیج اکی وریاےن ںیم ری دےنھکی واےل وک واہں دروتخں  ے 

العور ھچک اخ  رظن ںیہن آےئ اگ" ور ونیتں اکی اسھت اادر ی رطف 

  ڑبےھ

 

ہی ہگج تہب ےلہپ ان اچروں ےن لم رک انبیئ یھت دروتخں وک ریچےت 

 وہےئ ور ولگ اادر ی رطف ڑبےھ

 

وج رقتًابی اھگس ےس ڈاھاک وہا اھت، زنی ےن  ڑکلی اک انب ور وھچڑا اس رھگ

 بیج ےس اچیب اکنل رک اتال وھکال رھپ ور ولگ ااد دالخ وہےئ
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مت ولوگں اک دےنغ رخاب وہ ایگ ےہ وج ا ےھ اہیں الےئ وہ؟؟ ںیم اہمترے 

 الخف اکروایئ رکوں اگ، ان ونیتں وک دےتھکی یہ رجلن دینج داھڑا

 

رکسماےت وہےئ اےس داھکی رھپ اکی رکیس ضیفتسم ےن رکمو ااداز ںیم 

 ٹیسھگ رک اس  ے اسےنم ریھک اور اٹگن رپ اٹگن رھک رک ھ ایگ

 

زنی ےن بیج ںیم ےس اکی رٹک اکنل  ے ضیفتسم وک دای، رکلن دینج ےن  

 ڈرےت وہےئ ان ی ہی اکروایئ دیھکی

 

، ور اےنپ آپ وک آزاد اہمترا ااجنم ااھچ ںیہن وہاگ، ارگ مت ولوگں ےن ا ےھ ھچک یھب ایک وت

رکواےت وہےئ ےصغ ےس وبال" رپ ریس اینت وبظمط دنبیھ وہیئ یھت  ے وھتڑی یس یھب ڈیلیھ 

 ںیہن وہیئ
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یلع ےن آےگ ڑبھ رک اس اک اکی اہھت ریس ےس آزاد رک  ے ضیفتسم وک دای، رکلن دینج 

  ے رہچے رپ وہاایئں اڑےن یگل

 

اچےیہ؟؟ رکلن دینج  ے رہچے رپ ےب یسب ایک اچےیہ مت ولوگں وک؟؟ وبولں ایک 

یھت ضیفتسم ےن اس رٹک وک اورپ رک  ے رکلن اک اہھت ڑکا، رھپ اکی ایلگن اس 

 ںیم ڈاھل رک اکٹ دی

 

آااااا رکلن دینج ی دل دالہ دےنی وایل خیچ اچروں اور انسیئ دےنی یگل، اب ضیفتسم 

 دینج ربی رطح ےن اس ی دورسی ایلگن یھب آرام ےس ڑک رک اکٹ دی، رکلن

 ڑتپ راہ اھت

 

مت ولگ___ ااسی ہکنں____ رک رےہ وہ اس ےن درد ےس ڑتےتپ وہےئ ضیفتسم ی 

 رطف داھکی
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 ڑگای اہکں ےہ؟؟یلع ےن اس  ے ابل ڑک رک اس اک رہچر اورپ ایک

 

ا ےھ ںیہن اتپ____ضیفتسم ےن اس ی اکی اور ایلگن اس ںیم رھک رک اکی 

؟؟ وکن ےہدم اکٹ دی، اس ۔لیھ اک رااج  

 

آآاااااا ا ےھ ھب ںیم___ںیہن اتپ___ںیم اسری ولعمےنت___رککن  

وہظر وک داتی وہں ںیم ںیہن اجاتن___ہک اس بس  ے ےھچیپ وکن__ےہ، 

رکلن دینج ی رگدن ےھچیپ ی رطف ڑلکھ ریہ یھت درد ےس ور ےب وہش وہ راہ اھت 

ابرر آںیھکن وھکیلزنی ےن اپین اس  ے ہنم رپ ےنرا  س ےس اس ےن رہڑبارک دو  

 

ریمی نہب اہکں ےہ؟ اتب دے ورہن دورسے اہھت ی یھب اویلگنں ےس یھب اہھت دوھ 

 ےھٹیب اگ" یلع ےن داھڑےت وہےئ اہک
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اےس  س وچرپ___ںیم ےل  ے اجرےہ ےھت__ور__،رکلن دینج ےن یلع ی 

 رطف داھکی رھپ اس  ے رہچے رپ دل الج دےنی وایل رکسماٹہ آیئ

 

؟یلع وک یسک ڑگڑب اک ااسحس وہااہکں ےہ ڑگای؟  

رم یئگ ریتی نہب،رم یئگ، اہاہاہ اس ےن اپولگں ی رطح ےتسنہ وہےئ ضیفتسم ی 

رطف داھکی،  س وچرپ ںیم اےس ےل اجای اجراہ اھت ور رگ رک البٹس وہ 

 ایگ

 

یلع ےن دصےم ےس اےس داھکی ور ڑلڑھکا رک دو دقم ےھچیپ وہا" ھب وبل امہری نہب 

ےن اس  ے رہچے رپ ڑپھت ےنر رک وھتڑی ےس ڑک رک اس اک  اہکں ےہ؟؟ زنی

 رہچر اورپ ایک
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ے اگل" 

ل

سی
 

ہ

اتبای ےہ ھک رم یئگ ور؟؟ مت ولوگں ےن تہب دری رک دی رم یئگ ور اہاہاہ رکلن وبل رک 

ضیفتسم ےن اینپ بیج ےس نگ اکنل رک اس  ے ےنےھت رپ ریھک اور اکی ےکٹھج ںیم 

لن دینج رکیس تیمس ےچین رگ ایگوگیل اس  ے رس  ے اپر وہیئگ رک  

 

وت ےن اےس ہکنں ےنرا؟؟ اس ےس ںیمہ ڑگای اک وپانھچ اھت"یلع ےن ضیفتسم وک ےھچیپ ی 

 رطف داکھ دای

 

ہی ھب وبل راہ ےہ، ضیفتسم ےن رسد ےجہل ںیم اہک اس ی آںیھکن وہل رگن 

 ےس اس ےن اینپ یھٹم وک اچنیھب

 

ت ظ

ل

 وہ ریہ یھت ض

 

وہ اتکس" ںیم ےن اپاپ ےس ودعر ایک اھت ںیم اس اک ںیہن ضیفتسم ااسی ںیہن 

ایخل روھکں اگ، ور اےسی ا ےھ وھچڑ رک ںیہن اج  یتک، یلع یفن ںیم رس الہےن اگل 

 اس ی آواز اھبری وہ ریہ یھت
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زنی ےن آےگ ڑبھ رک اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک"ا ےھ ریمی نہب اچےیہ، 

اکی اکی وک ےنر دوں اگ"  ریمی نہب اچےیہ ا ےھ، انس مت ولوگں ےن" ںیم

 س  س ےن ریمی نہب وک اہھت اگلای، زنی اک اہھت کٹھج رک ور اپولگں ی رطح خیچ راہ 

 اھت

 

 ھا ل" ضیفتسم ےن 

مٹ
س

مہ اس ک ص وک اس  ے ااجنم رپ رضور اچنہپںیئ ےگ وت وخد وک 

 آےگ ڑبھ رک اےس ےلگ اگلای

 

ےن کھج رک وفن ااھٹای رکلن یلع ھچک وباتل اس ےس ےلہپ رکلن اک وفن ےنجب اگل زنی 

 وہظر ی اکل یھت اس ےن وفن ارکیپس رپ ڈاھال

 

مت ولوگں ایک اتگل ےہ مت امہرے دنبے وک ااھٹؤ ےگ ںیمہ اتپ ںیہن ےلچ اگ؟؟ رکلن 

 وہظر ی آواز ارکیپس ںیم ےس وگیجن
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ریتی ایٹل یتنگ رشوع وہ یئگ ےہ زریب آدنفی" تہب دلج ریتی رگدن 

، ضیفتسم ےن وفن اہھت ںیم ےل رک رسد آواز ںیم اہکامہرے اہھت ںیم وہیگ  

 

اہاہاہ اوو وت نٹپیک ضیفتسم ارلامحن یھب ںیہ اہیں ایر مت وت تہب ااسحن رفاومش وہ 

ںیم ےن اہمترے  ےی ایک ایک ںیہن ایک اور مت ا ےھ ےنرےن ی ابںیت رک رےہ" 

 رکلن وہظر ےن عونصی اوسفس ےس اہک

 

 ہگج ںیہن ےہ رکلن اور ریتی زادیگ  ے دن دغاروں ی اس کلم ںیم وکیئ

 اب وپرے وہ ےکچ ںیہ زنی ےن ےصغ ےس ومابل وک دےتھکی وہےئ اہک

 

یلع اہکں ےہ یئھب ا ےھ نٹپیک یلع وک ھچک اتبھک ےہ" رجیم وہظر  ے ےنہک رپ زنی ےن 

 یلع ی رطف داھکی وج الل اراگرا آوھکنں ےس وفن وک وھگر راہ اھت
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 وہاگ  ے ریتی نہب رم یئگ ےہ، تہب اوسفس وہا  ن ےھجت اتپ وت گل ایگ

رک، ںیم وت سب اےس ڈکپین رک  ے ور اسرے وبثت احلص رکھک اچاتہ 

اھت وج ضیفتسم  ے اپس ےھت" رپ اوسفس  ے وچرپ راےتس ںیم یہ رگ رک البٹس وہ 

 ایگ رکلن ی ابت رپ یلع ےن اینپ آںیھکن زور ےس چنیھب یل

 

ی ےہ رکلن، اب ا ےھ بج کت وکسن ںیہن ےلم اگ وت ےن اینپ ومت وک دوعت د

بج کت ںیم ےھجت ےنر ھک دوں" یلع ےن زنی  ے اہھت ےس ومابل نیھچ  ے ےصغ 

  ےس اہک

 

ا ےھ دعب ںیم ےنرھک ےلہپ مت ونیتں اینپ اجونں ی رکف رکو، دو ٹنم ںیم آریم 

" اہاہاہ اہیں چنہپ اجےئ یگ اور رکلن دینج وک ےنرےن  ے رجم ںیم مت ونیتں اادر

 زریب آدنفی ےن ےسنہ وہےئ ابختث ےس اہک

 

ور وت وتق اتبےئ اگ رکلن  ے وکن اادر اجےئ اگ اور وکن اس داین ےس ضیفتسم ےن 

 رسد ےجہل ںیم اےس وجاب دای
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ارے یئھب ا ےھ یلع وک ھچک اتبھک ےہ، مت ولگ ابر ابر چیب ںیم ھک وبول ورہن آریم آ 

 اتب راہ اھت  ے اہمتری ویبی افف ایک اجےئ یگ، اہں وت یلع ںیم ںیہمت ہی

  وخوصبرت ےہ

 

اینپ دنگی زابن ےس اس اک زرک ںیہن رک ورہن ریتا ااجنم ریتی وسچ ےس زایدر ربا 

 وہاگ" یلع ےن داھڑےت وہےئ اہک

 

ارے اہاہاہ وت ھکم ی ابت رک راہ اس وتق ور ریمے اپس ےہ، آ اتکس ےہ وت آاج اور 

  وہےئ وبل رک وفن رھک دایاینپ ویبی وک ےل اج اس ےن ےتسنہ

 

 زریب آدنفی!!!!!!یلع ےن ےتخیچ وہےئ ومابل اسےنم دںوار رپ ےنر رک وتڑ دای
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ضیفتسم ےن زنی وک ااشرر ایک ور دلجی دلجی رھگ  ے اادر رٹیپول ڑھچےنک اگل 

 ابرہ آریم ی اگڑںوں ی آوازںی آریہ یھت

 

ی رطح خیچ راہ اھت،ور ولگ ضیفتسم ےن یلع  ے ہنم رہ اہھت راھک وج اپولگں 

بس ہگج رٹپول ڑھچی رک ےھچیپ  ے راےتس ےس ےنلکن ےگل" ضیفتسم ےن 

بیج ےس الرٹئ اکنل رک اادر ی رطف اکنیھپ اور ےھچیپ  ے راےتس اھبےنگ ےگل" 

 ڑھبام ی آواز  ے اسھت رھگ ںیم آگ یہ آگ لیھپ یئگ

 

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

 

ڑک  ے ویہ ھ ایگ" اونےش ےن اےس  اسرا رھگ رھکبا ڑپا اھت ،یلع اانپ رس

  اتبای یھب اھت زریب آدنفی ی اس رپ دنگی رظن ےہ
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وسےنچ ےنھجمس ی الصتیح اس ںیم متخ وہ یئگ یھت، ضیفتسم اور زنی وپرا رھگ 

؟؟کیچ رکےن ےگل ور اہکں ےل رک ایگ وہاگ اونےش وک  

 

 ےن اسرا رھگ التش رک  ے یھب اںیہن وکیئ اخ  وبثت ںیہن الم"ضیفتسم

،اےنپ اخ  آدیم وک اکل ی" ھچک دری ںیم اسری اافنرنشیم اس  ے اپس یھت  

 

زریب آدنفی ےن  س  ربم ےس اکل ی یھت اور مس وتڑ رک کنیھپ دی اس ی 

الٹس ولنشیک  س ہگج ی یھت اس ےس ضیفتسم وک اادازا وہ ایگ  ے ور اہکں 

،ایگ وہاگ  

 

اکم انیل وہاگ، ا ےھ اس اک اتپ گل ایگ ںیمہ اونےش وک اچبھک ےہ، ےھجت تمہ ےس 

 ےہ" ضیفتسم  ے ےنہک رپ یلع ےن اخیل اخیل رظنوں ےس اےس داھکی
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بس متخ وہ ایگ ضیفتسم، ھچک ںیہن اچب ریمے اپس، بس متخ وہ ایگ، 

 یلع اےس دےتھکی وہےئ مگ مس ےجہل ںیم وبل راہ اھت

 

 ےھجت تمہ ےس اکم انیل ھچک متخ ںیہن وہا یلع، مہ اب یھب اونےش وک اچب ےتکس ںیہ

 وہاگ" زنی  ے ےنہک رپ اس ےن ےب اترث رہچے ےس زنی وک داھکی

 

اور ڑگای!! اس اک ایک؟؟ ان ولوگں ےن ےنر دای، ریمی نہب وک ےنر دای____یلع اکی دم 

داھڑا"ضیفتسم ےن اےنپ بل چنیھب  ےی ور یلع اک درد ھجمس اتکس اھت، اےس یھب اانت 

ر اس وتق تمہ ںیہن اہرھک اچاتہ اھتیہ درد وہ راہ اھت،رپ و  

 

وت لچ راہ ےہ امہرے اسھت ای مہ اجںیئ؟؟ زنی ےن آرخی وکشش ی یلع ےن 

 زور ےس اینپ آںیھکن چیم رک وھکیل رھپ ابرہ ی رطف ڑبھ ایگ

 

*************   
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وےسی مت اس لگنج ںیم ایک رک رےہ وہ؟ زم ےن اس  ے اسھت ےتلچ وہےئ وسال  

 ایک

 

اھت کٹھب ایگ وہں، زدی ےن اعایمہن نپ ےس ےس وجاب دای وھگےنم آای  

آریم ںوافینرم ںیم وکن وھگاتم ےہ، ا ےھ اپلگ انب رےہ وہ؟زم ےن رگدن وک ےتکٹھج 

 وہےئ اہک

 

 وج ےلہپ ےس اپلگ وہ، اےس ںیم اپلگ ہکنں انبؤ اگ؟ زدی ےن اےنپ دنکےھ ااکچےئ

 

  اےس وھگرامت ےن ا ےھ اپلگ اہک،اینپ رمک رپ اہھت رےھک زم ےن

او وسری اپلگ ںیہن یلگنج یلب وہ مت وت، زدی  ریغ ر ے آےگ ڑبھ ایگ" رپ اس  ے رہچے 

 رپ رکسماٹہ یھت وج اادریھے ی وہج زم ےس یفنم یھت
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ںیم اہمترے ابل ونچ ولں یگ، یلگنج یلب وہں ھک ںیم" زم یھب اس  ے ےھچیپ یئگ اس 

  ے ےھچیپ ھچک دقم یہ یلچ یھت ہک  ے رہچے رپ داین اہجں اک ہصغ اھت ایھب ور زدی

 اکی دم اےس رکچ آےئ

 

ابل ونچ  ے وت داھکیؤ،  ہو وھچڑ  ے الچ اجؤ اگ" زدی ےن یھب اےس ڑچاای زم ےن ےھچیپ ےس 

 زدی ی رمک رپ اہھت راھک زدی ےتلچ ےتلچ ومڑا

 

ایک وہا؟ زدی ےن اس ی رطف داھکی" ور دنب وہیت آوھکنں ےس اےس دھکی ریہ یھت، 

  رگیت اس ےس ےلہپ زدی ےن اےس اھتم ایلور ےچین

 

یلگنج یلب ایک وہا؟ زدی ےن رپاشیین ےس اس اک اگل اپھتپھتای رپ زرم ےن آںیھکن ںیہن 

  وھکیل
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یلگنج یلب اوھٹ ایر!!! زدی ےن اس  ے اہھت ی یلیھتہ وک رڑگا، اشدی اےس ڈنھٹ گل یئگ یھت  

   یھترپ زدی ےن وت اےس اینپ ٹکیج یھب انہپیئ وہیئ

 

اس ےن زرم اک رس ےچین اکی رھتپ رپ راھک اور دلجی ےس اھٹ رک واسپ ےھچیپ 

  ایگ دوڑبے ڑبے ےتپ ےل ہک اس ںیم اپین رھب رک واسپ آای

 

اس ےن ھچک وبادے اس  ے رہچے رپ ڑھچی رک زم  ے وہوٹنں ےس اپین اگلای وت 

 اسرا اپین  ی ور ےنیپ یگل، دو ڑبے ڑبے ےتپ اکی ایپیل ی رطح نب ےئگ ےھت زرم

یکچ یھت، زدی وک اگل اشدی اےس اور ایپس یگل ےہ، ور واسپ اھٹ  ے ایگ اکی ابر اور 

 وتپں ںیم اپین رھب رک الای زرمےن ور یھب اسرا  ی ایل

 

اور الؤ؟ زدی  ے ےنہک رپ ور یفن ںیم رس الہےن یگل زدی ےن اےس دنکوھں ےس اھتم رک 

ل الچ ںیہن اج ر
ب لک
اہ اھت،اس اک رس زدی  ے ےنیس ےس ڑھکا ایک، زرم ےس 

 اگل وہا اھت
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ور لکشم ےس اےس اسھت  ےی اکی ڑبے درتخ  ے اپس آای اےس واہں اھٹیبای، زم 

 ی آںیھکن ابر ابر دنب وہ رر

 

ایک وہا ایر؟؟ مت ا ےھ رپاشین رک ریہ وہ"ور اس اک اگل اپھتپھت راہ اھت زم ےن اےس داھکی ور 

ل تمہ ںیہن یھت اس ےن ھچک اےس وجاب دانی اچیتہ یھت رپ 
ب لک
اس ںیم 

  وبےنل  ے  ےی بل وھکےل

 

  وبولں ایک وہا ؟؟ زدی یھبک اس اک اگل اپھتپھت راہ یھبک اس  ے اہھت رڑگ راہ

 

ںیم ےن___لک ےس___ ھچک ںیہن اھکای__زرم ےن تہب لکشم ےس اہک زدی 

وف ی اھت اس  ے اہھت اکی دم ری ےئگ، حبص ےس وت ور یھب وھباک اھت رپ ور اکی 

  ےی اےس اعدت یھت" رپ ور وت وھچیٹ یس ڑلی یھت وج دو دن ےس وھبی یھت
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زدی ےن اچروں اور رظنںی دوڑاںیئ رہ رطف اادریھا اھت درتخ لگنج اور 

وھچےٹ وھچےٹ اجونروں ی آوازںی زنی ےن اب زم ی رطف داھکی وج ابر ابر اینپ 

 زمکوری یھت  ے اس ی تمہ آںیھکن وھکل ریہ یھت رپ اس ی مسج ںیم اینت

 وجاب دے ریہ یھت

 

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

 

 

 

ضیفتسم ےن رھگ  ے اادر دقم راھک زنی اور یلع وک اس ےن ھچک ایتری رکےن 

 ے  ےی اجیھب اھت،اور ور وخد رھگ آای اھت، حبص ےس رات وہ یئگ یھت ھک یہ ور رھگ 

۔آاکس اھت، ھک یہ اس ےن زوای وک داھکی اھت  
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آواز  ے رمکے  ے اادر دالخ وہا اسےنم یہ اس ی رپی دنین ی وادںوں ور  ریغ 

 ںیم مگ یھت، ضیفتسم وک دےتھکی یہ ور ڑلی اس ی رطف آیئ

 

اس ےن آوھکنں  ے ااشرے ےس وپاھچ ںیم اجؤں؟؟ضیفتسم ےن یفن 

 ںیم رس الہ رک اےس ابرہ آےن اک ااشرا ایک اور وخد یھب ابرہ آای

 

واسپ اجؤں اگ، مت دورسے روم ںیم اج رک آرام رک ول،  ںیم ایھب ھچک دری ںیم

حبص ڈیمم وک ھکاتش وریغر انب رک دے دانی،وہ اتکس ےہ ا ےھ آےن ںیم دری وہ 

اجےئ" ضیفتسم ی ابت رپ اس ےن اابثت ںیم رس الہای اور دورسے 

 روم ی رطف ڑبھ یئگ

 

 ور وایسپ رمکے ںیم آای، اس  ے دقم وارڈروب ی رطف ڑبےھ، دراز

ںیم ےس اس ےن وخوصبرت یس اپلی اکنیل،اینپ اشدی رپ ور زوای وک وکیئ ہفحت ںیہن 

دے اکس اھت،رپ ہی اپلی اس ےن تہب ےلہپ زوای وک وسچ رک یل یھت، بج ور اس 

 ی چنہپ ےس یھب تہب دور یھت
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زوای  ے اپس یہ ڈیب رپ ھ رک ور اےس دےنھکی اگل ینتک وصعمتیم یھت اس رہچے رپ 

 اہھت ڑباھ رک اےس وھچھک اچاہ، رپ اس ی دنین وٹےنٹ  ے ڈر ےس اانپ اہھت ضیفتسم ےن

،چیب ںیم یہ روی ایل  

 

ور واسپ ڑھکا وہا ،اور اس  ے ریپوں  ے اپس ےنٹھگ  ے لب اھٹیب، بیج 

ںیم ےس اپلی اکنل رک اس ےن زوای  ے اپؤں ںیم انہپیئ ھکزی یس وسےن ی اپلی 

 زوای  ے ریپؤں ںیم کمچ ریہ یھت

 

اب اس ےن تہب اایتحط ےس دورسے ریپ ںیم یھب اپلی انہپیئ، اےس وت 

 ہی اپلی الص ںیم اب اینپ رپی  ے ریپ ںیم وخوصبرت گل ریہ یھت

 

ور تبحم ےس اںیہن دھکی راہ اھت بج اس ی رظن زوای  ے ریپ ںیم وموجد 

 زمخ رپ یئگ، اس  ے ےنےھت رپلب آےئ
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وھچا آاا دنینوں ںیم زوای  ے  اس ےن اہھت ڑباھ رک آرام ےس اس زمخ وک

 رہچے رپ درد  ے ااثر آےئ، رپ ور رکوٹ دبل رک واسپ وس یئگ

 

ور وارڈروب ںیم ےس رفٹس اڈی ابسک ےل رک آای اس ںیم ےس ویٹب   

 اکنل رک ایپر اور رنیم ےس اس  ے ریپوں ںیم اگلےن اگل

 

اس ےن ویٹب اگلےن  ے دعب زوای ی رطف داھکی  س  ے رہچے رپ درد 

   ے ااثر اب مک ےھت، ور ابسک رھک رک واسپ اس  ے اپس آای

 

ل اٹمئ ںیہن دے اپ راہ اھت، 
ب لک
بج ےس رپی اس ی زادیگ ںیم آیئ یھت ور اینپ رپی وک 

سا یئ اور واسپ وس یئگ
م
کس

 ضیفتسم ےن اےنپ بل اس  ے ےنےھت رپ رےھک وت ور اکلہ اس 
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اہھت ںیم اھت، اس ےن ومڑ رک اینپ ضیفتسم اھٹ رک اجےن اگل وت اس اک اہھت زوای  ے 

 رپی وک داھکی وج دنینوں ںیم اس اک اہھت اھتم یکچ یھت

 

ے کھج رک اس  ے اہھت رپ اےنپ بل رےھک اور آرام ےس اانپ اہھت 
ھ
 

چ
ٹے

ل

ن

ضیفتسم ےن 

 وھچڑواےن اگل،ھچک دری ںیم یہ زنی اور یلع اےس کپ رکےن  ے  ےی ےنچنہپ واےل ےھت

 

رک  ے ور دےب دقومں روم ےس ابرہ آای اب اس اک اس رپ اےھچ ےس لبمک کیھٹ 

 رخ ابرہ ی رطف اھت اہجں اںیہن اونےش وک اچبےن  ے  ےی اجھک اھت

 

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

 

اب اس لگنج ںیم ایک ےلم اگ"زدی وساتچ وہا ڑھکا وہ ایگ"زم آںیھکن دنب  

الج ےیک درتخ  ے کیٹ اگلےئ یھٹیب یھت ور اینپ بیج ںیم ےس وھچیٹ یس اٹرچ 

  رک آےگ ڑبھ ایگ
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اکیف دور اجےن  ے دعب اےس اکی لھپ اک درتخ رظن آای،ور اٹرچ ہنم ںیم 

ڑک رک درتخ رپ ڑھچےن اگل ھچک لھپ وتڑ رک ےچین آای، اینپ بیج ںیم ور لھپ ڈاھل 

 رک ور وایسپ  ے  ےی ومڑ ایگ

 

 رگننی ی  اس  ے اپس یڑھی وت ںیہن یھت رپ اےس ًانیقی دو ےٹنھگ وہےئگ ےھت آریم ی

وتق اںیہن وتق اک اادازا اگلھک اھکسای ایگ اھت،  ے  ریغ یڑھی  ے یھب ور 

  ولگ وتق وک ھجمس اجےت ےھت

 

وین آوازںی آریہ یھت، زدی وک اتپ اھت ور ڑلی 

ئ

اچروں رطف ےس اجونروں ی ڈرائ

ڈروپی ںیہن ےہ رھپ یھب اس ڑلی ںیم ایھب یسک اجونر ےس ڑلےن ی تمہ 

  ےی ور دلج ےس دلج اس  ے اپس چنہپ اجھک اچاتہ اھتںیہن یھت، اس 
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وایسپ اک راہتس اس ےن اکی ےٹنھگ ںیم ےط رک ایل، ایھب ور اٹرچ ڑکے آےگ آراہ 

 اھت بج اس  ے دقم اکی دم ری ےئگ

 

زم اہکں یئگ؟؟ زدی ےن ور وھچیٹ یس اٹرچ ی روینش اےنپ داںیئ اجبن ی رپ واہں یھب زم 

 تہب وھچاٹ اھت اس  ےی اس ی روینش زایدر دور کت ںیہن یھت، اٹرچ اک اسزئ

  ںیہن اج ریہ یھت زدی  ے رہچے رپ رپاشیین آیئ

 

اس ےن ارطضایب تیفیک ںیم ابولں ںیم اہھت ریھپا اس وتق ور ڑلی 

اس ی زدیماری یھت، زدی ےن اےنپ ابںیئ اجبن داھکی زم واہں یھب ںیہن یھت اب 

رپ زم یہک یھب وموجد ںیہن یھت ور درتخ  ے اچروں اور دےنھکی اگل  

 

اس ںیم اینت تمہ ںیہن یھت  ے ور وخد اھٹ رک یہک اجیت، رھپ ور اہکں یلچ 

یئگ؟؟ زدی ےن رپاشیین ےس وسےتچ وہےئ ےھچیپ ومڑا، اہجں اکی ڑبے دق اک یشبح امن 

آدیم اس  ے رس رپ ڑھکا اھت، زدی اکی دم ےھچیپ وہا اس  ے اپس وت وکیئ نگ 

ںیہن اھت وریغر ھچک یھب  
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ڑلی اہکں ےہ؟؟زدی اےس دھکی رک داھڑا ور آدیم ےچین ہنم ےیک زدی وک وھگر راہ اھت، زدی ےن 

اےنپ اہھت اک اکم انب رک اس  ے ٹیپ ںیم ےنرا رپ اس آدیم وک زرا یھب رفق ںیہن ڑپا 

 ہکلب زدی وک اگل اس  ے اہھت ی ڈہی وت یئگ

اہ بج اس آدیم ےن اس ےن رھپ ےس تمہ رک ے اکی اور اکم ےنرھک اچ

  ریت امن آہل اس  ے اسےنم ایک زدی  ے اہھت اکی دم ری ےئگ

 

اس  ے داںیئ ابںیئ اور ےھچیپ اےسی یہ اپچن ھچ آدیم وموجد ےھت، ان بس ےن ور ریت امن آہل 

اس  ے اورپ ایک وہا اھت زدی وکیئ یھب وہایشری رک  ے اےنپ اسھت اسھت زم وک یھب 

۔۔ اھتتبیصم ںیم ںیہن ڈاھل اتکس  

 

***************** 
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ہی رھگ وت وپسیل ےن لس رک دای اھت ھک؟؟ زنی ےن ضیفتسم ی رطف دھکی رک اہک 

  س رپ اس ےن اابثت ںیم رس الہای

اس  ےی زریب آدنفی اونےش وک اہیں الای ےہ اتہک  ے یسک وک کش ھک وہ ضیفتسم 

 ی ابت رپ یلع ی آوھکنں ںیم وخن ارت آای

 

ں اربار اقحل  ے رھگ  ے اادر ےچنہپ رہ رطف انساٹ اھت، ور ولگ دےب دقوم

اےنت ڑبے رھگ ںیم اونےش وک ڈوھڈنھک تہب لکشم اھت رپ ضیفتسم  ے اپس اس 

  رھگ اک ہشقن وموجد اھت

 

ز  ے ےھچیپ ےس زنی وک ااشرر 
 
اورپ ی رطف ھچک آدیم ڑھکے ےھت ضیفتسم ےن پ

  ایک

 ےس اکی وسیئ یلکن اور اس زنی ےن دور ےس ولب اپپئ ںیم وھپی ےنری  س

آدیم ی رگدن ںیم اج رک یگل، دو ڈنکیس ںیم یہ ور آدیم ےب وہش وہ رک ےچین رگ اکچ 

 اھت،زنی ےن دورسے آدیم وک یھب ویہ وسیئ ےنری
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اب ور ولگ اورپ ی رطف ڑبھ رےہ ےھت بج ےھچیپ ےس اکی دم افرئگن 

ز  ے ےھچیپ اپھچ،وکیئ ی آوازںی آیئ ور ولگ دلجی ےس داںیئ ابںیئ پھچ ےئگ،
 
وکیئ پ

۔۔ڑیسویھں  ے رطف اکی دم اےنت اسرے آدیم آےئگ ےھت  

 

ًانیقی ہی زریب آدنفی اک نیلپ اھت، ور ولگ یھب اینپ رطف ےس وپری وجایب 

اکرروایئ رک رےہ ےھت ضیفتسم ےن یلع وک ااشرر ایک  ے ور اورپ اجےئ،ور اور زنی 

 اہیں دھکی ںیل ےگ

 

ر دای، زنی اور ضیفتسم ےن اس ی کیب وک وکر ایک اور اےس اورپ یلع ےن او ے اک ااشر

کت اچنہپای" اب یلع اکی اکی رمکا وھکل رک دھکی راہ اھت بج  ے 

 ضیفتسم اور زنی ےچین دونمشں  ے اسھت اقمےلب ںیم رصموف ےھت
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اکی رمکے وک الی اگل اھت, یلع ےن زور ےس اپؤں ےنر رک اس اک الی وتڑا 

ل کیھٹ دھکی رک یلع ی  اونےش اکی دم ڈر
ب لک
 ے دںوار ےس  کپ یئگ, اس وک 

 اسسن ںیم اسسن آیئ

اونےش وھتڑی دری کت وت اےس دیتھکی ریہ ےسیج اچہپےنن ی وکشش رک ریہ وہ، رپ ےسیج یہ اےنپ 

،اسےنم یلع وک داھکی ور دلجی ےس آرک اس  ے ےنیس ےس گل یئگ  

 

ڈر  ے ےنرے رو یھب ںیہن اپریہ یھت، اس اک وپرا ووجد ےتپ ی رطح اکپن راہ اھت ور 

،یلع ےن آںیھکن دنب رک  ے اےس اےنپ اادر اچنیھب  

 

وار یئھب ےنانن ڑپے اگ، ویبی وک اینت دلجی التش رک ایل"زریب آدنفی اتیل اجبےت 

وہےئ اادر آای اس  ے اکی اہھت ںیم نگ وموجد یھت اور اس  ے داںیئ ابںیئ دو آدیم نگ 

اونےش وک اےنپ ےھچیپ اپھچای اھتےم ڑھکے ےھت یلع ےن  
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ا ےھ رشم آیت ےہ__یلع ےن وہل رگن آوھکنں ےس اس ی رطف 

داھکی"ا ےھ رشم آیت ےہ ںیم ےن وپری زادیگ ھجت ےسیج ااسنن وک زعت دی" 

یلع ی آوھکنں ںیم اانت شیط اھت ےسیج ور ڑھکے ڑھکے زریب آدنفی وک 

 الج رک مسھب رک دے اگ

 

ےسیج مت اےنپ اکم  ے اسھت انامادار وہ، اےسی یہ مہ یھب اےنپ اکم  ے یئھب ہی امہرا اکم ےہ،

اسھت انامادار ںیہ" زریب آدنفی دقم دقم اتلچ وہا اس  ے اپس آای اس 

 ی رظنںی اونےش ی رطف ایھٹ ےسج یلع وپرا اےنپ ےھچیپ اپھچ اکچ اھت

 

اکم۔۔ اور  اےنپ کلم  ے اسھت دغاری رکھک، وصعمم ولوگں ی اجن انیل ےہ اہمترا

اےسی اکم رکےت وتق ںیہمت رشم آین اچےیہ یلع ےن المیتم رظنوں ےس اےس 

 داھکی

 

آین وت اچےیہ، رپ ایک رکںی مہ ےن وت آریم وجانئ یہ اس  ےی ی یھت  ے آریم  ے چیب رر رک 

 اےس وتڑ ےکس" اور مہ اےنپ ریغ اقونین اکم آاسین ےس رک ںیکس
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 لچ راہ اھت بج کت مت

 

ےکپ ی
ف
 ولوگں ےن اس نشم وک اہھت ںیم بس ھچک رپ

ںیہن ایل اھت، زریب آدنفی ےن اوسفس ںیم رگدن الہےت وہےئ اس  ے 

ےنےھت رپ نگ ریھک اور اانپ اہھت آےگ ایک، یلع ےن اس  ے اہھت ی رطف اکی 

رظن داھکی رھپ اےنپ اہھت ںیم وموجد نگ اس  ے اہھت رپ رھک دی" اونےش ی وموجدیگ 

یگنہم ڑپ  یتک یھتںیم وکیئ یھب وہایشری   

 

ہی سیک مہ ےن اہھت ںیم ںیہن ایل اھت، مت ولوگں ےن اےس ںیمہ دای اھت" رضور مت 

ولوگں  ے دےنغ ںیم وکیئ ۔لیھ لچ راہ اھت،  س ی وہج ےس اس سیک  ے 

 ےی مت ولوگں ےن ضیفتسم وک انچ" یلع ےن اس ی آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ اہک 

ت ںیہن آیئ س ےس اقملب  ے رہچے رپ وکیئ ریح  

 

اب یسک آریم آرسف وک ےب ووقف انبھک اانت آاسن اکم یھب ںیہن اھت, ہی 

ابت زریب آدنفی اےھچ ےس اجاتن اھت ہکن  اس ےن اےنت اسل آریم وک 

 دےی ےھت
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یہس اہک ہی سیک ضیفتسم وک دانی اکی  دصق اھت اتہک اس سیک ںیم 

اشرط الکن اےس اسنھپای اج ےکس، رپ اوسفس ور رضورت ےس زایدر  

 

ضیفتسم یہ ہکنں؟اےس یہ ہکنں اسھپای اس سیک ںیم؟ یلع ےن ےصغ ےس اس 

  ی رطف داھکی

 

زریب -ور اکی راز ےہ" وج مت ولوگں وک وتق  ے اسھت وخد اتپ گل اجےئ اگ

  آدنفی  ے رہچے رپ اشرطاہن رکسماٹہ یھت

 

ں ںیم یہک ضیفتسم  ے ابپ وک یھب وت ےن یہ وت ںیہن اسنھپای؟؟ یلع ےن آوھکن

  ریحت اور ہصغ  ےی اےس داھکی
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اب اےنت اسرے راز ںیم ںیہن اتب اتکس وج یھب ےہ رپ رمھک وت وہاگ ےھجت، زریب 

آدنفی ےن رکسماےت وہےئ اس  ے ےنےھت رپ نگ ریھک ور نگ الچات اس ےس ےلہپ 

 یلع ےن اکی دم اےس داکھ دای، س ےس ور نگ تیمس ےچین اج رگا

رئ رکےت اس ےس ےلہپ اس ےن الھچ وک دوونں وک الت ور دوونں آدیم یلع رپ اف

  ےنری اب ور دلجی ےس ان ںیم ےس اکی ی نگ ااھٹ رک ان رپ افرئ رک راہ اھت

  

زریب آدنفی ےن ےصغ ںیم اس ی رطف داھکی، یلع اس ی 

رطف ڑباتھ اس ےس ےلہپ اس ےن اےنپ ریپ  ے رجاب ںیم ےس 

۔۔، یلع  ے دقم ویہ مج ےئگاکی نگ اکنل رک اونےش ی رطف افرئ ایک۔  

 

وج ریمی ںیہن وہ  یتک اےس ںیم یسک اور اک یھب ںیہن وہےن دوں اگ!!!! اہاہاہ ور اپولگں ی 

ے اگل اونےش اانپ ٹیپ ڑک رک ےچین زنیم رپ رگیت اس ےس ےلہپ یلع 

ل

سی
 

ہ

رطح 

۔۔۔۔اھبگ رک اےس اھتم اکچ اھت  

ل  ن وک اس  ے ٹیپ ںیم ےس ےب اہتاش وخن لکن راہ اھت یلع 
ب لک
اک دےنغ 

  ایگ اھت
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اونےش___اون___ےش ور اس  ے دنب وہیت آوھکنں وک دھکی راہ اھت زریب آدنفی ےن 

نگ اک رخ یلع ی رطف ایک، ور افرئ رکات اس ےس ےلہپ اس  ے اہھت رپ آرک 

 اکی وگیل یگل

اس ی نگ دور اجرگی اس ےن ڑتپ رک اسےنم داھکی اہجں ضیفتسم اےس 

اسھت دھکی راہ اھترسد رہچے  ے   

 

ںیم ےن ےھجت اپال اور وت ےن ھجم رپ وگیل الچیئ، ور وباتل وہا اےنھٹ اگل،ضیفتسم ےن ابری ابری 

 اس  ے دوونں اپؤں رپ افرئ ی آاااا اس ی خیچ وپرے رمکے ںیم وھگم یئگ

 

اتب اس ۔لیھ اک ایلص الھکڑی وکن ےہ؟؟ ضیفتسم ےن اےس اکرل ےس ڑک رک اورپ 

ل وکن ےہ اس ۔لیھ اک ایلص الھکڑی؟؟ ضیفتسم اکی دم داھڑا زنی ااھٹای، وب

یھب اینپ نگ ڑکے اادر آای اس  ے دقم یلع ی رطف ےھت وج اونےش وک اہھت ںیم 

ل پچ اھٹیب اھت
ب لک
  ےی 
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ںیم ںیہن اتب اتکس!!! اس ےن درد ےس ڑتےتپ وہےئ اہک ضیفتسم ےن اینپ نگ اس  

ھب ںیہن اہک وت ںیم ہی وگیل ریتے ےنیس  ے  ے دل رپ ریھک، ارگ وت ےن اب یھب 

 آر اپر رک دوں اگ

 

ےنرھک ےہ وت اےس اج  ے ےنر  س ےن ھجت ےس ریتا ابپ انیھچ____ ےنرھک ےہ وت اےس 

ےنر  س ےن ریتی ےنں وک ےنرا___ےنرھک ےہ وت اس ک ص وک ےنر  س ےن ےھجت اس 

ےئ اانھٹ اچاہسیک ںیم اسنھپ رک دغار انبھک اچاہ" اس ےن درد ےس ڑتےتپ وہ   

 

ریما ابپ دغار ںیہن اھت؟ ریمی ےنں وک سک ےن ےنرا ؟وکن ےہ اس  ے 

 ےھچیپ وبل؟؟ ضیفتسم ےن اس  ے ابل ڑک رک اس  ے ےنیس رپ نگ ریھک

زریب آدنفی ےن اکی دم ایس نگ وک ڑک رک  ررکی داب دای وگیل اس  ے ےنیس  ے اادر 

 یلچ یگ اس  ے مسج ےن اکی اکٹھج اھکای
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ںیہن رم اتکس وت، ےھجت ھکم اتبھک وہاگ،ضیفتسم ےن اےس وھجنھجڑا"ھکم اتب ا ےھ اس اےسی 

 ک ص اک اس ی آںیھکن وخن اکلھچ ریہ یھت

 

____اشنہشر_____اس ےن اکٹ اکٹ رک اہک

ن

 

ل

ی ہ 

ن

س

___

ل

ں
 
ہ

ن

س

 ہش___

اہکں ےلم اگ ہی؟ اتب ا ےھ اہکں ےلم اگ؟ ضیفتسم اک سب ںیہن لچ راہ اھت 

ابرہ اکنل ےل اس  ے قلح ےس اسرے اافلظ  

 

____زریبی آدنفی اینپ ابت وپری رکات اس ےس ےلہپ اس ی 

ل
ل

اف___اف

 اسسن ری یکچ یھت

 

اتب ا ےھ___اتب؟؟ ضیفتسم اس ےس اب یھب وسال وپھچ راہ اھت، رپ ور اینپ ابت 

 لمکم رکےن ےس ےلہپ اس داین ےس اج اکچ اھت
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 ےکٹھج ےس ضیفتسم__زنی ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک ضیفتسم ےن اکی

 اےس داھکی اس وتق ور اکی زیمخ ریش گل راہ اھت

 

زنی اکی دم دور وہا!!! اےس ضیفتسم ےس وخف آای___اونےش اھبیھب__زنی  ے ےنہک 

رہ اس ی رظن یلع اور اونےش رپ یئگ ور اس آدیم وک ویہ وھچڑ رک ان ی رطف 

 ڑباھ

 

  "یلع ایک وہا یلع؟؟ ضیفتسم ےن اس اک دنکاھ الہای

یئگ ہی ںیم یسک وک ںیہن اچب اکس رم یئگ ہی یھب یلع ےن اس ی رم 

۔۔۔۔۔رطف دےتھکی وہےئ کشخ ےجہل ںیم اہک  

 

********* 
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ےکلہ ےکلہ وسرج ولطع وہ راہ اھت ڑچںوں ی اہچہچٹہ ی آوازںی ےنوحل ںیم 

اراعتش دیپا رک ریہ یھت، ےسیج ےسیج ور ولگ آےگ ڑبھ رےہ ےھت ان  ے دقومں  ے 

 وتپں  ے رچرچاٹہ ی آواز دیپا وہ ریہ یھت، ور بس اےس اےنپ ےچین وسےھک

ریھگے ںیم  ےی لچ رےہ ےھت زدی  ے دوونں اہھت ےھچیپ ی رطف ریس ےس 

دنبےھ وہےئ ےھت اور اس ی رظنںی زم وک التش رک ریہ یھت،ور دروتخں ی ڈنھج 

 ںیم ےس لکن رک اکی وریاےن ںیم آےئگ ےھت

 

رھگ ےنب وہےئ ےھت اکی ڑبے درتخ  ے اپس  اسےنم یہ ڑکلی  ے ڑبے ڑبے

وکیئ زبرگ ےھٹیب ےھت  س  ے رس رپ اکال ڑپکا دنباھ وہا اھت ان  ے رہچے 

ان  ے داںیئ اور ابںیئ اجبن اکیف اسرے ولگ ادب ےس اہھت  -رپ اکیف یتخس یھت

ابادےھ ڑھکے ےھت" اکی رطف وکےن ںیم ھچک وعرںیت ڑبا اس وھگٹھگن 

، بیجع ابت ہی یھت بس  ے یہ ابلس ےیک رس اکھجےئ ڑھکی یھت

رقتًابی اکےل ےھت" زدی وک اانت وت اادازر وہایگ اھت اسےنم اھٹیب وہا آدیم ان بس اک 

۔۔رسدار ےہ  
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زدی ےن دورسی رطف داھکی اکی درتخ  ے اسھت زم وک اباداھ وہا اھت 

اس ی رگدن اکی رطف وک ڑلیکھ وہیئ یھت اور اکی اکیل رلک ی اشل ےس اس 

مسج وک ڈاھاپن وہا اھت، زم رپ رظن ڑپےت یہ زدی ےب اایتخر اس ی رطف   ے

ڑباھ، بج اس آدیم ےن ور آےل امن ریت اس ی رگدن رپ راھک اور اسےنم ی 

رطف ےنلچ اک ااشرر ایک"زدی ےن اینپ یھٹم وک زور ےس اچنیھب ان ولوگں ےن  اس 

وہا اھت وھچیٹ یس ھکزی ڑلی وک ومیٹ اور وبظمط ریس ںیم اباداھ   

 

وکن وہ مت ولگ؟؟ ںیمہ اہیں ہکنں الےئ وہ؟؟ اسےنم وموجد رسدار ی آوھکنں ںیم 

 دےتھکی وہےئ زدی ےن وسال ایک اس وتق اےس دشدی ہصغ آراہ اھت

 

مت اک رشم ںیہن آوت ےہ رمہا العہق ںیم مت ولنگ ےن رشم ھکی اکم 

ری وت زدی اس ی رکت وہ؟؟رسدار  ے اپس وموجد آدیم ےن ےصغ ےس اہک، وھتڑی د

 ابت اتھجمس راہ رپ ےسیج یہ اےس بلطم ھجمس آای اےس ےصغ ےن آ ریھگا
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آپ ولوگں وک دےنغ رخاب وہ ایگ ےہ؟ ہی سک مسق اک ےب وہدر وسال رک رےہ ھجم 

ےس"،ریما ںوافینرم دھکی رک آپ وک اادازر ںیہن وہا ںیم اس کلم اک روھکاال 

ےئ ابچ ابچ رک اہکوہں" زدی ےن اس آدیم ی رطف دےتھکی وہ  

 

ےھچیپ ےس اکی ڈادا زدی  ے رس رپ اگل ور ےنھٹگ  ے لب ےچین رگا اس  ے اکن  ے اپس 

،ےس اکی وخن ی ریکل ےچین کت آیئ  

رمہا رسدار ےس اویچن آواز ےن ابت رکن اک ااجنم ومت یہ"زدی ےن وخن اکلھچیت 

 وک ڈڈنا آوھکنں ےس اےس داھکی، زم ی وہج ےس ور وبجمر اھت ورہن اس آدیم

 ےنرےن اک ااجنم رضور اتبات

 

مت ولوگں ےن اکی وصعمم وک درتخ ےس ےب ریمح ےس اباداھ وہا ےہ، ایک ور یہس 

ےہ؟ وصعمم رہشںوں وک اےسی دنبیھ انب رک مت ولگ ےل آےئ، ایک ہی یہس ےہ؟ 

زدی ےن اس رسدار ی رطف دھکی رک وسال ایک اس ی آوھکنں ںیم شیط 

 رھبا وہا اھت
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ای ڑلی!!!  ی احتل ےن  یل، ای اک بلطم مت ولنگ اانپ رھگاہن اس اھباگ وہیئ اکمہ  

وہ" اس آدیم  ے رہچے رپ اکیف تخس اترثات ےھت اور ان ی وبیل یھب تہب بیجع 

 یھت

 

ااسی ھچک ںیہن ےہ، مہ اسمرف ںیہ،کٹھب ےئگ ںیہ، آپ ولگ زیلپ اےس 

زم وک دےتھکی وہےئ اہک وج ےب وھکل دںی اےس فیلکت وہ ریہ وہیگ" زدی ےن اکی رظن 

 وہش یھت

 

مت ارگ کلم  ے روھکاےل وہ اس اک بلطم ہی ںیہن مت ھچک یھب رکےت رھپو ےگ!!!! 

مت یسیج رنج نشی ی وہج ےس مہ رس ااھٹ رک لچ ںیہن ےتکس" اس ڑلی وک 

مت وھبل اجؤ،اب مت اہیں ےس اج ےتکس وہ، اس رسدار ےن ڑھکے وہ رک 

وموجد آدویمں ےن زدی  ے اہھت وھکل دےی ڑکی ےجہل ںیم اہک ےھچیپ  

 

ںیم اس ڑلی وک اسھت ےل رک اجؤ اگ، ہی اس وتق ریمی زدیماری 

 ےہ" ان یشبح امن آدویمں وک دےتھکی وہےئ زدی ےن ڈینر ااداز ںیم اہک
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ینعی مت ہی ابت ےنےتن وہ مت اس ڑلی وک اھباگ رک الےئ وہ" رسدار ی ڑکی آواز رپ 

 زدی ےن اےنپ بل ےچنیھب

 

آپ وک رظن ںیہن آراہ اس ڑلی ی ک ر ینتک ےہ" ںیم اےس اھباگ رک ہکنں الؤ 

ز آپ ولگ ںیمہ اجےن دںی!!! زدی ےن اس ی 

ل

 
اگ؟؟ںیمہ رھگ اجھک ےہ پ

 رطف دےتھکی وہےئ اس ابر آرام ےس اہک

اس ی ک ر مک ےہ یھبج مہ ےن اب کت رصف اےس اباداھ وہا ےہ ورہن 

الج دےتی ںیہ" رسدار ےن اکی رظن زم وک داھکی رھپ واسپ ایسی ڑلہکنں وک مہ زادر 

 زدی ی رطف داھکی وج اےس ےصغ ےس دھکی راہ اھت

 

**************** 
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ور ونیتں اس وتق اہلٹیپس ںیم وموجد ےھت!!!یلع آرپ نشی رٹیھت  ے ابرہ 

دںوار ےس کیٹ اگلےئ ڑھکا اھت ضیفتسم ھچک دور اکی ڈارٹک ےس ابت رک راہ اھت 

نی وکیئ دوایئ وریغر  ےنی ابرہ ی رطف ایگ اھتاور ز " 

اکی لپ  ے  ےی اےس اگل اس ےن اونےش وک وھک دای ےہ رپ بج اس ےن اونےش وک وخد 

ںیم اچنیھب وت اس  ے دل ی دڑھنک اےس انسیئ دی وج تہب آہتسہ لچ ریہ 

رک ابرہ ی  یھت، ینعی اس ںیم زادیگ ی ھچک رمق ابیق یھت" ور وفراً اےس ابوہنں ںیم ااھٹ

 رطف اھباگ زنی ےن اگڑی ااٹسرٹ رک  ے ضیفتسم ی رطف داھکی

 

مت ولگ اجو ںیم آ اجؤ اگ" ضیفتسم ےن اےس اجےن اک اہک اور وخد واسپ اادر 

  الچ ایگ

یلع وت اونےش اک رس اینپ وگد ںیم رےھک ابر ابر اےس وہش دالےن ی وکشش رک راہ اھت 

  اھتزنی لف اڈیپس  ے اسھت اگڑی الچ راہ

 

ضیفتسم ےن اادر اجرک سیگ  ے اپپئ اکنےل اسری ڑھکایکں دنب ی اور 

اکی سیگ ی یکنٹ وک ےلگنب  ے وچیبں چیب کنیھپ دای"دروازے ےس ابرہ آرک اس ےن 
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رکلن وہظر ی ڈڈی ابڈی  ے اسھت اسرے  -اکی یلت الج رک اادر ی رطف یکنیھپ

 ___وبثت لج رک راھک وہ ےئگ ےھت

یھب وہلٹیپس چنہپ اہگ اھت اب ڈارٹک ےس بس ولعمےنت  ھچک دری ںیم ور

ل مگ مس اس ڑھکا اھت ضیفتسم وک اس  ے  ےی دھک وہا
ب لک
زم  -ےل راہ اھت"یلع وت 

،ےس ور ینتک تبحم رکات اھت ہی ابت ضیفتسم ےس رتہب وکیئ ںیہن اجاتن اھت  

 

 مہ ےن وگیل اکنل دی ےہ رپ وخن تہب ہہب ایگ ےہ اس  ےی مہ ھچک ہہک ںیہن

ےتکس سب آپ ولگ داع رکںی" ڈارٹک اینپ ابت وبل رک آےگ ڑبھ ایگ 

،ضیفتسم ےن یلع  ے دنکےھ رپ اہھت راھک  

 

ےھجت اید ےہ بج ا ےھ وگیل یگل یھت ؟ یلع ےن آرپ نشی رٹیھت ی رطف دےتھکی وہےئ 

،اہک  س رپ ضیفتسم ےن اابثت ںیم رس الہای  

وہ راہ ےہ!!!! اس ی آوھکنں اس وتق ا ےھ اانت درد ںیہن وہا اھت، انتج اب 

 ںیم اپین اھت اشدی اس  ےی ور ضیفتسم ی رطف ںیہن دھکی راہ اھت
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وتق اکی اسیج ںیہن راتہ اور وتق  ے اسھت بس کیھٹ وہ اجےئ اگ، 

اکی ابر اونےش کیھٹ وہ اجےئ مہ اس آدیم وک ںیہن وھچڑںی ےگ" ضیفتسم  ے 

 ےنہک رپ اس ےن وکیئ وجاب ںیہن دای

 

رج بک اک ولطع وہ اکچ اھت اب کت ور ولگ اس ادیم ںیم حبص اک وس

ل رخ ڈارٹک ےن ابرہ آرک اتب دای 
ےھٹیب ےھت  ے ڈارٹک وکیئ اچ ی ربخ انسےئ اگ____ب 

ور اب  کاے ےس ابرہ ےہ یلع ےن اکی دم آںیھکن دنب ی اس  ے ےنت 

  اسحب ھچک ڈےلیھ ڑپے

 

ںیم یھب ےب  ڈارٹک  ابح ںیم اس ےس انلم اچاتہ وہں یلع ی آواز

 ینیچ یھت

 ی اںیہن روم ںیم ٹفش رک دںی رھپ آپ لم انیل ڈارٹک رکسما رک آرگ ڑبھ 

 ایگ
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ااھچ ایر اب ںیم اتلچ وہں، ا ےھ زدی  ے ابرے ںیم ولعمےنت ینیل ےہ 

وچسیب ےٹنھگ وہ ےئگ ںیہ اس اک ھچک اتپ ںیہن لچ راہ" زنی ی ابت رپ دوونں ےن اہں 

 ںیم رس الہای

وہ ایگ ےہ اشدی  ے دعب___ وت رکف ںیہن رک اھبیھب کیھٹ وہ وپرا ونجمں 

اجےئ یگ" زنی ےن اس  ے ےلگ ےتگل وہےئ یلست دی یلع  ے رہچے رپ یکلہ یس 

 رکسماٹہ اینپ اھچپ داھکی رک اغبئ وہ یئگ

 

وت یھب رھگ لچ ےل وھتڑا رفشی وہ اجھک، اےس ایھب وہش ںیہن آےئ اگ" 

رس الہای ضیفتسم  ے ےنہک رپ اس ےن یفن ںیم  

ل کیھٹ ںیہن دھکی اتیل ا ےھ وکسن ںیہن ےلم اگ" 
ب لک
ںیہن ایر بج کت ںیم اےس 

ااسی رک وت الچ اج زوای اھبیھب یھب ایلیک ںیہ رھگ رپ، یلع ےن اس  ے دنکےھ 

 رپ اہھت رھک رک اہک

 



668 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ااھچ یہس ےہ اانپ ایخل رانھک ںیم اج راہ وہں، بج اھبیھب وک وہش آ اجےئ 

 اور رفشی وہ اجھک ضیفتسم  ے ےنہک رپ اس ےن اہں ںیم وت ھچک آرک اھک انیل

  رس الہای

 

وھتڑی دری ںیم اےس روم ںیم ٹفش رک دای یلع رکیس وک اپس رک  ے اس  ے 

 رقبی یہ ھ ایگ

آیئ امی وسری ایر!!!! ںیم اہمتری افحتظ ںیہن رک اکس" اس اک اہھت اینپ آوھکنں رپ 

 اگلےئ اس ےن من آواز ںیم اہک

 

ابر کیھٹ وہ اجؤ سب رھپ ںیم ںیہمت یہک اجےن ںیہن دوں اگ اس اکی 

  ے رہچے وک دےتھکی وہےئ اس ےن دیمیھ آواز ںیم اہک

 

**************** 
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ور وس رک ایھٹ وت اس ےن ےب اایتخر اےنپ ےنےھت رپ اہھت راھک ےسیج دنینوں ںیم یسک  ے 

،سمل اک ااسحس اےس وسحمس وہا اھت رپ ور اےس اانپ ومہ اگل  

ور ڑلی زوای ی دمد رکےن اادر آیکچ یھت" واؤ میم تہب وخوصبرت اپزبی ںیہ" زوای ےن 

اےنپ ریپ ےچین ےیک وت اس ڑلی ی اتسشئ ےس رھبوپر آواز اس  ے اکن ںیم 

آیئ___ اس ےن کھج رک اےنپ ریپوں ی رطف داھکی وسےن ی وخوصبرت 

،اپزبی اس  ے اپؤں ںیم کمچ ریہ یھت  

 

ےس داھکی رپ اےس نیقی وہ ایگ اس اک ومہ ںیہن اھت ور ھب ںیم آای  زوای ےن ریحت

اھت" ریما اکی وسٹ اکنل دو ںیم اشور ولں یگ__ زوای  ے ےنہک رپ ور رس الہ رک 

 وارڈروب ی رطف ڑبھ یئگ

 

ھچک دری ںیم ور یٹ کنپ رلک  ے وسٹ ںیم ڈیب رپ یھٹیب وہیئ یھت اس اک ڈوہٹپ 

ل 
 ھ

مٹ
س

ںیہن راہ اھت، ور ڑلی زوای  ے  ےی ھکاتش انبےن نچک ٹین اک اھت وج اس ےس 

  "ی رطف ڑبھ یئگ یھت
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ور الی وھکل رک اادر آای ور ڑلی ھکاتش انب ریہ یھت___ ریما یھب ھکاتش انب رک اس 

 رے ںیم رھک دو رھپ مت اج  یتک وہ" اس ی رطف دےتھکی وہےئ اس ےن 

 اہک اور رھپ اےنپ رمکے ی رطف ڑبھ ایگ

 

رپی اےنپ ڈوےٹپ وک اہھت ںیم  ےی رپاشیین ےس دھکی ریہ یھت" اس  ے ےلیگ ابل اس ی 

رمک رپ رھکبے وہےئ ےھت ضیفتسم ی رظن ےب اایتخر اس  ے ابولں رپ یئگ، آج یلہپ 

ابر اس ےن یہس ےس اس  ے ابولں وک داھکی اھت"وج رمک ےس یھب ےچین کت ےھت 

 ضیفتسم  ے دقم اس ی رطف اےھٹ

 

، وک دھکی رک اس ےن دلجی ےس ڈوہٹپ رس رپ ایلاےنپ اسےنم ضیفتسم  

ںیم وکیئ ریغ وت ںیہن وہں!!!! اس  ے اپس یہ ڈیب رپ ےتھٹیب وہےئ اس ےن 

،رنیم ےس اہک  

زوای ےن وکیئ وجاب ںیہن دای، رظنںی اکھجےئ ور اےس وکیئ آامسن ےس ارتی وہیئ ارسپا 

 گل ریہ یھت
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 وج واسپ رس ےس ارت اکچ اھت اس ےن اہھت ڑباھ رک زوای اک دوہٹپ کیھٹ ایک

 ضیفتسم ےن اےس اےھچ ےس دنکےھ رپ ٹیس ایک

ریمے اسےنم اےسی یہ راہ رکو تہب وخوصبرت گل ریہ وہ،اس  ے ےنےھت وک 

  وبلں ےس وھچ رک اس ےن ریبمھگ آواز ےس اہک

ںیم رفشی وہ اجؤں رھپ اسھت اھکھک اھکںیئ ےگ اس ی رطف 

، ےی وارشوم ی رطف ڑبھ ایگ رنیم ےس دےتھکی وہےئ ور اانپ وسٹ  

 زوای ےن اےنپ دل رپ اہھت راھک وج زیت زیت دڑھی راہ اھت

 

ھچک دری ںیم ور اہن رک اسدر ےس رکےت ںیم وبلمس اھت، ور روم ےس ابرہ آای ور ڑلی 

اجیکچ یھت ضیفتسم ےن اھکےن ی  رے ااھٹیئ اور واسپ روم ںیم آای، زوای 

وک اےس دھکی رک ریحت وہیئےشیش  ے اپس ڑھکی یھت__ ضیفتسم   

 مت ڑھکی ہکنں وہیئ اہیں وھٹیب___ ور دلجی ےس اےس دنکوھں ےس اھتم رک الای
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ںیم اب لچ  یتک وہں!!! زوای ےن آرام ےس وجاب دای رپ ضیفتسم ےن اےس 

 ڈیب رپ اھٹیب دای

 

ل کیھٹ ںیہن وہا اور ہی ریپ رپ وچٹ ےسیک یگل 
ب لک
اہں لچ  یتک وہ، رپ ایھب 

وناال انب رک اس ی رطف ایک ضیفتسم ےن   

ا  وٹٹ ایگ__اس ےس گل یئگ"آرام ےس وجاب دے رک اس ےن 

ن

ےس
ی

ن

س
ور___ور 

ے وہےئ وناال ہنم ںیم ایل

ی

 ھکت
چ
 ھ
ج

 وھتڑا 

 

زایدر درد وہ راہ ےہ ور اس ی رطف دھکی رک ور ےب دح رنیم ےس وپھچ راہ اھت" زوای ی 

،آںیھکن من وہیئ   

ضیفتسم ےن اکی دم اس اک رہچر اےنپ اہوھتں  ایک وہا تہب زایدر درد وہ راہ ےہ؟

 ںیم ایل
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ںیہن ور___یھبک__یسک ےن اانت ___ایخل ںیہن راھک ھک___اس  ےی سب"زوای 

 ےن رظنںی ےچین ےیک وجاب دای

وج زگر ایگ اےس ںیہن وسوچ___ وج ےہ اےس دوھکی__ ضیفتسم ےن اس  ے اگل 

  اف ےیک

اب ںیہن رکو" ضیفتسم ےن اےنپ زگرے وہےئ لک  ے رکچ ںیم اانپ آج رخ

 رنیم ںیم رسوگیش ی زوای ےن اابثت ںیم رس الہای

 

ھکاتش رکےن  ے دعب ور ربنت رھک رک اادر آای دو راوتں ےس ور ںیہن وسای اھت اس  ےی  

،ڈیب رپ ےتٹیل یہ اےس دنین آیئگ زوای ےن اکی رظن اےس داھکی   

اینپ رطف اک پمیل الج رک ہی ک ص اس ی زادیگ  ے  ےی امہ اتنب اج راہ اھت" 

 "ور اتکب ڑپےنھ یگل, رہ وھتڑی دری دعب اکی رظن ضیفتسم وک یھب دھکی ریہ یھت

 

*************** 
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آپ اکی ڑلی وک زادر ےسیک الج ےتکس ںیہ؟ زدی ی آواز ںیم ریحت  ے 

،اسھت اوسفس یھب اھت  

بج رمتا ےسیج ولگ رمہا اعمرشر رخاب رک تکس وہ، وت مہ ولگ 

اےنپ اعمرشے وک کیھٹ رکےن  ے  ےی ہی دقم ااھٹ ےتکس ںیہ" رسدار یھب 

 ےن ےصغ ےس اہک

 

وج یھب ےہ!!! ںیم اس ڑلی وک اسھت ےل رک اجؤں اگ" زدی ی آواز ںیم وکیئ ڈر وکیئ 

  -وخف ںیہن اھت

ایک یتگل ےہ ہی ڑلی رمتی؟؟ وکیئ اکرڈ وریغر ای وکیئ ایسی اشنین ےہ  س ےس اتپ 

رمتی ایک یتگل؟؟اب ہی ںیہن انہک  ے ہی رمتی نہب  ےگل  ے ہی ڑلی

ےہ مہ ےن یھب داین دیھکی ےہ، اانت ںیمہ ولعمم ےہ ہی ڑلی رمتی نہب 

 ںیہن"رسدار ےن واسپ رکیس رپ ےتھٹیب وہےئ ےب اترث رہچے  ے اسھت اہک
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امہرا رہتش وج یھب ےہ" آپ ولگ وکن وہےت وہ وپےنھچ واےل؟؟ رہمابین رک  ے ںیمہ 

دںی ورہن ااجنم ااھچ ںیہن وہاگ" رسدار ی رطف دےتھکی وہےئ اس اجےن 

 ےن رسد آواز ںیم اہک

  

ہی ڑلاک اےسی ںیہن اتبےئ اگ ای ڑلی وک زادر الج دو" رسدار ی ڑکی آواز رپ ور 

،یشبح امن آدیم زم ی رطف ڑبےھ  

اھڑا ور زم ی ربخدار وج اس ڑلی وک یسک ےن یھب اہھت اگلای وت" زدی ڑھکا وہ رک اکی دم د

 رطف ڑباتھ اس ےس ےلہپ ان ںیم ےس ھچک آدویمں ےن زدی وک ڑکج ایل

 

ان آدویمں ےن ریس وھکل دی  س ےس زم زنیم رپ اجرگی" اب ور ڑیپول ی وبلت 

 ااھٹ رک الےئ زدی ی آںیھکن یٹھپ ی یٹھپ رر یئگ

اےےے اہھت ںیہن اگلھک دور روہ اس ےس____ ویبی ےہ ور ریمی___ زدی ےن 

اکی دم ےصغ ےس اہک اس  ے ہنم ےس ویبی اک وھجٹ  ن رک ور وخد یھب 

 ریحان اھت رپ اس وتق زم ی زادیگ زایدر امہ یھت
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ری اجؤ!!!! رسدار ی رگج دار آواز رپ ور آدیم ری ایگ زدی وک یھب ان آدویمں ےن 

،آزاد رک دای  

ےس اےس ور وفراً زم ی رطف ڑباھ اےس اےنپ اسحر ںیم ےل ایل ےسیج ان بس 

 "اپھچھک اچاتہ وہ

 

ھچک دری ںیم زدی اکی اچراپیئ رپ زم وک اےنپ اسھت اگلےئ اھٹیب اھت  ے رسدار  ے 

  اسھت ھچک آدیم لچ رک آےئ" زدی ےن ےصغ ےس ان ی رطف داھکی

اکنح ڑپاھؤ!!! رسدار ی آواز رپ زدی اکی دم ڑھکا وہا زم ےن مین ےب وہیش ںیم 

دور اجےن ںیہن دانی اچیتہ وہاس ی رشٹ وک ڑکا ےسیج اےس   

 

ہ ےہ" ںیمہ اجےن ہکنں ںیہن دےتی؟؟ زدی ےن اینپ 

ئ

سلی
م
آپ ولوگں وک اب ایک 

ے وہےئ اہک

ی

ت
 
چ

ل

ےٹ  ھی
ب

،ویھٹمں وک   
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ارگ ہی اہمتری ویبی ےہ وت امہرے اسےنم اکنح رکےن ںیم یسیک آر___مت ولگ 

وہ__اکنح  اہیں ےس یھبج اج ےتکس وہ بج ںیمہ نیقی وہ اجےئ مت دوونں ایمں ویبی

 ڑپاھؤ" رسدار ی آواز رپ اکنح رشوع ایک ایگ

 

زدی ےن ےصغ ےس رسدار وک داھکی اس  ے ےھچیپ تہب ےس  اور یھب آدیم ےھت" بس اک 

  دق یھب آھٹ ٹف انتج اھت اور ور االیک اھت اس  ے اپس زم ی زدیماری یھت

 

 اس ی ابر ابر دنب ومولی زم ےس وپھچ راہ اھت وج اےس ھک یھجمس ےس دھکی ریہ یھت" آںیھکن

 وہ ریہ یھت، اشدی ان ولوگں ےن اےس وکیئ ےب وہیش ی دوایئ دی یھت

زم ےن زدی ی رشٹ وک یھٹم ںیم ڑکا وہا اھت، اس ےن دھک ےس اس ڑلی وک 

 داھکی___ےسج ور کیھٹ ےس اجاتن یھب ںیہن اھت
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لص ںیم وت اےس وخد اہں وبول زم!!!زدی  ے ےنہک رپ اس ےن اہں ںیم رس الہای دای، رپ ا

ھچک دری ںیم یہ دوونں اک اکنح وہ  -ںیہن اتپ اھت ور سک زیچ  ے  ےی اہں وبل ریہ ےہ

  اکچ اھت

 

اب مت ولگ اہیں ےس اج ےتکس وہ، اید رےہ ہی رمہا العہق ےہ، 

رمتا رہش ںیہن" رسدار ےن ڑکی آواز ںیم اہک زم وک زدی ےن اےنپ اصحر 

اہیں ےس انلکن اچاتہ اھت ںیم ایل وہا اھت، ور دلج ےس دلج  

 

اپاتسکن  ے وکےن ںیم اسب ہی اکی وھچاٹ اس ااسی اگؤں اھت اہجں  ے ولوگں 

 ے  ےی زعت یہ بس ےس امہ یھت، ارگ وکیئ ڑلی یسک ڑل ے  ے اسھت اےلیک 

ںیم اپیئ اجیت وت ہی ولگ اےس زادر الج دےتی، رپ اہیں ان دوونں وک دو زیچوں 

وھچیٹ ک ر اور دورسا زدی ی دھجمساری ارگ ور اےس اینپ  ےن اچب ایل اھت اکی زم ی

،ویبی ھک اتہک وت ور ولگ بک اک زم وک زادر الج ےکچ وہےت  
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رمہا آدیم مت وک رہش  ے ڑسی کت وھچڑ دے اگ رسدار وبل رک آےگ ڑبھ 

ل ڈاھاپن 
ب لک
ل اےنپ ےنیس ےس اگلای وہا اھت اور اکیل اشل ےس اےس 

ب لک
ایگ" زدی ےن زم وک 

اھت، ور ان ولوگں ی رظن یھب زم رپ ڑپےن ںیہن دانی اچاتہ اھتوہا   

ھچک دری ںیم ان ی اگڑی ڑسوکں رپ رواں دواں یھت، زدی ےھچیپ اےس اےنپ اصحر ںیم  ےی 

اھٹیب اھت اکی لپ  ے  ےی اےس اگل ور اہیں ےس یہس الستم اس ڑلی وک ںیہن 

رپ اس  ے اسھت زم یھت ور اس ےل اج اتکس" ارگ ور االیک وہات__ واہں ےس لکن اجات 

 ےس ینتک وھچیٹ یھت__ رپ وج تمسق وک وظنمر

 

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

 

 

اس ےن ےکلہ ےکلہ آںیھکن وھکیل"وھتڑی دری ور ےنوحل وک یتھجمس ریہ بج اس ی 

رظن یلع  ے اورپ یئگ" وج اس اک اہھت اےنپ اہھت ںیم  ےی وس راہ اھت اونےش  ے 

، اس ےن اانپ دورسا اہھت یلع  ے ابولں رہچے رپ یکلہ یس رکسماٹہ آیئ

 ںیم راھک اکی دم یلع اھٹ  ے اھٹیب



680 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

ںیہمت وہش آ ایگ ڈارٹک__ڈارٹک وک البؤں؟؟ور اھٹ رک اجےن اگل بج اونےش 

 "ےن اس اک اہھت اھتےن

 ںیم کیھٹ وہں!!! اس ی ےن یکلہ آواز ںیم اہک

 

 ںیہمت وھک دای، اس اک اہھت اکی لپ  ے  ےی مت ےن ا ےھ ڈرا دای اھت، ا ےھ اگل ںیم ےن

 اےنپ اہھت ںیم اھتےم ور ذجابت ےس وبل راہ اھت

ںیم مت ےس تہب تبحم رکات وہں !!! تہب زایدر، یلع ےن اس  ے ےنےھت وک    

 اےنپ وبلں ےس وھچا

  اونےش ی رظنںی وخد اب وخد کھج یئگ

 آواز ںیم مت یھب ھجم ےس تبحم رکیت وہھک؟؟ یلع ےن اس اک رہچر اورپ رک  ے دممہ

 رسوگیش ی

 ںیم___ںیم اونےش  ے رہچر رشم ےس رسخ وہ راہ اھت
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اہمترا رہچر بس اتب راہ ےہ رضوری ےن مت وظفلں اک اامعتسل رکو!!! یلع ےن 

 رکسماےت وہےئ اس  ے رہچے وک داھکی

 

آپ بج ےس  ہو وہ آپ رھگ ےلچ اجؤ ھچک دری"اونےش ےن اس ی 

 رطف دےتھکی وہےئ اہک

ےل رک اجؤں اگںیہمت اسھت  !!!  

رپ ڈارٹک اینت دلجی ریمی یٹھچ ںیہن رکںی ےگ" آپ واسپ آ اجھک، اونےش 

 ےن اکی ابر رھپ اہک

 ںیہمت االیک وھچڑ رک اجؤں ریما دل ںیہن ےناتن" یلع ےن یفن ںیم رس الہای

 "ںیم کیھٹ وہں!!! زیلپ آپ ےلچ اجںیئ

وہں اور اکی رنس اہیں ااھچ کیھٹ ےہ ںیم اکی اگرڈ وک ابرہ وھچڑ رک اج راہ 

اہمترے اپس رےہ یگ ںیم رفشی وہرک واسپ آات وہں کیھٹ ےہ!!اس 

 ابر یلع اےس انم ںیہن رک اکس
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اونےش ےن رکسما رک اابثت ںیم رس الہای یلع اس  ے اہھت رپ ایپر رک  ے 

 رمکے ےس ابرہ لکن ایگ

 

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

  ےن رپاشیین ےس اہکاہکں ےہ وت؟؟ وچسیب ےٹنھگ وہےئگ ےھجت اغبئ وہےئ زنی

ںیم ےھجت بس آرک اتبؤں اگ، اس وتق ںیم اکی یسکیٹ ڈراویئر  ے  ربم 

 ےس ےھجت وفن رک راہ وہں___ زدی ےن ےشیش ےس ڈراویئر وک داھکی وج اگڑی الچ راہ اھت

 

رسدار اک آدیم اںیہن رہش وایل ڑسی رپ وھچڑ رک اج اکچ اھت اب ور اکی 

ےھت" رھگ اہیں ےس اب یھب تہب یسکیٹ ںیم رھگ ی رطف اج رےہ 

 "دور اھت اس  ےی اس ےن زنی وک وفن رپ االطع رکھک رضوری اھجمس

 

ل کیھٹ ےہ" رھگ بک کت ےچنہپ اگ؟؟ زنی ی آواز وفن ںیم 
ب لک
اہّٰلل اک رکش ےہ وت 

 ےس وگیجن
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،رھگ ےتچنہپ ےتچنہپ اشم وہ اجےئ یگ، وت اکی اکم رک ا ےھ ھچک ےسیپ جیھب دے  

ں؟؟ ریتے اپس وکیئ اکرڈ  ربم ھچک یھب وت ںیہن ےہ!! زنی ےن رپاشیین ےسیپ ےسیک وجیھب

 ےس اہک

 

وت اس  ربم رپ جیھب دے ےسیپ  س ےس ںیم ابت رک راہ وہں" ںیم اہیں ےس 

،اکنل ولں اگ زدی ےن اےس اانپ آڈیئای اتبای  

 لچ کیھٹ ےہ ںیم اتجیھب وہں اانپ ایخل رانھک زنی ےن وبل رک وفن رھک دای" ھچک دری

 آای
 
ج

ےس می

 ںیم ومابل رپ 

 

اھبیئ  ابح ںیم ےن آپ  ے  ربم رپ ےسیپ وگنماےئ ںیہ آپ وک 

 ا ضااہ وت ںیہن ےہ؟؟زدی  ے ےنہک رپ ڈراویئر  ے رہچے رپ رکسماٹہ آیئ
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آپ وت امہرے وف ی اھبیئ وہ آپ ی دمد رک  ے ا ےھ تہب وخیش وسحمس وہیگ ا ےھ 

رپ زدی ےن رکسماےت وہےئ اابثت  ایک ا ضااہ وہ اتکس ےہ ڈراویئر  ے وجاب

 ںیم رس الہای

 

اکی وہلٹ رپ اگڑی روی ول"زدی  ے ےنہک رپ ڈراویئر ےن اہں ںیم رس الہای ھچک دری 

 ںیم اگڑی اکی وہلٹ  ے ابرہ ری یئگ یھت

  ڈراویئر ی دمد ےس اس ےن ےسیپ ولکناےئ رھپ اکی رمکا کب ایک

ےگ زدی ی ابت رپ ڈراویئر ےن اہں  آپ امہرا  ہو وٹی رکو مہ ھچک دری ںیم آاجںیئ

 ںیم رس الہای

 

 زم اوھٹ!!!اس ےن زم اک اگل اپھتپھتای اس ےن یکلہ یکلہ آںیھکن وھکیل اور واسپ دنب رک یل

  "اکی وت ہی ڑلی اتپ ںیہن ینتک دنینںی وپری رکے یگ

زدی ےن کھج رک اےس اےنپ ابزوؤں ںیم ااھٹای اور اادر ی رطف ڑباھ اےس روم 

 

 

ے
  رک روم الی ایک وخد واسپ آایںیم ل
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یہک ایسی ہگج ےل رک ولچ اہجں ےس ھچک ڑپکے لم اجےئ زدی  ے ےنہک رپ ڈراویئر 

  ےن اگڑی ااٹسرٹ ی

 

ور لک ےس اےنپ ںوافینرم ںیم وبلمس اھت اب وت ان ڑپکوں ںیم ےس یھب 

ل آےن یگل یھت اور زم  ے یھب ڑپکے یئک ہگج ےس ےٹھپ وہےئ ےھت اور ایھب
یے
م
س

اںیہن  ا

 رھگ ےنچنہپ ںیم یئک ےٹنھگ گل ےتکس ےھت

اانپ اور زم اک اکی وسٹ اس ےن رخدیا ہی العہق اشدی اھٹپونں اک اھت 

اہیں زایدر رت ولگ یھب اھٹپن ےھت اےنپ  ےی اس ےن رکات ایل اور زم  ے  ےی 

 رفای یل

ھچک اھکےن ےنیپ اک اسانم ےل رک ور واسپ وہلٹ آای" اس ےن اکی رظن زم وک 

  وج اب یھب دنینوں ںیم یھتداھکی

 

لک کت ہی ڑلی اس  ے  ےی ھچک ںیہن یھت اور آج تہب ھچک یھت" اس ےن دو دن 

ےس ھچک ںیہن اھکای اھت  س ی وہج ےس اس ی آوھکنں  ے ےچین ےکلہ یھب رظن آ 

 رےہ ےھت



686 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

ور اےنپ ڑپکے  ےی وارشوم ںیم الچ ایگ ھچک دری ںیم ور وینی ولب رکےت ںیم 

 وبلمس اھت

 

،اس ےن اپین اک گج ااھٹای اور وپرا اک وپرا زم رپ اڈنلی دای زم ڑہربا رک ایھٹ  

تہب وس یل ڈیمم اب اجگ اجؤ" زدی ی آواز رپ اس ےن وغر ےس زدی وک 

 داھکی

وھچیٹ آوھکنں واال دنبر!!! زم  ے ہنم ےس ےب اایتخر الکن"اادریھے ی وہج ےس 

اےس اچہپن یئگ یھت اےنپ ہنم ےس ہی اس ےن لک زدی وک اچنہپھک ںیہن اھت رپ اب 

 بقل ےتنس یہ زدی ےن اےس وھگرا

 

 !!!!! ایک اہک مت ےن

 !!!!ویہ وج مت ےن انس

 !!!!!مت ںیہن آپ وہک ا ےھ

 !!!ایک آپ!!!!!زم ےن اےس رس ےس ریپ کت داھکی
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 اےسی ایک دھکی ریہ وہ مت ےس ڑبا وہں" زدی ےن اےس وھگرےت وہےئ اہک

" زم ےن اک ااشرر اےنپ ہ ےگی وہےئ ڑپکوں ی رطف رحید ں وت  ںوں وایل ںیہ

 اھت

 

وت ڈیمم دس جب رےہ ںیہ مت لک رات ےس دنینںی وپری رک ریہ وہ" زدی  ے ےنہک رپ زم 

،اکی دم ڈیب ےس ارتی رپ اےس رکچ آےئگ" زدی ےن دلجی ےس اےس اھتےن  

 

 ےی ھچک ںیم دنینںی وپری ںیہن رک ریہ یھت" ےکلب ےب وہش یھت اور مت وت ریمے 

اھکےن  ے  ےی  ےنی ےئگ ےھت ھک زم وک اکی دم اید آای اور ہی روم اب ور اکی 

،ےکٹھج ےس زدی ےس دور وہیئ  

 

 "مہ اہیں بک آےئ زم ی آوھکنں ںیم اس  ے  ےی ےب ینیقی یھت

 ایک ںیہمت ھچک یھب اید ںیہن زدی وک اادر یہک فیلکت وسحمس وہیئ

ال ایکایک اید ںیہن ؟؟ زم ےن ااٹل اس ےس وس " 
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وایعق ںیہمت ںیہن اتپ مہ اہیں ےسیک آےئ؟؟ زدی ےن اکی دم اس اک اہھت اھتےن__ 

،اکنح ےسیج یھب وہا اھت رپ اب ور ایکس یھت زم ےن اےنپ اہھت واسپ ےچنیھک  

 

اہمترا___ دےنغ وت__ کیھٹ ےہ__دور رر رک ابت رکو___ زم وک اکی دم 

ںیم ےھت ور ریحت ےس ربھگاٹہ وہےن یگل" زدی  ے اہھت اب کت وہا 

  زرم ی رطف دھکی راہ اھت

 

وسری!!! زدی ےن دورسی رطف ہنم رک ایل"اےس ربا ہکنں گل راہ اھت 

اانت___ اےس اےنپ دل ی تیفیک رپ ریحت وہیئ" ںیم اہمترے  ےی وسٹ 

زدی  ے ےنہک رپ اس ےن وس ے  -الای وہں ہی نہپ ول رھپ ںیمہ رھگ  ے  ےی انلکن ےہ

یھکی رھپ اےس  ےی وارشوم ی رطف ڑبھ یئگرپ ریھک اشرپ د  
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زدی ڈیب رپ اھکھک وھکل وھکل رک رھک راہ اھت بج زم وارشوم ےس ابرہ آیئ" اھٹپین 

رفای ںیم اس اک رگن اور یھب رھکن رک آای اھت اور اس  ے رھبے 

رھبے اگل ور اس وتق زدی وک وگل وٹمل یس ڑگای یگل رپ اس ےن دلجی ےس اینپ 

،رظنںی اکھج یل  

 

اھکھک دےتھکی یہ زم دلجی ےس ڈیب رپ آرک ھ یئگ اور رتبغ ےس اھکےن یگل ےسیج 

بس ےس امہ اکم  ہو وہ" زدی  ے رہچے رپ رکسماٹہ آیئ رپ اس ےن وٹاک ںیہن ور 

 اجاتن اھت ور وصعمم دو دن ےس وھبی یھت

 

ور یھب اھکھک اھکےن اگل" اس وتق زم وک اس ےس وکیئ االتخافت ںیہن ےھت 

،ہکن  اس اک اسرا دایھن اھکےن رپ اھت زدی رپ ںیہن  

 

ور اھکھک اھک رک رفی وہیئ وت اس اک دایھن اےنپ ڈوےٹپ رپ ایگ وج اس ی وگد ںیم 

اھت بلطم رس ےس بک اک رسی اکچ اھت اس ےن دلجی ےس ےلہپ 

ڈوہٹپ اوڑاھ" زدی ےن ہی زیچ ونٹ ی یھت  ے ہی ڑلی اانپ رس ابر ابر 
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اور اس ےن ےنل ںیم یھب ااکسف ںیم یہ داھکی اھت  ڈاھپن ریہ یھت

،اےس   

اےسی ایک دھکی رےہ وہ اھکؤ ےگ ایک!! زم ےن اس ی رظنںی وخد رپ وسحمس رک ے 

 اکی دم وٹاک

 

 ںیہن ںیم رچیب واال وگتش ںیہن اھکات زدی اہھت اھجڑات وہا ڑھکا وہ ایگ

ےس اس اک ابزو ڑکامت ےن ا ےھ رچیب واال وگتش اہک؟؟ زم ےن ڑھکے وہ رک ےصغ   

 ی اہں!!! وت ایک مت وخد وک وحر رپی یتھجمس وہ؟؟ زدی ےن اکی آیئ ربو ااھٹ رک ریحت اک 

 "ااہظر ایک

 

ارے ںیم وت وھبل یئگ یھت  ے مت وت وھچیٹ آوھکنں واےل دنبر وہ ےسج ھچک یھب یہس ےس 

 دنکےھ زم ےن -رظن ںیہن آات" ارے یئھب آںیھکن اینت وھچیٹ ےہ رظن ےسیک آےئ اگ

 ااکچےئ اور رھتےنس ںیم ےس اچےئ اکنےنل یگل
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ارگ اب مت ےن ا ےھ وھچیٹ آوھکنں واال دنبر اہک ھک وت___وت ایک؟؟؟ زم ےن اکی دم 

 رمک رپ اہھت راھک

 

ںیہمت وت ںیم دھکی ولں اگ ڑچلی!!! ایھب ولکن اہیں ےس رھگ یھب اجھک ےہ زدی وبل رک 

  اہھت ڑکاابرہ اجےن اگل بج زم ےن اکی دم اس اک

 !!!اب ایک ےہ

ارگ ںیم ڑچلی وہں وت مت یھب دنبر وہ!!! اےس زابن ڑچا رک ور ابرہ ی رطف  

 اھبگ یئگ

زدی  ے رہچے رپ رکسماٹہ آیئ اانت وت ور ھجمس اکچ اھت ہی ڑلی اس  ے  ےی 

 اب امہ یھت ور اےس ںیہن وھچڑ اتکس اھت

 

ں دواں یھت بج زم ےن زدی ا ےھ ایھب ےس ابت رکین ےہ!!اگڑی رھگ ی رطف روا

 وک اہک وج آےگ ی رطف اھٹیب اھٹیب وس راہ اھت

 ریمے اپس وفن ںیہن ےہ!!! زدی ےن آںیھکن دنب ےیک یہ وجاب دای
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رپ ا ےھ ایھب رکین ےہ زیلپ!!!زم اور زیلپ" زدی ےن ےھچیپ ومڑ رک اس وھچیٹ ڑچلی وک 

ل وصعمم نب یئگ یھت
ب لک
 داھکی وج اب 

ومابل اس ی رطف ڑباھ دای، اس ےن دلجی ےس ایھب وک وفن زدی ےن ڈراویئر اک 

  ایک،  نی ابر وفن جب جب رک دنب وہ ایگ رپ ایھب ےن وفن ںیہن ااھٹای

 زم ےن ےنںویس ےس ومابل وک داھکی اےس ایھب  ے ےلگ گل رک تہب اسرا روھک اھت

 اس ےن واسپ ومابل ڈراویئر وک دے رک اگڑی ی تشپ ےس کیٹ اگل ایل

 

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

ضیفتسم ی آھکن وھکیل وت اشم وہ یکچ یھت ور اینت دری وسات راہ اینپ آوھکنں وک ےتلسم وہےئ ور اھٹ 

 رک اھٹیب بج اس ےن اےنپ ربارب ںیم داھکی اہجں رپ زوای ںیہن یھت

 

رپی!!!! ضیفتسم ےن آواز دی رپ وکیئ وجاب ںیہن" ور دلجی ےس اھٹ رک وارشوم ی 

یھب اخیل اھت، اس  ے رہچے رپ رپاشیین آیئگ ور دلجی رطف ڑباھ رپ ور 
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ےس ابرہ آای زوای ڈیمم نچک ںیم ھچک رکےن ںیم رصموف یھت اانپ ڈوہٹپ اس 

 ےن رمک رپ اباداھ وہا اھت

 

ضیفتسم ےن اکی دم اےس ےھچیپ ےس اےنپ اسحر ںیم ایل!!! زوای  ے اکم رکےت اہھت 

 اکی دم ری ےئگ

لکن یئگ یھت!!!! اس  ے ابولں ںیم ہنم دےی  اہکں یلچ یئگ یھت؟؟ ریمی اجن

 ور تہب دممہ آواز ںیم وبل راہ اھت زوای  ے دل ی دڑھنک ےب رتبیت وہیئ

 

ور ںیم ___ہی اھکھک___ زوای ےن اس  ے اصحر ےس لکن رک ھچک انہک اچاہ رپ 

 ضیفتسم ی ڑک اینت یھب زمکور ںیہن یھت

د ہکنں آیئ نچک ںیم؟؟ ضیفتسم ےن اس ںیم اینت دری کت وسات راہ ا ےھ ااھٹ دیتی وخ

 اک رخ اینپ رطف ایک اور رنیم ےس اس  ے ابل اکن  ے ےھچیپ رکےن اگل
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آپ__ےکھت وہےئ آےئ ےھت___اور ںیم یھب وبر وہ ریہ یھت___اس  ےی اہیں 

آیئگ__زوای ےن ےچین رظنںی اکھجےئ آرام ےس وجاب دای ضیفتسم ی رظنںی وت اس 

  ے رہچے رپ یکٹ وہیئ یھت

 

ااھچ ایک انبای ےہ ریمے  ےی؟؟ ور بس زیچںی دےنھکی اگل نکچ ڑھکایئ، 

 روایٹں، السد، بس ھچک ایتر اھت ضیفتسم ی وھبی اجگ یئگ

 

ولچ ںیم رفشی وہرک آاجؤ رھپ اسھت اھکںیئ ےگ" ضیفتسم ےن رکسما 

 رک اےس وجاب دای اور اادر الچ ایگ

 

یکچ یھت اس ےن الہپ وناال رہ ابر ی بج کت ور واسپ آای زوای لبیٹ رپ اھکھک اگل 

 رطح زوای ی رطف ڑباھای وج اس ےن ارام ےس اھک ایل
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اانت وت ور اجن یئگ یھت ور ہشیمہ الہپ وناال اےس الھک رک یہ اھکھک رشوع رکات اھت" 

 اھکھک اھکےن رک دعب اس ےن اٹمئ داھکی اےس اہلٹپس اجھک اھت

 

 کیھٹ ںیہن ےہ مت اانپ رپی ا ےھ اہلٹپس اجھک ےہ،یلع ی وافئ 

ی

ےپ عت
طت 
ی 

،ایخل رانھک کیھٹ ےہ" ضیفتسم ی ابت رپ اس ےن اابثت ںیم رس الہای  

 اس  ے ےنےھت رپ اےنپ تبحم ی رہم تبثم رک  ے ور ابرہ ی رطف ڑبھ ایگ

 

ابرہ اجےن ےس ےلہپ ور زوای  ے ےنےھت رپ ایپر رکات،اھکےن ےس ےلہپ الہپ وناال اےس 

ر اس اک ایخل راتھک اھت" اس ےن یھبک ںیہن وساچ اھت اےس الھکات، وخد ےس زاید

اانت اچےنہ واال اسیھت ےلم اگ اب وت ارلس اک ایخل دور دور کت اےس ںیہن آات 

 اھت

 

************* 
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ور رفشی وہ رک دلجی دلجی اہلٹپس آای" رپ اونےش وس ریہ یھت اس ےن ومابل اکنال 

ںیھت اس ےن ابرہ چنیب رپ ھ رک اس وت اکی  ربم ےساکیف سم اکزل آیئ وہیئ 

، ربم رپ اکل المیئ   

 ھچک دری دعب یہ اکل یسک ےن کپ رک یل

؟؟االسلم مکیلع وکن  

 ایھب!!! زم ےن ےب رقاری ےس اہک

،ڑگای__زرم؟؟؟ یلع اکی دم چنیب رپ ےس ڑھکا وہ ایگ  

 ایھب ںیم آپ ی زم!!! زم ی آواز رادھ یئگ یھت

 

اتبؤ ںیم ایھب آات وہں" ہی  ربم سک اک ےہ؟؟ مت کیھٹ ڑگای اہکں وہ مت؟؟ ا ےھ 

 وہ ھک؟؟یلع اہیں ےس واہں ےنلہٹ اگل

ایھب آپ اتبؤ آپ اہکں وہ؟؟ ںیم ویہ آیت وہں اور ںیم کیھٹ وہں" زم    

  ے ےنہک رپ یلع ےن دلجی ےس اہلٹپس اک اتبای

 "اہلٹیپس ہکنں ایھب آپ کیھٹ وہ؟؟ زم وک رکف وہیئ
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سب آپ دلجی آاجؤ !!! یلع اک سب ںیہن لچ راہ  ںیم کیھٹ وہں دنچا

 اھت وفن ںیم ےس زرم وک ابرہ اکنل ےل

 

 ی ایھب ںیم سب آریہ وہں!!! زم ےن وبل رک وفن راھک رھپ اےنپ آوسنں  اف 

 ےیک

اہلٹپس ولچ!!! ور ولگ رہش ںیم دالخ وہےکچ ےھت اہلٹپس رہش  ے 

 رشوع ںیم یہ اھت

 

ےئگ" زم اےس ویہ وھچڑ رک اادر ی رطف اھبیگ"  ھچک دری ںیم ور ولگ اہلٹپس چنہپ

 زدی ڈراویئر وک ےسیپ دےنی اگل

 

 یلع ابر ابر دروازے ی رطف دھکی راہ اھت بج واہں ےس زم اھبیتگ وہیئ اادر آیئ

ڑگای!!!یلع اس ی رطف ڑباھ زم اس  ے ےنیس ےس گل یئگ___ رھپ وج  

 ھا انل لکشم وہ ایگ

مٹ
س

 ور رویئ یلع وک 
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 ےہ!!یلع ےن اس اک رہچر اےنپ اہوھتں ںیم ایل رھپ اےس ریمی ڑگای کیھٹ

،واسپ ےنیس ےس اگلای__ ور نیقی رک راہ اھت  ے ہی ھب ےہ وخاب ںیہن  

 

ایھب ںیم کیھٹ وہں!!! ایھب آپ وک اتپ ور ولگ ا ےھ وچرپ ےس ےل اج 

 رےہ____ اور ور رگ ایگ رپ ںیم چب یئگ___ اکی وف ی ا ےھ اہیں الای ےہ

ل ااھچ ااھچ 
ب لک
بس آرام ےس اتبھک ایھب ریمے  ےی  ہو تہب ڑبی وخیش ےہ ہک مت 

 کیھٹ وہ!!! یلع ےن اس  ے ےنےھت رپ ایپر ایک

 

مت اہیں ےسیک؟؟ زدی اادر ی رطف ڑبےنھ اگل وت ضیفتسم ی آواز رپ راک، رھپ اس ےس 

  "ےلگ الم

؟؟سب اکی اکم ےس آای وہں وت اہیں ےسیک   

ضیفتسم  ے  -، اادر لچ رھپ ابت رکےت ںیہاونےش اھبیھب ےہ اہلٹپس ںیم

 ےنہک رپ ور اہں ںیم رس الہ رک اس  ے اسھت اادر ی رطف ڑباھ
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ضیفتسم دھکی ڑگای لم یئگ!!! یلع ی یمن ںیم وھگیل وہیئ وخیش ےس رھب وپر آواز رپ 

 اہجں ضیفتسم وک وخیش وہیئ ویہ زدی  ے ریپ زنیم ےن ڑکج  ےی

ےن اےس اےنپ اسھت اگلای رھپ اس  ے آوسنں  ڑگای!!! مت کیھٹ وہ؟؟ ضیفتسم

، اف ےیک  

زم رکسما رک یھبک ضیفتسم وک دےھکی یھبک یلع وک دوونں ےن اےس دنکوھں ےس وبظم ی ےس 

 اھتےن وہا اھت

 

  زدی وک اگل ور  ہو رگ اجےئ اگ

یلع ی وسال اسل ی نہب ےس اس ےن اکنح ایک اھت اب ان ی دویتس اک ایک 

؟؟وہاگ  

ور وج زم وک اید کت ںیہن___ زدی اب کت ویہ ڑھکا ریحت اور ےب اکنح یھب 

 ینیقی ےس ہی رظنم دھکی راہ اھت

 

*************** 
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وخد اک سکع آےنیئ ںیم دھکی رک ور وخد یہ ربھگا یئگ یھت ھچک دری ےلہپ یہ اپرل وایل اےس __

  __ایتر رک  ے یئگ یھت

اپرل  -زہشادی گل ریہ یھت ڈپی رہمون رلک  ے ےگنہل ںیم ور یسک اہجں ی 

  ... ے کیم اپ ےن اس  ے نسح وک اچر اچاد اگل دےی ےھت

بس امہرا ااظتنر رک رےہ ںیہ" ضیفتسم ےن دروازے  ے اادر اھجےتکن وہےئ اہک 

 ....بج اس ی رظن اینپ رپی رپ یئگ ور ےب اایتخر اس اس ی رطف ڑباھ

 ..... یئگضیفتسم وک اےنپ اسےنم دھکی رک اس ی رظنںی اور کھج

اب ںیم ںیہمت ےچین ےسیک ےل رک اجؤں اگ؟؟؟ضیفتسم ےن اس  ے اسےنم 

ل رسسی رہچے رک اسھت اہک
ب لک
 "ری رک 

 "ہکنں!!! ایک وہا؟؟ زوای ےن ربھگاےت وہےئ اےس داھکی

ور اس  ےی__ ے ریمی اینت نیسح ویبی رپ یسک ی رظن ڑپے__ ہی ںیم 

ں اک ایپر  ےی ور اےس دھکی راہ اھتربداتش ںیہن رک اتکس آوھکنں ںیم داین اہج  
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 ....زوای اک رہچر رشم ےس رسخ وہےن اگل

مہ اینپ یئن زادیگ ی رشواعت رک رےہ ںیہ___ضیفتسم ےن اس  ے اہوھتں وک اےنپ 

 ...اہھت ںیم اھتےن

مت ریما اسھت دو یگ ھک؟؟؟ ور آوھکنں ںیم ادیم  ےی اس ی رطف دھکی راہ 

 __اھت

ھک؟؟ ںیم ودعر رکات وہں یھبک ںیہمت اہنت ںیہن وھچڑو اتبؤ ریما اسھت دو یگ 

 ___اگ___اہں ارگ ومت آیئگ وت

 "زوای ےن اکی دم اانپ اہھت اس  ے وہوٹنں رپ راھک

 __ضیفتسم  ے رہچے رپ وخوصبرت رکسماٹہ آیئ

زوای ےن اینپ ےب اایتخری ںیم ضیفتسم وک رگنی لنگس دے دای اھت___اس ےن 

۔۔۔ایک اس اک وپرا مسج اپکپک راہ اھتدلجی ےس اانپ اہھت ےچین   

 ___ضیفتسم ےن ایپر ےس اےس اےنپ اصحر ںیم ایل

 "اکی آریم آرسف ی ویبی وہ ںیہمت وت تہب وبظمط وہھک اچےیہ

 ....ضیفتسم ےن رکسماےت وہےئ اس  ے ےنےھت رپ اےنپ بل رےھک
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!!! ابرہ آ راہ ےہ ای ںیم ےن ےھجت اھبیھب وک الےن اجیھب اھت اور وت وخد یہ اادر ھ ایگ!

 مہ اادر آ اجںیئ" زدی ی آواز رپ ضیفتسم ےن دروازے وک وھگرا وج دنب اھت

 

ے وہےئ ضیفتسم اک ابزو ڑک -ںیلچ؟؟ ضیفتسم ےن اانپ اہھت آےگ ایک

ی

 ھکت
چ
 ھ
ج

زوای ےن 

 لپک ی رطح دوونں اکی اسھت ابرہ آےئ

 

ےکپ ی
ف
 ایل" اکی رپ

 

ان دوونں رپ یھت وج اکی اسھت تہب ےس ولوگں ی اتسشئ ےس رھبوپر رظنںی 

 گل رےہ ےھت

 

ےکپ ی
ف
ل رپ
ب لک
دوونں اکی اسھت اجیٹس رپ ھ ےئگ زدی  -ےتلچ وہےئ 

دلجی ےس آرک دورسی رطف ھ ایگ ےسیج بک ےس ان دوونں  ے ابرہ 

 آےن اک یہ وٹی رک راہ اھت

 

زرا افہلص رھک رک ھ ورہن!!! ضیفتسم ےن اےس آںیھکن داھکےت وہےئ 

داتن امج رک اہکداتن رہ  " 
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 زدی دلجی ےس زوای ےس وھتڑا دور وہ رک اھٹیب اےس اس رلٹہ ےس ےنر ںیہن اھکین یھت

 "زوای ےن رکسماےت وہےئ اانپ رس ےچین اکھج ایل

 

اامسل زیلپ!!!! زنی ےن رکسماےت وہےئ اس ےحمل وک اےنپ رمیکے ںیم دیق 

 ایک

 

زنی اکی رطف  اسڈیئ ںیم وہ اج ںیمہ یھب آےن دے" یلع ی آواز رپ

۔وہا  

اونےش اور یلع آرک دورسے وس ے رپ ھ ےئگ اونےش ےن اکسےئ ولیب رلک اک اگنہل 

انہپ وہا اھت یلع وت رہ وھتڑی دری دعب اس ی رعتفی رک راہ اھت__ اس ی وت 

رظنںی یہ ںیہن اھٹ ریہ یھت یلع ےن واٹئ وسٹ رپ اکسےئ رلک ی واس وکٹ 

 __ینہپ وہیئ یھت
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 رمیکے اک رخ ان ی رطف ایک!!! اکی ٹنم اکی زنی ےن اےنپ

 ھا یتل وہیئ زم اھبیتگ وہیئ آیئ اور اونےش  ے اپس کٹ 

مٹ
س

ٹنم!!!! اینپ رفای 

 ...یئگ

اہں اب انبؤ وصتری!!!زم ےن رکسماےت وہےئ اہک" واٹئ رفای ںیم ور 

 __اس دقر نیسح گل ریہ یھت  ے زدی ےب وخد اس وہ رک اےس داتھکی ایگ

 

ی وصتری ےل رک رمیکے ںیم داھکی ہک یسیک آیئ ےہزنی ےن بس  !!! 

اونےش اور زوای اک رس اکھج وہا اھت ،ضیفتسم اور یلع اسےنم دھکی رک رکسما رےہ ےھت، زم 

  ے رہچے رپ  یری رکسماٹہ یھت اور زدی ی رظنںی زم رپ یھت

 

 __اوےئ  ن!! زنی ےن اےس آواز دی" ور رس الہ رک اس ی رطف ڑباھ

 وت کیھٹ ہکنں ےنر 

ی

ےپ عت
طت 
اھکےن واےل اکم رک راہ ےہ اھبیئ ریمے___ریتی 

 --ےہ؟؟ زنی ےن رکف دنمی ےس اس  ے ےنےھت وک وھچا
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ل کیھٹ وہں__ زدی ےن اکی رظن اجیٹس ی رطف 
ب لک
ا ےھ ایک وہاگ"ںیم 

 __دےنھکی  ے دعب زنی وک داھکی

وغر ےس زدی ےن  -ہی دھکی!!! زنی ےن رمیکے ںیم ےس ور وصتری اس وک داھکییئ

 "وصتری وک داھکی رھپ اانپ رس اجھکای

 

ایک ریتا دےنغ رخاب وہ ایگ ےہ؟؟ ور سک ی نہب ےہ ایک ےھجت ںیہن اتپ؟؟ 

 ...زنی ےن رمیکا ےچین رک  ے اےس وھگرا

ںیم ایک رکوں رظنںی وخد اب وخد اھٹ اجیت ںیہ زدی ےن واسپ اجیٹس ی رطف  

 __دےتھکی وہےئ ابمل اسسن ایل

 

ریمے اسھت لچ!!زنی ےن اس اک اہھت ڑک رک اچنیھکلچ ایھب وت  " 

 "اہکں رپ ولچں؟؟ زدی ےن اانپ اہھت وھچڑوا رک اےس داھکی

ڈارٹک  ے اپس اور اہکں!! وت ا ےھ کیھٹ ںیہن گل راہ وخد وت ےٹپ اگ یہ اسھت 

 "ںیم ا ےھ یھب وٹپاےئ اگ زنی ےن داتن ےتسیپ وہےئ اہک
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ووں ی رطح واسپ زم وک دےتھکی وہےئ اہکوکیئ انگر ںیہن رک راہ !!! زدی ےن 

 

ےت
ھی
ڈ  

زنی ےن لج رک وبال اس اک  -اہں اہں تہب وثاب اک اکم رک راہ ےہ یسک ی نہب وک دھکی رک

 "سب ںیہن لچ راہ اھت اس ڈٹیھ  ے اسرے داتن وتڑ دے

 

ویبی ےہ ریمی قح راتھک وہں ںیم!!! زدی  ے اافلوظں رپ زنی ریحت زدا ےس اےس 

 دےنھکی اگل

__ایک اہک؟؟ زنی ےن اس اک دنکاھ ڑک رک اس اک رخ اینپ رطف ایک

 "ایک

 __ویہ وج وت ےن انس!!! زدی ےن رکسماےت وہےئ اہک

 

ںیم ےھجت اجاتن یہ ںیہن وہں__اھبیئ وکن ےہ وت__زنی ےن ااجنونں ی رطح 

 اےس داھکی اور دورسی رطف اھبےنگ اگل
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 __ایک وہا ےھجت؟؟ زدی ےن اس وک وھگرا 

وکن ںیہ آپ اور ریما راہتس وھچڑںی__ زنی ےن اےس اسڈیئ ںیم داکھ دای اھبیئ 

 اور وخد آےگ ڑبھ ایگ

 

 ارے زنی  ن وت یہس!!! زدی ی آواز اک یھب اس رپ وکیئ ارث ںیہن ڑپا

ایک وہا؟؟ زم ےن اس ی رطف داھکی ور بک اس  ے اپس آرک ڑھکی 

 __وہیئ اےس اتپ یھب ھک الچ

 

ؤں؟؟ زم ےن اینپ آںیھکن وھچیٹ رک  ے اےس ںیہمت اکی زمے ی ابت اتب

 داھکی

 __ولچ اتب یہ دیتی وہں

 وٹ ڈے از ےنےئ ربھت ڈے!!!! زم ےن وخش وہےت وہےئ
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اوو واو تہب تہب ابمری وہ اسرگلر__زدی ےن رکسماےت وہےئ اےس وش 

 ---ایک

؟؟رھپ اپریٹ بک دے ریہ وہ  

 ںیہ اےس یہ اپریٹ ھجمس ول زم اینت ڑبی وج دوعت الھک ریہ وہں ھک ور دوونں ریمے ایھب

 __ ے رہچے رپ اےنپ دوونں اھبویئں  ے  ےی رغور اھت

 

 "ااھچ ینعی اب مت دنپرر اسل ی وہیئگ؟؟زدی ےن اےس ڑیھچا

رظن ںیہن آات ںیم ڑبی وہ یئگ وہں،وپرے  -اہمتری آںیھکن ھب ںیم وھچیٹ ںیہ

ایرتسر اسل ی، زم ےن اینپ رفای وک ڑک رک وھگم رک داھکی __ 

زدی وت اس ی اس رحتک رپ اپلگ وہ ایگ وایعق اس ںیم تہب انپچب اھت رپ 

 ---ہی انپچب یہ وت زدی وک ااھچ اتگل اھت

 

 ڑگای آپ اہیں ایک رک ریہ وہ؟؟ زنی ےن زدی وک وھگرےت وہےئ زم وک ایپر ےس اہک

 "ور ںیم ان ےس ابت رک ریہ یھت زنی اھبیئ__ زم ےن وصعمتیم ےس وجاب دای
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آپ وک اشدی یلع اجیٹس رپ الب راہ ےہ"زنی  ے ےنہک رپ ور رس الہ رک اجیٹس ی ور 

 __رطف ڑبھ یئگ

  ااسنن وخد وت لگنس ےہ اور

ےل  ی
چ

 ____ھجت ےس ریمی وخیش ربداتش ںیہن وہیئ 

اھبیئ ںیم آپ وک اجاتن یہ ںیہن وہں وت آپ ی ابںیت ہکنں ونس؟؟__زنی 

 واسپ واہں ےس اھبگ ایگ

اینپ ویھٹمں وک اچنیھبزدی ےن ےصغ ںیم  " 

 

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

 

وےمیل ی رقتبی متخ وہےن  ے دعب ور ولگ اکی اسھت ےنلکن ےگل بج 

 ___ضیفتسم وک اکی وفن آای

 کیھٹ ےہ ںیم آات وہں!!! ضیفتسم ےن وبل رک وفن رھک دای
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سب اکی اکم آایگ ےہ ںیم ور رک آؤں!!! ضیفتسم ےن یلع ی رطف 

 __داھکی

 

یلع  ے ےنہک رپ ضیفتسم ےن یفن ںیم رس الہای ںیم یھب ولچں؟؟  

 

وت اھبیھب اور زم وک رھگ ےل اج، ںیم زنی وک اسھت ےل رک اج راہ وہں کیھٹ ےہ!! 

 ضیفتسم  ے ےنہک رپ یلع ےن اہں ںیم رس الہای

 

اور زدی وت_____ رکف ونٹ!! ںیم اھبیھب وک یہس الستم رھگ وھچڑ دوں 

 - یہ زدی اک وجاب احرض اھتاگ__ضیفتسم ی ابت وپری وہےن ےس ےلہپ

 

ضیفتسم زنی وک اسھت  ےی لکن ایگ___آاجںیئ اھبیھب ںیم آپ وک وھچڑ دوں!!! 

 __زدی زوای وک اےنپ اسھت  ےی اگڑی کت آای
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اھبیھب آپ وک ڈرےن ی رضورت ںیہن ابرہ ےہ وچدیکار" زدی ےن زوای وک یلست دی 

  ایگاس  ے رھگ ںیم دالخ وہےن  ے دعب زدی واہں ےس الچ

 

زدی ایھب وایسپ  ے راےتس رپ اھت بج اسنسن ڑسی ےس اجےت وہےئ اےس 

 "یلع ی اگڑی ڑھکی وہیئ رظن آیئ

 ایک وہا بس کیھٹ ےہ ھک؟؟ زدی ےن اگڑی روی رک ان ےس وپاھچ

 

ایر وت اںیہن رھگ کت وھچڑ دے اگڑی رخاب وہ یئگ ںیم اےس کیھٹ رکوا رک الات 

ں ںیم رس الہایوہں" یلع  ے ےنہک رپ زدی ےن اہ  

 

یلع ےن اس اک رکشہی ادا ایک اور دوونں وک اس  ے اسھت اگڑی ںیم رواہن 

 ---رک دای
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اھبیھب آپ وک اتپ ےہ ایس وف ی ےن ا ےھ رھگ کت اچنہپای" زم ےھچیپ ہنم ےیک 

اونےش وک اتب ریہ یھت زدی  ے رہچے رپ رکسماٹہ یھت اےسی اافتق یھب تمسق ےس 

 وہےت ںیہ

اچر وہ تمسق آپ اک اسانم اس ےس رکوا دےےسج دےنھکی ی  ..... 

 

لگنج ںیم اےس وہا اھت وےسی وہا اھت___ زم ی زابن بج کت لچ ریہ یھت بج 

 کت رھگ ںیہن آای اھت

 

ارے ہی ایک!!!رھگ ںیم اانت اادریھا ہکنں؟؟اونےش ےن رپاشیین ےس رھگ 

ڈواب وہا وک داھکی"بس  ے رھگ ںیم الٹئ یھت رپ ان اک رھگ اادریھے ںیم 

 __اھت

 

 "ںیم داتھکی وہں__زدی یھب اگڑی ےس ابرہ آای
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نیم وسچئ اہکں ےہ؟؟ اس ےن زم ےس وپاھچ__ور اادر ےہ ںیم داھکییت 

وہں__اھبیھب آپ اج رک آرام رکو آپ اک اگنہل تہب اھبری ےہ الٹئ 

آاجےئ یگ زم  ے ےنہک رپ اونےش ےن اابثت ںیم رس الہای__ اےنپ ومابل ی اٹرچ 

ور روم ی رطف ڑبھ یئگ ےی   

 

آ اجؤ ںیم داھکیؤ اہکں ےہ نیم وسچئ" زم ےن اےس اسھت ےنلچ اک ااشرر 

 __ایک اور وخد اٹرچ ڑک یل

زدی ےن وسچئ اون ایک الٹئ آیئگ -رھگ  ے ےھچیپ اگرڈن ی اسڈئ رپ نیم وسچئ اھت __ 

ہی ےچین وہ ایگ اھت اشدی اس  ےی الٹئ دنب یھت زدی ےن ےھچیپ ڑمےت وہےئ 

 اہک__زم تہب وغر ےس اےس دھکی ریہ یھت

 

 __ایک وہا؟؟ زدی ےن ھک یھجمس ےس اےس داھکی

 ___ھچک ںیہن__زرم ےن یفن ںیم رس الہای
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وےسی آج مت تہب ایپری گل ریہ یھت!!! زدی ےن اس وک اینپ رظنوں ںیم رھب 

 __رک اہک

اےٹ آےت ںیہ زم ےن النئ ےنرےن ی  راےئ یھب ںیہن رکھک ھجم رپ__ اتب ریہ وہں ___ا ےھ رک

 اےس وھگرےت وہےئ اہک

 

 __اہاہاہ زدی ےن ہہقہق اگلےت وہےئ اس وھچیٹ ڑچلی وک داھکی

ایک ںیہمت اید ںیہن ھچک یھب؟؟ زدی ےن اکی دم رمک ےس ڑک رک اےس اےنپ اپس 

 ___ایک

 ایک__ایک اید؟؟ زم ی زابن ڑلڑھکاےن یگل اس ےن وخد وک وھچڑواھک اچاہ رپ زدی وت یسک اور

 یہ داین ںیم اھت

 

 ____لگنج ںیم__ور ولگ ںیہمت ےل ےئگ ےھت___رھپ مت

 ایک ںیہمت ھچک یھب اید ںیہن__ زم ےچین رظنںی اکھج رک اہیں واہں دےنھکی یگل

 



715 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

زدی ےن اینپ ڑک اور یھب وبظمط ی__ںیم اجاتن وہں__ںیہمت بس اید 

ےہ___رھپ ہی وھبےنل اک ھککٹ ہکنں؟؟؟ زدی ےن اس  ے رہچے  ے 

 __رقبی اانپ رہچر ایک

 

وھچ__وھچڑو___ ا ےھ ںیہن اید ان ولوگں ےن ہکنں اکنح رکواای،__ زم ےن اےنپ آپ وک 

 وھچڑاےن ی رھبوپر وکشش رکےت وہےئ اہک

 

زدی  ے رہچے رپ رکسماٹہ آیئ__ںیم ےن ہی وت اہک یہ ںیہن  ے ان ولوگں 

 ےن اکنح رکواای؟؟ زدی ےن اکی آیئ ربو ااھٹ رک اےس داھکی

 

ا ےھ ھچک یھب ںیہن اتپ__ ا ےھ وھچڑو__ زم ی آوھکنں ںیم اپین امج وہ ایگ___زدی وک 

ل اےھچ ںیہن ےگل__اس ےن اینپ ڑک ڈیلیھ یہ ی یھت 
ب لک
اس ی آوھکنں ںیم آوسنں 

 ___ ے اکی دم زم وک یسک ےن ےھچیپ اچنیھک
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 __یلع!!!! زدی اےس اسےنم دھکی رک ریحان رر ایگ

اکم اس  ے ہنم رپ ےنرا___ریمی ابت وت  ن  یلع ےن اکی رھک رک

یلع__زدی اےس اتبھک اچاتہ اھت بس' رپ یلع  ریغ ےنس اکی  ے دعب 

 اکی اکم اےس ےنرات اج راہ اھت

 

ںیم ےن ھجت رپ نیقی رک  ے ان دوونں وک ریتے اسھت اجیھب اھت یلع ی آںیھکن 

 ___وہل رگن وہ ریہ یھت

 

ریمی ابت وت  ن ےل__ زدی ےن ےصغ ںیم ےن ھچک طلغ ںیہن ایک اکی ابر 

 __ےس اس  ے دوونں اہھت ڑکے

ویبی ےہ ریمی اکنح وہا ےہ امہرا___زدی ےن اکی ےکٹھج ےس اس  ے اہھت 

 ...وھچڑے
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اکنح؟؟ یلع ےن اےنپ دقم ےھچیپ  ےی___اس ی رظن زم رپ یئگ وج ےچین ہنم ےیک 

اک ھککٹ ایک  آوسنں اہب ریہ یھت___ ایس دن ی وہج ےس اس ےن بس وھبےنل

 __اھت ور ںیہن اچیتہ یھت ایھب  ے اسےنم ور رشدنمر وہ

 

دھکی یلع اکی ابر ریمی وپری ابت  ن ےل زدی ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت 

 __راھک

ایک ونس؟؟؟ ےھجت اتپ ںیہن ہک ور وھچیٹ ےہ ایھب___اور وت___ وت دھجمسار ےہ 

ےتھکی وہےئ اہکھک___اہکں یئگ ریتی دھجمساری؟؟ یلع ےن ےصغ ےس اےس د " 

 

ںیم ےن اجن رک  ے ھچک ںیہن ایک لگنج ںیم ور ولگ ےنر دےتی اس وک 

 ___زدی ےن زنیم وک وھگرےت وہےئ اہک

 ___رھپ ور رشوع ےس آرخ کت یلع وک بس اتبات ایگ

 

 "یلع ےن ےھچیپ ڑم رک زم وک اےنپ ےلگ اگلای
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__ یلع ےن ایپر وسری ایھب!!! ور ڈر یئگ یھت  ے ایھب اس ےس ھکراہ وہ اجںیئ ےگ

 ےس اس اک رس اکپھت

 ....وسری ںیہن وبول ڑگای آپ ی یطلغ ںیہن ےہ

 

 __آپ اادر اجو!!! زم ےن اکی رظن زدی وک داھکی اور اادر ی رطف ڑبھ یئگ

 

مت ےن ریمی نہب ی اجن اچبیئ اس  ے  ےی تہب تہب 

رکشہی__رپ___یلع ےن وبل رک اس ی رطف داھکی زدی وپرے دایھن 

ی ابت  ن راہ اھتےس اس   

 

رپ اب اس بس وک وھبل اج اکی انڈیسکٹنی ھجمس رک___ریمی ڑگای ی 

اشدی ویہ وہیگ اہجں ور اچےہ یگ___بج ور سیب اسل ی وہیگ اس  ے 

 ...دعب
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 "اکنح وکیئ  ںوں اک ۔لیھ ںیہن!!! زدی ےن ےصغ ےس اےس دےتھکی وہےئ اہک

ھچک یھب ےنہک ےس ابز راھکاب مت اج ےتکس وہ!!یلع ےن اہھت ااھٹ رک اےس  " 

 

 ....زدی اےس وھگرات وہا رھگ ےس ابرہ لکن ایگ

اےسی ےسیک وھبل اجؤں __ریمی ویبی ےہ___اور ریمی یہ رےہ یگ___زدی ےن  

 وسےتچ وہےئ اگڑی ااٹسرٹ ی اور لف ڈیپس  ے اسھت آےگ ڑبھ ایگ

 

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

 

اور وسیتچ اس ےس ےلہپ اس  ے زوای اےنپ رمکے ںیم آرک یھٹیب ایھب ور ھچک 

 ...الوچن وک دروازر اجب
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 ھا یتل وہیئ دروازے کت آیئ__وچدیکار ابرہ 

مٹ
س

ہی اینت دلجی آےئگ؟؟ زوای اانپ اگنہل 

اھٹیب اھت ور اےسی یہ یسک وک اادر آےن ںیہن دے اگ زوای ےن ہی وسےتچ یہ دروازا وھکال رپ 

وہےئاسےنم وموجد ک ص وک دھکی رک اس  ے دقم ےھچیپ  __ 

 

زوای!!! ارلس آےگ ڑبھ رک اس  ے ےلگ ےنگل اگل بج زوای ےن اہھت  ے ااشرے ےس 

 __اےس رواک

ریمی اشدی وہ یکچ ےہ!! زوای ےن دورسی رطف ہنم رک  ے تہب طبض 

 "ےس اہک

 

ںیم اجاتن وہں!!! ںیم اہیں مت ےس اعمیف ےنےنگن آای وہں___زیلپ ا ےھ 

 "اعمف رک دو
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اھکی وج وپری رطح وٹاٹ وہا گل راہ اھت ابل بس زوای ےن اکی رظن اےس د

ے ےکلہ ےھت اےسی اتگل اھت ور ےب 
ھ
 

چ
ٹے

ل

ن

رھکبے وہےئ ےھت داھری ڑبیھ وہیئ یھت آوھکنں  ے 

 __وکسین ی زادیگ زگار راہ وہ

 

ںیم ےن اانپ اعمہلم اہّٰلل رپ وھچڑ دای اھت اس  ےی اب ھجم ےس اعمیف ےنےنگن ہکنں 

اس ےس ابت رک ریہ یھت" ہی اشدی ضیفتسم  ے  آےئ وہ؟؟ آج زوای  ریغ ڈرے

 __ایپر اور وتہج اک ارث اھت وج اس ںیم اانت وکڈیفنسنی دیپا وہ ایگ اھت

 

اہّٰلل ےن تہب ااھچ ااصنف ایک ےہ___اہمترے اسھت بس رکےن وایل 

 اشی اب اہّٰلل وک اانپ اسحب دے ریہ ےہ اور ایم یھب بک اک اس داین وک وھچڑ رک 

 ںیم اچب وہں  س ی زادیگ ےس وکسن رتصخ وہ ایگ یلچ یئگ___اکی

 ےہ___زیلپ ا ےھ اعمف رکدو زوای

 

ا ےھ بس ولعمم وہ ایگ ےہ مت اپی دانم وہ ____ںیم یہ ااداھ اھت وج اچسیئ 

 ںیہن دھکی اکس___ارلس ی آوھکنں ںیم اداتم  ے آوسنں ےھت
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ف ایک___اب زوای ےن اینپ آوھکنں وک زور ےس اچنیھب___ںیم ےن ںیہمت اعم

مت اہیں ےس اج ےتکس وہ اس ےن اینپ آںیھکن وھکل رک اہرہ ی رطف ااشرر 

 ....ایک

 

ایک مہ رھپ ےس اینپ زادیگ____وسانچ یھب تم ںیم ان  ے اسھت تہب 

وخش وہں اور مت یھب اینپ زادیگ ںیم آےگ ڑبھ اجؤ__ زوای ہہک  ے ڑمےن یگل 

 ےلہپ اےس ارلس ےن بج اس اک ریپ ےگنہل ںیم ااھٹ__ور رگیت اس ےس

 ....ڑکا

 

زوای دلجی ےس اھٹ  ے اس ےس دور وہیئ___بج اس ی رظن الؤچن  ے دروازے 

رپ یئگ اہجں ضیفتسم آریم ںوافینرم ںیم وخوخنار رظنوں ےس ارلس وک دھکی راہ 

 ...اھت
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ارلس وت اےس آریم ںوافینرم ںیم دھکی رک یہ ریحان اھت___ایک ھچک ںیہن اہک 

اس دنبے وک___رپ اس ےن یھبک اےنپ دہعے اک روب اھت ارلس ےن 

 ..ںیہن اھجڑا اھت

 

ااسی ھچک ںیہن ےہ آپ طلغ ںیہن انھجمس___ارلس اینپ ابت وپری رکات اس 

 __ےس ےلہپ ضیفتسم ےن اہھت ااھٹ رک اےس ھچک یھب ےنہک ےس رواک

 

ور ےبمل ےبمل ڈگ رھبات زوای  ے اپس آای__وج رس ےس ریپ کت اکپن ریہ 

یھب ضیفتسم اےس رکھٹا دے اگ___ ایھب ور اےس اہیں ےس اکنل دے اگ ___ ایھب یھت__ا

 __ور اےس دب رکدار ےہک اگ

 

ضیفتسم ےن ایپر ےس اےس اےنپ اصحر ںیم ایل___ا ےھ اینپ ویبی رپ وخد ےس زایدر  

 ...رھبوہس ےہ___زوای وک وبظم ی ےس اھتےم ور ارلس وک داتھکی وہا ہہک راہ اھت
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 ےیک اےس دےنھکی یگل___اےس ضیفتسم ےس ہی ادیم ںیہن یھت__ہک ور زوای اورپ ہنم

 ...اس رپ اانت نیقی رکے اگ

 

ںیم اتلچ وہں!! ضیفتسم اک زوای رپ نیقی دھکی رک اکی ابر رھپ اےس اتھچپوا وہا ہک اس 

ےن اینپ ویبی رپ نیقی ہکنں ںیہن ایک اھت__ارلس ےچین ہنم ےیک واہں ےس ابرہ لکن 

 ایگ

 

 ے ےنیس ےس گل رک روےن یگل___ضیفتسم ےن اےس اینپ ابوہنں ںیم زوای اس 

 ___دیق ایک

 

آپ تہب اےھچ ںیہ___تہب زایدر___ںیم تہب وخش بیصن وہں  ے 

اہّٰلل ےن آپ اسیج الفئ اپرنٹ ریمے  ےی انچ__اس  ے ےنیس ںیم 

ہنم اپھچےئ ور ااہظر رک ریہ یھت ضیفتسم ےن آج وپری رطح ےس اےس اانپ انب 

 .......ایل اھت



725 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

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

 

ایک وہا؟؟ آپ تہب رپاشین گل رےہ ںیہ___ اونےش ےن اس  ے اپس 

 "ےتھٹیب وہےئ اہک

 "بج ےس یلع اادر آای اھت ڈیب رپ ھ رک زنیم وک یہ وھگرے اج راہ اھت

 

یلع ےن ےب اترث رہچے  ے اسھت اےس داھکی رھپ ابمل اسسن ےل رک 

 "بس اتبےن اگل

ن وہےن وایل ایک ابت ےہ__زدی اھبیئ اےھچ ںیہ تہب، امہری اس ںیم رپاشی

زرم وخش رےہ یگ،اونےش ےن ایپر ےس اےس اھجمسای___یلع  ے ایپر اور 

تبحم اک ےہ ہج اھت  س ی وہج ےس ور اب رہ ابت اس ےس آرام ےس رک 

 ...یتیل یھت
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ںیم ےن یھبک ںیہن وساچ اھت__ ے زرم  ے  ےی وکیئ آریم آرسف ونچں 

ا ےھ اس کلم ےس تہب تبحم ےہ، اہشدت وت رہ وسرجل اک وخاب اگ___

ےہ__رپ زرم  ے  ےی ااسی وسےتچ وتق یھب ڈر اتگل ےہ__یلع  ے رہچے رپ 

 رپاشیین یھت

 

آپ وک ایک زرم یہک ےس یھب زمکور یتگل ےہ؟؟ اونےش ےن اس اک اہھت ڑک رک ایکس 

 __آوھکنں ںیم داھکی

الہاییلع ےن اےس دھکی رک یفن ںیم رس  - 

 

ور وت ھجم ےس یھب زایدر اہبدر ےہ ارگ -رھپ آپ اس  ے  ےی ااسی ہکنں وسچ رےہ ںیہ

ںیم اکی آریم آرسف ی ویبی نب رک تمہ ےس اکم ےل  یتک وہں وت ور ہکنں ںیہن، 

 "ور وت آریم آرسف ی نہب ےہ"اونےش ےن رکسماےت وہےئ اےس اقل رکھک اچاہ

وہں اہجں زرم اچےہ واہں اس ی ور وت کیھٹ ےہ ایر___رپ ںیم اچاتہ 

 -اشدی وہ



727 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 "یلع  ے رہچے رپ دھک  اف رظن آراہ اھت

 

آپ رکف ںیہن رکو وتق  ے اسھت بس کیھٹ وہ اجےئ اگ" اونےش ےن 

  __اس  ے اہھت رپ اانپ اہھت راھک

ےسیک ور اس  ے رہچے ےس رہ زیچ اک  -یلع ےن تبحم ےس اینپ ویبی وک داھکی

 _اادازار اگل ریہ یھت

 

وےسی آج امہرا وہمیل اھت، ںیم ہی نک ابوتں ںیم گل ایگ" دوھکی ںیم 

اہمترے  ےی ایک الای وہں،یلع ےن بیج ےس اکی ڈیب اکنیل  س ںیم اکی 

 "وخوصبرت رگن یھت

 

  -اونےش اک اہھت ڑک رک اس ےن ایپر ےس ور رگن اےس انہپیئ

الکن تہب وخوصبرت ےہ"رگن وک دےتھکی یہ اونےش ی ہنم ےس ےب اایتخر __ 

 اہں رپ مت ےس زایدر ںیہن!!! یلع ےن اہھت ڑک رک اےس اےنپ اپس رک  ے ےنیس ےس اگلای
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 .....اونےش ےن رکسماےت وہےئ آںیھکن دنب رک ںیل

 

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

 

حبص وسریے ضیفتسم ی آھکن وھکل یئگ، اس ی رپی  یری دنین ںیم یھت اس 

،ےس اکنال اور ایتر وہےن الچ ایگےن آرام ےس اانپ اہھت زوای  ے رس  ے ےچین   

 

لک اکی دتشہ رگد آریم  ے اہھت اگل اھت اس  ےی ضیفتسم وک وےمیل ےس واہں اجھک 

،ڑپا  

آریم ےن اےس تہب ےنرا اھت یکسج وہج ےس ور ےب وہش اھت،اس 

، ےیضیفتسم اس ےس ایبن ںیہن ےل اکس  
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وےسی یھب ضیفتسم اس وتق ٹہ ٹسل رپ اھت اس  ےی رجلن رس ےس 

 لکشم ےس اےس ااجزت  یل یھت  ے ور اس دتشہ رگد اک ایبن ےل ےکس ور تہب

،اکی وادح آدیم اھت اشنہشر کت ےنچنہپ اک  

اب ضیفتسم وک اس ےس اسرا ایبن انیل اھت اس  ےی ور حبص وسرج  ے 

 ...ولطع وہےن  ے اسھت یہ رھگ ےس لکن ایگ

 

 ںیم آرک اھٹیب روڈ رپ آریم ںوافینرم ںیم آوھکنں رپ  ن الگزس اگلےئ ور اینپ پیج

 ...اگڑایں ھک وہےن  ے ربارب یھت

لک وچدیکار یھب اتپ ںیہن اہکں الچ ایگ اھت  س ی وہج ےس ارلس وک اادر 

 -اجےن اک ومعق الم

۔۔ارلس  ے اجےن  ے دعب ضیفتسم ےن وچدیکار ی یہس ےس الکس یل یھت  

 

اادر آای، اتال وھکل رک ور رادہاری ںیم اتلچ وہا دیساھ -اکی ےکٹھج ےس پیج ری

اس ےن رمکے ںیم دقم راھک__وپرے رمکے ںیم اکی یہ بلب 
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اھت وج رکیس رپ دنبےھ ک ص  ے رس رپ کٹل راہ اھت،ور ےبمل ےبمل ڈگ رھبات 

اس کت اچنہپ اور اس  ے اسےنم رکیس رپ اٹگن رپ اٹگن رھک رک ھ 

رپ اکی اپین اک ایگ،ان دوونں  ے چیب ںیم اکی ڑکلی ی لبیٹ وموجد یھت  س 

 "گج اور الگس راھک وہا اھت

 

مت ینتک یھب وکشش رک ول ںیم ھچک ںیہن اتبؤں اگ__ور ک ص وج رس ےس ریپ کت 

 -زیمخ اھت ضیفتسم وک اکی رظن دھکی رک وبےنل اگل

ںیم ےن بک اہک ںیم اہیں ھجت ےس ھچک وپےنھچ آای وہں؟؟ ضیفتسم ےن اکی 

ھت اہکآیئ ربو ااھٹ رک ےب اترث رہچے  ے اس " 

 

رھپ ایک ا ےھ دےنھکی آای ےہ" ںیم زادر وہں ای رم ایگ؟؟ اس ک ص ےن ضیفتسم 

ی رطف دےتھکی وہےئ آرام ےس اہک, ارگ اس  ے اہھت زریجن ےس دنبےھ ںیہن 

وہےت وت ور بک اک وخد وک ےنر اکچ وہات  ہو وت ور ولگ رکےت ےھت اےنپ ووجد وک متخ رکےن  ے 

ن ےل ےتیل ےھت اور ارگ ڑکے اجےت وت وخد وک متخ رک اسھت یئک وصعمومں ی یھب اج

 دےتی ےھت ان  ے زندکی ہی اہشدت یھت اور ےہ
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___ ارگ ور اب کت زادر اھت وت اس ی سب اکی یہ وہج یھت ہک آریم اےس زادر 

 -رانھک اچیتہ یھت

 

ںیہمت ایک اتگل ےہ اہمترا ےنکل تہب اشرط ےہ ہکلب ںیم ےن اس 

ں بس انگر وخد وبقل رک ول اس آدیم ےن ضیفتسم  ے اسویھتں_____اہں اہ

ی ابت اکٹ رک رمیکے ی رطف ااشرر ایک، اس  ے رہچے رپ 

 زنطہی رکسماٹہ یھت

رھپ رکیس  -ضیفتسم ےن اس رمکے ںیم ےگل رمیکے ی رطف داھکی

ےس اس ی زریجن وھکیل  س ےس اس  ے اہھت اور ریپ آزاد وہےئگ رھپ ور اےس 

ایےتٹیسھگ وہےئ ابرہ ال - 

 

رس آپ اےس اہکں ےل رک اج رےہ ںیہ؟؟ رجلن رس تہب ہصغ وہں 

ےگ، اےس ابرہ ےل اجےن  ے آرڈرز ںیہن ںیہ!!! وصدیبار ےن اس  ے اسےنم آرک 

 --ااکس راہتس رواک
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وکیئ وپےھچ وت ہہک دانی نٹپیک ضیفتسم ےل رک ایگ اھت، ضیفتسم ےن وجاب دے 

 " ے اےس اکرل ےس ڑک رک اینپ پیج ںیم ڈاال

 

اہمترے ےنکل  ے اسویھتں وک ںیم ےنر اکچ وہں___ اب ا ےھ__ وت 

ںیہن____ ریتا ےنکل اچےیہ" ضیفتسم ےن اکی وریاےن ںیم پیج 

 __روی رک اےس ابرہ اکنال

 

ریمے ےنکل کت انچنہپ لکشم یہ ںیہن ھک نکمم ےہ___اشنہشر ےس رصف ور 

ے رپ یہ لم اتکس ےہ  س ےس اشنہشر انلم اچاتہ ےہ اس ک ص  ے رہچ

 اےنپ ےنکل  ے  ےی رغور اھت

 

ےھجت اتپ ےہ ںیم ےھجت اہیں -ضیفتسم ےن اس  ے ابل ڑک رک رہچر اورپ ایک

،ہکنں الای وہ ضیفتسم ےن الل آوھکنں ےس اس ی آوھکنں ںیم داھکی  
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ہکنں  ے اس اشنہشر  ے اسیھت رکلن دینج اور رکلن وہظر وک ںیم ےن ےنرا 

بک ی وتڑ اکچ وہں اب سب ا ےھ اس ےہ__ریتے ےنکل ی رمک وت ںیم 

 "اک اتپ اچےیہ ضیفتسم ےن نگ اس ی رطف ی

 

ایک ںیہمت اتگل ےہ ںیم ومت ےس ڈرات وہں؟؟؟ ںیم ان ںیم ےس وہں" 

مہ وخد رپ مب ابادےنھ ےس ںیہن ڈرےت  -ےسج ولگ دتشہ رگد  ے ھکم ےس اجےتن ںیہ

ف ںیہن اھتہی وگیل ایک زیچ ےہ،اس ک ص  ے رہچے رپ وکیئ ڈر وکیئ وخ " 

 

اہں یہس اہک مت ولگ ومت ےس ںیہن ڈرےت ہکنں  ے مت ولوگں وک ہی ومہ ےہ ہک مت 

رمےن  ے دعب تنج ںیم اجؤ ےگ___ ریمی اکی ابت اید رانھک ہی 

اہجد ںیہن وہات وصعمم ولوگں وک ےنر  ے مت ولگ ےتھجمس وہ ںیہمت تنج ےلم یگ 

 ---اوسفس___ضیفتسم ےن اوسفس ےس یفن ںیم رس الہای

 

اہمترے اسھت ارگ ھچک طلغ وہا ےہ اس اک بلطم ہی ںیہن ہک مت داین  ے رہ    

ں وک زسا دےتی رھپو__ضیفتسم ےن نگ اس  ے ےنےھت رپ ریھک،ارگ مت 

ص

ل

چ

ن

س

اکی 
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ا ےھ اےنپ ےنکل اک اتپ ںیہن اتب ےتکس وت مت ریمے یسک اکم  ے ںیہن ضیفتسم وبل 

ڑک ی آواز آیئ،اس ےن ےھچیپ ڑم رک رک  ررگی دابےن اگل بج اس  ے اکن ںیم ڑک 

ل اسےنم آ راک اھت،ضیفتسم ےن 
ب لک
داھکی اکی یلیہ اکرٹپ اس ی پیج  ے 

 واسپ اس آدیم ی رطف داھکی وج اب رکسما راہ اھت

 

ںیہمت ایک اتگل ےہ نٹپیک ضیفتسم ہک مت ا ےھ اہیں الےئ وہ؟؟ور آدیم خیچ رک وبل راہ 

، وبانل ڑپ راہ اھتاھت یلیہ اکرٹپ ی وہج ےس اےس اواچن  

 "ہکلب ںیم ںیہمت اہیں الای وہں!! واہں دوھکی

اس آدیم ےن پیج  ے ےھچیپ ی رطف ااشرر ایک اہجں اکی اور یلیہ 

اکرٹپ راک اھت،ضیفتسم ےن اس رطف نگ ی رپ اس آدیم ےن ومعق اک افدئر 

ااھٹ رک نگ نیھچ یل،دوونں یلیہ اکرٹپز ںیم ےس اکےل ابلس ںیم یئک آدیم 

،اکی اسھت ابرہ ےلکن بس  ے اہوھتں ںیم نگ یھت  
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اہھت اورپ!!اس آدیم ےن نگ ضیفتسم ی رطف رکےت وہےئ اشرطاہن 

رکسماٹہ  ے اسھت اہک،ان بس آدویمں ےن ضیفتسم وک اچروں اور ےس 

،ریھگ ایل اھت  

 

اب لک  ے وینز رپیپ ںیم ےپھچ اگ!!! نٹپیک ضیفتسم ارلامحن ےن اکی دتشہ 

،دای،نٹپیک ضیفتسم ارلامحن دغار ےہرگد وک اھباگ   

 

اہاہاہ اکی دغار اک اٹیب دغار یہ الکن"اس آدیم ےن ہہقہق اگل رک اےنپ یہ ابت  ے 

،زمے  ےی  

ضیفتسم ےن بل چنیھب رک اےس داھکی اس وتق اس ی آںیھکن وخن اکلھچ ریہ 

،یھت  

 اکرٹپ ی آدویمں ےن اےس آےگ ےنلچ اک ااشرر ایک ضیفتسم اےنپ اہھت اورپ ےیک یلیہ

رطف ڑبےنھ اگل،ھچک دری ںیم دوونں یلیہ اکرٹپز ضیفتسم اور اس دتشہ رگد 

وک ےل رک وہا ںیم اڑ ےکچ ےھت ےچین ڑسی رپ اخیل پیج ادایس ےس ضیفتسم وک 

،اجات وہا دھکی ریہ یھت  
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*************** 

 

 - اھتوھچڑو ریما اہھت دنبر!!!زم ےن اس ےس اانپ اہھت وھچڑواھک اچاہ وج ہک ھک نکمم

،زدی ےن اےس اگڑی ںیم اھٹیبای اور وخد دورسی رطف وھگم رک آرک اھٹیب  

 

زم ےن دروازا وھکےنل ی وکشش ی رپ ور الی اھت" زم ےن ےصغ ےس زدی وک داھکی وج اگڑی 

ااٹسرٹ رک  ے آےگ ڑباھ اکچ اھت' اس وتق ور اےس اس  ے اکجل ےس ااھٹ 

 ..رک الای اھت

 اھبیئ ےن یسک وک اجیھب ےہ اےس  ےنی  ے  ےی،ور وخد میم ےن اےس اہک اھت اس  ے

ریحان یھت اھبیئ ےن اینت دلجی ہکنں الب ایل ایھب اس ی یٹھچ ںیم اکی 

اٹنھگ اھت رپ بج ور ٹیگ رپ آیئ اسےنم زدی ڑھکا اھت  س اک رہچر ےب اترث 

،اھت  

،آای زم ڑم رک اجےن یگل رپ زدی اےس زربدیتس اگڑی ںیم اھٹیب رک اےنپ اسھت ےل  
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ارگ ںیہمت اتگل ےہ مت ا ےھ ڈکپین رک ول ےگ وت ہی اہمتری وھبل ےہ!!! زم ےن اس 

 ,ی رطف دےتھکی وہےئ ےصغ ےس اہک

 

ایک ریما دےنغ رخاب ےہ؟؟ وج مت یسیج دب دےنغ ڑلی وک ںیم ڈکپین رکوں 

 ,اگ؟؟ زدی ےن اےس اپتےت وہےئ اہک رپ اس ی رظنںی اسےنم ڑسی رپ یھت

 

،دےنغ اہک دنبر یہک  ے"زم ےن اس  ے ابل ڑک  ے ےچنیھک مت ےن ا ےھ دب  

 -آااار یلگنج یلب ریمے ابل وھچڑو!!! زدی ےن لکشم ےس اےنپ ابل آزاد رکوا رک اےس وھگرا

،اھبیئ دب دےنغ اور نہب اپلگ زدی ےن وبےتل وہےئ اگڑی روی  

 

اس مت ےن ریمے اھبیئ وک دب دےنغ اہک__ ںیم اہمتری اجن ےل ولں یگ__ زم 

،ی رطف یٹپھج رپ زدی ےن اس  ے دوونں اہھت اقوب رک  ےی  
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رہ وتق رمےن ےنرےن وک ایتر ریتہ وہ ایک؟؟ نپچب ےس اپلگ یھت ای ا ےھ دھکی رک 

ریمے ایپر ںیم اپلگ وہ یئگ؟؟ زدی ےن  ینع زیخی ےس اس ی آوھکنں ںیم 

،دےتھکی وہےئ اہک  

 

رایک!!!!! ںیم اکی دنبر  ے ایپر ںیم اپلگ؟؟ون وین "   

،زم وک اکی دم دصےن وہا زدی ےن اس  ے اہھت وھچڑ رک واسپ اسےنم داھکی  

 

ےچین ارتو ھچک اھکےت ںیہ اور ھ رک ابت رکےت ںیہ زدی  ے ےنہک رپ زم ےن ڑھکی ےس 

،ابرہ داھکی اہجں اکی روٹسیرٹن اھت  

 ںیم ہکنں اہمترے اسھت اہیں اھکھک اھکؤ یگ مت وہےت وکن وہ؟؟ زم وک اکی دم

،ہصغ ڑچاھ  

 

ںیم وکن وہات وہں؟؟؟ زدی ےن اےنپ اہوھتں  ے ایپےل ںیم اس اک رہچر رھبا" 

،زم ی ڑبی ڑبی آںیھکن اور ڑبی وہیئگ  
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اتبؤں؟؟ ںیم وکن اتگل وہں؟؟زدی ےن اانپ رہچر اور رقبی ایک"زم ےن 

 "اانپ اسسن کت روی ایل

 

ےس اگڑی ےس ےچین ارتی  ولچ ےچین ارتو!!! زدی ےن رکسماےت وہےئ اےس وھچڑا،زم دلجی

،اس اک اھنن اس دل زیت دڑھےنک اگل  

ور اےس  ےی روٹسیرٹنی  ے اادر آای، اکی لبیٹ ٹکیلس رک  ے اس  ے اپس 

آای زم  ے  ےی ور رکیس اکنےنل اگل بج زم اےس وھگریت وہیئ دورسی رطف ریھک رکیس 

،ٹیسھگ رک اس رپ ھ یئگ  

 

 ھ ایگ، بلطم  اف اھت زدی یفن ںیم رس الہےت وہےئ اس رکیس رپ

 "اس ڑلی اک ھچک ںیہن وہ اتکس

 

اب وبول ایک ابت رکین ےہ ریمے اپس اٹمئ ںیہن ےہ"زدی ابت رکےن  ے 

، ےی اےنپ بل وھکےنل اگل بج زم ےن اکی دم اہک  
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،مت ھچک وبےنل دو یگ وت یہ وبولں اگ" زدی ےن اےس وھگرا  

 

اےنت ےصغ ںیم ارگ رکو ےگ اہمترے اس اھبیئ ےن_____ریمے اھبیئ اک زرک 

،وت ںیم اھٹ رک یلچ اجؤں یگ" زم ےصغ ےس رکیس رپ ےس ڑھکی وہ یئگ  

ااھچ ریمی ےنں آپ  ے ایپرے اھبیئ اجن ےن"اب کیھٹ ےہ زدی ےن 

،داتن چنیھب وک اےنپ ےصغ وک رواک  

 

اہں اب دلجی وبول!! زم ےن ڑھکے ڑھکے یہ وجاب دای" زم اور اس  ے 

، رھب رک رر ایگزدی ڈنھٹی اسسن -رھکنے  

 

بج کت مت وھٹیب یگ ںیہن ںیم ابت رشوع ںیہن رکوں اگ،اور بج 

کت ںیم ابت ںیہن رکوں اگ ںیہمت اکجل واسپ ںیہن وھچڑوں اگ، اب مت وخد 

،وسچ ول" زدی ےن رکیس ےس کیٹ اگل رک زمے ےس اہک  
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اور اےس اانپ زم اےس وھگریت وہیئ واسپ رکیس رپ ھ یئگ" زدی ےن ورٹی وک ااشرر ایک 

ل اخومش لبیٹ وک وھگرے اج ریہ یھت
ب لک
،آرڈر وھکلاای بج کت زم   

،اب زدی وک ور اخومش یھب اچ ی ںیہن یگل  

اب اےسی ڑچںوں ی رطح ہنم وھپال رک ہکنں ھ یئگ زدی ےن اینپ رکسماٹہ وک 

،روےتک وہےئ اےس ڑیھچا  

 

ورہن ایھب رپاشین  دوھکی دلجی ےس ابت رکو، وج رکین ےہ، ا ےھ واسپ اجھک ےہ

،وہں ےگ" زم ےن ےنےھت رپ لب ڈاھےل اس ی رطف داھکی  

ابت ہی ےہ ہک اہمترا اھبیئ اچاتہ ےہ اہمترے اشدی واہں وہ اہجں مت 

اچیتہ وہ اور ا ےھ ااسی اتگل ےہ ہک مت ا ےھ اچیتہ وہ، وت مت اےنپ ایپرے اھبیئ وک ہی 

ابیق رر یئگ اہمترے سیب  ابت اتب دو اتہک ور اس رےتش ےس ااکنر ںیہن رکے،

اسل وہےن  ے دعب ریتصخ وت ا ےھ وکیئ دلجی ںیہن ںیم ااظتنر رک اتکس وہں" زدی 

 "ےن اس ی رطف دےتھکی وہےئ اینپ ابت لمکم ی
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وبل ایل؟؟ ای اور ھچک یھب ےہ؟؟ زم ےن لبیٹ رپ ےتکھج وہےئ اس ی آوھکنں ںیم 

،داھکی  

ری رکات اس ےس ےلہپ ورٹی لبیٹ رپ ایھب وت تہب ھچک ےہ____زدی اینپ ابت وپ

،اھکھک ےننچ اگل  

ورٹی  ے اجےن  ے دعب زدی زمے ےس اھکھک اھکےن اگل ےسیج اس  ے 

،اہیں آےن اک  دصق وپرا وہ ایگ وہ  

ا ےھ اتپ ےہ ںیم تہب ڈنیہمس وہں اب ا ےھ وھگرھک دنب رکو اور اھکھک اھکؤ" 

،زدی ےن اکی ٹیلپ اس  ے آےگ ی  

 

 بک ےس ےہ؟؟؟ زم ےن اس ی رطف دےتھکی وہےئ ںیہمت ہی وخش یمہف

،اہک  

ا ےھ نپچب ےس اتپ ےہ، ںیم ڈنیہمس وہں،بس ےتہک ںیہ" زدی ےن دنکےھ 

،ااکچےئ  
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ںیہن ہی ںیہن!!!ںیم ںیہمت اچیتہ وہں ہی؟؟ زم ےن ربایین اینپ ٹیلپ 

،ںیم ڈاھےتل وہےئ اہک  

 

ھک متخ رک  ے زدی ےن اانپ اھک -ںیم ےن اہمتری آوھکنں ںیم دھکی ایل اھت

اس ی رطف داھکی وج اب اس ےس ھکرلم ابت رکےت وہےئ اھکھک اھک 

،ریہ یھت  

وت رھپ ںیہمت وخش یمہف  ے اسھت طلغ یمہف یھب ےہ،زم یسک وک ںیہن اچیتہ اور زم  

ی زادیگ ںیم اس بس ی وکیئ ہگج ںیہن، ایھب زم وک تہب ڑپرہ  ےہ اس 

انپ اھکھک متخ رک  ے ڑھکے وہےت  ےی اب آپ ا ےھ اکجل وھچڑ دو" زم ےن ا

،وہےئ اہک  

 

،زدی ےن ورٹی وک لب دای رھپ اےکس اسھت ابرہ آای  

ینعی مت اےنپ ایھب ےس ابت ںیہن رکو یگ؟؟ زدی ےن اگڑی ںیم ےتھٹیب وہےئ اس ی 

رطف داھکی وج اادر ےنھٹیب  ے دعب اکر ںیم اگل پیٹ الچےن ی وکشش رک ریہ 

،یھت  



744 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

 

ےہ اس اک  ہو بلطم ےہ"زم ےن اکی رظن اس وک  ی اہں ںیم ےن وج اہک 

،دھکی رک اکی اگھک اگل دای زدی اگڑی ااٹسرٹ رک اکچ اھت  

ےنتک رپاےن اگےن ےتنس وہ مت" زم وک اکی یھب اگھک دنسپ ںیہن آای اس ےن پیٹ واسپ 

،دنب رک دای  

ایک ہی اہمترا آرخی ہلصیف ےہ زدی ےن اس ی ابت وک اونگر رکےت وہےئ اکجل 

ےنم اگڑی روےتک وہےئ تخس اترث  ے اسھت اہک، روٹسیرٹنی وایل رنیم اس  ے اس

،وتق یہک ںیہن یھت  

 

زم ےن رکسما رک اےس داھکی رھپ واسپ اانپ  - ی اہں  ہو ریما آرخی ہلصیف ےہ

،رہچر رسسی رک  ے اگڑی اک دروازا وھکال  

تہب اتھچپؤ یگ!!! زدی ےن اس ی رطف دھکی رک رھتپےلی اترثات  ے 

،اہک اسھت  
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ہکنں مت ا ےھ ڈکپین رکو ےگ؟؟ ریمے ایھب اہمتری وبایٹں انب دںی ےگ" زم یھب 

،اہکں ڈرےن واولں ںیم ےس یھت  

 

ںیم وکیئ ھکول اک ریہو ںیہن وہں وج ریہونئ اک اھبیئ ھک ےنےن وت اج  ے اھبیئ ی 

،ںیتنم رکوں ای ڑلی وک یہ ااھٹ رک ےل آؤ  

زادیگ وھچڑ  ے آےگ ڑبھ اجات ےہ" اب  ںیم رلیئ الفئ اک ریہو وہں وج رپاین

،مت اج یتک وہ زدی اک رہچر اس وتق تہب تخس اھت  

 

،زم ےن ےنےھت رپ لب ڈاھےل اےس داھکی رھپ اگڑی ےس ارتی  

اھکھک الھکےن  ے  ےی رکشہی!!!زدی اگڑی آےگ ڑباھات اس ےس ےلہپ اس 

،ےن ڑھکی ںیم کھج رک زدی ی رطف دےتھکی وہےئ اہک  

 

اس ی رطف دےھکی اگڑی آےگ ڑباھ دی زم ی رظنںی اس زدی ےن  ریغ 

،وتق کت اگڑی رپ یھت بج کت ور رظنوں ےس اولھج ںیہن وہ یئگ   
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*************** 

 

ون رس!!!! نٹپیک ضیفتسم اکی اقلب آرسف ںیہ ور ااسی ںیہن رک ےتکس"یلع ےن 

،ادب ےس رس اکھجےئ رجلن رس وک وجاب دای  

 

آرسف اھت؟؟ رجلن رس ےن ےصغ ےس اس  اس اک ابپ یھب وت اکی اقلب

ی رطف داھکی اس دتشہ رگد ےس اںیہن ایھب تہب اسری ولعمےنت 

،ینیل یھت اور ضیفتسم اےس ےل رک اغبئ وہ ایگ اھت  

 

رس ںیم ان وک ںیہن اجاتن اھت رپ ںیم نٹپیک ضیفتسم وک اجاتن وہں، ور 

یلع  ے رہچے اےنپ کلم ےس تہب زایدر تبحم رکات ےہ،رضور وکیئ وہج وہیگ 

،رپ ےب ینیچ یھت رپ اس ی رظنںی ادب ےس یکھج وہیئ یھت  
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اس ےن ااسی یہ ایک ےہ نٹپیک یلع اور ںیم آپ وک آرڈر داتی وہں ا ےھ 

ضیفتسم اہیں اچےیہ دلج ےس دلج میٹ ےل رک اجؤ اور اس وک التش رکو" 

،اسٹ ےنےئ آرڈر" رجلن رس ےن ڑکی ےجہل ںیم اہک  

 

ویلسٹ ےنر رک ان  ے آسف ےس ابرہ آای،ضیفتسم اک وفن گل او ے رس!!!!یلع 

،ںیہن راہ اھت اور زدی زنی ےس اس ی ابت ںیہن وہ اپ ریہ یھت  

،رپ اےسی ومعق رپ ااسنن وک بس ےس ےلہپ اس  ے دوتس اید آےت ںیہ  

یلع ےن سپمیک ےس ابرہ آرک زنی  ے ربم رپ اکل ی،ھچک دری ںیم یہ زنی ےن وفن ااھٹ 

،ایل  

 

 " اتپ اگل ضیفتسم اک؟؟ وفن ااھٹےت یہ یلع ےن وسال ایکںیہمت

اہں اتپ گل ایگ مہ ویہ  ے  ےی لکن رےہ ںیہ ھچک دری ںیم ںیہمت یھب اسھت ےتیل 

،ںیہ ہکنں  ے مہ اجےتن ںیہ ور اہکں ےہ،زنی ےن وبل رک وفن رھک دای  
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 وہےئ ان ولوگں وک یھب اتپ ےہ رھپ ا ےھ ہکنں ںیہن؟؟ یلع ےن اہیں ےس واہں ےتلہٹ

ان اک ااظتنر ایک ھچک دری ںیم ور ولگ ضیفتسم ی پیج ںیم اس  ے اپس 

،وموجد ےھت  

 

 "ںیہمت ہی پیج اہکں  یل؟؟ یلع ےن ےھچیپ ےتھٹیب وہےئ اہک

،ہی پیج یہ ںیمہ اس کت اچنہپےئ یگ"وجاب زدی ی رطف ےس آای اھت  

 

 -رپ ےسیک؟؟ یلع  ے دےنغ ںیم تہب ےس وسال ےھت

،زدی ےن ےھچیپ ہنم رکےت وہےئ ےصغ ےس اہکہکنں اتبؤں"   

 

ہی ًانیقی زدی ےہ!!! یلع ےن زدی ی رطف داھکی، بج  ے زنی اگڑی الچ راہ 

،اھت زنی ےن ےشیش ےس ےھچیپ ےھٹیب یلع وک دےتھکی وہےئ داد دیتی رظنوں ےس داھکی  
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سب دھکی ےل زنی ںیم ںونہیئ ایک انب ہی وت ا ےھ اچہپےنن یھب گل ایگ" زدی 

،اینپ رکسماٹہ وک داب رک رسسی ااداز ںیم اہکےن   

 

ااسی ھچک ںیہن ےہ ریتی آوھکنں ںیم  اف ہصغ رظن آراہ ا ےھ اس  ےی 

اچہپن ایگ اور ںونہیئ وکن ےنب اگ ہی دعب ںیم دںیھکی ےگ" یلع ےن 

ڑھکی ےس ابرہ دےتھکی وہےئ آرام ےس اہک اس وتق ضیفتسم امہ اھت ھک  ے ان ی 

،ڑلایئ  

 

 ھا ل رک رھک__ زدی ےن یھب اہں وےسی 

مٹ
س

یھب وپری ڑچلی ےہ ریتی نہب ااھچ ےہ وت یہ 

،اےس ڑھچےن ںیم وکیئ رثک ںیہن وھچڑی  

 

ریمی نہب وک ڑچلی وبل راہ بج  ے وخد وت دنبر ےہ آای ڑبا__یلع ےن ےصغ ےس 

اس ی رطف داھکی،یہس وبیتل ےہ زم وپرا دنبر ےہ"یلع ےن ہنم یہ ہنم 

،ںیم ڑبڑباےت وہےئ اہک  
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زایدر رفی ںیہن وہ ھجم ےس____سب رک دو مت دوونں اس وتق ضیفتسم ی اجن 

زایدر یتمیق ےہ وج ان دونمشں  ے چیب ںیم اسنھپ وہا ےہ زنی ےن زدی وک چیب ںیم یہ وٹی 

،دای  

 

زدی رس کٹھج رک ابرہ ڑسی وک دےنھکی اگل یلع ےن یھب اخومیش اایتخر رک یل زنی 

  ےن ان دوونں

 

یلھک وت اس ےن وخد وک رتسب رپ اےلیک اپای،رپ ضیفتسم ی وخوبش اب یھب زوای ی آھکن 

اس  ے اعس اپس وموجد یھت زوای  ے رہچے رپ رشیلیم یس رکسماٹہ 

آیئ،اانپ ڈوہٹپ دنکےھ رپ ڈاھل رک ور ڈیب ےس ےچین ارتی، وارڈروب ںیم ےس 

،رہمون رلک ی رفای اکنل رک ور وارشوم ںیم یلچ یئگ  
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  ےی تہب اسری اشگنپ ی یھت ور یھب اس ی دنسپ وک ضیفتسم ےن اس  ے

دم رظن رےتھک وہےئ،اےنپ ےلیگ ابولں وک اھجلسےت وہےئ ور ضیفتسم  ے ابرے ںیم 

وسےنچ یگل،لک کت وج ک ص اس  ے  ےی ھچک یھب ںیہن اھت، آج ور ک ص اس  ے  ےی 

،بس ھچک اھت  

، اانت اٹمئ ںیہن وہا اھتابل اھجلس رک ور ابرہ آیئ ھچک ااھچ انبےن  ے  ےی رپ ایھب  

 

اس ےن الؤچن ںیم ھ رک الی ای ڈی اون ی اور فلتخم زلنیچ دبےنل یگل 

رکسماٹہ اس  ے وہوٹنں ےس دجا یہ ںیہن وہ ریہ یھت ضیفتسم  ے ایپر ےس ور 

،دن اب دن اور رھکنیت اج ریہ یھت  

ربخ  ن  ضیفتسم اک ھکم  ن رک اس ےن واسپ ور لنیچ اگلای، اسےنم یتلچ وہیئ

رک اس  ے اہھت ےس رومیٹ ےچین رگ ایگ،اس  ے رہچے ےس رکسماٹہ 

۔۔اغبئ وہ یئگ  

 

ںیہن ااسی ںیہن وہ اتکس!!! ضیفتسم ااسی ںیہن رک ےتکس!! زوای ےن ڈنیل النئ ےس 

،ضیفتسم وک  ربم المای وج لسلسم دنب اج راہ اھت  
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،زوای ی آوھکنں ےس آوسنں اجری وہےئگ  

ای اک سب ںیہن لچ راہ اھت اڑ رک ضیفتسم کت چنہپ اہکں ےلچ ےئگ آپ؟؟ زو

 "اجےئ

 

یلع اھبیئ ےس وپیتھچ وہں"اس  ے ذنہ ںیم یلع اک ایخل آای__ھچک دری دعب 

ڈاریئی ںیم ےس یلع اک  ربم اکنل رک ور اےس اکل رکےن یگل یھت ایھب اس ےن وپرا 

، ربم یھب ںیہن المای اھت بج اس اک دروازا اجب  

 

ںیہن!!!زوای  ے ذنہ ںیم الہپ ایخل  ہو آای ور دلجی ےس دروازے یہک ضیفتسم وت 

، ے اپس آیئ اور  ریغ وسےچ ےھجمس دروازا وھکل دای  

وکن!!!اسےنم وموجد ڑبے ےس دق  ے آدیم وک دھکی رک زوای ےن دلجی ےس ڈوہٹپ رس 

،رپ ایل اور اےنپ دقم ےھچیپ  ےنی یگل  
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اسھت ولچ" اس آدیم ی ابت ارگ اےنپ ڈنبسہ ےس انلم اچیتہ وہ وت ریمے 

، ن رک زوای ی آوھکنں ںیم ریحایگن یھت  

وکن وہ مت؟؟ ںیم ہکنں نیقی رکوں  ے مت ھب وبل رےہ وہ زوای ےن من آوھکنں ےس وسال ایک ور 

،اکی آریم آرسف ی ویبی یھت وخد وک زمکور اظرہ ںیہن رک  یتک یھت  

 

  س ںیم ضیفتسم اکی اس آدیم ےن اانپ ومابل اکنل رک اکی وڈیںو ےلپ ی

اعاشیلن رمکے ںیم ڈیب رپ اھٹیب اھت رھپ اس ےن اھٹ رک اپین ایپ اور 

 __واسپ ھ ایگ زوای وک ریحاین وہیئ رپ ور وڈیںو الویئ یھت اس  ےی اےس نیقی رکھک ڑپا

 

وج وینز واےل ہہک رےہ ور ھب ےہ؟؟ زوای ےن وخد ےس وسال ایک اس ی آوھکنں ےس 

،آوسنں رگ رےہ ےھت  

ںیہن!!! بج کت ںیم ان ےس ںیہن لم یتیل ا ےھ ھچک ااسی واسی وسانچ 

،ںیہن اچےیہ  
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زوای دلجی ےس اادر یئگ اچدر ےل رک آیئ،اور اہّٰلل اک ھکم ےل رک اس آدیم ی اگڑی ںیم  

،ھ یئگ  

 

اس اک دل ابر ابر اکی یہ داع رک راہ اھت،وج یھب وینز لنیچ واےل داھکی رےہ ںیہ ور 

،بس وھجٹ وہ  

ایھب وت اےس ضیفتسم رپ نیقی وہا اھت، ایھب وت اس ےن تبحم وک وسحمس ایک اھت اور 

،ایھب ہی بس وہ ایگ  

 

زوای ےن من آوھکنں ےس ٹیس ی تشپ ےس کیٹ اگل یل ور آدیم اگڑی الچ راہ اھت زوای ےھچیپ 

یھٹیب یھت،اس اک دل ہہک راہ اھت بس وھجٹ ےہ رپ دےنغ اس  ے دل اک 

،راہ اھتاسھت ںیہن دے   

 

تبحم ںیم بج ااسنن اکی ابر دوھاک اھک ےل اس  ے دعب ارگ یسک رپ اےس 

،لکشم ےس نیقی وہ یھب اجےئ وت یھب ور نیقی ہتخپ ںیہن وہات  
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بج اےس اتپ وہ  ے ہی ک ص ا ےھ دوھاک ںیہن دے اگ رھپ ور یہ ک ص دوھاک دے دے 

 ...وت ااسنن ںیم ھچک ںیہن اتچب

 اس اک دل ضیفتسم وک ےب انگر ہہک راہ اھت رپ ااکس زوای یھب ان ںیم ےس یہ یھت

،دےنغ اےس وبل راہ اھت ور رھپ ےس دوھاک اھک یئگ  

 

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

 

 دے دای ایگ اھت  س ی وہج 

ل

ں

ن

س
ےک  ی
چ

ل

ب

اےس یلیہ اکرٹپ ںیم ےتھٹیب یہ اکی ا

ےس ور ایس وتق ےب وہش وہ ایگ، بج اس ی آھکن یلھک وت اس ےن وخد وک 

،رمکے ںیم اپای اکی اعاشیلن  

اس  ے  ےی اھکھک اپین بس وموجد اھت رپ ضیفتسم وک وکیئ وھبی ںیہن یھت ور اس 

،رمکے ںیم رہ زیچ دھکی اکچ اھت اس  ے اکم اک اہیں ھچک یھب وموجد ںیہن اھت  

اسےنم اکی الی ای ڈی یگل یھت ضیفتسم ےن اس ی رطف داھکی وت ور وخد اون وہ 

،یئگ  



756 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

دھکی رک ضیفتسم ےن اینپ ایھٹمں چنیھب ںیل،ہی وج یھب ک ص اھت اسےنم یتلچ وہیئ وینز 

،اےس دغار انبےن ںیم اکایمب وہ راہ اھت  

 

ضیفتسم ےن دںوار رپ ےگل رمیکے ی رطف داھکی بلطم اس رپ رظن یھب 

ریھک اج ریہ یھت، اےس وتق اک اادازر ںیہن اھت رپ یئک ےٹنھگ زگر ےکچ ےھت ضیفتسم 

،رکچ اکےنٹ اگلرمکے ںیم اہیں ےس واہں   

رھپ ور واسپ ڈیب رپ ھ ایگ اےس ااظتنر اھت وت اس ک ص اک وج اےس اہیں الای 

،اھت  

 

ضیفتسم ےن اپین  ے گج وک داھکی اےس ایپس وسحمس وہیئ اس ےن اکی 

الگس رھب رک اپین ایپ اس ی رظنںی ابر ابر رمیکے رپ اج ریہ یھت،اس ی 

، اسےنم آایربداتش متخ وہ یئگ ور اھٹ رک رمیکے  ے  
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وت وج وکیئ یھب ےہ اسےنم آرک ریما اقمہلب رک ںوں زبدولں ی رطح ا ےھ رمکے 

ںیم دنب ہکنں ایک وہا ےہ؟؟ ضیفتسم ےن داھڑےت وہےئ اہک اس  ے اگن 

،اگن ںیم ےب ینیچ یھت    

ھچک دری دعب رمکے اک دروازا الھک اسےنم دو آدیم وموجد ےھت ان ولوگں ےن آےگ ڑبھ رک 

ی آوھکنں رپ اکیل یٹپ ابادیھ اور اہھت ےھچیپ ی رطف ریس ےس ابادھ دےی، اب ور ضیفتسم 

 ولگ اےس  ےی ابرہ ی رطف ڑبھ ےئگ

رمکے ےس اکنل رک اکی ڑبا احل اھت ور ولگ اےس اسھت  ےی لچ رےہ ےھت، 

اس وتق ضیفتسم یھب وکیئ وہایشری رکھک ںیہن اچاتہ اھت ہکن  ور اس 

،اھتاشنہشر ےس انلم اچاتہ   

 

اکیف دری ےنلچ  ے دعب ور ولگ ضیفتسم وک وھچڑ رک اسڈئ ںیم ڑھکے وہےئگ 

،ضیفتسم وک اےنپ اسےنم اھبری دقومں ی آواز وسحمس وہیئ  

گنی نیم اانت ہصغ!!!! انس ےہ مت ھجم ےس ےنلم  ے  ےی ےب نیچ وہ؟؟ اشنہشر 

ی اھبری آواز اس  ے اکن ںیم ڑپی" ضیفتسم  ے رہچے رپ رھتپےلی 

،ات ےھتاترث  
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ںیم اجاتن وہں اہمترے ذنہ ںیم تہب ےس وسال ںیہ، آج ںیہمت 

اہمترے رہ وسال اک وجاب ےلم اگ،اس ےن اہیں ےس واہں ےتلہٹ وہےئ اھبری آواز 

،ںیم ضیفتسم وک اہک  

 

ریمی یٹپ وھکول " ضیفتسم ےن ےصغ ےس اسےنم ی رطف دےتھکی وہےئ اہک بج 

،ڑھکا اھت ے ور ک ص اس  ے دیسےھ اہھت ی رطف   

اہاہاہ اشنہشر ےن ہہقہق اگلای،ںیم ےن مت ےس ےنلم  ے  ےی ربوسں ااظتنر ایک اور مت ھچک 

ےٹنھگ ںیہن رک ےتکس،ولچ بس ےس ےلہپ اہمتری ہی وخاشہ وپری رک دےتی 

،ںیہ"اشنہشر ےن اےنپ آدویمں وک یٹپ وھکےنل اک ااشرر ایک  

 

اج ے ڑھکا وہ ایگ، ضیفتسم  اکی آدیم ےھچیپ ےس یٹپ وھکل رک واسپ اینپ ہگج رپ

 ےن اینپ آوھکنں وک ےتکٹھج وہےئ وھکال اسےنم اکی ڑبا اس وساف اھت وج اخیل اھت



759 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

مہ اہیں ںیہ ربوخردار!!!!! اشنہشر ی اھبری آواز رپ ضیفتسم ےن اےنپ داںیئ اجبن 

،داھکی  

 رک واسپ وھک
 
ج

ل

ےٹ می

،ںیلاےس اینپ آوھکنں رپ نیقی ںیہن آای، اس ےن اینپ آںیھکن زور ےس   

،آپ!!! ضیفتسم  ے ہنم ےس ےب اایتخر الکن  

اشنہشر ےن آےگ ڑبھ رک اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک،ضیفتسم ےن دنکاھ الہ رک 

اس اک اہھت کٹھج دای،اور ےصغ ےس زنیم وک وھگرےن اگل اس وتق اس  ے 

،بل ھچک یھب وبےنل  ے اقلب ںیہن ےھت  

 

،ںیم درد  ےی اےس داھکیاینت رفنت اےنپ ابپ ےس!!! اشنہشر ےن آوھکنں   

ریما ابپ آج ےس یئک اسل ےلہپ رم اکچ ےہ ےھجمس!!! ضیفتسم اکی دم 

داھڑا، اےنت اسولں دعب اےنپ ابپ وک اےنپ اسےنم زادر دھکی رک اےس وخیش ی ہگج 

،دھک وہا اھت  
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ںیم مت ےس ینتک تبحم رکات وہں ضیفتسم ایک ںیہمت ںیہن اتپ؟؟ اشنہشر ےن 

ں رپ اہھت راھک ضیفتسم ےن اانپ دنکاھ اکٹھج اور وخن رھپ ےس اس  ے دنکوھ

،اکلھچیت آوھکنں ےس اس ی رطف داھکی  

ریمی ےنں وک سک ےن ےنرا؟؟ ضیفتسم اک رہچر اس وتق تہب زایدر تخس 

،اھت  

،اشنہشر ےن ابمل اسسن ایل اور واسپ اج رک اےنپ اعاشیلن وس ے رپ اھٹیب  

 

اھت، ا ےھ اہمترے  ےی تہب ھچک رکھک اھت، آریم ںیم رر رک ںیم ھچک ںیہن رک اتکس 

اس  ےی ںیم دتشہ رگدوں  ے ھچک اکم رک داتی اھت، س ی وہج ےس امہری 

زادیگ تہب اچ ی زگر ریہ یھت رپ اہمتری ےنں ےن بس ربابد رک دای آریم وک بس اتب 

 __دای

،ریما اشنہشر ےن اانپ اہھت زور ےس وس ے  ے ےتہ رپ ےنرا__ا ےھ آریم ےس اکنل دای ایگ

رکریئ ہابر وہ ایگ اس  ےی ںیم ےن اےنپ دوتس رجیم وہظر  ے اسھت 

،لم رک رمےن اک ۔لیھ الیھک  
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اشنہشر ےن ضیفتسم ی رطف داھکی وج اےس ےصغ ےس دےتھکی وہےئ بس  ن راہ 

 --اھت

 

آریم ھجم ےس بس راز اولگا رک ا ےھ ےنر دیتی، اس  ےی ںیم ےن رمےن اک ۔لیھ 

اکایمب راہ رپ اس دن ںیم اانپ ھچک رضوری اسےنن الیھک وج اکیف دح کت 

 ےنی رھگ آای اھت بج اہمتری ےنں ا ےھ زادر دھکی رک وخش وہےن ی ہگج ہصغ 

،وہ یئگ  

اس  ےی ںیم ےن اےس ےنر دای احال  ںیم ےنرھک ںیہن اچاتہ اھت رپ 

 "ور__اشنہشر ےن یفن ںیم رس الہای

 

 __ یھت اس  ےی ںیم ےن اےس ےنر دایرپ ور ا ےھ واسپ آریم  ے وحاےل رکھک اچیتہ

،وت ےن ریمی ےنں وک ےنر دای؟؟؟ ضیفتسم ی الل اراگرا آوھکنں ںیم یمن ےنکلھج یگل  
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دنچ ںوسیں ی اخرط وت ےن ریمے کلم ےس دغاری ی، ریمی ےنں وک ےنر دای 

وت ااسنن ےہ ای اجونر، رشم آیت ےہ ا ےھ  ے ریمے اادر ریتا دنگا وخن ےہ، 

،رغاےت وہےئ اہکضیفتسم ےن   

 

ہی بس ںیم ےن اہمترے  ےی ایک ضیفتسم!!! اشنہشر ےن اکی دم 

 __ڑھکے وہےت وہےئ اہک

ریمے  ےی؟؟ وت ےن ریمی ےنں وک ےنر دای ریمے  ےی؟؟ وت ےن ریمے کلم 

 ے اسھت دغاری ی ریمے  ےی؟؟ ضیفتسم ی آوھکنں ںیم وسال رکےت 

،وتق یھب درد  اف داھکیئ دے راہ اھت  

 

اتن وہں ایھب ںیہمت  ےنلھبن ںیم اٹمئ ےگل اگ اس  ےی ںیم اہمتری ںیم اج

،ابوتں اک ربا ںیہن ےنونں اگ" اشنہشر ےن رکسماےت وہےئ اہک  
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ا ےھ اہیں الےن اک  دصق ںیم اجاتن وہں ہک وت ا ےھ دغار انبھک اچاتہ ےہ 

ضیفتسم ےن ےصغ ےس  -اینپ رطح" رپ ہکنں اس ابت اک ا ےھ وجاب اچےیہ 

رطف دےتھکی وہےئ اہک اسھت اسھت ور اینپ ریس وھکےنل ی یھب وکشش اس ی 

،رک راہ اھت وج ےھچیپ ی رطف دنبیھ وہیئ یھت  

 

،اتہک مت واسپ اجےن اک وسوچ یھب ںیہن!!! اشنہشر ےن اس ی رطف داھکی  

مت ےن امہرے دو امہ اسویھتں وک ےنر دای رھپ یھب مہ ےن ںیہمت ھچک ںیہن اہک ہکن  مت 

وخن وہ،رپ ا ےھ وہظر ےن اتبای اھت اہمتری ےنں اہمترے اادر اس کلم ی ریما 

تبحم اک جیب وب رک یلچ یئگ ےہ اس  ےی ںیم ںیہمت داھکیھک اچاتہ اھت اہمتری 

،اکی یطلغ رپ آریم واےل ںیہمت ذلیل رک  ے اکنل دںی ےگ  

 

اور آج دوھکی رہ ہگج اکی یہ ابت رظن آریہ ےہ ضیفتسم دغار ےہ__اےنپ 

پ ی رطح__ان وک ھچک اید ںیہن مت ےن کلم  ے  ےی ایک ھچک ایک سب اںیہن اب

 __اب اتگل ےہ مت دغار وہ
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ا ےھ دوھکی!! ںیم اس داین اک اشنہشر وہں__ولگ اکےتپن ںیہ ریمے ھکم 

 __ےس__آج ریمے اپس اسیپ اپور بس ھچک ےہ

اہمترے ےھچیپ اہمتری اسری ایتشکں لج یکچ ںیہ اس  ےی اب مت 

ھت لم اجؤ مہ دوونں ابپ اٹیب ،،اس داین رپ راج رکںی ےگ ریمے اس

،اشنہشر ی آوھکنں ںیم رغور اھت  

 

اہاہاہ ضیفتسم ےن ہہقہق اگل رک اےس داھکی__ےھجت اتگل ےہ ںیم اےنپ کلم ےس 

 __دغاری رکوں اگ؟؟ یھبک ںیہن__ اچےہ وت ا ےھ ےنر یہ ہکنں ھک دے

 __یھبک ریما دل ریچ رک دانھکی

کلم اک ھکم اھکل ےلم اگ اس ںیم ریمے __ 

 __ریما مسج وگویلں ےس یلھچ یلھچ یھب وہ اجےئ

 __بت یھب ریمی زابن رصف اکی ابت ےہک یگ

 اپاتسکن زادر ابد

 اپاتسکن زادر ابد
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  وج ریمے کلم اک ںیہن وہ اتکس

 ور ریما ایک وہاگ

 نٹپیک ضیفتسم ارلامحن ی رظن ںیم

 وکیئ یھب ابپ اھبیئ دوتس ںیہن وہات

اک دغار رصف دغار وہات ےہ کلم  

 

 __ضیفتسم ےن الل اراگر آوھکنں ےس اےس دےتھکی وہےئ اہک

اشنہشر ےن ےصغ ےس اس ی رطف دےتھکی وہےئ اکی آدیم وک ااشرر ایک وج زوای وک 

 __ابزوں ےس ڑک رک اس  ے اسےنم ےل آای

،ےئ داھڑاوھچڑ اس اک اہھت!!!!زوای وک اےنپ اسےنم دھکی رک ضیفتسم ےب اقوب وہےت وہ  

 

 "اس آدیم ےن ٹھج ےس زوای اک ابزو وھچڑا



766 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

زوای ضیفتسم ی رطف ڑبےنھ یگل بج اشنہشر ےن زوای  ے ےنےھت رپ نگ ریھک، زوای ی وت 

اسسن کت ری یئگ ور ںیہن اجیتن یھت اسےنم وموجد آدیم وکن ےہ رپ ور اانت 

 __اجیتن یھت اس ےن اہیں آرک تہب ڑبی یطلغ ی ےہ

 

وت ںیم ےھجت اجن ےس ےنر دوں اگ ضیفتسم ےن تخس ےجہل ںیم اہکاےس ھچک وہا  " 

ںیم ےن وت اےس اہیں اس  ےی البای اھت ہکن  ںیم اجاتن اھت ریمے ےٹیب 

ی اجن اس ڑلی ںیم ےہ اور مت اس ےس دور ںیہن رر ےتکس رپ اب ارگ مت ےن 

ریمی ابت ںیہن ےنین وت ںیم اس ڑلی ی اجن ےل ولں اگ وےسی یھب ہی 

،ریمے دنمش اربار اقحل ی یٹیب ےہ اشنہشر ےن یھب ےصغ ےس اہک  

 

اٹیب؟؟ زوای ےن اس آدیم ی رطف داھکی رھپ اےس وینز رپ یتلچ وہیئ ربخ اید 

 __آیئ، دغار اک اٹیب یھب دغار یہ الکن
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ضیفتسم اینپ ریس وھکل اکچ اھتاس ےن آےگ ڑبھ رک ٹھج ےس زوای وک اےنپ اصحر 

 __ںیم ایل

وت دور ی ابت ےہ اےس رھکوچ یھب آیئ وت مت نٹپیک ضیفتسم ارلامحن اک اجن انیل 

 __ایلص روپ دوھکی ےگ

 

اشنہشر اس ی ابت رپ رکسماےت وہےئ واسپ وس ے رپ ھ ایگ وےسی یھب 

اچروں رطف اس  ے یئک آدیم نگ اھتےم ڑھکے ےھت اور ضیفتسم اخیل 

 "اہھت اھت

 

وتق اہکں وہ ہی ابت ںیہمت ےسیک اچبو ےگ اس ڑلی وک بج  ے مت اس 

کت ںیہن اتپ" اشنہشر ےن اشرطاہن رکسماٹہ  ے اسھت اےس 

،داھکی  
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ںیہمت ایک ںیم اانت ےب ووقف اتگل وہں ہک اکی دتشہ رگد وک ہنم ااھٹ 

رک  ن اسن ہگج ےل آؤں اتہک ور اھبگ اجےئ ضیفتسم ےن اکی آیئ ربو 

 __ااھٹ رک زنطہی ےجہل  ے اسھت اہک

 

اشنہشر اکی دم دیساھ وہ رک اھٹیبایک بلطم؟؟  " 

ںیم اجاتن اھت اشنہشر کت ویہ چنہپ اتکس ےہ ےسج اشنہشر اےنپ کت آےن داتی 

ےہ،ںیم ےن اس دتشہ رگد وک اس  ےی وھچڑا ہکن  ںیم ھجت کت انچنہپ 

 __اچاتہ اھت

ںیم اہکں وہں ہی ابت ےب کش ا ےھ ںیہن اتپ__رپ ہی ابت 

 -ںیپ وج تہب دلج اہیں وہں ےگ ریمے یھبس آریم  ے دوتس اجےتن

 __ضیفتسم ےن زوای وک اب کت وبضم ی ےس اھتےن وہا اھت

 

اہاہاہ__ںیہمت ایک اتگل ےہ اہمترے وجوتں ںیم یگل پچ مہ ےن اکنیل ںیہن 

وہیگ؟؟ اشنہشر ےن ہہقہق اگلےت وہےئ اےس داھکی__اب اہمترے دوتس 

 __اہیں ےسیک ےچنہپ ےگ؟؟ اشنہشر  ے رہچے رپ رکسماٹہ یھت
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اوو ااھچ دوونں پچ اکنل یل وہیگ رھپ وت؟؟ ضیفتسم ےن اس ی آوھکنں ںیم دےتھکی 

 "وہےئ وسال ایک

 

دورسی پچ!! اشنہشر اکی دم ڑھکا وہا" ضیفتسم ےن اینپ زابن  ے ےچین ےس 

 "اخل ااتری  س  ے اادر پچ وموجد یھت

،اشنہشر ھچک رکات اس ےس ےلہپ رہ رطف افرئگن ی آوازںی وھگےنم ںیگل  

 

ہی مت ےن ااھچ ںیہن ایک ضیفتسم__ اشنہشر ےصغ ےس داھڑا" اےس ضیفتسم ےس 

ہی ادیم ںیہن یھت__آریم اہمترا نیقی یھبک ںیہن رکے یگ مت ہشیمہ ان ی رظن 

اشنہشر  ے بس آدیم ابرہ ی رطف ڑبھ ےئگ اہجں  --ںیم دغار یہ روہ ےگ

،افرئگن ی آوازںی آریہ ںیھت  
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ریمے وعتذی ںیم اگل نٹب رمیکا یھب ںیہن داھکی اس اک بلطم مت ےن ہی 

 __ضیفتسم ےن اوسفس ںیم رگدن الہیئ

اشنہشر ی رظن اس  ے ےلگ رپ یئگ اہجں اکی وھچاٹ اس وعتذی اھت وج اس ی ےنں 

ےن اےس نپچب ںیم انہپای اھت, اشنہشر  ے آدویمں ےن اس ی اےھچ ےس التیش یل رپ 

ڑ دای  ے ور اس ی ےنں ےن دای اھت نپچب ےس اس وعتذی وک اشنہشر ےن ہی وسچ رک وھچ

 __یہ اس  ے ےلگ ںیم اھت

 

وپری داین ےن الویئ داھکی ےہ ےھجت اور وپری آریم ےن یھب ریتا ایبن انس ےہ!!! آج 

یھب ریمی ےنں ےن اےنپ کلم اک اسھت دے رک ےھجت ےب اقنب رک دای" ضیفتسم 

ےگل اس  ے بس آدیم  ےن تخس رہچے رک اسھت اہک اشنہشر  ے اہھت اکےنپن

 __ابرہ اج ےکچ ےھت اہجں ےس افرئگن ی آوازںی اب کت آریہ یھت

 

یلع زنی اور زدی اکی اسھت اادر آےئ ابرہ وموجد بس آدویمں وک ور ولگ ےنر ےکچ 

 __ےھت__یلع ےن آےگ ڑبھ رک اشنہشر ےس نگ نھچ یل
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 ےھت مت اےنپ ابپ وک رمےن دوےگ؟؟ وھبل ےئگ بج مت ریمے رگےن ےس ےتسنہ

 __ںیم ںیہمت اسنہےن  ے  ےی دوابرا رگ اجات اھت

بج مت اسلکیئ الچےت وہےئ اکی ابر رگ رک روےئ ےھت وت اہمترے اسھت ریمی  

 __آںیھکن یھب من وہیئ یھت

ایک ںیہمت ریما ایپر ریمی تبحم اید ںیہن اےنت اسولں ںیم یھب___ 

" اشنہشر ی آوھکنں ںیم ےن ںیہمت یھبک یسک زیچ ی یمک وسحمس ںیہن وہےن دی

 __ںیم درد اھت

 

ارگ ا ےھ ہتپ وہات ہی اسری آاسںیشئ ان ںوسیں ی ںیہ ںیم یھبک وھتاتک یھب ہن 

،ان ںوسیں رپ__ضیفتسم ےن ےصغ ےس اس ی رطف داھکی  

 

اےنپ آپ وک امہرے وحاےل رک دو" یلع ےن اس ی رطف نگ رکےت وہےئ 

 __اہک
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ےٹیب  ے  ےی اانت ھچک ایک آج اس ی آوھکنں ںیم  س  -ایک رک ول ےگ ا ےھ ڑک رک مت

ریمے  ےی رصف اور رصف رفنت ےہ" اشنہشر ڑلڑھکاےت وہےئ ےھچیپ 

،وس ے رپ ھ ایگ  

 

یلع زنی اور زدی ی رظنںی ایس رپ یھت بج  ے ضیفتسم زنیم وک وھگرے اج راہ 

 __اھت ،اشنہشر ےن اکی دم وس ے  ے رقبی ےگل نٹب وک اون رک دای

 

ٹنم ںیم ہی ہگج البٹس وہ اجےئ یگ ںیم وت رموں اگ یہ رپ اسھت اپچن 

،ںیم مت بس وک ےل رک رموں اگ اشنہشر  ے رہچے رپ اب رکسماٹہ یھت  

 

زوای ےن ضیفتسم ی رشٹ وک زور ےس چنیھب ایل__دلجی ولکن اہیں ےس ضیفتسم 

ےن زدی اور زنی ی رطف ااشرر ایک ور اابثت ںیم رس الہےت وہےئ ابرہ 

،ف ڑبےھی رط  
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 __یلع یھب ان  ے ےھچیپ ایگ ضیفتسم ڑمےن اگل اشنہشر ےن اس اک ریپ ڑک ایل

ںیہمت ںیم اجےن ںیہن دوں اگ مت ریمے اسھت رمو ےگ__ضیفتسم ےن 

 اانپ ریپ وھچڑواای رپ اشنہشر اےس دوونں اہوھتں ےس اھتےم وہےئ اھت

 

ڑباھاییلع مت زوای وک ےل اجؤ ضیفتسم ےن زوای وک یلع ی رطف  __ 

 __ںیہن ںیم آپ  ے اسھت اجوں یگ زوای روےن یگل

زوای زیلپ ںیم آاجؤ اگ مت ولکن زیلپ" ضیفتسم ےن اےس وخد ےس دور رکھک اچاہ رپ ور 

 __ضیفتسم ی رشٹ وک وبضم ی ےس اھتےم ڑھکی یھت

  __ںیہن ںیہن ا ےھ آپ  ے اسھت یہ اجھک ےہ

 __زوای ےن وخف ےس رلزےت وہےئ ےجہل ںیم اہک 

 

 __ضیفتسم ےن اانپ ریپ وھچڑواےن ی وکشش ی وج  ے ےب اکر یھت

 __رصف دو ٹنم رر ےئگ ےھت
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ا ےھ اعمف رک دانی ضیفتسم"یلع ےن نگ اکنل رک اکی دم اشنہشر  ے ےنےھت رپ 

 --وشٹ ایک ضیفتسم ےن اےس دھکی رک زور ےس آںیھکن چیم ںیل

وچیب چیب وگیل یگل یھت اشنہشر ی آںیھکن یلھک وہیئ ںیھت اور اس  ے ےنےھت  ے __  

 

اھبگ ضیفتسم!!! یلع اس اک اہھت ڑک رک ڑھکی ی رطف اھباگ ضیفتسم 

 __ےن زوای وک اےنپ اادر چنیھب ایل

 

مپ  اگلیئ اس  ے ےھچیپ ضیفتسم ےن زوای رک 

ل

چ ٹ
اکچن ی ڑھکی وک وتڑےت وہےئ یلع ےن 

مپ  اگلیئ__ دڑھام ی آواز  ے اسھت اعاشیلن وحیلی آ

ل

چ ٹ
گ اک ڈریھ نب ےل رک 

 ___یئگ

 

************* 
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ولی ڈن نٹپیک ضیفتسم ارلامحن!!! ںیمہ آپ رپ رخف ےہ آپ ےن اےلیک اس 

،نشم وک تہب اہبدری اور اکایمب ےس لمکم ایک ےہ  

یسیج الکشمت آپ ی زادیگ ںیم آیئ ںیہ، آپ ےن تہب تمہ ےس اس 

،ےہ اک اسانم رکےت وہےئ اس وتق وک سیف ایک ےہ ںیمہ آپ رپ ھکز  

رضوری ںیہن  ے ااسنن  ے ےنیض ںیم ارگ اس ےس ڑجا وکیئ رہتش ربا وہ، وت ور یھب 

ربا یہ وہ، ھچک آپ ی رطح اقلب اور ڈنر آرسف یھب وہےت ںیہ وج وتق اور 

،احالت ےس تہب ھچک ھکیس اجےت ںیہ  

رجلن رس ےن رنم ےجہل ںیم ضیفتسم  ے دنکےھ رپ اہھت رھک رک تبحم ےس 

،اہک  

وک دےتھکی وہےئ ںیمہ یھب اگل اھت  ے اس نشم  ے  ےی مہ ےن آپ وک  اےسی احالت

نچ رک یطلغ ی ےہ رپ آج ا ےھ وخیش ےہ ہک ںیم ےن اس نشم  ے  ےی آپ وک 

،انچ  

اور  س رطح نٹپیک یلع، نٹپیک زدی اور نٹپیک زنی ےن آپ اک اسھت دای ےہ ور 

،اقِلب رعتفی ےہ  

،ضیفتسم ےن ان ی رطف رکسما رک داھکی  
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رس ا ےھ وخیش ےہ ںیم ےن اانپ ہی نشم یھب لمکم ایک اور ںیم آپ وک 

آےگ یھب اچےہ ےسیج یھب احالت وہں نٹپیک ضیفتسم ارلامحن  -نیقی دالات وہں

 ے  ےی اس اک کلم اور کلم  ے ولوگں ی افحتظ یہ بس ےس امہ رےہ یگ 

،ضیفتسم ی ابت رپ اوہنں ےن رکسماےت وہےئ اابثت ںیم رس الہای  

 

، ے رس!!! اب ااجزت اچاتہ وہںاو  

رجلن رس  ے اابثت ںیم رس الہےن رپ ور ویلسٹ ےنر رک ان  ے آسف 

،ےس ابرہ آای  

 

وت ںیہن دسرھے اگ ھک؟؟ ضیفتسم ےن اکی آیئ ربو ااھٹ رک اےس وھگرا وج دروازے 

، ے اپس ےس زگرےن اک ھککٹ رکےت وہےئ ان ی ابںیت  ن راہ اھت  

لن رس ریتی ےسیک ےسیک رعتفی رکےت ںیہ یلع ںیم وت دھکی راہ اھت ہک رج

۔ےن ڑگڑباےت وہےئ اہک  
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اہں ےسیج ںیم وت اجاتن یہ ںیہن ےھجت!! ضیفتسم یفن ںیم رس الہےت وہےئ آےگ  

،ڑبھ ایگ، یلع ےن یھب اس  ے اسھت دقم ےس دقم المےئ  

اور اتب لک آراہ ےہ ھک ضیفتسم ےن اےنپ آسف  ے اادر دقم رےتھک وہےئ یلع ی 

،ف داھکیرط  

،ہکنں لک ایک ےہ؟؟ یلع ےن ھک یھجمس ےس اےس دےتھکی وہےئ اادر دقم راھک  

 

ایک ریتا زدی اور زنی ےس راہطب ںیہن ےہ؟؟ ضیفتسم ےن اینپ رکیس رپ ےتھٹیب وہےئ 

،ااسفتسر ایک  

ہکنں بس کیھٹ ےہ ھک؟؟  -ںیہن ریمی ھچک دن ےس ان ےس ابت یہ ںیہن وہیئ

،یلع  ے ےنےھت رپ لب ےھت  
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 دن ںیم زدی اک اکنح ےہ اس ےن ا ےھ اہک یھب اھت  ے ںیم ےھجت اتب دوں رپ ےھجت لک

ںے ےنیہم زگر ےئگ ھچک 

ی

وت اتپ ےہ اس نشم  ے دعب اکم متخ رکےت رکےت اب

،اتپںیہن الچ اور اب ہی دن آایگ  

،زدی اک اکنح؟؟؟ آر ںو رسسی؟؟ یلع ےن اکی دم ریحایگن ےس اےس داھکی  

 

وہےن وایل وکن یس ابت ےہ؟؟ ضیفتسم ےن اس ےس اہں اس ںیم ریحان 

،ااسفتسر ایک  

،ںیہن ور اےسی یہ!! یلع وک ھجمس ںیہن آای ایک ےہک  

 

 -کیھٹ ےہ لک دن ںیم ےھجت کپ رک ولں اگ ڑگای اور اھبیھب وک یھب ہہک دانی

،ضیفتسم اےس وبےنل  ے دعب اکی افل وھکل رک اےس دےنھکی اگل  

،یلع ےن ھچک دری دعب وسال ایکاس ڑلی ی وصتری ےہ ایک؟؟   
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ںیہن ریمے اپس وت ںیہن ےہ لک لم رک دھکی انیل, ضیفتسم ےن افل ںیم 

،ےکھج ےکھج یہ وجاب دای  

،ااھچ ںیم اتلچ وہں یلع  ے ےنہک رپ ضیفتسم ےن اابثت ںیم رس الہای  

 

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

 

ھ دعب اس ی اس

ی

ٹ

ل

می
 وہ ایگ اھت اکی 

 

ی لپ
م
ک

رگلر یھت  س زم اک ڈنکیس اریئ یھب 

،ںیم ور وپرے ااھٹرر اسل ی وہ اجیت  

،زدی ےس اس دن  ے دعب اس ی دوابرا الماقت ںیہن وہیئ یھت  

اےس ریحت وت وہیئ ہک زدی ےن ھچک یھب ںیہن ایک،ایک وایعق ور اینپ زادیگ ںیم آےگ 

ڑبھ ایگ؟؟ اےسی تہب ےس وسال ےھت زم  ے ذنہ ںیم  س  ے وجاب ور یسک ےس 

، یھتںیہن ےنگن  یتک  
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ارے اھبیھب آپ ہکنں ایھٹ ںیم رک یتیل، زم دلجی ےس اھبگ رک اونےش 

، ے اپس آیئ وج تہب دلج ڈگ وینز دےنی وایل یھت  

،ارے ڑگای سب ہی ربنت رھک ریہ یھت نچک ںیم اونےش ےن رکسماےت وہےئ اہک  

 

اھبیھب سب ںیم ےن آپ وک اہک ےہ ھک وج یھب اکم وہ آپ ا ےھ وبل دو ںیم وہں 

،، زم ےن اونےش  ے اہھت ےس ربنت رےتھک وہےئ اہکھک  

 

ایک وہ راہ ےہ یئھب؟؟ یلع ےن اادر آرک اینپ پیک لبیٹ رپ رےتھک وہےئ ابولں ںیم اہھت 

،ریھپا  

ںیم اھبیھب وک وبل ریہ یھت ہک زایدر ےس زایدر آرام ایک رکو رپ اھبیھب ریمی ابت 

، یلع رکسماےن اگلیتنس یہ ںیہن" زم ےن ہنم الھپ رک اہک ےسج دھکی رک  

 

ااھچ دادی اےنں!! اجؤ اھکھک رگم رکو ںیم رفشی وہ رک آات وہں،یلع زم  ے ابل 

،رخاب رکےت وہےئ روم ںیم الچ ایگ  
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،اونےش یھب اس  ے ےھچیپ روم ںیم آیئ  

 

،یلع رفشی وہرک آای وت یسک  یری وسچ ںیم مگ اھت  

،ایک وہا؟؟ اونےش ےن اس  ے رہچے وک دھکی رک وسال ایک  

لک دن ںیم امہری دوعت ےہ، ضیفتسم ےن ا ےھ اہک ےہ، یلع ےن یسک  یری 

،وسچ ںیم اس ی رطف داھکی  

 

،دوعت!! رپ اہکں؟؟ اونےش ےن اس ی رطف وساہیل رظنوں ےس داھکی  

 !!زدی اک اکنح ےہ لک دن ںیم

زدی اھبیئ اک اکنح؟؟ اےسی ےسیک ؟؟ اونےش  ے ےنےھت رپ یھب رپاشیین ی ریکلے  اف 

،داھکییئ دےنی یگل  

 

ور اکی نشم رپ ایگ وہا اھت ھچک ےنیہم ےس ہی ڑلی اےس ویہ  یل یھت اب لک دوونں اک 

،یلع اک رہچر ےب اترث اھت -اکنح ےہ  
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زم  ے اہھت ےس الگس رگےت رگےت اچب،ور وت یلع اور اونےش وک اھکےن  ے  ےی 

 ںیہن آای ور ڑلڑھکاےت البےن آیئ یھت رپ وج اافلظ اس ےن ےنس، اےس اےنپ اکونں رپ نیقی

،وہےئ واسپ لبیٹ  ے اپس آیئ  

 

اےس اینت فیلکت ہکنں وہ ریہ یھت اکی آوسن وٹٹ رک اس  ے اگولں رپ رگا، ایک ور 

 اس  ے  ےی ھچک وسحمس رکےن یگل یھت؟؟ ور رکیس اک اہسرا ےل رک اس رپ ھ یئگ

 

،ایک آپ رپاشین وہ؟؟ اونےش ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک  

 سب!!! ارگ زم اکی ابر ہہک دیتی اس رےتش  ے ابرے ںیم ھچک، وت ہی ںیہن

بس ںیہن وہات زدی ا ےھ اینپ زم  ے  ےی رتہب ےنگل اگل اھت رپ اب ھچک ںیہن وہ 

اتکس،ریخ مہ لک رضور اجںیئ ےگ ںیم ںیہن اچاتہ ان وک ےگل امہرے دل ںیم 

،ھچک ےہ" یلع ی ابت رپ اونےش ےن اہں ںیم رس الہای  
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 وہا ڑگای مت اھکھک ںیہن اھک ریہ یلع ےن اس ی رہچے ی رطف ایک

،داھکی  

ور ایھب ںیم اھک یکچ وہں آپ دوونں اھکؤ ا ےھ ھچک اکم ےہ لکشم ےس رکسماےت 

وہےئ ور اےنپ رمکے ںیم یلچ یئگ، بج  ے اونےش وک ریحت اس  ے 

رک ریہ یھت اھکھک  وھجٹ رپ وہیئ ہکن  اےس اتپ اھت زم وت بج ےس اےنپ ایھب اک ااظتنر

،اھکےن  ے  ےی  

 

آپ اکی ابر زدی اھبیئ ےس ابت رک ےتیل" زم  ے اجےن  ے دعب اونےش ےن 

،یلع ی رطف داھکی  

ریمی نہب ریمے  ےی تہب امہ ےہ ںیم یسک ےس روکیٹسئ ںیہن رک اتکس 

 یلع  ے رہچے رپ یتخس دےتھکی وہےئ اونےش اخومش وہ یئگ

 

************** 
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ارٹنسی رپ امہمونں وک وخش آدمدی رک رےہ ےھت دوونں یہ تہب وخش زنی اور زدی 

،رظن آرےہ ےھت،آج دوونں ےن واٹئ رلک اک رھتی سیپ انہپ اھت  

ضیفتسم اےگ ڑبھ رک دوونں  ے ےلگ اگل اس  ے اسھت زوای ےن یھب رکسماےت وہےئ 

،السم ایک  

 

پ  یئگاھبیھب آپ وت دن اب دن اور زایدر ایپری وہیت اج ریہ ںیہ زدی  ے

ل

 ھت
ج

، ےنہک رپ زوای   

ووں ی رطح 

 

ےت
ھی
ریمی وایل رپ ںیہن اینپ وایل رپ دایھن دو" ضیفتسم  ے وھگرےن رپ ور ڈ

،رکسماےن اگل  

 

،دنہل اہکں ےہ؟؟ زوای ےن زدی ی رطف دےتھکی وہےئ وسال ایک  

اس ےن رکسماےت وہےئ اجیٹس رک رطف ااشرر ایک اہجں اکی تہب 

ڈیئل ڈرسی ںیم وبلمث یھت اس  ے وخوصبرت ڑلی واٹئ رلک  ے ربا

،رہچے رپ اکیف وکڈیفنسنی اھت  
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زوای اس ےس ےنلم  ے  ےی اےگ ڑبھ یئگ،ضیفتسم اور ور دوونں یھب ان  ے اسھت اجیٹس ی 

،رطف ڑبھ ےئگ  

 

،االسلم مکیلع!! زوای ےن رکسماےت وہےئ السم ایک  

،اس ڑلی ےن رکسماےت وہےئ اس اک اہھت اھتےن  

وہں وت آپ نٹپیک ضیفتسم ارلامحن ی وافئ ںیہ اس  ارگ ںیم طلغ ںیہن

،ڑلی  ے یہس اادازے رپ زوای وک ریحاین وہیئ  

 

 ی اہں یہس اہک ہی ریمی ایپری اھبیھب ںیہ زوای نٹپیک ضیفتسم ی وافئ اور 

اھبیھب ہی نٹپیک زارا ےہ ںیمہ نشم  ے دوران  یل یھت ان  ے اسھت لم رک یہ مہ 

،زنی  ے رکسما رک ےنہک رپ زوای ےن اےس واسپ داھکی -ےن اانپ نشم وپرا ایک اھت  

،ور ڑلی دےنھکی ںیم یھب تہب ایپری یھت اور اس ی آواز یھب یھٹیم یھت  
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وھتڑی دری ںیم یلع اور اونےش یھب اکی اسھت اجیٹس رپ آےئ،یلع ےن رکسماےت 

،وہےئ دوونں وک ابمری دعب دی  

 

،ڑگای اہک ےہ؟؟ ضیفتسم ےن یلع ی رطف داھکی  

ور__یلع ھچک اتہک اس ےس ےلہپ اسےنم ےس زم آیت وہیئ رظن آیئ  س اک رہچر 

،ےصغ ےس رسخ وہ راہ اھت  

 

ںیہمت ایک اتگل ےہ مت اہیں اشدی رکو ےگ اور ںیم رمکے ںیم ھ رک 

،رؤں یگ؟؟ زم ےن ےصغ ےس اس ی رطف داھکی  

،یلع اور ضیفتسم ےن ریحایگن ےس زم۔اک ہصغ داھکی  

 

، ےس ھچک اہک؟؟ زدی  ے رہچے رپ لامل ی ےب اینزی یھت ی آپ ےن ھجم  

اہں ںیہمت یہ اہک ےہ، دنبر یہک  ے" ےلہپ ھجم ےس اکنح ایک اور اب اس 

،وخوصبرت ڑچلی ےس اکنح رکےن ےلچ وہ  
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،ڑگای ہی آپ ےسیک ابت رک ریہ وہ؟؟ یلع ےن اےس ہہیبنت ی  

 یلع ی ایھب آپ زیلپ ا ےھ ابت رکےن دںی اس دنبر ےس" زم ےن  ریغ

،رطف دےھکی زدی وک وھگرا وج زارا  ے لغب ںیم لٹ رک اھٹیب وہا اھت  

 

،آپ اںیہن ڑچلی ںیہن ہہک  یتک زدی ےن یتخس ےس اہک  

 

ریمی رمیض وج دل رکے اگ ور یہ وبولں یگ__ارگ ںیم ےن ایھب ےس ابت ںیہن ی 

ر ےصغ ےس وت مت وکن اس وخد ایھب ےس ابت رکےن رھگ آےئ؟؟ اہں وبول؟؟ زم اک رہچ

،رسخ وہ راہ اھت  

،ہی وکن ےہ؟؟ زارا ےن زدی ی رطف دھکی رک وھتڑے ےصغ ےس اہک  

 

ںیم ان ی ویبی وہں زسم نٹپیک زدی، مت وکن وہ؟؟ زم ےن اکی ےکٹھج ےس اہھت ڑک رک زدی  

،وک اس  ے ربارب ںیم ےس ڑھکا ایک  
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،زارا وت اس ڑلی ی دریلی رپ ریحان یھت  

،وہں!! زارا ےن اامتعد ےس وجاب دای ی ںیم نٹپیک زارا   

 

 ی وت زارا آ ی آپ  ے  ےی ڈیب وینز ےہ ہک ہی ریمے ڈنبسہ ںیہ اور ںیم یسک وک 

 ، قح ںیہن دیتی ان  ے اپس یھب ےنھٹیب اک

،اکنح وت تہب دور ی ابت ےہ زم ےن زدی اک اہھت وبظم ی ےس ڑکا وہا اھت  

 

 ھا ل رک رںیھک ی زسم زدی!! آپ اےنپ ڈنبسہ وک اےنپ اپس 

مٹ
س

،  

ہکنں ہک ںیم زسم زنی وہں، آپ  ے ایپرے ڈنبسہ ےسج آپ یسک  ے اسھت 

،ںیہن دھکی  یتک ور ریمے دںور ںیہ زارا ےن رکسماےت وہےئ مب وھپڑا  

 

زم ےن اکی ےکٹھج ےس زدی وک داھکی وج بک ےس اینپ رکسماٹہ روےنک  ے رکچ 

،ںیم الل رسخ وہ ایگ اھت  

ہ قہ اگلای ضیفتسم اور زوای یھب رکسماےن ےگلاہاہاہاہ زدی اور زنی 
،ےن اکی اسھت ق  
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،یلع ےن بس ی رشارت ھجمس رک ضیفتسم وک وھگرا  

زم ےن دلجی ےس زدی اک اہھت وھچڑا اور یلع  ے ےنیس ںیم ہنم اپھچ ایل اب 

اےس  ی رھب رک رشم آ ریہ یھت اےنت اسرے ولوگں  ے اسےنم اس ےن اینت 

،دریلی وج داھکییئ یھت  

 

 ی وت وہا ھچک ںوں اھت، ہک زدی ےن ا ےھ بس اہکین اتبیئ، ا ےھ یلع اک ااکنر ےب اینبد اگل، 

اس  ےی آج زنی  ے اکنح رپ ںیم ےن زدی  ے ےنہک رپ اکی وھچاٹ اس وھجٹ یلع 

،وک وبال ور ہی  ے زنی اک ںیہن زدی اک اکنح ےہ  

اسےنم ےہ"  ںیم ان دوونں اھبیئ نہب اک رنشکی دانھکی اچاتہ اھت وجبس  ے

،ضیفتسم ےن رکسماےت وہےئ اسری ابت اتبیئ  

 

،وت ےن یھب اس اک اسھت دای؟؟ یلع ےن زم  ے رس رپ ایپر رک  ے ضیفتسم وک وھگرا  
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یئھب ںیم وت اینپ ڑگای  ے  ےی ٹسیب یہ وسوچں اگ ھک" ضیفتسم ےن ایپر ےس زم  ے رس 

،رپ اہھت ریھپا  

 

اھٹیب اھت بج ںیم ےن اےس  رپ ایھب بج ںیم آای زارا  ے اسھت زدی یہ

،ابمری دعب دی یلع  ے رہچے رپ اب یھب ویفنکژن یھت  

 

 ی ںیہن!! ور ںیم اھت، آپ ےن یہس دنبے وک ابمری دعب دی ےہ" زنی 

ےن رکسماےت وہےئ زارا وک دنکےھ ےس اھتےن اکی نشم ںیم یہ ہی ڑلی 

،اس  ے  ےی امہ نب یئگ یھت  

 

یھت اب وت اس اک رس یہ ںیہن اھٹ راہ اھت  زم ےچین ہنم ےیک زنیم وک وھگر ریہ

،بس اینپ ابوتں اور یسنہ زماق ںیم نگم وہ ےکچ ےھت  
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ںیم آپ ی نہب ےس اےلیک ںیم ھچک ابت رک اتکس وہں؟؟ ااجزت ےہ؟؟ زدی 

،ےن ےنیس رپ اہھت رھک رک یلع  ے اسےنم ےتکھج وہےئ تہب ادب ےس اہک  

 

،فی؟؟ یلع وک ریحایگن وہیئاس ی تعیبط وت کیھٹ ےہ؟؟ زدی اور اانت رش  

،تبحم اےھچ اوھچں وک دساھر دیتی ےہ ضیفتسم ےن رکسماےت وہےئ اہک  

،یلع ی ااجزت ےتلم یہ ور زم اک اہھت ڑک رک اےس اےنپ رمکے ںیم الای  

 

وھچڑو ریما اہھت؟؟ زم ےن ےصغ ےس اےس داکھ دای، اےنت اسرے ولوگں  ے اسےنم اس 

اس اک دل رک راہ اھت ولچ رھب اپین ںیم  ےن  س دریلی ےس ااہظر ایک اھت

،ڈوب اجےئ  

 

اےسی ےسیک وھچڑ دوں، اشدی ںیم الہپ ڑلاک وہں  س ی ویبی اس ےس اس دقر 

،ایپر رکیت ےہ، وپری یلگنج یلب ےہ،زدی ےن رکسماےت وہےئ اےس ےھچیپ ےس اھتےن  
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زم ےن الڈ مت ےن وھجٹ ہکنں اہک؟؟ ںیم وپری رات ںیہن وسیئ،ابر ابر روھک آراہ اھت 

،ےس اس ےس اکشتی ی زدی وت اس  ے اکشیتی ااداز رپ یہ اہنل وہ ایگ  

 

،ریمی ڑگای ایر اہیں دوھکی!! زدی ےن اس اک رہچر اینپ رطف ایک  

ںیم اہمترے  ریغ اب ںیہن رر اتکس اور اہمترا ور رلٹہ اھبیئ بج کت 

 ے امہری اشدی ںیہن رکات بج کت مت ااہظر ںیہن رکیت اس  ےی ضیفتسم 

ریپوں ںیم رگ رک اےس اکی وھجٹ وبےنل رپ رایض ایک، زدی ےن اچیبروں واال 

،ہنم انبای  س رپ زم رکسماےن یگل  

 

،مت ےن ریمے ایھب وک رلٹہ اہک زم ےن اکلہ اس اکم اس  ے ٹیپ ںیم ےنرا  

،افف یلگنج یلب، زدی ےن اس  ے ابولں ی ٹک ڑک رک یچنیھک  
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 ے دعب اتبؤ یگ ہی وج ولگ ویبںوں رپ ےفیطل دنبر یہک  ے ںیہمت وت ںیم اشدی 

انبےت ںیہ ھک بس ھب انب دوں یگ__ زم ےن ابرہ ی رطف اجےت وہےئ اےس 

،دیکمھ دی  

 

فف زدی تبحم یھب وہیئ وت سک ےس" زدی ےن یفن ںیم رس 
ف
وپری ڑچلی ےہ!!! ا

،الہای  

اس  زم ےھچیپ ڑم رک اےس وھگرےن یگل زدی ےن ویہ ےس ابرہ ی رطف دوڑ اگل دی

،ڑچلی اک ایک رھبوہس رھپ ےس اکم ےنر دیتی  

 

مت کیھٹ وت وہ زوای ےن اونےش وک ڑکا وج درد ےس ڑتپ ریہ یھت،زوای وک ہی ابت اس 

نشم  ے دنچ دن دعب یہ ولعمم وہ یئگ یھت  ے اونےش اس ی زکن ےہ، اےس وخیش 

،وہیئ یھت  ے داین ںیم اب یھب ااکس وکیئ رہتش وموجد ےہ  
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ضیفتسم دلجی آںیئ!!!! ور بس اکنح  ے دعب رھگ وک یہ لکن رےہ ےھت یلع اھبیئ، 

،بج اونےش وک درد رشوع وہ یئگ   

 

ایک وہا ریمی اجن!! یلع ےن اےس ابوہنں ںیم ااھٹای وج درد ےس ڑتپ ریہ یھت، 

،ضیفتسم ےن دلجی ےس اگڑی ااٹسرٹ ی  

،ور بس اگل اگل اگڑںوں ںیم اہلٹپس ی رطف ڑبےھ  

 

وہا ےہ!! ڈارٹک ےن ابرہ ارک وخربخشی انسیئ،زم اک وت وخیش ےس ربا  ابمری وہ اٹیب

،احل اھت، یلع ےن اہّٰلل اک رکش ادا ایک بس  ے رہچوں رپ تہب وخیش یھت  

 

اونےش وک رپاویئٹ روم ٹفش رک دای ایگ، اس اک ھکم ںیم روھکں یگ زم ےن وفراً اہک 

 یلع اور اونےش ےن رکسماےت وہےئ اابثت ںیم رس الہای

  



795 
 

بوں ےک کھیلنصی  صباحت خان  

وت اہیں ایک رک راہ ےہ؟؟ آج وت ریتا اکنح وہا ےہ" یلع ےن زدی ی رطف دےتھکی 

،وہےئ اہک  

،ور اینپ ویبی ی یہ اپس ےہ اھبیئ ںیم زدی وہں، زدی ےن ڑچےت وہےئ اہک  

 

ے ےگل

ل

سی
 

ہ

،اوو ااھچ زدی!!! یلع ےن ااھچ وک ابمل اچنیھک بج  ے ضیفتسم اور ابیق بس   

 

ووں ی رطح اس  ے اسےنم آج وت ا ےھ وغر ےس دھکی 

 

ےت
ھی
ےل ہک ںیم زدی وہں, ور ڈ

،ڑھکا وہ ایگ  

،اب ںیم ایک رکوں مت دوونں وہ یہ اکی ےسیج یلع ےن یھب ازیاری ےس اہک  

 

،ضیفتسم یھب وت اچہپن اتیل ںیمہ"زدی ےن اےس وھگرا  

اہں وت ہی اتبات یہ ںیہن  ے ہی ےسیک اچہپاتن ےہ ںیم ےن تہب ابر وپھچ ایل 

،ی ابت رپ زوای اور زم اینپ رکسماٹہ دابےن یگلاس ےس،یلع   
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تہب اسری ابںیت ںیہ نج ےس ان دوونں وک اچہپھک اج اتکس ےہ، آج ریتے ےٹیب ی 

،وخیش ںیم ےھجت اتب یہ داتی وہں" ضیفتسم ےن اس  ے دنکےھ رپ اہھت راھک  

 

 , ےہیلہپ ابت!!!! زنی  ے اےٹل اہھت ی الٹس وھچیٹ ایلگن رضورت ےس زایدر وھچیٹ

،دورسی!! زدی رہ اپچن ٹنم دعب ااٹل اہھت اےنپ ابولں ںیم ریھپات ےہ  

رسیتی!!! زدی وک ابت ابت رپ رکسماےن ی اعدت ےہ بج  ے زنی رصف 

،رکسماےن ی ابت رپ یہ رکسماات ےہ  

اور الٹس!!!! زنی  ے اکن  ے ےھچیپ اکی وھچاٹ اس ٹک ےہ وج اےکس ابولں ںیم 

، اکن  ے ےھچیپ ھچک ںیہناپھچ وہا ےہ بج  ے زنی  ے   

،ضیفتسم ی ابت رپ یلع  ے اسھت اسھت زدی اک یھب ہنم الھک اک الھک رر ایگ  

 

،اینت ابںیت وت اےس یھب اےنپ ابرے ںیم ںیہن اتپ یھت ینتج ضیفتسم اجاتن اھت  

،ان دوونں ی لکش دھکی رک اونےش، زم اور زوای ےن اکی اسھت ہہقہق اگلای  
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  رکےن اگل اس ےن ااھٹ رک اکن ےس وفن اگلایضیفتسم اک ومابل 
 
،ب  

نٹپیک ضیفتسم اکی نشم  ے  ےی آپ وک اہپڑی العوقں ںیم اجھک ںیہ 

آپ اور نٹپیک یلع ایھب آرک ھجم ےس ولم" رکلن رس ی ابت اک وجاب دے رک 

،اس ےن یلع ی رطف داھکی وج اےنپ ےٹیب وک وگد ںیم ےل رک رکسما راہ اھت  

 

  ے نٹپیک یلع ےنہک ےس یہ یلع ھجمس اکچ اھت، اس  ےی نٹپیک یلع!!! ضیفتسم

اس ےن اابثت ںیم رس الہ رک ےٹیب وک زم ی وگد ںیم دای اور اونےش  ے ےنےھت رپ 

،بل رھک رک ضیفتسم  ے اسھت ابرہ آایگ  

 

 ھک یھبک اہرںی ےھت

 ھک یھبک اہرںی ےگ

 مہ اےنپ کلم وک وسارںی ےگ

 وج ےنےگن یگ امہری اجن ہی کلم

اینپ اجن یھب وارںی ےگمہ   
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 اس زنیم ںیم وخن ےہ وجاونں اک

 ہی کلم ےہ امہرے اپاتسکین اھبویئں اک

 ھک وھچڑںی ےگ یھبک اس اک اسھت مہ

 ہکنں ہک ےہ اس کلم ہک وجان مہ

 اپاتسکن ذادر ابد

 اپاتسکن ذادر ابد

 

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