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 االسلم مکیلع!!!

امہری وبی اسٹئ رپ اشعئ وہےن واےل امتم انوزل اور وماد ہفنصم / فنصم ےک انم اور  

 اٹلٹئ ےس وفحمظ ںیہ۔

   آف انول اور ہفنصم / فنصم ےک اپس وفحمظ ںیہ ریغب  

 

ز

 

ی ن
ف

ان رحتری ےک راسٹئ رکزیی 

 ااجزت وکیئ یھب صخش ان امتم انوزل وماد یک لقن ںیہن رک اتکس۔

 دشہ وماد ڑکپے اجےن یک وصرت ںیم ہقلعتم رفد، البگ ای وبی اسٹیئ وک درشیپ  لقن

 آےن واےل اسملئ اک وہ وخد ذہم دار وہاگ۔

ٹ: ن   

  اوف انول ےک ےئل اھکلرویں یک رضورت ےہ ارگ 

 

ز

 

ی ن
ف

ںیمہ اینپ وبی اسٹئ رکزیی 

رکواان  آپ امہری وبی اسٹئ ہپ اےنپ انول، ااسفےن، اکمل، آرلکیٹ اور اشرعی اشعئ 

اچےتہ ںیہ وت اردو ںیم اٹپئ رکےک دنمرہج ذلی زرعی وک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہ جیھب 

 ےتکس ںیہ۔ 
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 ااشنءاہلل آپ یک رحتری دو دن ےک ادنر وبی اسٹئ رپ اشعئ رک دی اجےئ یگ۔

 الیصفتت ےک ےیل ان راوطبں اک ااختنب ےیجیک۔

 
 

       رکزیی 

 

ز

 

ی ن
ف

ز ز      انول     آف   

 

 ش
 ی لی
پ

 

 
 
 

Email : crazyfansofnovel@gmail.com 

Facebook Page : fb.me/CrazyFansOfNovel 

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

Website Url : https://crazyfansofnovel.com 

 

 رکشہی

  آف انول!!!!!!

 

ز

 

ی ن
ف

 ااظتنہیم رکزیی 
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 دحت شع 

یش ہبح  از ملق    

 

وہ ادنریھی وکرھٹی ںیم اہنت داین ےس اغلف یسک ےک رظنوں ےک اصحر ںیم ان رظنوں ںیم ایک ھچک 

علا 

 

ش
ہن اھت یسک وک اخرتسک رکےن اک ونجن,دبےل یک آگ اور بس ھچک انفہ رکےن اک وجش وہ اینپ 

رباسیت وہیئ آںیھکن اس رپ اگڑے وہےئ وصےف رپ اٹگن رپ اٹگن رےھک اویلگنں وک آسپ ںیم 

  ےیک اس وک رظنوں ںیم ےیل اھٹیب اھت۔ ویپتس

و اسیئ اور آہتسہ آہتسہ 
م
کس

اس یک رظنوں یک دحت وک ربداتش ہن رکےت وہےئ وہ وھتڑی یس 

آںیھکن وھکیل وت وخد وک ادنریھے ںیم اپای ےسیج ےسیج اس ےک دامغ ےک رپدے رپ الھچپ نیس اےس 

 اانپ ذنہ ولفمج وہات رظن آای

ںی دوڑایئ رپ ادنریھے ےک ابثع ھچک رظن ںیہن آ ای۔ وخف ےک امرے ادرھ ادرھ رظن   

 دروازے یک رطف اھبیگ وت یسک ےک ووجد ےس رکٹایئ امن یسک اٹچن ےس رکٹایئ وہ

وخف ےک امرے اافلظ زابن اک اسھت ںیہن دے رےہ ےھت رگم رھپ یھب ھچک اافلظ زابن ےس ادا 

 وہےئ 
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 ک۔ک۔وکن وہ مت وہ ابلکشم وبل اپیئ

 مت! یسک یک رمداہن آواز اس ےک اکنں ےس رکٹایئ۔اواز ےتنس اس ےک مسج اینت دلجی وھبل یئگ

 ںیم ینسنس یس دوڑےن یگل

 رگم رھپ یھب اینپ تمہ عمتجم رکےت وہےئ وبیل 

ے اہمترا ک۔ک۔ایک اگبڑا ےہ دخا ےک واےطس ےھجم 

 

ن
 
می
دوھکی مت وج وکیئ یھب وہ زیلپ ےھجم اجےن دو 

  وہ ےگ اجےن دو ریما اباب ریما ااظتنر رک رےہ

 وہ اس صخش ےک اسےنم زنیم رپ ھٹیب رک اہھت وجڑےت وہےئ ڑگڑگا رک زارو اطقر روےت وہےئ وبیل 

ااچکن رمکے یک الٹئ یلج اسےنم ڑھکے صخش وک دھکی اےس اےنپ ریپوں ےلت زنیم یتلکن وہیئ 

 وسحمس وہیئ آںیھکن یٹھپ یک یٹھپ رہ یئگ اور ابلکشم وبل اپیئ

 ت۔ت۔مت

اہبدری اہکں یئگ وبول اور ہی اہھت ایس ےس امرا اھت ہن ایک وہا وبولوووؤوووو ایک وہا اب اسری   

 وہ اینت زور ےس داھڑا ہک وخف ےس اس یک خیچ یلکن اور وںیہ زنیم رپ ھٹیب رک روےن یگل 

 اےس روات وہا دھکی وہ یج رھب ےک زیبار وہا اور اےنپ رہچے رپ یتخس الےت وہےئ وبال 
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ااھٹای روےن اک وشلغ وپرا رکان وہ وت دعب ںیم رکان بت رصف دھک فیلکت  اوھٹ ڑلےک ےن اہھت ڑکپ ےک

ے اہمتری زدنیگ ںیم 
گ
 وہں

 اس ےک اافلظ اےسی امن رھتپ وک امت دےتی

وہ رھپ ےس ڑھکی وہیئ اور اکی ابر رھپ اس ڑلےک ےک اسےنم ڑگڑگاےن یگل اشدی اس صخش وک اس 

 رپ رمح آ اجےئ 

ٹی رک رےہ وھےگن اجےن دو زیلپزززززززز ےھجم اجےن دو ریمے اباب ریما و  

دردی یھب وسحمس ںیہن وھ ریہ یھت 
م
 نکیل اسےنم ڑھکے صخش وک اس ےس ریت ربارب یھب ہ

 ڑلےک وک اید اھت وت رصف اانپ دبہل 

وہ وج اب کت اس ےک اصحر ںیم ڑھکی یھت ادکیم اس ےس دور وہیئ اور ومعق دےتھکی یہ دروازے 

 یک رطف 

 ڑلاک زور زور ےس اسنہ اس یک یسنہ بیجع یھت اےس ڑلےک یک یسنہ ےس وخف اےس ااسی رکےت دھکی

آےن اگل ڑلاک آہتسہ آہتسہ دقم ڑباہےت وہےئ اس کت اچنہپ اور وہ آہتسہ آسہ ہت ےھچیپ یک رطف 

ل دروازے ےس اج یگل
ب لک
 دقم ڑباھےن یگل ااسی رکےت وہےئ وہ 

 ڑلاک وبال وت رہ ااسحس ےس آری ےک
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 ےہ اجےن یک ایھب وت تہب اسحب اتلکن ےہ اہمتری رطف ڑلےک یک رگتف اس اینت یھب دلجی ایک

 ےک اہھت رپ وبظمط وہیت اج ریہ یھت اس رگتف ںیم دبےل اک ونجن 

ایتر رانہ دو ےٹنھگ دعب اکنح ےہ ےھجم ہن ںیہن الچ ایگ اور وہ اینپ تمسق یک اس متس رظیفی رپ ھٹیب رک آوسن 

 اہبےن یگل

 اشہ سلیپ:

رہش ےک اجےن امےن اڈنرٹسسلی ےھت.ان وک اہلل ےن دو وٹیبں ےس نازا اور اکی یٹیب ےس رامحن اشہ 

نازا. اکی اک انم ادمح اشہ اور دورسے اک انم زمحہ اشہ ےیہ اور یٹیب اک انم افہمط اشہ ادمح اشہ اور زمحہ اشہ 

ور اہلل ےن اںیہن دونں اھبویئں ںیم تہب اافتق اھت دونں لم رک ابپ اک زبسن اھبنسل رےہ ںیہ ا

رتہبنی رشکیِ ایحت ےس نازا بس آسپ ںیم لم رک وخیش ےس رہ رےہ ےھت ہک ان ےک ےتسنہ ےتسب 

 رھگ وک یسک یک رظن گل یئگ 

 زمحہ اشہ وک اہلل ےن دو وٹیبں اور اکی یٹیب ےس نازا 

آھٹ اسل وہ اٹیب ارمح اشہ وج اےنپ وادل ےک اسھت لم رک زبسن اھبنسل راہ ےہ ارمح اشہ یک اشدی وک 

 ےئگ ںیہ اور اکی اٹیب یھب ےہ سج اک انم اشریم اشہ 
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اس ےس اچر اسل وھچاٹ افزئ اشہ اور اس ےس ھچ اسل وھچیٹ ااستنرہ وج اخدنان رھب یک ڈلیل اور 

 اولکیت ےہ

ادمح اشہ وک اہلل ےن نیت وٹیبں ےس نازا اکی اشہ ذر وج ارمح اشہ اک رتہبنی دوتس اور وہ یھب اےنپ 

اسھت لم رک زبسن اھبنسل راہ وھچاٹ اشہ ذل وج اشہ ذر ےس رو اسل وھچاٹ وہ یھب اےنپ وادل  وادل ےک

ےک اسھت لم رک زبسن اھبنسل راہ ےہ اور بس ےس وھچاٹ بیبخ اشہ وج بس ےک الڈےل ےک اسھت 

          اسھت ڈنمھگی اور رھبوپر واجتہ اک احلم ےہ. 

وہ راہ ےہ افہمط مگیب اینپ الڈیل یٹیب ےک رس رپ اہھت ریھپےت ابلہب اٹیب اھٹ اجو آپ ےک اکجل اک اٹمئ 

 وہےئ وبیل 

 ایک امم وسےن دںی ہن ا یھب وت رفی وہیئ وہں اکجل ےس وہ دنین امخر ےجہل ںیم وبےتل وہےئ اہک

 افہمط مگیب وک اینپ الڈیل ب اسل ااھٹرہ یک وہ اجےئ یگ رہیق مگیب ےن ڑچےت وہے اہک

د رکےت وہےئ اامں وھچڑے یچب ےہ ھجمس 

 

ڈ

 

 ی
ی فی
اجےئ یگ اعدل اصبح اینپ الڈیل وک ڈ  

اےنت ںیم ابلہب ےچین آیئ اور الڈ ےس دادو ےک رگد ابزو امحلئ رکےت وہےئ وبیل ارے ریمی ایپری 

دادو ویکں ہصغ رکیت وہ اعدل اصبح اور افہمط مگیب اینپ رکسماٹہ وک روےتک وہےئ دادی وپیت اک 

 ایپر دےنھکی ےگل 
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ے وہےئ انہتش رکےن ےگل آری ٹہ رپے انہتش

 

سی
 

ہ

  رک ےلہپ یہ دری وہ ریہ ےہ بس 

 نکیل ےسک ربخ ےک تمسق ان ےک اسھت ایک لیھک ینلیھک وایل ےہ

امام ریما الڈہل اہکں ےی. اسرہ آہنم مگیب ےس ارمح اشہ ےک ےٹیب ےک ابرے ںیم وپےتھچ وہےئ. ےٹیب وہ 

آرک ہصغ رکے اگ اشدی بیبخ ےک روم ںیم ےہ اےس اج رک ےل آؤ ورہن بیبخ   

 اوےک امم وہ وھچےٹ وھچےٹ دقم ڑباھیت بیبخ اشہ ےک روم کت یچنہپ اور 

 اشہ ریم اشہ وک آواز دےنی یگل 

where are youاشہ ریم   

ماا لپ وہں )ارے اسرہ وھپھپ ںیم اہیں رپ وہں( وہ اسرہ وک وصہف ےک ےھچیپ  مہ
ہ

 

ن
اےل اشال وھپھپ ںیم 

 ےس لکن رک آ ےت وہےئ وبال 

اہیں آؤ وھپھپ اجین ےک اپس اسرہ ونٹھگں ےک لب ھٹیب رک اشہ ریم وک الب ےن یگل ریمی اجن   

 وہ اھبےتگ وہےئ آای اور اسرہ یک وگد ںیم ڑچھ ایگ 
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ے وہےئ دورسے وپرنش یک رطف آ یئگ 

 

سی
 

ہ

اسرہ ےن ابری ابری اس ےک دونں اگل وچےم اور 

زو امحلئ رک ےک السم ایک سج اک اہیں آےت یہ اس اک اسہنم اہمئ اشہ ےس وھا اور ان ےک رگد اب

ڈدیل ےس وجاب دای اور اسھت یہ انرایگض داھکےت وہےئ وبیل  

 

س

 

خ
 اوہنں ےن 

 اٹیب یج اکیف دنں دعب رکچ اگل ای ےہ آپ ےن

 اووووووو ریمی ایپری وھچیٹ امں!!!!!! 

ں اپیئ اج
م
ن ہ

ؤں یگ اوکپ اتپ ےہ لک یہ ںیم ازگیام ےس رفی وہیئ وہں اب آپ رکف ہن رکںی ارثک ںیم 

 اسرہ اینپ رکسماٹہ اپھچےت وہےئ وبیل  

 وےسی وھچیٹ امں آپ ہی سک ےک ےیل انب ریہ ںیہ اسرہ وکیف یک رطف ااشرہ رکےت وہےئ وبیل 

 اٹیب ہی اشہ ذل ےک ےیل انب ریہ وہں 

 آؤ وت ایک آج اشہ ذل اھبیئ آسف ںیہن ےئگ اسرہ آہمئ ےس وپےنھچ یگل 

  رخاب یھت وت دلجی آ ایگاٹیب ایگ اھت وہ آسف رپ اش دی ھچک تعیبط

ں ےہ لچ اسرہ اٹیب اہیں ےس 
م
ن ہ

حیحص اسرہ ےن اہک اور دل یہ دل ںیم وسےنچ یگل آج وت ہی ڑھکوس 

 لکن ورہن رلٹہ آ ایگ وت ڈاٹن یکپ اور دل یہ دل ںیم اہیں ےس اجےن یک رتبیغ وسےنچ یگل 
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 ایک وہا اسرہ اٹیب وکیئ ہلئسم ےہ آہمئ اشہ ےن رپاشیین ےس وپھچ 

 ہن۔ہن۔ںیہن وت وھچیٹ امں اسرہ ےن ڑہڑبا رک وجاب دای

 اھچ ولچ رھپ ااسی رکو ہک ہی اکیف اج رک اشہ ذل وک دے آو وہ وٹی رک راہ وہ اگ

 رپ ںیم اسرہ انمنمیئ 

 ایک وہا اسرہ اٹیب وکیئ رپاشیین ےہ وت اتبو آہمئ اشہ ےن رکفدنمی ےس وپھچ

  رکسنایئ اور اشہ ذل ےک روم یک رطف لچ دی ںیہن امں دے ںیم دے رک آیت وہں اسرہ لکشمب

 اور دل یہ دل ںیم 

 آل وت الجل وت آیئ الب وت اٹل وت

 اہلل یج آج ان ڑھکوس ےس اچب انیل 

ااسی ںیہن اھت ہک اشہ ذل ڈااتٹن اھت سب اینپ اخومش تعیبط یک وہج ےس تہب مک ولوگں ےس رفکنی 

 وہات اھت 

اک دروازہ نک ایک وجاب ہن اپ رک داکھ دای وت دروازہ اتلھک الچ ایگ اسرہ دل یہ دل ںیم ڑبڑبایئ اور روم   
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ادنر دقم رےتھک یہ ادنریھے ےن اابقتسل ایک اہھت ڑباہ رک وسچئ وبرڈ ےس الٹئ آن یک وت رمکہ 

 ےہ رلٹہ ںیہن ےہ اور رووینشں ےس اہنایگ ادنر دالخ وہےت یہ ادرھ ادرھ رظنی دوڑایئ ولچ اھچ

یف اہیں رھک رک دلجی یلچ اجیت وہں اسرہ نم ںیم وخش وہےت وہےئ وسےنچ ااسی رکیت وہں ہی اک

 یگل ایھب وہ دروازے کت یہ یچنہپ یھت ہک اشہ ذل یک آواز اکنں ےس رکٹایئ 

 مت اہیں اشہ ذل ےن ریحایگن ےس وپھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ت لمکم یک یج اشہ ذل اھبیئ وہ وھچیٹ امں ےن آپ ےک ےیل اکیف یجیھب یھت اسرہ ےن دلجی ےس اب

 ہک ںیہک ڈاٹن یہ ہن دے 

م۔۔۔۔ اشہ ذل ےن رہگا اسسن اخرج ایک اور اسرہ وک رہگی رظنوں ےس دےنھکی اگل الٹئ کنپ 

م
م
م
م
م
م
مم
ہ

رلک ےک ےبیب رفاک ںیم ےب دح نیسح گل ریہ یھت اور ےس اضتمد ایسہ لت اس ےک نسح ںیم 

 ااضہف رک راہ اھت..  

 یہ ربھگاےن یگل اور ےھنن ےھنن دقم ااھٹیت اشہ ذل ےس دور ادرھ آو اشہ ذل ےن مکح دای اسرہ مکح ےتنس

 اج رک ڑھکی وہ یئگ

 اس یک اس رحتک رپ اشہ ذل ےک بل رکسماےئ ےسج وہ ربوتق اپھچ ایگ 
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اور اکی ےکٹھج ےس اانپ اور اس اک افہلص متخ ایک. اسرہ وت اشہ ذل یک اس رحتک رپ ربھگا یئگ اور ڈرےت 

 وہےئ وبیل 

اھبیئ ی۔ ہی ۔۔ک۔۔ک ۔ایک رک رےہ ںیہ اسرہ ےن وبلں رپ زابن ریھپےت ش۔ش۔اشہ اشہ ذل 

 وہےئ ابت لمکم یک

 اشہ ذل وک اہجں اس 

 اک ربھگاای ربھگاای روپ دنسپ آای وںیہ وہ اس ےک اھبیئ ےنہک رپ یج رھب ےک دبزمہ وہا 

 مت اشہ ذل ےن اینپ اہشدت یک ایلگن اس یک رطف رکےت وہےئ اہک 

ال رکو مسق ےس زرہ یتگل وہمت ےھجم اھبیئ ہن وب  

 اسرہ ان یھجمس ےس اشہ ذل یک رطف دےنھکی یگل

 اور وصعمتیم ےس وبیل ویکں ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

 اشہ ذل اھبیئ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!؛؛؛؛؛؛

 ویکہکن ںیم اہمترا اھبیئ ںیہن وہں اشہ ذل ےن ڑچےت وہےئ وجاب دای

 اسرہ یک ایھب یھب وسیئ وںیہ ایکٹ یھت 
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ھٹ اسل ڑبے وہ وت اھبیئ یہ وبلںو ں یگ ہن وہ آانپ اور اس یک رمع اک اینپ آپ ھجم ےس وپرے آ

 اویلگنں رپ ومازہن رکےن یگل.. 

 اس ےک اس ادناز رپ اشہ ذل وک یج رھب ےک ایپر آای

اہں اس ویکں اک وجاب دعب ںیم دوں اگ سب ایلگ دافع اھبیئ وبال ہن ھجم ےس ربا وکیئ ںیہن وہ اگ یھجمس 

ورن رکےت وہےئ وبال اجؤ اب اس ےس ےلہپ وکیئ اتسگیخ وہ اجےئ وہ آانپ اور اس  وہ اےس آرخی ابر

ےک درایمن اک افہلص اقمئ رکےت وہےئ اجےن اک ااشرہ ایک اور اسرہ اجےن اک ےتنس یہ واہں ےس یتلکن 

ےتہک وہےئ ڈیب رپ   control shahیلچ یئگ اور اشہ ذل رسکٹھج رکرس رپ اھھت ریھپےت وہےئ 

  رغض ےسٹیل ایگ آرام رکےن یک

آج ابلہب اک ویین اک رفٹس ےس ےہ اور ہی ڑلیک آج یھب ٹیل وہ یگ افہمط مگیب اینپ الڈیل یٹیب یک اکشتی 

 اگلےت وہےئ وبیل  

اےنت ںیم وہ ڑیسایھں ارتےت وہےئ آیئ اشرٹ ڈارک کنپ رلک ےک رفاک ںیم وہ رس رپ وٹسرل 

ے رپ رکسماٹہ اجسےئ وہ ےبدح نیسح گل ےل اور وبلں رپ کنپ رلک یک یہ ولگز اگلےئ اور رہچ

 ریہ یھت 
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افہمط مگیب ےن اینپ الڈیل یٹیب یک دل ںیم رظن ارتی اور انہتش اک ےنہک یگل!!!!!!!!!!! ںیہن امم وںیہ اج 

اینپ امں وک اہلل احظف ہک رک رواہن وہ یئگ رک اھک ولں یگ ورہن اسرہ ےھجم اچک ابچ اجےئ یگ وہ ےتسنہ وہےئ  

وت اسرہ اےس ےصغ ںیم یتلہٹ رظن آیئ ابلہب ےن اینپ رکسماٹہ دابیئ اور ےھچیپ ےس اجرک    وہ ویین یچنہپ

 اس ےک رگد ابزو امحلئ ےیک ےسج ربوتق اسرہ ےن کٹھج دےی 

 ہی ااستنرہ اشہ ہک انراض وہ ےن اک رطہقی اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

ہ ےن اٹہ دای اور اےس ابلہب ےن رکسماٹہ دابیئ اور اسرہ ہک اسےنم اکن ڑکپ رک ڑھکی وہ یئگ ےسج اسر

 اےنپ ےلگ اگلای 

دونں یک دویتس یہ ایسی یھت دونں زایدہ دری کت اکی دورسے ےس انراض ںیہن وہ یتکس یھت 

 اسرہ اور ابلہب یک دویتس اکجل ےک زامےن ےس یھت وج ایھب کت ربرقار ےہ 

رطف دےتھکی  اھچ لچ اب دلجی ےس ورہن آج ےلہپ دن یہ یہ ٹیل وہ اجںیئ ےگ اسرہ ابلہب یک

 وہےئ وبیل 

دونں دلجی دلجی الکس یک رطف دقم ڑباھ ریہ یھت ہک راےتس ںیم اکی ڑلیک دونں ےک اپس 

 آیئ اور اہک

 آپ دونں وک رس اعفط الب رےہ ںیہ 
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ی ںںںںںںںںںںںںں ںیمہ دونں ےن ریحایگن ےس وپھچ اعم ھچک طلغ نس ایل وہ
م  ہ

داییج آپ دونں وک راشمء ےن اانیمطن ےس وجاب   

 )اسےنم ڑھکی ڑلیک اک انم راشمء اھت ( 

 رپ مہ وت یسک رس اعفط وک ںیہن اجےتن اسرہ ےن رپاشین وہےت وہےئ راشمء ےس اہک

 ےھجم ںیہن اتپ اشلگن ڈاپیرٹنمٹ ےک رس ںیہ اشدی وکیئ ڈاوکسٹنم اک ہلئسم ےہ

اور دل ںیم ینتج اواھچ دونں اہں ںیم رس الہیت رس اعفط ےک روم ےک ابرہ اج رک ڑھکی وہ یئگ 

 داعںیئ آیت ںیھت ڑپھ رک دالخ وہےن یک ااجزت امیگن 

May I come in sir!! 

yes come in !  

وجاب ےتلم یہ ادنر آیئ اور اور اخومیش ےس ڑھکی وہ رک اینپ اایلگنں رموڑرےن یگل رس وج اےنپ اکم 

 ںیم رصموف ےھت وکیئ آواز ہن اپرک وتمہج وہےئ 

 یج اٹیب ایک اکم ےہ 

فط اےنپ قیفش ےجہل ںیم وبےل رس اع  
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ز ۔۔ اسرہ ےن ڈرےت وہےئ اخمبط ایک 
ش
س
س
س
ش

 

 رس آپ ےن البای اھت ںیمہ ابلہب ےن دلجی ےس ابت لمکم یک اعم روم ےس یہ ہن اکنل دے 

 ںیم ےن ؟؟؟؟ رس اعفط ےن اہشدت یک ایلگن ےس اینپ رطف ااشرہ ایک

  اہک یج ےسرم راشمء ےن اہک ہک آپ ےن البای ابلہب ےن دلجی ےس

 رس وپری ابت ےتنس یہ رکسماےن ےگل اور اےنپ قیفش ےجہل ںیم وبےل

اٹیب ج اشدی یسک ےن آپ ےک اسھت ذماق ایک ےہ اینپ ابت لمکم رکےت یہ وہ دوابرہ اےنپ اکم ںیم 

 رصموف وہ ےئگ

 اور وہ دونں وسری وبےتل یہ واہں ےس یلکن اور راشمء وک ڈوھڈنےن یگل وہ ریہ راشمء اسرہ ےن ایلگن

 یک رطف ااشرہ ایک دونں دلجی ےس اپس یچنہپ اور راشمء وک اخمبط ایک

 راشمء اسرہ ےن ےصغ ںیم اکپرا 

راشمء دونں وک دھکی رک ےنسنہ یگل اور دونں اک دل اچاہ ہک اسےنم ڑھکے اس ڑچلی وک وشٹ رک دے 

 ں یتخٹپ واہں ےس واک آؤٹ رک یئگ 

 

 رپ دونں انب ھچک ےہک اپئ
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اک اٹمئ آف وہ ایگ اسرہ اےنپ ڈراویئر ےک اسھت رواہن وہ یئگ ہکبج ابلہب سب ےک ااظتنر اےنت ںیم ویین 

 ںیم ڑسک ےک انکرے ڑھکی وہ یئگ. 

 ابلہب سب اک ااظتنر رکےن ےک ےیل روڈ اسڈیئ رپ ڑھکی وہ یھت.

 ایھب ڑھکے وہےئ ھچک وتق یہ وہا اھت ہک اکی ایسہ رلک یک ڈنیل رکوزر ےن راہ ےتلچ اکی آدیم وک

 ٹہ ایک اور واہں ےس زگریت یلچ یئگ 

ابلہب دلجی ےس اس آدیم یک دمد وک یچنہپ اور دورسے ڑلےک یک دمد ےس اس زیمخ صخش وک اتپسہل 

 اچنہپ رک اس اگڑی اک اھچیپ رکےن یگل.... 

 

ٹنم یک اسمتف ےک دعب اگڑی اکی اشدنار امعرت ےک ابرہ اج رک ریک   15رقابی   

 ٹف ےس اتلکن وہا دق انعیب بل آسپ ںیم ویپتس ےیک رہنسی اگڑی ےس اتلکن وہےئ صخش اک ھچ

آوھکنں رپ نس الگزس اگلےئ رہچے رپ دیجنسیگ اطری ےیک اینپ رھبوپر واجتہ ےک اسھت امعرت 

 ںیم دالخ وہا اور دیساھ اےنپ نبیک ںیم دالخ وہا

س صخش ےک ابلہب ےن دلجی ےس رہشک واےل وک ےسیپ دےی اور امعرت ںیم دالخ وہیئ اور دیساھ ا

 نبیک ںیم رقابی دس ٹنم دعب دالخ وہیئ
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   رپ اھٹیب وہ صخش وج آےنپ اکم ںیم رصموف اھت اکم ںیم للخ ڑپےت یہ امےھت رپ الدعتاد ںینکش 

 

 

چ

 ڈاےل اس ڑلیک یک رطف وتمہج وہا

 

 وکن وہ مت ؟ اور ریمے نبیک ںیم ایک رک ریہ وہ ؟ رہچے رپ انوگاری ڈاےل وپھچ ایگ 

 اہمترے نبیک ںیم آےن اک وکیئ وشق ںیہن ےھجمس ابلہب ےن اےس ایلگن داھکیےت دوھکی رٹسم ےھجم

 وہےئ ڑتخ ہک وجاب دای

 

 اسےنم ڑھکے صخش اک اس ےک اس ادناز رپ ےصغ اک رگاف وسا زینے رپ اچنہپ اور ےصغ ےس داھڑا

 

ز ٹش اپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک اس دق زیت داھڑےن رپ وہ لپ رھب وک یمہس رپ وخد وک وپمک

 رکےت وہےئ لمکم اامتعد ےس وبیل 

دوھکی رٹسم ےھجم مت وسیج ےک ہنم ےنگل اک وکیئ وشق ںیہن ںیم سب اانت ےنہک آیئ وہں ہک آداھ ہٹنھگ ےلہپ 

اورپ ےس ےب یسح اینت ہک اےس ڑسک رپ اہمتری اس وس وکڈل اگڑی ےن اکی ےب وصقر وک ٹہ ایک اھت 

 رمےن ہک ےیل وھچڑ آےئ 
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ت لمکم یک .ابلہب ےن ےصغ ےس اب  

 

 ٹش اپ!!!!!!!!!!!!!!!!! اسےنم ڑھکا صخش اکی ابر رھپ داھڑا 

 وی ٹش اپ!!!!!! 

ابلہب ےن یھب اس ےک ادناز ںیم وجاب دای اسےنم ڑھکے صخش یک رہنسی آوھکنں ںیم وخن ارتا 

 ےصغ ےس وہ صخش اتلچ وہا اس کت اچنہپ اور اےس ابزو ےس اچنیھک

اس ےک ابزو رپ اینپ رگتف اور زیت رک دی  اانپ اور اس اک افہلص مک ایک اور  

 فیلکت ےس ابلہب یک آوھکنں ںیم آوسنں آ ےئگ اور ابلکشم ےس وبیل 

 

 ھچ۔۔وھچڑو ریما اہھت

 ابلہب وک اس صخش ےس وخف وسحمس وہ راہ اھت..

 

ھااری تمہ ےسیک وہیئ ھجم ےس اس رطح ابت رکےن یک اسےنم ڑھکا صخش ےصغ ےس داھڑا

م

 

ن
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یلگنج ویشح آدیم وھچڑو ریما اہھت   

 ابلہب ےن ےصغ ےس اہھت ڑھچواای اور زوردار ڑپھت ردیس ایک

 اور ےصغ ںیم وبیل 

 

ھاار ے وسیپں 

م

 

ن

مت ےسیج اریم زادوں اک ہلئسم ہی ےہ ہک وخد وک اتپ ںیہن ایک ےنھجمس ےتگل وہ ہک وکیئ یھب 

 اگڑے ےس اتمرث وہ اگ وت ہی اہمتری وھبل ےہ وہ اسےنم ڑھکے صخش یک آوھکنں ںیم آںیھکن

 اامتعد ےس وبیل 

but let me clear you one thing 

ےس اتمرث وہ اجےئ ای مت ےس ڈر اجےئ  statusہک ںیم ان ولوگں ںیم ےس ںیہن وہں وج اہمترے 

 ےھجمس

 

 وہ اےس ایلگن داھکےت وہےئ ڑمی رھپ ھچک اید آےن رپ یٹلپ
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 اور اہں!!

 وک اید رانھک ےھجمس اور ےصغ ےس واہں ےس یتلکن آےگ ےس یسک ہک اسھت ااسی رکےن اک وسوچ وت اس ڑپھت

 یلچ یئگ ہی وسےچ ےھجمس ریغب ہک اس ےن سک زیمخ ریش وک اکللرا ےہ

 

 اوور اےس اس ےک اس ادقام یک ینتک اھبری رمق اکچین وہ یگ. 

 رفظرررررررررررررر وہ صخش ےصغ ےس داھڑا اور اےنپ رپلنس رکیسرٹی وک البای

 

  رکےت وہےئ وجاب دای.. ج۔یج رس رفظ ےن تمہ عمج

 

 اتپ اگلو ہی ڑلیک وکن ےہ اک لک کت ےھجم اس یک ڈلیٹی اچےیہ 

now get out  

 ےصغ ےس اس صخش ےن اجےن اک وبال 
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 ابلہب واہں ےس دیساھ رھگ یچنہپ اور اینپ امم وک السم رک ہک اینپ روم یک رطف لچ ڑپی

 اور آج یک ابتب ےک ابرے ںیم وسےنچ یگل

 

اس صخش رپ ہصغ آ راہ اھت ہک سک رطح اس صخش ےن اس اک اہھت ڑکپا اور بک وسےتچ اےس رہ رہ رک 

 وسےتچ وہ دنین یک وادی ںیم وس یئگ اےس اتپ یھب ںیہن الچ.. 

 اور دورسی رطف وہ صخش وہ ےصغ ےس اہیں واہں رکچ اکٹ راہ اھت 

ے صخش وک اشہ ھٹیب اج اانت ہصغ اھچ ںیہن ےہ ڈنھٹے دامغ ےس وسچ اشہ زنی اسےنم ڑھک

 اھجمسےت وہےئ وبال  

 ےسیکےےےےےےےےے 

 اس ےن ےصغ ےس لبیٹ وک ےچین رگا دای اور نبیک وک سہت سہن رک دای اور 

 وخد وک رٹنکول رکےت وہےئ رہ زجےب ےس آری وبال ےھجم اس ڑلیک وک ربابد رکان ےہ

 اس اٹھچکن رھب یک ڑلیک یک اینت تمہ یک ےھجم ڑپھت امرا 
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اشہ زنی یک رطف دےتھکی وہےئ وبال وخن رباسیت آوھکنں ےس   

 

 ھٹیب اج ایر ڈنھٹے دامغ ےس وسچ ایک رکان ےہ.،،،،،

 

 اشہ ذنی اےنپ وخربو دوتس یک رطف دےتھکی وہےئ اھجمسےن اگل 

ےھت دونں امہوتق اکی دورسے ےک ےیل ڑھکے  best friendاشہ زنی اور اشہ نپچب ےک 

ےہرےتہ ےھت اور دونں یک دویتس ایھب کت ربرقار   

 

ںیم اس ڑلیک وک ایسی زسا دواگن ہک اس یک روح کت اکپن اجےئ یگ وہ ےصغ ےس ےتہک وہےئ واہں ےس 

 اتلکن الچ ایگ.  

 اور اشہ زنی وںیہ ےھٹیب اینپ وسوچ ںیم رغق وہ ایگ. 
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نکیل اشہ ہی وھبل ایگ ہک ہک تمسق اس ےک اسھت ایک لیھک ےنلیھک وایل ےہ اور آےگ لچ رک اےس انتک 

ان ڑپے اگاصقنن ااھٹ  

اشہ ذل آسف ںیم اھٹیب اسرہ یک ایدوں ںیم مگ اھت لک یک ابت ےک ابرے ںیم وسےتچ وہےئ رہچے 

 رپ وخد وخبد رکسماٹہ رگنی یئگ اینپ وسوچ ںیم وہ اس

 

 دقر وحم اھت ہک یسک ہک آےن یک یھب ربخ ںیہن وہیئ اوےئ وہےئ ڑبا رکسماای اج راہ ےہ

 

ےت وہےئ اےس ڑیھچا ..... افزئ اشہ ےن اکی یکلہ یس تپچ اگل  

 اہ اہں ھچک یھب ںیہن وت اتب بک آای...... 

 

 اشہ ذل ین وچےتکن وہےئ اہک..... 

 اہلل اہلل ڑلاک ایھب ےس دبل ایگ اہے اظمل ولگ ھچک دن دور ایک وہےئ ںیمہ یہ وھبل ےئگ......

 افزئ ڈراےم رکےت وہےئ وبال....... 
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ی وہیئگ اور لبیٹ ےس نیپ ااھٹ رک دیساھ افزئ رپ اےس ااسی رکےت وہےئ دھکی اس یک رکسماٹہ رہگ

 اکنیھپ 

                ےسج ربوتق افزئ ےن چیک رک ایل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔!!!!!!!!!!!!!!!!!!!۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔!!!!!!!!

س وہےت وہےئ وپھچ........... 

س
 س
ج

 

ن

ملا ایک ےہ افزئ اشہ ےن رپ
مع

 لچ اب دیساھ اتب 

  ےنگل یگلںیم ںیہن اجاتن بک ےسیک ےھجم وہ ایھچ

 

I think I am deeply in love with her I don't know how????? 

 

 اشہ ذل اسرہ ہک ایخول ںیم اکی ابر وھک ایگ ہی دےھکی ریغب ہک افزئ اےس سک رظن ےس دھکی راہ ےہ......  

 اسےل ہی بس ےسیک اینت دلجی رکایل بلطم تبحم یھب وہ یئگ ےھجم اتبای یھب ںیہن..........  
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رھگولی وعروتں یک رطح امےھت رپ اہھت امر رک دواہایئں دےنی اگل...........  افزئ  

اشہ ذل وج زمے ےس اپین یپ راہ اھت اس ےک ادناز رپ زور اک اوھچ اگل اور ًاتجیتن اسرا اپین وفارے یک لکش 

 ںیم افزئ رپ رگا.......... 

 اور اشہ ذل اک سنہ سنہ رک ربا احل اھت....... 

 

یک اس رحتک رپ پت ڑچھ یئگ اور ےصغ ےس ڑچےت وہےئ وبال.......  افزئ وک وت اس   

 ارگ اب ریتی یسنہ وک ربکی ںیہن یگل وت ںیم ےن اس رپیپ وٹی ےس رس اھپڑ دانی ےہ اھجمس........ 

 

اور اشہ ذل اینپ اشتم آےت دھکی اینپ یسنہ وک رٹنکول ایک رپ اس یک آںیھکن ایھب یھب رکسما ریہ 

                 وخربو دوتس+ اھبیئ یک دل دل ںیم رظن ااترےن اگلیھت اور افزئ اےنپ 
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لچ اب زیمت ےس اتب ڑلیک یسیک ےہ ؟ یلمیف کیب رگاوڈن اسیک ےہ؟ اہکں ریتہ ےہ؟ ےھجت اہکں 

افزئ ےن آھکن امرےت وہےئ وبیل   یلم؟ارگاس یک وکیئ نہب ےہ وت ریمی گنٹیس رکوا دے آرخی ابت

ایل......اور اسری ابت اکی اسسن ںیم یہ ہک ڈ  

 

 سب رک ریمے اھبیئ اسسن وت ےل ےل اشہ ذل ےن اےس وٹےتک وہے اہک.............. 

 اھچ اب دلجی ےس رشوع رک افزئ ےن اکی ابر رھپ اہک..... 

 

 اھچ رک اتبات وہں ربص رک ......... 

 ےلہپ وت ودعہ رک وت طلغ ںیہن ےھجمس اگ اشہ ذل ےن دیہمت ابدنیھ .......

 

 
 
 ی ی
ی ی   
 ی
ی ی
ی 
 ی 
 ی
ی ی
ی 
م ہ

       ں ایسی وکیسن ابت ےہ 

 افزئ ےن وپھچ ........ 

 وت پچ رہ ایر اتب راہ وہں ہن بج کت ریمی ابت لمکم ان وہ اجےئ اوےک 
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 ممہ افزئ ےن وھچےٹ وچبں یک رطف ہنم رپ ایلگن رھک رک اہں ںیم رس الہای

دلجی دلجی  ےھجم ینعی اشہ ذل اشہ وک ریتی نہب ینعی ااستنرہ اشہ ےس تبحم وہ یئگ ےہ اشہ ذل ےن

 آںیھکن دنب رک ےک اینپ ابت لمکم یک.......... 

 

 اور افزئ وکاگل ےسیج اےس ےننس ںیم یطلغ وہیئ وہ 

 ایکاااااااااااا افزئ ےن الچےت وہےئ اہک ......... 

ی ااےت وہےئ وہےئ اہک......... 

 

ی ی

 

پ
 ایک چس ںیم ریمی نہب افزئ ےن آںیھکن 

 !!!!اہں!!!!!

ای........... اشہ ذل ےن اہں ںیم رس الہ  

 وت چس ہک راہ ےہ ہن افزئ ےن اکی ابر رھپ دصتقی رکےت وہے وپھچ........ 

 اہں اہں چس ںیم!! 

 اشہ ذل ےن رپاشین وہےت وہےئ اہں ںیم رس الہای....... 
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 دھکی اٹمئ اپس وت ںیہن رک راہ افزئ ےن اکی ابر اور دصتقی رکین اچیہ.......  

دصےم ںیم الچ ایگ وہ بج الکن وت ڑچ رک وبال ....... افزئ یک وت ہی ابت نس رک امن وہ   

 ےھجت ںیم ااسی اتگل وہں ہک اریئف یسک یس ایپر یسک ےس اور اشدی یسک ےس....... 

 اہاہاہاہاہاہ ینعی وت ریما اسال ےنب اگ......... 

 اہےئ زمے زمے اور اس وخیش ںیم وہ لبیٹ رپ ڑچھ رک ڑگنھبا ڈاےنل اگل...... 

وووووو !!!!!!!!! ہک رک اشہ ذل وک ےلگ اگلایگ...... اور زور ےس ای وہ  

 اسرہ ویین ےس رھگ ولیٹ وت اخیل رھگ اابقتسل ایک ہک......... 

 

 دیساھ نبیک ںیم یئگ اور رفجی ےس اپین یپ رک اےنپ

رمکے یک رطف دقم ڑباھےئ وت وھبک اک ااسحس وہا وت وآیسپ اےٹل دقم ےیک اور نری وک آواز 

 اگلیئ 

.........  نری نری   

  یج آپ ےن البای....... 
 
 

 یج ب
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 .......

 
 

 نری آال دنی یک رچاغ یک رطح احرض وہئ

 

 اسرہ وک اس یک اس ادناز رپ یسنہ آیئ اور ےتسنہ وہےئ وپےنھچ یگل..... 

 امم اور۔ وھچیٹ امں اہکں ںیہ .... 

  یج وہ وت دونں اصبح یج ہک اسھت یسک اپریٹ ںیم یئگ ںیہ... 
 
 

 ب

اینپ وصخمص اسیکیئ ےجہل ںیم وبیل  وہ اخصل  

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ...... 

فف نری ربکی وت ول اسرہ ےن ےتسنہ وہےئ اہک...... 
ف
 ا

 

م بت کت ںیم 

م
م
م
م

اھچ ااسی رکو ےھجم تہب وھبک گل ریہ ےہ زیلپزززز دلجی ےس رکیموین انب دو ا

 رفشی وہ رک آیت وہں ....... 

  یج ںیم ویں یئگ ویں آیئ و
 
 

ہ یکٹچ اجبےت وہےئ دیساھ نچیک ںیم اھبیگ۔۔۔۔۔۔ یج ب  
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 اور اسرہ ہن ںیم رس الہیت اےنپ روم یک رطف لچ دی.

 رقابی آدےھ ےٹنھگ دعب وہ ےچین آیئ بت کت رکیموین یھب ایتر یھت ....... 

 جن یک رطف آیئ اور وٹی ان ایک اور زیت آواز ںیم 

 

وہ رکیموین اک ابؤل ڑکپے ےتلچ وہےئ ویٹی الئ

آن رک دےی ....... اگےن   

 رفس وخوصبرت ےہ زنمل ےس یھب،،،،،،

 ریمی رہ یمک وک ےہ وت الزیم ،،،

 ونجن ےہ ریما ونبں ںیم ریتے اقلب،،،

 ریتے انب زگارا آ دل ےہ لکشم ،،،

 اگےن ےننس ںیم وہ اس دقر وحم یھت ہک یسک ےک آےن یک یھب ربخ ںیہن وہیئ....... 

 

ز وک ایپر رھبی رظنوں ےس دھکی راہ اھت اتلچ وہا اس ےک رقبی وہ وج بک ےس ڑھکا اس ےک رہرہ ادنا

 آای اور اےس رھپ ےس دےنھکی اگل .... 
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اسرہ وج اینپ رکیموین ےک اسھت ااصنف ےک اسھت اگان ےننس ںیم نگم یھت یسک یک رظنوں یک شپت 

 وسحمس یک وت رگدن امھگیئ وت اشہ ذل وک وخد وک اتکت اپای......... 

رک دلجی ےس ویٹی آف ایک اور ڑہڑبا رک دلجی ےس ایھٹ..........  اےس اس رطح دھکی  

 س۔وسری اھبیئ اسرہ ےن اےتکٹ وہے اہک........ 

سک ےیل اشہ ذل اس یک احتل ےس وفحمظ وہےت وہےئ اس یک رطف دقم ڑباھےن اگل اور وہ وخف 

 ےک امرے اکی دقم ےھچیپ یک رطف ڑباھےن یگل... 

  اور اچنیھک اور اانپ اور اس اک افہلص مک ایک.......... اشہ ذل ےن اکی ےکٹھج ےس اےس اینپ

 بج ہک اسرہ وک اس ےک ادناز رپ ےکٹھج گل رےہ ےھت 

 االسم مکیلع!! 

 اشہ ذل اھبیئ اسرہ ےن ابت دبےنل ےک ےیل دلجی ےس السم اھجڑا!!!!!!! 

وہا.......  اہجں وہ اس یک ابت دبےنل رپ رکسماای وںیہ اس ےک اھبیئ ےنہک رپ یج اجن ےس زیبار   

 واالسم !!!!!! ہی السم وت کیھٹ اھترپ ایکاھبیئ انہک الزیم ےہ؟

 اشہ ذل ےن ڑچےت وہےئ اہک.......... 
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 رپرررررر ھب۔۔۔  

 اسرہ ےن وبانل اچاہ رپ اشہ ذل ےن ےصغ ےس وٹک دای....... 

 

ھاارے اھبیئ ںیہ وساےئ ریمے یھجمس 

م

 

ن

ارگ ہی اھبیئ انہک الزیم وہات ےہ اس رھگ ےک بس رمد 

 ٹسکین اٹمئ وبال وت ھجم ےس ربا وکیئ ںیہن وہاگ اب اجؤ آےنپ روم ںیم...... 

 وہ اےس ےصغ ےس ڈاےتٹن وہےئ ےنہک اگل۔۔۔ 

آپ ےس ربا وکیئ ربا ےہ یھب ںیہن وہ اےس دل یہ دل ںیم ےتہک یہ اورپ یک رطف اھبگ یئگ ہکبج اشہ 

ےس ڑبڑباےن اگل .......  ذل رہگا اسسن چنیھک رک وںیہ وصےف رپ ڈریھ وہ ایگ اور وخد  

 

 ھچک رک اشہ ذل اٹیب ورہن ہی ڑلیک ےھجت اھبیئ انب رک یہ رےہ یگ ..

 اور وہ وںیہ ےٹیل ےٹیل آںیھکن ومدن ایگ...... 

ےجب ےک اٹمئ آھکن یلھک اور دیساھ اےنپ روم ںیم رفشی وہےن الچ ایگ وھبک اک ااسحس وہا وت  7رقابی 

  اکم ںیم زبی وہ ایگ...... ارٹن اکم دابای اور اھکےن اک ہک رک
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 دروازے رپ نک یک آواز ینس وت سی ہک رک اکم ںیم رصموف وہ ایگ......... 

 اشزل ےن آہمئ اشہ یک رطف دھکی رک اہک.......

 

 ارے امم آپ آی 

 ہی ول اٹیب اھکان اھکول،،،،،،،،

    ....ریخ ےہ امم آپ ویکں الںیئ اشہ ذل ےن تبحم رھبی رظنوں ےس اینپ امں وک اہک.

 اٹیب ےھجم آپ ےس رضوری ابت رکین یھت ےلہپ آپ اھکان اھک ول...... 

 آہمئ اشہ ےن قیفش ےجہل ںیم اینپ ابت لمکم یک

ٹنم دعب وہ اھکان اھک رک افرغ وہا اور اینپ امں یک رطف وتمہج وہا.........  7رقابی   

 یج وبےیل امم ایک ابت رکین ےہ........ 

 

یھت وہ ردا ےک ےیل آپ ےک رےتش یک ابت رک ریہ یھت ںیم ےن اںیہن اہک  اٹیب رتعف آیپ یک اکل آیئ

 ےہ ہک اشہ ذل اک وج وجاب وہاگ ویہ اتب دوں یگ........  

 آہمئ اشہ اینپ نہب یک ابرے ںیم اتبےن یگل........ 
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 امم ےھجم ںیہن دنسپ وہ کیم اپ یک داکن آپ اخہل وک انم رک دںی ....... 

رک اہک اور اس ےک اس ادناز رپ آہمئ مگیب یک یسنہ لکن یئگ........  اشہ ذل ےن ربااس ہنم انب  

 

اٹیب ارگ ںیہن دنسپ وت انم رک دںی اےسی یسک ےک ابرے ںیم ںیہن ےتہک وہ اےنپ ےٹیب وک اھجمسیت واہں ےس 

 یتلکن یلچ یئگ اور وہ دوابرہ اےنپ اکم ںیم رصموف وہ ایگ....

 

 اینپ ڑپاھیئ رکےن ںیم رصموف یھت ویکہکن اےلگ ےتفہ اےلگ دن دونں ویین ےک رگاؤڈن ںیم یھٹیب

رشوع وہےن ےھت  examےس ان ےک  

 ایر نس۔۔۔ 

 ابلہب ےن ابت اک آاغز ایک ۔۔ 

 اہں وبل ۔۔۔۔۔ 

 اسرہ اس یک رطف وتمہج وہیئ 

 ایر لک ریمے اسھت.......... 
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 اور رھپ ابلہب ےن اسری ابت اسرہ ےک وگش زگار دی

 

  رپاشین وہ یئگ اور اےس اھجمسےت وہے وبیل  اور اسرہ ہی بس نس رک ًاتقیقح

 ایر وج یھب اھت ےھجت اس رپ اھھت ااھٹان ںیہن اچےیہ اھت 

 ایر اس ےن ریما اہھت ڑکپا اھت ابلہب ےن ابت لمکم یک. 

 

 رپ ےھجت اےس ڑپھت امران ںیہن اچےیہ اھت 

 سب ایر یطلغ وہ یئگ ابلہب آینپ یطلغ امےتن وہےئ وبیل 

 

رپاشین ان وہ ںیم وہں ہن اسرہ اےس رکسماےت وہےئ ےنہک یگل اھچ لچ وھچڑ   

 ایر ےھجم اس صخش یک وخن رباسیت آںیھکن ںیہن وھبیتل ابلہب ےن رھجرھجی ےتیل وہےئ اہک ؛؛

 

 اھچ وھچڑ وت اس ذات رپ وھچڑ دے ،،،
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 لچ نیٹنیک لچ تہب وھبک یگل ےہ 

 اسرہ روینش وصرت انبےت وہےئ وبیل،،،،

 

اےت وہےئ نیٹنیک یک رطف ڑبھ یئگ ہی اجےن ریغب ہک دو آںیھکن اس رپ لسلسم  اور دونں رکسم

 رظن رےھک وہےئ ےہ..

 اہں وبول اکم وہایگ؟ 

رکےت یہ ومابلئ ےک ےھچیپ ےس آواز ارھبی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   receiveاکل   

 رس وہ ڈیمم نیٹنیک یک رطف ںیئگ ںیہ 

 وت!!!!!!!!!!!!

 وفن ےک ےھچیپ ےس ےصغ ںیم اہک ایگ۔۔۔ 

سب یہی اتبےن یک ےیل اکل۔یک ےہ ہک امھرے آدیم ان رپ رظن رےھک وہےئ ںیہرس   

 ااشنہلل رس اشم کت اکم وہ اجےئ اگ ۔ رفظ ہنیسپ اصف رکےت وہےئ اکٹ اکٹ رک اہک 

 اوےک!!
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 اشم کت وہ اجان اچےیہ ہن وہا وت ےھجم اینپ لکش تم داھکیاناور اہں۔۔۔۔ 

ےت وہےئ وبال اوراٹھکک ےس اکل دنب رک دی آج اک بلطم آج وہ وہ صخش آرخی دعف وارن رک  

 اب آےئ اگ زما!!! 

 وہ ونجن یک ااہتن رپ چنہپ اکچ اھت ہی وسےچ ریغب تمسق ایک لیھک ےنلیھک وایل ےہ. 

 اشہ ذل دیساھ آسف ےس اےنپ رمکے ںیم آای اور رفشی وہےن ابرھتوم ںیم الچ ایگ....... 

رغض ےس ڈیب رپ ٹیل ایگ......  رقابی دس ٹنم دعب ابرہ الکن اور آرام رکےن یک  

 

 اور ااھٹ ذل  اشہ ۓےٹیل ےٹیل اشہ ذل اک اسرا وک دےنھکی اک دل دشت ےس اچاہ..اےنپ دل یک امےتن وہ

....... اگل ڑباھےن دقم رطف یک رمکے ےک اسرہ   

 

 رمکے ےک ابرہ چنہپ رک وخد وک انرلم رکےن اگل..... 

 

ئ..... ہک ااچکن اسرہ ےک روےن یک آواز اکنں ےس رکٹا  

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
0

 

Page | 40 

 

 اشہ ذل دلجی ےس روم ںیم دالخ وہا اور اسرہ وک دوھاں دار روےت دھکی وک وبالھک ایگ..... 

 

.... اگل وپےنھچ ےس رپاشیین اور اچنہپ کت اس ۓاشہ ذل ےبمل ےبمل دقم ڑباھےت وہ  

 

سلہ ےہ اتبؤ..... 
م
 ایک وہا اسرہ رو ویکں ریہ وہ وکئ 

ریہ یھت..... اس وک روےت دھکی...اشہ ذل وک تہب فیلکت وہ  

 

اشہ ذل یک ابت ےتنس یہ اسرہ اکی ابر رھپ روےنیگل اور روےت روےت اشہ ذل ےک ےلگ گل 

 ....

 

     گ

 

 اگل ےس وخد وک اسرہ  ۓاسرہ وک اےسی روات دھکی اشہ ذل اکی دم وبالھک ایگ اور وخد رپ رٹنکول رےتھک وہ

........ اگل وپےنھچ وہج اور ایک  
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ھچک اہک ےہ ایک.........  اسرہ اتبؤ ایک وہا ےہ یسک ےن  

 

 اشہ ذل وک وج ھجمس آئ وپےنھچ اگل.... 

 

 اسرہ ےن رس ااھٹ رک اشہ ذل وک داھکی اور ویکچہں تیمس ابلکشم وبل اپئ......... 

 

..اور ابت لمکم وہےت یہ اکی ابر رھپ روےن یگل........ 

 

 اشہ ذل اھبئ وہ داشن یک ومت وہ گ

 

؟ےھجم اتبؤ اہکں راتہ ےہ وہ اہمترا ویین رفڈنی ےہ؟؟؟ اشہ ذل اشہ ذل وپےنھچ اگل..وکن داشن؟؟؟؟؟

.. وبال ۓرپاشیین ےس اسرہ وک دےتھکی وہ  

 

 ںیہن اشہ ذل اھبئ وہ ریما ھچک ںیہن اتگل..ہن یہ ریما ویین رفڈنی ےہ..اسرہ ےن وجاب دای.... 
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 .........رھپ وکن ےہ؟؟.......... 

 

........ وپھچ  ۓوہ زدہ ریحت ن  ذل  اشہ  ....... 

 

.... ایک ااشرہ  رطف یک وی یٹ ۓوہ...وہ..وہ...اسرہ ےن آوسنں اصف رکےت وہ  

اشہ ذل ےن وفرا یٹ وی یک رطف داھکی وت یٹ وی رپ وہشمر ڈراہم""ریمے اپس مت وہ""ےک ریہو 

...... یگل روےن ۓوہےت وہ emotionalےک رمےن رپ   

 

یک وک ڑھکیک ےس ےچین کنیھپ دے...... اور اشہ ذل اک دل اچاہ اانپ رس ٹیپ ےل ای اسےنم یھٹیب ڑل  

 

 اشہ ذل ےن وخد وک ھچک ےنہک ےس ابز راھک اور اسرہ ےک آوسنں اصف ےیک...... 

 

 اور دیجنسیگ اطری یک اور وبال...... 
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ھااری اس رحتک ےس ںیم انتک رپاشین وہ ایگ 

م

 

ن

ویبوقف ڑلیک مت اس ےیل رو ریہ یھت ںیہمت اتپ ےہ 

 یھت.

 

ے ارطسح روےت دھکی............................ اھت.. ریمی اجن لکن گ
ھ
م

 

ن

..ریمی   

 

........ اھت ایگ وہ اشلم رصنع اک ےصغ ںیم ےجہل ےک اس یھب ۓہن اچےتہ وہ  

 

 یھت......اےکس ڈاےٹن رپ اکی ابر رھپ روےن یگل... 

 

 اور اسرہ وج وخش وہ گ

 

 وہ.....

 

سلہ آن ڑپا ےہ وج رھپ ےس روےن گل گ
م
.. ایک تبیصم ےہ ایک   

........... اہک ۓ...... اس ابر اشہ ذل ےن ڑچےت وہ  

 

 ۓآپ ےھجم ڈاٹن رےہ ںیہ اس ےیل رو ریہ وہں اسرہ ےن وصعمتیم ےس انراض وہےت وہ

.......... دای وجاب  
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 .

 

 اسرہ یک اس رحتک رپ اشہ ذل ےک رہچے رپ رکسماٹہ رگنی گ

 

ھاارے آےگ.  plzاھچ اب ںیہن ڈااتٹن 

م

 

ن

اہھت وجڑات وہں   

..... اگل رکےن اصف آوسن  ےک اس....ۓاہر امےتن وہ اشہ ذل   

روین روین وتمرم آںیھکن اس رپ اضتمد اس اک ایسہ لت اس ےک نسح ںیم ذمدی اچر اچدن اگل رےہ 

 ےھت... 

 

ی یھت اس یک رظنوں یک شپت وک ربداتش ہن رکےت وہ 

 

 ھی
پ ی

 ےب وہ  ۓاسرہ وج اس ےک رقبی 

 دھکی اشہ ذل رکسماےن اگل اور اھٹ رک اےنپ روم یک رکےت ااسی اےس........وہئ دور ےس اس اایتخر

 رطف رواہن وہ ایگ............. 

 اہں!رفظ وبول ایک ربخ ےہ.اشہ ےن اکل اڈنٹ رکےت یہ وسال ایک.......... 
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رس ڈیمم آج رھگ ںیم ایلیک ںیہ.ان ےک وادل,وادلہ اور دادی ریتہ ںیہ ان ےک اسھت وج آج اےنپ 

....... ںیہ  ۓ رکایچ گیسک دوتس یک اشدی ںیم ںیم  

ان ےک وادل اک انم اعدل ااختفر ےہ دنسپ یک اشدی یک وہج ےس رھگ واولں ےن رھگ ےس ےب دلخ رک دای 

 اھت....... 

 وکئ رقیبی رےتش دار ںیہن ںیہ.ڈیمم اک انم ابلہب اعدل ےہ. 

"Bs english  " , یکstudent  , ںیہ اور رقیبی ےلحم  

 ںیم وہم ویٹنش ڑپاھںیت ںیہ.....

ادل اصبح اک رکایےن اک وٹسر ںیہ.زدنیگ آرام ےس زگر رسب وہ ریہ ںیہ. و  

 رفظ ےن دلجی دلجی اینپ ابت لمکم یک.....ہی ہن وہ اکل اکٹ دے..... 

 ............Good work..اکل ےک ےھچیپ ےس آواز ارھبی  

 اور اکل اٹھکک ےس دنب رک دی اور ےبیسح ےس وبال!! 

و اگ..اہمتری ذات وک ہن لسم ڈاال وت ریما انم یھب بیبخ اشہ ںیہن.. ابلہب اعدل ںیھمت وت زمہ ںیم اھکچ  
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 وت...وت رپ اگ ۓبیبخ اشہ ےھچیپ اشہ زنی وک وخد یک رطف اتکت اپای ایر ںیم وت اھجمس اھت وت وھبل اج

...... ےہ  ریسسی  

 اشہ زنی ےن اوسفس ےس اہک!

    اشہ اک اپرہ اہئ وہا
 

 اشہ زنی یک ابت ےتنس یہ ج

 وبال.......بیبخ اشہ اانپ اسحب یسک رپ ںیہن وھچڑات.اےس اانپ اسحب اےھچ ےس وسد اور ےصغ ںیم

تیمس انیل آات ےہ..اور ہی بس ےتہک یہ وہ ےصغ ےس اتلکن الچ ایگ..اور اشہ زنی اےنپ دوتس اک ہی 

 روپ دھکی رک اوسفس ےس ویہ وسچ ںیم رغق وہ ایگ............... 

 وہ یلگ ےک وکےن یک رطف ڑبیھ یہ ابلہب وہم ویٹنش ےس رفی وہ رک رھگ

 

 

 یک رطف رواہن وہئ.اب

یھت ہک دیفس رلک یک ونگی ںیم ےس دو اقنب وپش وعرںیت اےس اگڑی ںیم ڈال اینپ زنمل یک رطف 

 .

 

 رواہن وہگ

 اہں رفظ وبول........ 

 اکل اڈنیٹ رکےت یہ اشہ ےن وسال ایک... 

لمع ےک ابرے ںیم اافنرم ایک..  ۓرس اکم وہ ایگ ےہ.رفظ ےن وھتڑی دری ےلہپ ےہک یگ  

Good گل  ےنہک ۓوہ دےتی مکح اور وہا وخش اشہ . 
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اےس ااسی رکو ریمے افرم اہوس رپ ےل رک وچنہپں.ریمے آےن ےس ےلہپ وکئ اس ڑلیک وک اہھت 

 تم اگلان ںیم اتچنہپ وہں. 

 آدےھ ےٹنھگ کت........... 

رمو یگ اور لپ لپ ویج یگ. لت لت مت ہک اگ دوں  ومت وہ  ںیم وت ںیہمت. زمہ اگ ۓاب آ  

بیبخ اشہ دبےل یک آگ ںیم اس دقر ادناھ وہ ایگ اھت ہک ہی وسےچریغب ہک سج آگ ںیم وہ اےس 

 وھجانکن اچاتہ ےہ اکی دن وہ وخد ےسلھج اگ. 

 

وہ ادنریھی وکرھٹی ںیم اہنت داین ےس اغلف یسک ےک رظنوں ےک اصحر ںیم ان رظنوں ںیم ایک ھچک 

علا  ہن اھت یسک وک اخرتسک

 

ش
رکےن اک ونجن,دبےل یک آگ اور بس ھچک انفہ رکےن اک وجش وہ اینپ 

رباسیت وہیئ آںیھکن اس رپ اگڑے وہےئ وصےف رپ اٹگن رپ اٹگن رےھک اویلگنں وک آسپ ںیم 

 ویپتس ےیک اس وک رظنوں ںیم ےیل اھٹیب اھت۔ 

و اسیئ اور آہتسہ 
م
کس

 آہتسہ اس یک رظنوں یک دحت وک ربداتش ہن رکےت وہےئ وہ وھتڑی یس 

آںیھکن وھکیل وت وخد وک ادنریھے ںیم اپای ےسیج ےسیج اس ےک دامغ ےک رپدے رپ الھچپ نیس اےس 

 اانپ ذنہ ولفمج وہات رظن آای
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 وخف ےک امرے ادرھ ادرھ رظن ںی دوڑایئ رپ ادنریھے ےک ابثع ھچک رظن ںیہن آ ای۔ 

ےس رکٹایئ وہ دروازے یک رطف اھبیگ وت یسک ےک ووجد ےس رکٹایئ امن یسک اٹچن  

وخف ےک امرے اافلظ زابن اک اسھت ںیہن دے رےہ ےھت رگم رھپ یھب ھچک اافلظ زابن ےس ادا 

 وہےئ 

 ک۔ک۔وکن وہ مت وہ ابلکشم وبل اپیئ

اینت دلجی وھبل یئگ مت! یسک یک رمداہن آواز اس ےک اکنں ےس رکٹایئ۔اواز ےتنس اس ےک مسج 

 ںیم ینسنس یس دوڑےن یگل

تمہ عمتجم رکےت وہےئ وبیل  رگم رھپ یھب اینپ  

ے اہمترا ک۔ک۔ایک اگبڑا ےہ دخا ےک واےطس ےھجم 

 

ن
 
می
دوھکی مت وج وکیئ یھب وہ زیلپ ےھجم اجےن دو 

 اجےن دو ریما اباب ریما ااظتنر رک رےہ وہ ےگ 

 وہ اس صخش ےک اسےنم زنیم رپ ھٹیب رک اہھت وجڑےت وہےئ ڑگڑگا رک زارو اطقر روےت وہےئ وبیل 

 الٹئ یلج اسےنم ڑھکے صخش وک دھکی اےس اےنپ ریپوں ےلت زنیم یتلکن وہیئ ااچکن رمکے یک

 وسحمس وہیئ آںیھکن یٹھپ یک یٹھپ رہ یئگ اور ابلکشم وبل اپیئ
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 ت۔ت۔مت

 ایک وہا اب اسری اہبدری اہکں یئگ وبول اور ہی اہھت ایس ےس امرا اھت ہن ایک وہا وبولوووؤوووو 

یک خیچ یلکن اور وںیہ زنیم رپ ھٹیب رک روےن یگل ........  وہ اینت زور ےس داھڑا ہک وخف ےس اس  

 

 اےس روات وہا دھکی وہ یج رھب ےک زیبار وہا اور اےنپ رہچے رپ یتخس الےت وہےئ وبال....... 

 

اوھٹ ڑلےک ےن اہھت ڑکپ ےک ااھٹای روےن اک وشلغ وپرا رکان وہ وت دعب ںیم رکان بت رصف دھک فیلکت 

اس ےک اافلظ اےسی امن رھتپ وک امت دےتی.. وہےگ اہمتری زدنیگ ںیم   

وہ رھپ ےس ڑھکی وہیئ اور اکی ابر رھپ اس ڑلےک ےک اسےنم ڑگڑگاےن یگل اشدی اس صخش وک اس 

             رپ رمح آ اجےئ

 ےھجم اجےن دو ریمے اباب ریما وٹی رک رےہ وھےگن اجےن دو زیلپززززززززز... 

د
م
ردی یھب وسحمس ںیہن وھ ریہ یھت نکیل اسےنم ڑھکے صخش وک اس ےس ریت ربارب یھب ہ  

 ڑلےک وک اید اھت وت رصف اانپ دبہل......
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وہ وج اب کت اس ےک اصحر ںیم ڑھکی یھت اکی دم اس ےس دور وہیئ اور ومعق دےتھکی یہ 

 دروازے یک رطف 

اےس ااسی رکےت دھکی ڑلاک زور زور ےس اسنہ اس یک یسنہ بیجع یھت اےس ڑلےک یک یسنہ ےس وخف 

ڑلاک آہتسہ آہتسہ دقم ڑباہےت وہےئ اس کت اچنہپ اور وہ آہتسہ آسہ ہت ےھچیپ یک رطف آےن اگل 

ل دروازے ےس اج یگل
ب لک
 دقم ڑباھےن یگل ااسی رکےت وہےئ وہ 

 ڑلاک وبال وت رہ ااسحس ےس آری ےک

اینت یھب دلجی ایک ےہ اجےن یک ایھب وت تہب اسحب اتلکن ےہ اہمتری رطف ڑلےک یک رگتف اس 

  وبظمط وہیت اج ریہ یھت اس رگتف ںیم دبےل اک ونجن ےک اہھت رپ

ایتر رانہ دو ےٹنھگ دعب اکنح ےہ ےھجم ہن ںیہن الچ ایگ اور وہ اینپ تمسق یک اس متس رظیفی رپ ھٹیب رک آوسن 

                                         اہبےن یگل

 

.اس

 

ے اینپ ڈپاھئ ںیم نگم یھت.ہک اےنت ںیم راشمء اسھت آ رک ھٹیب گ

 

ھن
 

پ ی

رہ ےن اسرہ رگوڈن ںیم 

 اکی رظن اس رپ ڈایل اور اےنپ اکم ںیم دوابرہ رصموف وہ یگ.
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 راشمہ ےن بج اسرہ یک رطف ےس وکئ وجاب ہن اپای وت وخد یہ ابت اک آاغز ایک...

ریخ ےہ.آج وطاط انیم یک وجڑی اسھت ںیہن ےہ.راشمہ ےن ےب فلکت وہ رک اہک ےسیج اس ےک اسھت 

...... تہب رہگا اقلعتت وہں.ںیہمت اس ےس ایک.  

Mind your own bussines" 

 اسرہ ےن وجاب دای... 

ےس راشمہ وک  prankراشمہ اجیتن یھت ہک اسرہ اس ےس اےسی ویکں ابت رک ریہ ےہ.اس دن ےک 

 تہب فیلکت وہئ.اور اےنپ روےی یک اعمیف امےگن یگل.

I am sorry sara" 

 ںیہن اھت.سج ےس ںیہمت دھک ای فیلکت وہں 

 

ں

 

س

 

ی ی

 

ی

 

ب

.ںیم اس دن ےک ےیل تہب ریما ااسی وکئ ا

 رشدنمہ وہں... 

 

راشمہ ےک ےجہل ںیم رشدنمیگ وسحمس رک ےک اسرہ ےن یھب دل ےس وبقل ایک.اور وخیش ےس 

 وبیل........... 
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It's okay dear. 

 اور اےنپ ابرے ںیم اتبےن یگل........... 

... ۓھ ایل اج ےہ.اس ےیل اہیں واہں اجےن ےس اھچ ےہ ویک ہن ڑپ absentابلہب  actuallyایر   

ohhh.... اھچ  

 راشمہ ےن اہک...... 

 

رھپ وھتڑی دری دعب اخومیش ےک دعب اسرہ وبیل...وےسی مت اتبو مت سک ےک اسھت وہیت وہ.وکئ  

 دوتس وریغہ,.......... 

حاال وت ریمی وکئ دوتس ںیہن ےہ.ارگ ںیہمت ربا ہن ےگل وت ںیم یھب اشلم وہ اجو اس وطاط 
فل
ںیہن 

........... انیم یک وجڑی ںیم  

ے وہ

 

ھکن
 
ج
 ھ
ج

.ایک وبقل  ےس وخدشیل ےن اسرہ  ےسج .....وپھچ ۓراشمہ ےن   

 اہاہاہاہاہ......... 

. ےہ کیھٹ دونں ےگ ےل ربخ ےس اےھچ وت یگ ۓرضور رضور...لک انیم آ  
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 ۓولچ اب نیٹنیک ےتلچ ںیہ.ریمے ٹیپ ںیم وچوہں یک گنج چم ریہ ےہ.اور وہ دونں ےتسنہ وہ

دی..........  لچ رطف یک نیٹنیک  

 

وہ ڈیب ےک انکرے تمسق یک متس رظیفی رپ آوسن اہب ریہ یھت ہک دروازے ےس اکی ابر رھپ ویہ 

 صخش دالخ وہا.

ر  اس 

 

 ن ع
پ
ے یہ ہنم دورسی رطف ریھپ ایل وج اشہ وک انوگار زگرا.نکیل اظرہ ےیک 

 

 ھکن
ن

ابلہب ےن اےس د

اچنیھک اور ےصغ ےس داھڑا.. ےک رس رپ اج رک ڑھکا وہا اور اکی ےکٹھج ےس اےس اینپ اور   

 دعب اکنح ےہ.آرام ےس وخد وک ایتر رک انیل. 

 
 

 ایک وکباس یک یھت وھتڑی دری ےلہپ ہک دو نھک

 سک زیچ اک اممت انم ریہ وہں وبول.............. 

. داھڑا  ۓےصغ ےس اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی وہ  

 ویشح دردنے ےس ابت وت رکان وظنمر ابلہب ےن اےنپ ےس اےس دور ایک اور ےصغ ےس یخیچ ےھجم مت ےسیج

 ںیہن اکنح رکوں یگ اہاہاہ......... 

 ۓمت ےس اکنح رکےن ےس اھچ ںیم ومت وک ےلگ اگلےن وک ایتر وہں.ابلہب ےن ایلگن داھکےت وہ

 اہیہ

 
 

..! دای وجاب ںیم یسنہ  اس  
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Just shut your mouth lubaba adil" 

 

اگ.ھجم ےسیج ےس مت اکنح رکان اچیتہ وہں ای ںیم سک اس ابت اک وجاب وت ںیہمت ےک ابد ںیم ےلم 

 کت اکنح ےہ. 

 
 

حاال ایتر رانہ آدےھ نھک
فل
 اقلب وہں.

 

 رپ آےن اید ھچک ایک رخ  رطف یک دروازے اور وبال ۓوہ یھب اس ےک یہ ادناز ںیم زماق انبےت وہ

......  وبول اور اٹلپ  

ہکن ںیم اہمتری ذدنیگ وک مت رپ اانت گنت اور اہں ریمے اپس آےن ےس ےلہپ وخد وک ایتر رک انیل.ویک

ک اموگنں یگ اور ہی وج اہمتری اڑک ےہ اہمتری ذات 

 

 ی
 ھی

ن

رکودں اگ ہک مت وخد ھجم ےس ومت یک 

 تیمس ہن لسم دای وت انہک.......... 

 

اس ےک اافلظ اےسی ےسیج اکنں ںیم ہسیس اڈنلی دای وہں.اس ےک رہ اافلظ ےس رفنت کپٹ ریہ 

.. یگل دورےن اننسٹہ  ںیم ڈہی یک رڑیھ یک ابلہب ۓے ںیم وسےتچ وہیھت.ان بس ےک ابر   
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اور اکی ابت اس ابر ہن یک وت اےنپ امں ابپ اور دادی ےک ابرے ںیم وسچ انیل اور ہی بس ےتہک یہ 

 اتلکن الچ ایگ.. 

 ے ابلہب رپ ےسیج ایقتم ےس ےلہپ ایقتم وٹٹ یگ وہں. 
ج
 ھ
پ ی

 

اور اےنپ دوتس اشہ زنی وک اکل المےن اگل......وہ واہں ےس اتلکن وہا دیساھ اکر ںیم آای   

 

Call attend 

 رکےت یہ اشہ ےن وفراً وبال ...... 

 زنی ااسی رک دلجی ےس ومولی اصبح اور نیت اچر وگاہ ےل رک ریمے افرم اہوس رپ چنہپ.. 

 

 اور اہں اس ابت یک یسک وک اکنں اکن ربخ ہن وہ..... 

 

ی وہےن ےس ےلہپ اشہ ےن اکل دنب رک دی........... رپ................. زنی یک ابت وپر  
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فف.......ہی ڑلاک رہ وتق وہا ےک وھگڑے رپ وسار راتہ ےہ..... زنی ےن ڑچےت وہ
فف
 ۓا

..... یک الکمہیم  

 

 رقتًابی آدےھ ےٹنھگ دعب زنی دو نیت دووتسں اور ومولی ےک رمہاہ وموجد اھت...... 

 

...... وبال ۓوہ داھکےت انرایگض ۓاور اشہ ےس ےتلم وہ  

 ایک ےہ اینت دلجی بس ھچک اشدی اکنح ےھجم اتبای یھب ںیہن.... 

 

حاال وت اانت اجن ےل ہک ںیم ےن ابلہب اعدل وک ابتہ 
فل
پچ رک اج وضفل ںیہن وبل وت ابیق ابںیت دعب ںیم 

 رکےن اک دصقم اپ ایل.........  

 اس ےک ےجہل ںیم رفنت یہ رفنت وبل ریہ یھت....... 

 

ےہ وت.......ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ...  ایک ہہک راہ  
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.. اہک ۓزنی ےن ہی ًاتقیقح رپاشین وہےت وہ  

 

 یہی ےک آج ےس ابلہب اعدل یک زدنیگ اس رپ گنت وہےن وایل ےہ. 

 

 اےس ًاتقیقح اھت ےباتب ےکےیل ےننس ابت یک اس وج زنی اور اہک ۓاس ےن اقحرت ےس دےتھکی وہ

..... اگل اکٹھج رک نس بس ہی  

 

..  اگ ۓ ہی ایک ہہک راہ ےہ......... ںیم وت ھجمس راہ اھت ہک وت وھبل اجاشہ وت  

 

... اہک ۓزنی ےن اےنپ وخربودوتس یک رطف اوسفس ےس دےتھکی وہ  

 

ںیم ںیہن وھبل اتکس..اس ڑلیک ےن ابر ابر ریمی زعت سفن رپ وار ایک... ریمے ادنر ےک ویشح 

 نپ وک اکللرا ےہ.... 
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... اہک ۓت رھبےت وہاشہ ےن اےنپ ےجہل ںیم رفن  

 

دردی وہ ریہ ےہ.... 
م
 اور اہں ےھجت ویکں اس ڑلیک ےس اینت ہ

.... اہک ۓاشہ ےن وساہیل رظنوں ےس اس یک رطف دےتھکی وہ  

 

 دھکی ںیم اس ےئل ہہک راہ وہں ہک ایک اتپ آےگ لچ رک اس ادقام یک اھبری تمیق اکچین ڑپے....

 

راہ اھت.. اشہ زنی وک وایعق اس ڑلیک ےکےیل اوسفس وہ   

 

 رےہ رک ااظتنر اصبح ومولی لچ دلجی فلحاال  یگ ۓاشہ ےن اہک... بج یک بج دیھکی اج

.... وہےگن  
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 روم یک رطف لچ دےی.... 

 

 

 

م لچ......... اور دونں ڈائ

م
م
م
مم
ہ

 

 

 وہ ومولی اصبح ےک رمہاہ ابلہب ےک اپس اچنہپ اور ومولی اصبح وک اکنح ڑپاھےن اک مکح دای..... 

  اکنح ڑپاھان رشوع رک دای... ومولی اصبح ےن

 

 ااچکن اس اظمل یک آواز ابلہب ےک اکنں ےس رکٹائ.... 

 

 ...

 

 اور اکی ابر رھپ ےس ابلہب یک آںیھکن اپین ےس رھب گ

 

 ابلہب اعدل ایک آوکپ ہی اکنح وبقل ےہ..... وبقل ےہ.... 

 نیت دہعف ااجیدو وبقل ےہ ےک دعب ومولی اصبح وک رتصخ ایک ایگ..... 

 

اشہ اےنپ دووتسں ےک اسھت وخش ویپگں ںیم رصموف اھت....  بیبخ  
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رقًابی ڈڑیھ ےٹنھگ دعب وہ رمکے ںیم دالخ وہا...وپرے رمکے ںیم رظن دوڑاےن ےک دعب وہ اےس 

 وصےف ےک ےھچیپ ڑکسی یٹمس وہئ رظن آئ...... 

 

. وہ اھبری دقم ااھٹات اس کت اچنہپ..... اور اےس اکی ےکٹھج ےس اینپ رطف اچنیھک...  

 

 اور وخد وک انرلم رےتھک 

 

ابلہب وج اس ااتفر ےک ےیل ایتر ںیہن یھت ااچکن ےئک ےئگ ےلمح رپ مہس یس گ

.......... وبیل وہےئ رکےت عمتجم  تمہ ۓوہ  

 

 وھچڑو ےھجم ذلیل آدیم......ریمی زدنیگ اک امتاش انب رک ایک الم ےہ ںیہمت.... 

ےن ےک ابثع ےجہل ںیم اھبری نپ ےیل رو  ۓاینپ وتمدم وسیھج وہئ آںیھکن اس رپ اگڑے وہ

 لمکم اامتعد ےس وبیل... 

 اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ..... ہی بس ابںیت اہمترے ہنم ےس ایھچ ںیہن یتگل... 
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 ےھجم ڑپھت امرےن ےس ےلہپ وسانچ اچےئہ اھت ہی بس... 

 

...  .. وبال رک دھکی رطف یک اس ۓبیبخ اشہ اقحرت رھبی رظنوں ےس بیجع یس یسنہ ےتسنہ وہ  

 دوھکی وج وکئ یھب وہ مت...مت ےن اانپ دبہل ھجم ےس اکنح یک وصرت ںیم ووصل رک ایل ےہ..... 

Pllllzzzzzzzz  

 ےھجم اجےن دو اب ںیم اہمترے آےگ اہھت وجڑیت وہں.. 

..... یگل  رکےن ااجتل ۓوہ اس ےک اسےنم اکی ابر رھپ ڑگڑگاےت وہ  

 

یہ اس ےک ےصغ اک رگاف ڑباتھ اج راہ اھت....  ےسیج ےسیج وہ اس یک ابت اتنس اجراہ اھت..وےسی  

 

اس ےن اےنپ آینہ وبضمط اہھت ےس اس ےک ابل ڑکجے اور اکٹھج دے رک اانپ اور اس اک افہلص مک 

 ایک..... 
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.....  وبال ۓاور داھڑےت وہ  

یلہپ ابت ںیم وکئ اور ںیہن بیبخ اشہ وہں..دورسی ابت ںیم یسک رپ اانپ اداھر ںیہن 

  ووصل رکات وہں. وھچڑات...وسد تیمس

 

 ۓدرد ےس ابلہب یک آوھکنں ںیم آوسن آےئگ اور اےنپ ابولں ےس اہھت اٹہےن یک وکشش رکےت وہ

.... ےہ راہ وہ درد ےھجم ابل  ریمے وھچڑو ..... آ آ آ آ آ آ آ  آ.....وبیل  

 

...... وبیل ۓاپین رھبی آوھکنں ےس اس یک رطف دےتھکی وہ  

 

ں ایھب ایس وتق اج
 
ممی
ہ

 

ن

ن ےس امردوں اور اسرا ہصق متخ رکدوں رپ ںیہن ابلہب اعدل اچاتہ وہں 

  اور...یگ ویج ہحمل ہحمل.....  یگ ۓںیہمت وت ںیم وہ ومت دوں اگ ہک مت وت ایک اہمتری روح کت اکپن اج 

.... یگ رمو ہحمل ہحمل  
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 وہ رفنت یک ااہتن رپ ےتچنہپ وہے وبال........ 

ٹہ دوڑےن یگل....انسنس ںیم ڈہی یک رڑیھ یک ابلہب ۓہی بس ےتنس وہ  

 

اہلل یج ےھجم اکنل دںی اہیں ےس....اباب آاجںیئ دںیھکی آیکپ ابلہب یک اکی یطلغ یک ینتک زسا لم 

 ریہ ےہ....... 

 

 نب اشہ بیبخ ابلہب ےس اعدل ابلہب اور....ایگ الچ اتلکن ےس واہں ۓاور بیبخ اشہ ہی بس دےتھکی وہ

         ..... یگل رکےن اممت رپ تمسق اینپ رک

 

رپ دونں وھبل ےئگ ہک وہ وادح ال رشکی ےہ وتمسقں ےک ےلصیف ویہ رکےن واال ےہ وہ وج رتس امؤں 

 وج اگہنگر ےس اگہنگر وک اعمف رکےن واال ےہ اس زات اک رظف اانت ےس ڑبھ رک اچےنہ واال ےہ ویہ

     وعیس ےہ ہک انب زسا دےی یہ وج اےس اعمف رک داتی ےہ...... 

تی ںیم بس انف رکےک اخیل اہھت رہ اجےت ںیہ..... دنبہ رشب آان اور رغمور   
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ےجب ےک رقبی اشہ اےنپ رمکے ںیم دالخ وہا اور اےس روات دھکی اکی ابر رھپ ےس  9رات وک رقتًابی 

 دب زمہ وہا........ 

 

 اور ےصغ ےس ےبمل ےبمل ڈگ رھبات اس کت اچنہپ اور اکٹھج دے رک اےس ڑھکا ایک.. 

 

.. . وبال ۓاور ےصغ ےس داھڑےت وہ  

 

"  وحنتس الیھپئ رک آ ںیم زدنیگ ریمی ےلہپ............اہں  مت وہ ریہ الیھپ وحنتس  ایک

 رگم اھکان ےیل ریمے اور رکو دنب دوھان روان.........وہ ریہ الیھپ ںیم رھگ ریمے اب

  ........رکو

 """""اھٹ """""

 

..... اہک ۓدہعف وہ اجؤ...ےجہل ںیم رفنت رھبےت وہ  
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..... اور ابلہب پچ اچ

 

پ اھکان ےنیل یلچ گ  

 

 رقتًابی دس ٹنم دعب ابلہب ےل رک آئ.... اور اس ےک اسےنم اھکان اگلےن یگل.... 

 

 وھتڑی دری دعب اشہ ےن اھکان اھکای وت ابلہب ربنت ااھٹےن یگل..... 

 

اشہ وک بج وکئ وہج ںیہن یلم وت گنت رکےن ےک ےیل اس ےن اپین رگاای..........اور اینپ یطلغ اس 

  ڈاےتل وہے رغاای...... رپ

 

اور وبال ہی ایک دبزیمتی ےہ دھکی رک ںیہن ربنت ااھٹ یتکس یھت....ادنیھ وہ ایک وگار ںیہک یک اتپ ںیہن 

 .....

 

 اہکں ےس آگ
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 ابلہن ےن اینپ افصئ شیپ رکےت وہےئ اہک..... 

 """""ںیم ےن ںیہن رگاای ےہ اپین آیکپ وہج ےس رگا ےہ""" 

 

 انوگار زگرا............اور ےصغ ےس اس ےن ابلہب اک ابزو دوباچ اور اکی ڑپھت اشہ وک اس اک وجاب دانی

 ردیس ایک......... 

 

ںیہمت ےلہپ یھب اہک اھت ہک ےھجم یچنیق یک رطح زابن الچےن وایل وعرںیت زرہ یتگل ںیہ..........رھپ 

..... یھب وکباس رکیت وہ مت ریمے آےگ.....اور رھپ ےصغ ےس اکی ےکٹھج ےس وھچڑا.  

 

ً ابلہب دور اج رک رگی....  ح اا
ی 

 

ی

 

ب
 

 واہں ۓڑپھت اینت زور ےس امرا اھت ہک اس ےک وہٹن ےس وخن رےنس اگل......ابلہب آوسن ےتیپ وہ

  یلچ ےس

 

...... ایل رک دنب وک وخد رک اج ںیم روم  واش اور....گ  
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 ہہک راہ

 

خ

 

ی ی چ 

 

 

خ

 

ی ی چ 

اھت ہک وت ےن طلغ  اور بیبخ اشہ وںیہ وصےف رپ ڈےھ ایگ....اس ےک ادنر اک سفن 

رک دای ےہ.......نکیل وہ اینپ یطلغ رپ اکن درھے اھٹیب راہ......اور آرخ اکر اس ےن اےنپ دامغ یک 

 ینس اور اشہ وخد وک کیھٹ ےنھجمس اگل........ 

 

 اور ابلہب واش روم ےک دروازے ےک اسھت ھٹیب رک زور زور ےس روےن یگل..... 

 

ےہ زنیم ےٹھپ اور اس ںیم امس اجؤں.....ای اہلل ریمی دمد رک  اینت زتل اینت ےب زعیت دل اچہ راہ

دے ںیم ریتی اگہنگر دنبی وہں...ریتی رظتنم وہں ےھجم اعمف رک دے ریمے امکل....وہ  

....ایھٹ وہےئ رکےت اصف آوسن رھپ اور..... وبیل ۓروےت وہ  

 

 اور ووض رکےن یگل.... 

 

ا وہا اھت..... آںیھکن اشہ... یگل رکےن التش امنزۓابرہ آئ اور اج

 

 
  دنب رک ےک وےسی یہ ل
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 ابلہب امنز اشعء ادا رکےن یگل.... 

 

. اگل دےنھکی ۓاشہ ےن ےن آںیھکن وھکیل اور اےس امنز ڑپےتھ وہ  

 ریہ رو  ۓامنز ڑپےتھ وہے ااکس اتلہ ووجد اس ابت یک وگایہ دے راہ اھت ہک وہ امنز ڑپےتھ وہ 

..... ےہ  

 

 لکن ابرہ ےس رمکے ۓا اور رھپ وہ رس کٹھج رک یب نیچ وہےت وہاکی ےحمل ےک ےیل اشہ وک ھچک وہ

 وسپ وک رات ےجب 3 رقًابی..... راہ دوڑاات  اگڑی ےباج رپ انکرے ےک ڑسک اور اکنیل  اگڑی.. ایگ

... آای  

 

 رمکے ںیم دالخ وہا اور وسچئ وبڑ ےس الٹئ آن یک... .. 
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ےٹ وھچےٹ دقم ااھٹات اس کت وھچ اشہ رھپ اور آئ رظن وہئ یٹمس ڑکسی  رپ امنزۓوہ اےس اج

 اچنہپ......اور ھٹیب رک اےس دےنھکی اگل..... 

 

  یک یطلغ یس وھچیٹ یک اس آوسن ۓاٹھپ وہا وہٹن وسےج وہے اگل اور اگولں رپ ےٹم وہ

 

خ

 

ی ی چ 

  

 

خ

 

ی ی چ 

 

.... ےھت  رےہ دے  وگایہ رک  

 

یہ اھت ہک  ڑباہای اہھت ایل ےک وھچےن ےن اشہ... یھت ریہ گل ڑگای یس وصعمم تہب وہ  ۓوسےت وہ

 ااچکن اس یک اہھت رپ اگنہ ڑپی.... وت اےس وہ ڑپھت اید آای وج اےنس ابلہب وک امرا اھت.... 

 

 اشہ ےن ےصغ ںیم اس وک وھجنھجڑا وت ابلہب ےن آہتسہ آہتسہ آھکن وھکیل......... 

 ڈر  ابلہب اور.....ۓوہ دیبار  ےس ےکٹھج اکی ااصعب ۓاشہ وک رقبی دھکی رک اس ےک وسے وہ

کی دم دور وہئ... ا ےس  
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 اشہ وک اس ےک ادناز رپ یسنہ آئ اور ایکس زات اک زماق انبات وہا وبال... 

چ ابلہب اعدل مت ےن ایھب ےس اہر امن یل..... -چ  

 

"""""Darling""" 

 

 ایھب وت اور ڈران ےہ اور فیلکت ینہس ےہ.... 

 ابلہب ےن ےب یسب ےس اس یک رطف داھکی اور اکٹ اکٹ رک وبیل......

  اشہ ںیم اہمترے رہ ملظ ےک ےیل ایتر وہں...ارگ اہمترا دبہل اےسی وپرا وہات ےہ وت رک ول..... بیبخ

 

بیبخ اشہ اس ےک اامتعد اور تمہ رپ اکی ابر رھپ ےس دگن وہ ایگ اھت....ےصغ ےس ااکس اہھت 

.....وبال ۓرموڑےت وہ   

اشہ ںیہن"""" اور سج اامتعد  """"اہمتری ہی اسری اہبدری متخ ہن یک وت ریما انم یھب بیبخ ادمح

 ےس مت ریمے اسےنم وبل ریہ وہ وہ یھب متخ وہاگ.... 
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 بت ریمے اسےنم وت ایک یسک ےک اسےنم وبےنل یک تمہ ںیہن وہیگ 

 ابلہب رصف اخیل رظنوں ےس اس یک رطف دھکی ریہ یھت...... 

 بیبخ اشہ ےن ارٹناکم اک نٹب دابای اور المزہم وک البای.... 

وتن مکح یک لیمکت رکےت وہےئ آئ اور ومدابہن ادناز ںیم وبیل....  رمع ردیسہ اخ  

 """""یج رس آپ ےن البای"""" 

 

اہں رفدوس ااسی رکو ہک اسرے نرکوں یک یٹھچ رک دو ھچک ونیہمں ےک ےیل اور مت یھب اینپ وہب اور 

 ےٹیب ےک اسھت اشہ وحیلی ٹفش وہ اجؤ..... 

.... وبال ۓیل وت بیبخ اشہ بلطم ےتھجمس وہرفدوس آاپ ےن وساہیل رظنںی ابلہب رپ ڈا   

 

 ہی دب یتمسق ےس ہی ریمی ویبی الہکیت ےہ....اور آج ےس اسرا اکم ہی یہ رکے یگ..... 

 

""No More Question"" 
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 ...

 

 اور اہں اس ابت یک یسک وک اکنں اکن ربخ ہن وہ وحیلی ںیم ھجمس گ

 ..

 

.. یج رس المزہم رس الہیت وہئ واہں ےس یتلکن یلچ گ  

 

 اور وہ ابلہب یک رطف وتمہج وہا اجؤ ریمے ےیل اچے انب رک الو...ںیم رفشی وہ رک آات وہں... 

 

 اک ےصغ ےک اس دکی  ن  ۓوہ  وہےت م  ےس ٹ  وک ابلہب وت آای واسپ وہ  کت ٹنم 15

اچنیھک رطف اینپ ےس ےکٹھج یہ اکی اور ڑباھ رگاف  .... 

 یلکن... 

 

خ

 

ی ی چ 

 ابلہب ےک ہنم ےس وخف ےس 

.....  وبال ۓاس ےک ابزو رپ رگتف زیت یک اور ےصغ ےس داھڑےت وہ اشہ ےن  

 ایک وکباس یک یھت وھتڑی دری ےلہپ ےک اجؤ اچے انب رک الو.... 

 

"""   ںیہن ویکں 

 

اہں گ """ 
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ںیم اہمترے زررخدی الغم ںیہن وہں وج اہمترے رہ مکح یک لیمکت رکوں....ےھجمس ابلہب ےن ےصغ 

 ےس وجاب دای... 

وک ااکس ہی یہ اامتعد ہصغ دالات اھت..... اور بیبخ اشہ   

 

ےصغ یک آاہتن ےس اس اک رہچہ الل وہا اور رھپ اےس اکی زور دار ڑپھت ردیس ایک.... وہ اس وک ےتٹسھگ 

 یک اس اور الجای وچاہل یہ ےتلم زیچ ولطمہب....  اگل دوڑاےن رظنںی اُدرھ ادرھ ِاور الای کت  نچیک ۓوہ

...اٹلپ رطف  

 

رہ اکی رحتک یٹھپ یٹھپ رظنوں ےس دیتھکی ریہ.....  ابلہب وت اس یک  

 

 اشہ ےن اس یک الکئ ڑکپی اور وچےہل ےک اورپ رھک دی..... 

ں ربآدم وہئ اور وہ درد روےن یگل اور ااجتل رکےن یگل... 
 
ی

 

ح

 

ی ی چ 

 فیلکت ےس ابلہب یک کلف اگشف 
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"" اہھت ریما ےھجم وھچڑو  آآآں  """ 

  فیلکت وہ ریہ ےہ وھچڑ دو ںیہمت اہلل اک واہطس ےہ... ںیم اہمترے اپؤں ڑکپیت وہں... ےھجم تہب

 نکیل وہ صخش اس رپ زرہ ربارب یھب رمح ںیہن رکےن واال اھت... 

وبال وہے ےتچنہپ رپ ااہتن یک ےبیسح اور  اٹہای اہھت ااکس دعب ٹنم 1 ..... 

 

رپ دبیتمسق ےس مت ےلہپ یھب اہک اھت ہک ےھجم یچنیق یک رطح زابن الچےن وایل وعرںیت زرہ یتگل ںیہ.. 

 وہ... ورہن مت ریمی ویبی وت ایک المزہم یک یھب تیثیح ںیہن ریتھک.... 

 

 ریمی ویبی نب گ

 

دہ ریمی یسک ابت ےس ااکنر ایک وت اس زسہ وک اید رانھک... 

 

 

 

 آئ

 اےنپ اافلظ اور لمع ےس ینلھچ رکات وہا وہ واہں ےس اتلکن الچ ایگ.... 

لن وھکال اور نلج اٹمےن یگل... اس ےک اجےت یہ ابلہب ےن اپین اک   
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"  وہ ےسیک اعدت  یک درد وت یگ رکے  ںیہن  ربداتش ےہ اننب ےبسح اب  ےھجت ابلہب  ںیہن 

 "یگ

 وخد ےس الکمہیم رکےت وہےئ ےبدردی ےس آوسن اصف ےیک اور رمکے یک رطف لچ دی... 

 

 رمکے ںیم دالخ وہئ وت اشہ ےن اس اک رہچہ وغر ےس داھکی... 

 

آںیھکن روےن ےک ابثع الل اور وسیھج وہئ یھت اگل رپ اس یک اویلگنں ےک ڑبی ڑبی لیھج یس 

اشنن ےھت اےھجل وہے ابل اور انک ںیم وھچیٹ یس نزنیپ یھت....البہبش وہ نسح یک دویی 

 یھت.... 

 

 ابلہب آںیھکن اکھجی وںیہ ڑھکی ریہ... 
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"""  یھب اکم ےس ک  ""اجؤ وس  اجؤ """وہ  ڑھکی وسار  رپ س  ریمے ویکں  اب ےہ  ایک

  اک وسن رھپ ےہ رکان تہب

ّ

 

 ۓوہ ےتکنیھپ ہیکت رطف  یک اس  اگ ےلم ںیہن  یھب اٹئ

وبال  ےس انوگاری !!! 

 

ابلہب ےن ہیکت ڑکپا اور وصےف رپ ےنٹیل یگل ہک اکی ابر رھپ ےس رگمتسی یک آواز اکنں ےس 

 رکٹائ....... 

 

رک وس....اہمتری اواقت اس وصےف  ںیم ےن اہک ےہ ایک وصےف رپ وس اجؤ ..اجؤ ابرہ ابوکلین ںیم اج

 ینتج یھب ںیہن ےہ....

 

ابلہب ےن وج اب کت رس اکھجای وہا اھت اکی ےکٹھج ےس ااھٹای..... ےبیسب یک ااہتن یھت..اینت ڈنھٹ ںیم 

..

 

 وہ زنیم رپ اج رک وس گ

 

 اشہ ےک رہچے رپ افاحتہن رکسماٹہ آئ... 
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 ابلہب ےن تمہ عمتجم رکےت وہےئ اہک.... 

 

ہ مت ےن وج ھجم ےس اکنح ایک وہ ریمی یطلغ یک التیف ےہ نکیل اید رانھک مت وج ھجم رپ ملظ بیبخ اش

 .....

 

 رکوےگ وہ ںیم وہسں گ

 

 نکیل ہی تم وسانچ ےک ریمے رس رپ یسک اک اہھت ںیہن ےہ.... 

 

 ےلھب ریمے اسھت وکئ ہن وہ رپ ریمے اسھت وہ رب رکمی ےہ وج ریمے تہب رقبی ےہ...... 

 

نک یک بلط ںیم زدنہ وہں...سج دن اس ےن نک ہہک دای اس دن اس دن اہمترا  ںیم اس ےک

.... اگ ۓملظ ومتس یھب متخ وہ اج  
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ا 

 

 
اور بیبخ اشہ اس یک ہی ابت نس رک لپ رھب ےک ےیل ےبنیچ وہا نکیل رھپ یھب ےبیسح ےس ل

 راہ.. 

 

 اور ےبکش اہلل رقآن ںیم رفامات ےہ... 

 

""" ےہ اسھت اہمترے اہلل وہ  وہ یھب یہک  اہجں مت  اور """"" 

 اشہ ذل آسف ےک ےیل لکن راہ اھت ہک اس اک رکٹاؤ آہمئ مگیب ےس وہا.... 

 

االسم مکیلع!! ڑبی امم.. اشہ ذل ےن دل ےس السم ایک.سج اک اوہنں ےن وخدشیل ےس وجاب 

 دای..... 

 

 ریختی ےہ ڑبی امم آپ آج اینت حبص حبص اہیں... 

... اشہ ذل ےن ایکن رطف دےتھکی یہ اہک  
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 اہں ےٹیب ھچک اکم اھت...اھبیھب ادنر ںیہ ایک!!! 

 یج ڑبی امم!! امں وت ادنر یہ ںیہ ایک وکئ اکم ےہ ےھجم یھب وت اتپ ےلچ.... 

 

 اشہ ذل ےن رشارت ےس ان یک رگدن ابزو امحلئ ےیک ادنر کت آای اور وپےنھچ اگل..... 

 

 مگیب وک السم ایک اور ریختی ولعمم االسم مکیلع!!! اھبیھب یسیک ںیہ آپ...آہمئ مگیب ےن آہنم

 رکےن یگل.... 

 ںیم کیھٹ...آہنم مگیب ےن اہک اور وپےنھچ یگل آج حبص حبص ریمے اپس ےسیک.... 

 

 وہ اھبیھب ںیم آج اشم ےک ےیل آپ بس وک دوعت دےنی آئ وہں.. 
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اسرہ اک  درالص زمحہ ےک اکی رقیبی دوتس وک اسرہ تہب دنسپ آئ یھت... وت وہ اےنپ ےٹیب ےک ےیل

 اہھت امےنگن آرےہ ںیہ....

 

.....  اہک ۓآہمئ مگیب ےن وخش وہےت وہ  

 

 اور اشہ ذل یک رکسماٹہ لپ رھب ںیم یٹمس اور ےبینیقی ےس دےنھکی اگل.... 

 

....وپھچ ۓڑبی امم...بک داھکی اوہنں ےن اسرہ وک اشہ ذل ےن ولہپ دبےتل وہ  

 

ریہ یھت... اور آہنم مگیب اےنپ ےٹیب اک ےبنیچ وہات دھکی   

 

.اھت داھکی بت ےنلم ےھت  ۓاٹیب وہ ارمہکی ےس اکیف اسل ےلہپ آ  
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 اوہ اھچ!!! اشہ ذل ہی ہہک رک پچ وہ ایگ...... 

 

 رھپ وھتڑی دری دعب اشہ ذل تمہ عمتجم رکےت وہےئ وبال...... 

 

 ڑبی امم ایک ہی ابت اسرہ وک اتپ ےہ ؟؟؟؟؟

 

 وہئ ےہ.... ںیہن اٹیب ایھب ںیہن اتبای اشم وک ان ےک اج

 

ےن ےک دعب اتبوں یگ.... ایھب وت وہ ویین گ  

 

..... اہک ۓآہنم مگیب ےن اشہ ذل وک وپری ابت اتبےت وہ  

 

 اشہ ذل ےن رہگا اسسن ایل اور اخومیش یک رظن وہ ایگ..... 
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اھچ امم ںیم اتلچ وہں...آپ دونں اجری رںیھک...اشہ ذل ہی ےتہک وہےئ واہں ےس رکسماات وہا 

ایگ....  اتلکن الچ  

 

""""""  ازتی آرفنی دانی رکسما رک ہہس وک روویں ابنج  ےک رہچوں  ےس  آانش

 """"""ےہ

 

 اشہ ذل آسف ںیم اغبئ دامیغ ےس اھٹیب اھت ہک اشہ ذل وک افزئ ےک آےن اک یھب اتپ ںیہن الچ....

 

م......افزئ ےن الگ اھکنھکرا اور اشہ ذل وک اینپ رطف وتمہج ایک....

م
م
م
م
مم
ہ

 ا

 

وچہکن اور اےنپ اکم ںیم رصموف وہ ایگ..... اشہ ذل   

 

... ےہ مگ ںیم ایدوں  یک سک.... ےہ وہئ ھچئ اخومیش ڑبی وت آج  ےہ ریخ ۓاو   
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 """رگج اانپ"" 

 ںیہن ایسی وکئ ابت ںیہن ےہ.... وت انس وت بک آای االسم آابد ےس....  

.... ایک ااسفتسر ےس افزئ ۓاشہ ذل ےن ابت دبےتل وہ  

 

دوتس اک ددیار یہ رکولں...  Darlingاور وساچ ہک آج اےنپ سب لک رات یہ آای   

 

 اہ اہ اہ اہ اہ اھچ ڑبی ابںیت انبےن اگل ےہ.... 

..... یھت ریہ دے  ںیہن اسھت اک ادایس یک رہچے یسنہ  یک اس نکیل اہک ۓاشہ ذل ےن ےتسنہ وہ  

 

 افزئ ہی ہی بس دھکی رک ریسسی وہا اور رھب وپر رطےقی ےس وتمہج وہا.......  

ایر ایک ابت ےہ...ویکں اداس ےہ... ""دھکی""وج یھب ابت ےہ اتب دے. ںیم ریتے اسھت 

 وہں... 
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...... اہک ۓافزئ ےن اےتھجل وہ  

 

.. اہک ںیم ےجہل ۓوھک ۓاشہ ذل ےن رکیس ےس کیٹ اگلئ اور وھک  

 

 ایر وہ ریمی وہےن ےس ےلہپ یہ ھجم ےس دور وہ ریہ ےہ ایک رکوں ںیم... 

....... وبال ںیم ادناز  ۓکیھٹ ےس اتب دے.... افزئ انےتھجمس وہایک ہہک راہ ےہ وت   

 رھپ اشہ ذل ےن رشوع ےس آرخ کت اسری روادا انسئ....

 

 ھچک دری اخومیش ےک رظن رےہ رھپ افزئ ےن اہک.......  

 دھکی ایر ںیم ےھجت اگریٹن دالات وہں ااسی ھچک ںیہن وہاگ... 

 

ل رپ ہن ےل زایدہ ںیم امم اپاپ ےس ابت رکات وہں اسرہ ریتی یہ ےہ ریتی یہ رےہ یگ.... اب د

 کیھٹ ےہ....  
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 اور اشہ ذل وک اگل ہک اس ےک دل ےس ےسیج وبھج رساک وہ.... 

 

 اھچ اب اھٹ اسرہ وک ویین ےس ےل رک آ اور اےس اےنپ دل یک ابت اتب........ 

 

ےن وکےسن لگ الھک دےی وہ....   ےلہپ یہ اتب داتی وت اےسی رااھجن راہ اھت..... ںیم وت اھجمس اتپ ںیہن وت  

....... اہک ۓافزئ ےن زماہیح ادناز ںیم اےس ڑیھچےت وہ  

 

.... ایگ لکن ےیل ےک ےنیل وک اسرہ  اور اگلای ےلگ اےس ۓاور اشہ ذل ےن ےتسنہ وہ  

 

 اسرہ ویین ےک ابرہ ڈراویئر اک ااظتنر رک ریہ یھت ہک اےس اشہ ذل یک اگڑی آیت رظن آئ ..... 

 

ذل وک دےتھکی یہ الکمہم وہئ.........  اسرہ ےن اشہ   

 """"اُف اہلل یج ہی رلٹہ اہیں ایک رکےن آںیئ ںیہ""""" 
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 ھچک بس ےس شبنج یک وہوٹنں ےک اس ےسیج اگل رکسماےن ۓاور اشہ ذل اےس دور ےس دےتھکی وہ

..... وہ ایگ ھجمس  

 

 اشہ ذل اگڑی ےس ارتا اور اسرہ ےک اپس اچنہپ....

 

السم ایک. ۓاسرہ ےن ربھگاےت وہ  

 

" اھبئ ذل  اشہ !!!!!مکیلع االسم . 

 

"""  اخمبط ۓوہ دےتھکی اےس اور دای وجاب ےس وخدشیل ن ذل  اشہ """االسم ومکیلع 

 .....وہا
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""" وھٹیب ںیم اگڑی لچ  """ 

 

 ویکں اشہ ذل اھبئ ڈراویئر ےن آان وہاگ.... 

 

 اسرہ ےن وجاب دای!!

 

ںیم آای وہں ےنیل....  اووہ ڈراویئر وک ںیم ےن عنم رک دای ےہ... آج   

 

ھاا.... اسرہ ےن اھچ وک ابمل رکےت وہےئ اہک... 

ھ
 ھ
ج

 ا

 

م....اشہ ذل ےن یھب اس ےک ادناز ںیم وجاب دای... 

م
م
م
مم
ہ

 

 

 ....

 

 اسرہ اگڑی یک رطف ڑبیھ اور آےگ اج رک ھٹیب گ
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.... رکسماای ےس اجن یج رک دھکی ۓاور اشہ ذل اےس آےگ ےتھٹیب وہ  

 

  اور اگڑی اٹسرٹ یک... وھتڑی دری دعب اشہ ذل ےن اسرہ وک اخمبط ایک.... اشہ ذل اگڑی ںیم اھٹیب

 

اسرہ ےھجم مت ےس ابت رکین ےہ... اسرہ وج ڑھکیک ےس ابرہ ےک رظنم دےنھکی ںیم رصموف یھت... اشہ 

 ذل یک ابت ےتنس یہ وتمہج وہئ... 

 

""""" اھبئ ج   """"" 

 

... وہ... ںیم اشہ ذل اکی ابر ااکٹ نکیل رھپ وبال..   
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اسرہ دوھکی... ںیم مت ےس اشدی رکان اچاتہ وہں.... آج وج اہمترے رےتش واےل آںیئ اںیہن ااکنر 

 رک دانی کیھٹ ےہ...... 

 

 .....

 

 اور اسرہ ہی بس ےتنس یہ دصےم ںیم یلچ گ

 

ہی ایک ہہک رےہ ںیہ آپ اشہ ذل اھب..........اھبئ اسرہ وبےنل یہ یگل یھت ہک اشہ ذل ےن اےنپ 

  ایلگن رھک رک اکی ابر رھپ ےس وٹاک...... وہوٹنں رپ

 

""  

 

ش

 

ش

 

ش

ملظ اانت.....ہی رکو ہک  تم ڑلیک اظمل""" ....... 

 

 رپ ںیم ےسیک اسرہ ےن اکی ابر رھپ ےس اہک .... 

 

 سب مت اہں رکو ابیق ںیم وخد اھبنسل ولں اگ..... 
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....اہک ۓاشہ ذل ےن ااجتلہیئ ادناز ںیم دےتھکی وہ  

 

ںیہن آریہ یھت ایک ےہک وہ......اور اسرہ وک وت ھجمس   

 

Surprise episode         

 

 دحت شع

 از ملق: ہبح یش

10طسق ربمن#   

ےجب ےک رقبی یلھک۔ادرھ رظن دوڑایئ وہ ںیہک رظن ںیہن آیئ ۔ ابرھتوم   10حبص بیبخ اشہ یک آھکن 

 ےس اپین رگےن یک آواز آ ریہ یھت

م۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ اھچ ےہ ریمے ااھٹ

م
مم
ہ

ےن ےس ےلہپ آھٹ یئگ۔   
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ابلہب ابرھتوم ےس رفشی وہ رک یلکن وت بیبخ اشہ وک وسات وہا دھکی رکش اک اسسن ایل وج ہک اشہ ھجمس اکچ 

 اھت. 

بیبخ اشہ نک اویھکنں ےس اےس داھکی وت وہ اےنپ اکی اہھت ےس ابل ونسارےن یک وکشش رک ریہ  

 یھت

 دورسے اہھت رپ ےلج وہےئ اتزے اشنن ربرقار ےھت 

دو نیت ابر یھب ابل انبےن ںیم وہ اناکم وہیئ وت ابلہب وںیہ زنیم رپ ھٹیب رک ےبیسب ےس روےنیگلبج   

 

ا راہ. 

 

 
 اور بیبخ اشہ وںیہ رھتپ انب ےب دسھ ل

 ابلہب وک روےت روےت اکی دم ہصغ آای اور ےبدردی ےس آانپ الج وہا اہھت زنیم رپ امرےن یگل

 ےکٹھج ےس اور الھچگن امرےت وہےئ اس کت اچنہپ اور بج بیبخ اشہ ےس ربداتش ہن وہا وت وہ اکی

 اس ےک دونں اہھت ےصغ ےس ڑکپے اور زور ےس داھڑا...............

 

 ہی ایک دبزیمتی ےہ اہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 یتھجمس ایک وہ وخد اہں وبول ویکں اسپن وسھگن ایگ۔۔ 

 ںیم ےہ رھپ ایک ےہ ہی بس ریمی رمیض  ںیہمت ےلہپ یھب اہک ےہ اہمتری زدنیگ اک ہلصیف ریمے اہھت

یس ویج یگ اور رمویگ یھجمس مت اب ارگ مت ےن ایسی ویسی وکیئ رحتک یک وت ھجم ےس ربا وکیئ ںیہن وہاگ 

 یھجمس 

ے ےس دور وہیئ اور اپولگں یک رطح الچےت 
ھک

 

خ ی

ابلہب وج یکٹکٹ ابدنےھ اےس دھکی ریہ یھت اکی 

 وہےئ وبیل 

  وخد وک مت اتبؤ وہ ایک اہںبیبخ اشہ مت ایک ےتھجمس وہ

 ںیم ااسنن وہں اجنر ںیہن وج اہمتری دی وہیئ رہ فیلکت ربداتش رکوں یگ 

دخا اک واہطس ےھجم یھب فیلکت وہیت ےہ اہمترا رہ لمع اور اہمترے اافلظ ریمی روح کت وک زیمخ رک 

 دےتی ںیہ۔۔۔۔۔۔۔ 

ن یل ایھب وت تہب اسحب ابیق  چ۔چ۔چ۔چ ابلہب اعدل اہکں ایگ اہمترا رغور ایھب ےس اہر ام

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ 

 اہیہ یسنہ ےتسنہ وہےئ اس یک روح وک اکی ابر رپ زیمخ رک ایگ 

 
 

 وہ اس
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ںیہن امین اہر ںیم ےن بیبخ اشہ ہس وت ریہ وہں اہمترے ملظ ےک وت رےہ وہ مت دبہل وہ یھب وسد 

 تیمس 

دویاہن وار وبیتل ریہ وہ ےتلچ وہےئ اس کت یچنہپ اور اےس اکرل ےس ڑکپےت وہےئ  

ں ےہ ہن وہ اہھت 
م
ن ہ

 ہی دوھکی 

 اس یک رطف آانپ الج وہا اہھت داھکیےت وہےئ وبیل  

 دوھکی مت ےن ہی یھب الج دای

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اور روےت روےت زور زور ےس ےنسنہ یگل 

 اور اشہ وک اگل ےسیج وہ اپلگ وہ یئگ وہ 

 اشہ ربھگاےت وہےئ داھڑا 

ینپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکباس دنب رکو ا  

 

 ںیک نس رک ربا گل راہ ےہ ںیہن رکیت دنب ایک رکو ےگ اہں 

 امرو ےگ ںیم وت اچیتہ وہں اجن ےس امردو اسرا ہصق متخ وہ
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 اتپ ےہ مت ےسیج رمدوں وک اتگل ےہ ہک وعرت وک رالےنےس  

یک طلغ ڑتاپےن ےس؛ رتاسےن ےس اور ملظ ومتس رکےن ےس ان یک رمدایگن یک اشن ڑبیتھ ےہ وت ان 

 یمہف ےہ

 

بج وعرت اظمل ومتس ربداتش رکیت ےہ رویت ےہ ڑتیتپ ےہ وت رہتف رہتف ان یک آوھکنں ےس آپ 

 ےک ےیل زعت و ارتحام اور ڈر متخ وہ اجات ےہ

دردی یک
م
 ہن وت اےس اہمتری رفنت یک رکف وہیت ےہ ہن یہ ہ

 

 سج دن ربص آ ایگ ۔۔۔۔۔۔ اس دن آوسن متخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ملظ و متس متخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رفنت متخ۔۔۔۔۔۔   

 

 رےہ اگ وت سب اخیل ووجد ےسج بج اچوہ وتڑول ۔۔۔۔۔ 

 بج اچےہ وجڑ ول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ہی بس ےتہک وہےئ وہ زنیم رپ یتھٹیب یلچ یئگ اور زور زور ےس داھڑے امر رک روےن یگل اور بیبخ 

ر ایٹس ںیم اجرک دنب وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ انب ھچک ےہک اےس اےسی یہ وھچڑات وہا لکن ایگ او   

 وہ لبیٹ ےک اپس اچنہپ اور دراز ںیم ےس الرٹئ او رگیسٹی اکنل رک اگلسےن اگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اکی دو نیت۔۔۔۔۔۔اتپ یہن یتک رگیسٹی وہ اتیپ راہ طبض ےک امرے آںیھکن ہلعش رباس ریہ یھت وہ 

ور ےک ےچین ڑھکا اےنپ ادنر یک آگ وک مک واہں ےس الکن اور وارشوم ںیم اجرک ڈنھٹے اپین ےک اش

رکےن یک وکشش رکات راہ اور ابلہب واہں ےس ایھٹ اور دورسے رمکے ںیم اجرک وخد وک دنب رک ایل اور 

 

 

 ووض ایک اور رب اعتٰیل ےک رسوجسبد وہگ

 وںیہ اشہ دلجی ےس ایتر وہا اور ابلہب وک انب ھچک ےہک آسف ےک ےیل لکن ایگ۔۔۔۔۔۔ 

ےک ےیل اہھت ااھٹےئ وت وخد وخبد آوسنں ابڑ وتڑےت وہےئ اگولں وک وگھب  ابلہب ےن داع

 ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ابلہب اہلل ےک اسےنم اہھت ااھٹےئ ویکچہں ےس اخمبط وہیئ

 ای اہلل ںیم ریتی رتمح ےس انادیم ںیہن وہں ۔۔۔ 

 ںیم ریتی انرکشی دنبویں ںیم ےس وہں۔۔۔۔۔۔ 
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 ومال ےھجم اعمف رفام دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہں ےھجم ربص و لمحت اطع رفام۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ای اہلل ںیم ولکشمں ےس ربھگا گ

 

 اہلل یج آپ وت اجےتن ںیہ ومت ےب دح آاسن ےہ۔۔۔۔۔ 

ومت ےس ےلہپ،تہب ےلہپ اک اکی ہحمل، ومت یک اذوتیں وک وھچ اجات 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ںیم ریمے ےیل تبحم ہن  اہلل یج ارگ بیبخ اشہ یہ ریمے بیصن ںیم ےہ وت اہلل یج اس ےک د

 یہس رفنت یہ اٹم دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ورہن ااسی ہن وہ ک ریمے ےیل اےس آےگ لچ رک اعمف رکےن ںیم دل رمدہ وہ اجےئ ۔۔۔۔۔۔ 

 ''ےب کش وت دولں ےک احل اجاتن ےہ''

وہ اجےئ امنز ےس ایھٹ اور دل ںیم وکسن وسحمس رکےک ےچین آیئ اور اکم ںیم گل 

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےٹنھگ ںیم اسرے اکم ےس افرغ وہیئ وت وھبک اک دشت ےس ااسحس وہا۔۔۔۔۔  3 رقابی  

 وہ واہں ےس نچیک ںیم آیئ اور اےنپ ےیل انہتش انبےن یگل۔۔۔۔۔۔ 

 اڈنا اور رپااھٹ انب رک لبیٹ رپ راھک اور اچےئ اکنل رک لبیٹ کت آیئ اور اھکےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ااظتنم ایک۔۔ رھپ دس ٹنم کت اھکای اور رات ےک اھکےن اک

 ربایین اک اس انبای اور ہمیق رٹم انبےن ےک ےیل رٹم ڈوھڈنےن یگل۔۔۔۔۔۔۔ 

ےجب افرغ وہئ اور ربنت دوھےن ےک دعب الؤچن ںیم وصےف رپ آ رک ٹیل یئگ۔۔۔۔  6رقتًابی   

 ےٹیل ےٹیل ولعمم یہ ںیہن وہا ہک بک آھکن گل یئگ۔۔۔۔۔۔ 

ںیم ایگ اور اپین اک الگس اس رپ اڈنلی دایےجب رھگ آای اور اےس وسےت دھکی نچیک  7اشہ   

 

 ابل وج وسیئ یھت اکی دم ڑہڑبا رک ایھٹ۔۔۔۔۔۔ 

ی اا وہا۔۔۔۔۔۔۔  
 ککک

 اہمتری تمہ ےسیک وہیئ ریمے ااجزت ےک ریغب اہیں وسےن یک اہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ اس اک ہنم دوبےچ اس رپ رگتف وبضمط ایک ےصغ ےس داھڑا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہصغ ااتر راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ وہ اشدی حبص وایل ابت اک   

 دعف وہ اجؤ اور ریمے ےیل اھکان ےل رک آو 

 وہ روےت وہےئ نچیک ںیم اھبیگ اور اشہ ےک ےیل اھکان رگم رکےن یگل

 

ٹنم کت وہ اھکان لبیٹ رپ اگل رک اس اک وٹی رکےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔  10رقابی   

 بیبخ اشہ ےچین آای اور اھکےن ےک ےیل ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔ 

 ناہل ایل ہک اشہ ےن اجن وبھج رک ٹیلپ ےچین رگایئ اور زور ےس ڑپھت ردیس ایھب الہپ یہ

 ایک۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک اھت ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ااھٹؤ ےچین ےس او 
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ےس اور ٹیلپ ںیم ڈاول ابلہب ےن دلجی ےس اھکان ٹیلپ ںیم ڈاال اور پچ اچپ ڑھکی وہ 

 یئگ۔۔۔۔۔۔ 

یک اکی اور ڑپھت امردے وھٹیب ےچین ابلہب دلجی ےس ےچین یھٹیب اعم ہی ہن وہ   

اب اشہ رکیس رپ اٹگن رپ اٹگن رپ اٹگن امجےئ اھٹیب اھت اس اک اکی اپؤں زنیم رپ اور دورسا ابلہب ےک 

ل رقبی اھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 رہچے ےک 

 اور مکح دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھکؤ اےس 

 رپ ےھجم وھبک ںیہن ےہ ابلہب انمنمیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےب دےب ےجہل ںیم اہک۔۔۔۔ ایک اہک ۔۔۔۔۔۔۔اشہ ےن د  

 ھ یہن۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب ےن ابلکشم آوسنں اک وگال ےلک ںیم ااکٹےت وہےئ وجاب دای۔
ج
ککک
کک

 

 

 وت اھکؤ ریما ہنم ایک دھکی ریہ وہ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ابلہب لکشمب اےنپ آوسنں وک رٹنکول رکےت وہےئ اھکےن یگل ہکبج آوسن ابڑ وتڑ رک ابرہ ےنلکن وک اتیبب 

 ےھت 
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ہب ےن دلجی ےس اھکای اور اےنھٹ ےک ےیل ڑھکی وہیئ وہ دلج ازدلج واہں ےس اغبئ وہان اچیتہ ابل

 یھت۔۔۔۔۔ 

 

وتنیہ ےک ااسحس ےس اس اک رہچا الل وہ راہ اھت اور اشہ اس ےک رہچے ےک دبےتل وہےئ رگن دھکی 

 راہ اھت 

 

 ںیم ےن اہک ہک اہیں ےس اجؤ لپچ ااترو ریمی ۔۔۔۔۔۔ 

ہب ےن اکھج وہا رس ےکٹھج ےس ااھٹای ہک وکیئ اانت دگنسل ےسیک وہ اتکس ےہ۔۔۔۔۔ اس یک اس ابت رپ ابل  

 

 ابلہب ےن مکح یک لیمکت یک اور لپچ ااترےن یگل 

م اہمتری اواقت اس لپچ ینتج یھب ںیہن ےہ ابلہب اعدل ریمی ویبی ےننب یک وت دور یک 

م
م
م
م
م
م
م
م
مم
ہ

 ابت۔۔۔۔۔۔ 

دےتھکی وہےئ وہےئ رصف اانت یہ وبیل  اور ابلہب اپین رھبی آھکن ےس اس یک رطف  
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بیبخ اشہ ریما رطف اانت ڑبا ںیہن ہک آےگ لچ رک اعمف رک وکسں اور ریہ ابت اواقت یک وت اید 

 رانھک 

ریما رب ےھجم وہ یھب دے اگ سج یک ریمی اواقت ںیہن اور وہ واہں ےس۔ اکنیتل وہیئ یلچ یئگ اور 

ا اھت۔۔۔۔۔ بیبخ اشہ ایھب یھب اس ےک وظفلں ںیم ااکٹ وہ  

 

 دےتھکی ںیہ تمسق وکاسن ومڑ الیت ےہ 

  ےہ" 

 

 "اور ےب کش اہلل ٹسیب پ  

اشہ ذل اسرہ وک رھگ وھچڑ رک آسف ےک ےیل رواہن وہ ایگ۔ اسرہ رھگ ںیم دالخ وہیئ وت ان انمبس لچلہ 

 یچم وہیئ یھت

 وہےئ رظن  اسرہ ےن اینپ امم وک ڈوھڈنےن ےک ےیل رظن دوڑایئ وت وہ اےس المزہم ےس ابت رکےت

 آیئ

 اسرہ دلجی ےس یچنہپ اور السم ایک

 االسم مکیلع! امم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اسرہ ےن ومدابہن ادناز ںیم السم ایک سج اک اوہنں ےن وخدشیل ےس وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔ 

 واالسم!  

 آ یئگ ریمی الڈیل یٹیب۔۔۔ اوہنں ےن امےھت اک وبہس ایل اور المزہم وک اکم اھجمسیت اسرہ ےک اسھت ےنلچ

 یگل

 

 امم آج رھگ ںیم اینت امہگ یمہگ ویکں ےہ اسرہ ےن ویفنکز وہےت وہےئ اینپ امں ےس وپھچ۔۔۔ 

 یج ےٹیب آج آپ ےک اباب ےک رفڈنی ےنلم آ رےہ ںیہ

اور وہ اےنپ ےٹیب اک اہھت آپ ےک ےیل اماگن ےہ ںیم اور آےکپ اباب وت رایض ےہ ارمح اور افزئ آج لم 

ںیہن ےہ آےکپ اباب ےن اہک ےہ اسیج آپ ںیہک یگ ویہ وہ اگ ےل ےگ آپ رپ یھب وکیئ رپرشی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اسرہ وت تب ینب ڑھکی ریہ ذنہ ںیم اکی ابت لچ ریہ یھت
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 ہک آاکپ اہھت امےنگن آ رےہ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اسرہ رووبٹ یک رطح یتلچ وہیئ رمکے ںیم آیئ اور رگےن ےک ادناز ںیم ڈیب رپ ٹیل یئگ 

 

یئ کیھٹ ہہک رےہ ےھت وہ ولگ چس ںیم ےھجم دےنھکی آ رےہ ںیہ اہےئ ںیم ایک رکوں وت ایک اشہ ذل اھب

 اب اور وسےتچ وسےتچ بک وہ دنین یک وادویں ںیم وس یئگ اتپ یھب ںیہن الچ

 

ٹنم کت اسرہ ےک رمکے ےک ابرہ  15ٹنم کت رفشی وہا اور  15ےجب رھگ آای اور  7اشہ ذل رقابی 

ےئ رمکے ںیم دالخ وہا ۔۔۔۔ ڑھکا اور وخد وک وپمکز رکےت وہ  

 اسرہ وج ڈرگنسی لبیٹ ےک اسےنم وھکےئ وھکےئ ابل انبےن ںیم رصموف یھت

 

اشہ ذل وک اےنپ رمکے ںیم دھکی رک اسرہ ًاتقیقح رپاشین وہیئ یھت رگم وخد وک وپمکز رکےت وہےئ انرلم 

 ادناز ںیم وبیل۔۔۔ 

 اشہ ذل اھبیئ آپ اہیں؟؟
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  اس کت اچنہپ اور اکی ےکٹھج ےس اےس اےنپ رقبی ایکاشہ ذل وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹات

 اسرہ وت اس ےک رہ ادناز ےس وبالھک ریہ یھت

ی اا رک رںیہ ںیہ اپ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 ی۔ہی ککک

 اسرہ ےن اکٹ اکٹ اےس دےتلیکھ وہےئ ےنہک یگل

 ایر ںیم ھچک ںیہن رک راہ ۔مت اتبؤ آج مت اینپ امم اباب وک ااکنرا رکو یگ ہن 

ایدہ اےس نیقی ےس ہہک راہ وہوہ ےسیج وخد ےس ز  

 اور اہں وکیئ رضورت ںیہن ےہ ان ےک اسےنم اجےن یک

 

ی وہ

 

می
مط

ںے یک 

 

 رپ ویکں رکوں ںیم ااکنر اسرہ ےسیج اس ےس ھچک سی

some time there is no need to express our feelings through our 

voice send 

Because........ 

Eyes talk........... 
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And as well as sometime good heart is enough to understand 

hidden feelings without voice......  

 اور اسرہ کی کٹ اس ےک اافلوظں رپ ایکٹ وہیئ یھت

 ایر زیلپ ارگ امم اباب وپےھچ وت زیلپززززززززز ااکنر رک دانی 

 وہ ےسیج اس ےس ابت ونماےن ےک ےیل ڑھکا وہ

ںیہن اتکھج اھت آج اکی ڑلیک ےک اسےنم کھج راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ذل وج یسک ےک اسےنم   

 

 اشہ ذل اھبیئ آپ اہیں ےس اجےئ وکیئ دھکی ےل اگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 اسرہ ابت دبےتل وہےئ اہک اور اشہ ذل اس ےک ابت دبےنل رپ دبزمہ وہا۔۔۔ ۔۔۔۔ 

 

 ںیم ںیہمت ایک ہہک راہ وہں اور ںیہمت یسک ےک آےن یک ڑپی وہیئ ےہ۔۔۔۔۔۔ 

دےب دےب ےصغ رھبے ےجہل ںیم اہک  اشذہل   

 اور اسرہ اس ےک اس ادناز رپ امہس یئگ اور آوھکنں یس اکی ومیت السھپ وج اشہ ذل ےک اہھت رپ رگا
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 اور اشہ ذل اک ہصغ اھجگ یک رطح وہا وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اشذہل ےن اس ےک آوسن اصف ےیک اور اےس وخد ںیم چنیھب ایل ان اچےتہ وہےئ یھب اس یک آوھکنں 

  آوسنں لکن ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےس

 اور ےبیسب ےس وبال ۔۔۔ 

 

 ااستنرہ اشہ ےھجم مت ےس تبحم ےہ ںیم ںیہن رہ اتکس 

 ایر زیلپززز وھجمس 

 وہ ابمل وچڑا رمد اانپ بس ھچک ایعں رکےن ےک در رپ اھت

 

 اور اسرہ اس ےک اےنت رقبی ڑھکی یھت اس اک دل ایلسپں وتڑ ےک ابرہ آےن وک رک راہ اھت 

ل وج اکی ذجب ےک ملع ںیم اھت اسرہ ےن اکی ےکٹھج ےس دور ایک اور ابرھتوم ںیم اجرک دنب وہ اشذہ

 یئگ اور اینپ اسوسنں وک ومہار رکےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور اشذہل وج اس ااتفد ےک ےیل ایتر ںیہن اھت دور وہا اور ےصغ ےس دروازے وک وھٹرک امرات واہں ےس 

 اتلکن الچ ایگ 

 

 و ں ںیم رصموف ےھتےجب 9رقًابی رات ےک 
 ن
گی

 

س

داین اصبح یک یلمیف اور اشہ یلمیف ےک ارفاد وخ
م
  ہ

 

 اشذہل الوجن ںیم دالخ ایک اوربس وک السم رک ےک اگل وصےف رپ اج رک ھٹیب ایگ۔۔۔۔ 

 افزئ وج امہمنں ےس ویپگں ںیم رصموف اھت اشزل یک رطف وتمہج وہا۔۔۔۔ 

ویکں جب رےہ ںیہ ۔۔۔۔  12آوے اسےل ریتے ہنم رپ   

اجب ریہ ےہ افزئ ےن اس ےس زماق رکےت وہےئ اس ےک دنکےھ رپ تپچ اگلیئ  9ہکبج ڑھگی وت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

ایک ےہ ےھجت ہن رپاشین رک ےلہپ یہ ریتی نہب ےن انک ںیم دم ایک وہا ےہ رتحمہم ےس وکیئ ابت رکو وت 

 ویکں رضور رکان وہات ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشذہل ےن ڑچےت وہےئ ڈاٹپ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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لچ ںیہن ہی اتب ایک ابت وہیئ اسرہ ےس افزئ ےن ریسسی وہےت وہےئ وپھچ۔۔۔  اھچ  

 ےہ ابت اہک ےہ ںیم ےن عنم رک دے رپ اس ےک دامغ ںیم یتھٹیب ںیہن ےہ ابت دےتھکی ںیہ 

 
 

اہں وہئ

ی ےہ 

 

ی ی ہم
ک

 ایک 

 اشذہل ےن افزئ وک ڑسے ڑسے ہنم انب رک وجاب دای۔۔۔۔۔ 

 

ےک ولگن رفاک اور وچڑی دور اپاجہم ےنہپ دنکےھ رپ اورجن رلک اک وھتڑی دری دعب وہ ہنیسح دیفس رلک 

 دواٹپ رےھک اور وہوٹنں رپ ولگز اگلےئ ےب دح نیسح گل ریہ یھت

 اشہ ذل یکٹکٹ ابدنےھ داتھکی راہ اور افزئ اےس اسرہ وک ااسی دےتھکی وہےئ رکسماےن اگل 

 افزئ ےن اس ےک اسےنم یکٹچ اجبیئ اور ڑیھچےت وہےئ وبال 

نم ایخل ےس بس ںیہ ۔۔۔۔ اجن   

 اشذہل اک ہتکس وٹاٹ اور اےس اکی زربدتس مسق یس وھگری ےس نازات وہا وبال

 وکباس ہن رک ہی دھکی رمح اھک ےل ھجم رپ ھچک دری زابن وک اتال اگل ےل۔۔۔۔۔ 

 اور وصےف ےس کیٹ اگلےئ اہھت وجڑےت وہےئ وبال۔ 
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یھت وج ہک اشہ ذل ےن وت ںیہن افزئ ےن نٹ  اسرہ ابرابر نک اویھکنں ےس اشہ ذل یک رطف دھکی ریہ

 ایک

 

داین ےن دل ےس رعتفی یک
م
  ہ

 

ز
ش
س
م

 اسرہ اٹیب اماشءاہلل تہب ایپری گل ریہ وہ 

 اور اسرہ سب رکشہی یہ ہہک اپیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

داین اصبح اک اٹیب یکٹکٹ ابدنےھ اےس یہ دھکی راہ اھت وج اشہ ذل وک کٹھک راہ اھت
م
 اور اہدی ہ

 ایھٹمں ےچنیھب اےنپ ےصغ وک طبض رکےن یک وکشش رک راہ اھت اور اسرہ اےس ےصغ ںیم اشہ ذل اہھت یک

 دھکی تہب ربھگا ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زمحہ ایر ںیم اچاتہ وہں ہک دونں ےچب اےلیک ںیم ابت رک ںیل اتہک اکی دورسےوک اجن ےکس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

داین اصبح ےن زمحہ اشہ وک دےتھکی وہےئ اہک
م
 ہ

اشہ ےک وبےنل ےس ےلہپ اشہ ذل درایمن ںیم وبل ڑپا اور زمحہ  
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ںیہن وہا confirmالکن اینت یھب دلجی ایک ےہ رہتش ایھب   

 

 اشذہل ےن ےب نیچ وہےت وہےئ ےجہل ںیم اہک۔۔۔۔۔۔ 

اور اسرہ وک آوھکنں ےس ہن ںیم ااجتل یک اسرہ وج اس یک رطف دھکی ریہ یھت رظنوں اک اصتدم وہا اور 

۔۔۔۔۔۔۔۔ دلجی ےس اکھج ایگ  

 اہدی وک اشہ ذل اک وبانل ہن زگری اگل رگم طبض رکےت وہےئ ےتھبچ وہےئ ےجہل ںیم وبال۔۔۔ 

 

ںیہن وہا وت ایھب رک ےتیل ںیہ۔۔۔  confirmوکیئ ابت ںیہن اشہ اصبح   

 ابیق بس وت اہدی ےک ابت رپ ےنسنہ گل ےئگ ہکبج اشذہل ےب ینیچ ےس ولہپ دبل ےک رہ ایگ۔۔۔۔۔  

ؤ اوکپ وکیئ ارتعاض وت ںیہن اس رےتش ےساسرہ ےٹیب آپ اتب  

 زمحہ اشہ ےن اسرہ ےس ااسفتسر ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےٹیب آےکپ اباب ھچک وپھچ رےہ ںیہ وبول 
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 یج ھچک اہک اسرہ ےن وساہیل رظنوں ےس داھکی ۔۔۔ 

 مہ وپھچ رےہ ںیہ اوکپ اس رہتش ےس ارتعاض وت ںیہن ےہ۔۔۔۔ 

  ریہ یھت۔۔۔ وہ اشہ ذل یک رظنںی لسلسم وخد رپ وسحمس رک

 اباب ایھب وت ریمی ڑپاھیئ۔۔۔۔۔۔۔  

داین وبل ڑپی
م
 اسرہ یک ابت وپری وہےن ےس ےلہپ زسم ہ

 اٹیب ایھب رصف رہتش ہط رکے ےگ اشدی آیکپ اڈٹسی ےک دعب وہیگ۔۔۔۔ 

 اور اسرہ وک وت اس ےک دعب پچ یہ گل یئگ۔۔۔ 

 ہکبج اشہ ذل اس ےک پچ وہےن رپ ولہپ دبل رک رہ ایگ۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ وبول ۔۔   

 زمحہ اشہ ےن اس ےک رگد اصحر ابدنےتھ وہےئ اکی ابر رھپ دصتقی ایک۔۔۔۔۔۔ 

اسیج آپ وک انمبس ےگل اباب اور ہی ےتہک یہ دلجی ےس وہ اےنپ رمکے یک رطف اھبگ یئگ ہکبج اشہ 

 ذل ینتک یہ دری اس ےک اافلوظں رپ وغر رکات راہ 
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اس اک اہیں ےس اجان افزئ ےک العؤہ وکیئ  اشہ ذل ےصغ ےس ااھٹ اور اسرہ ےک رمکے یک رطف لچ دای

 ںیہن ھجمس اتکس اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 آج ابلہب اور اشہ ےک اکنح وک وپرے دنپرہ دن وہ ےکچ ےھت 

 رگم دونں ےک درایمن اول روز ےس اب کت ویہ رسد رہمی یھت

 بیبخ اشہ ایھب یھب اینپ اان اور اور رفنت ںیم ابلہب اک بس ھچک انف رکےن ےک در رپ اھت

 

ل اونگر رکات اھت ےسیج وہ 
ب لک
ل الیقلعت یھت۔اشہ اےس 

ب لک
ےلھچپ یئک دنں ےس دونں ےک درایمن 

 اہیں وہ یہ ہن۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی اخومیش وکیئ ڑبے وطافن اک اسنئ دیتی یھت م

ہ
م
 ہ
ن

 آؤ ابلہب وک اس یک 

 اشہ آسف ےس اکھت اہرا اور ےصغ ےس ابلہب وک اکپرےن اگل ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہب ابلہب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ابل  
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ابلہب وج دورسے رمکے ںیم یھت اشہ یک داھڑ نس رک دلجی ےس دوڑیت وہیئ ایئ اور ڈرےت ڈرےت 

 وبیل۔۔۔۔۔۔ 

 ج۔ج۔یج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ھااری الرپوایہ ےس ےھجم ینتک رشدنمیگ وہیئ ےہ اس یک  blueریمی وہ 

م

 

ن

وایل افلئ اہکں ےہ آج 

 زسہ وت ںیہمت لم رک رےہ یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ابلہب اس ےک ازلام رپ ڑتپ یہ وت یئگ یھت۔۔۔۔۔۔۔  اور  

 اشہ ےصغ ےس اس ےک رس رپ اچنہپ اور اکی اہھت ےس اس ےک ابل یتخس ےس ڑکجے۔۔۔ 

 درد یک دشت ےس ابلہب یک آوھکنں ںیم آوسنں آےئگ اور آپ ے دافع ںیم وبےنل یگل۔۔ 

 وکیسن۔ افلئ۔ےھجم ںیہن۔پ۔اتپ وہ کک۔اہکں ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

  اینپ ابت لمکم یک ۔۔۔۔  ابلہب ےن ابلکشم

 ریمے اسےنم اینپ زابن وک اتال اگل رک راھک رکو یھجمس 

 اشہ ےن ےصغ ےس ابولں رپ اور وبضمیط یک۔۔۔۔۔ 
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 رپ۔ںیم وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ابلہب ایھب وبےنل یہ وایل یھت ہک اشہ ےن اےس داکھ دای اور انب وبےل ٹنیپ ےس ٹلیب اکنال اور اس ےک 

یئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مسج رپ ےپ در ےپ رضںیب اگل  

اور ابلہب یک دل رخاش ںیخیچ وپرے رھگ ںیم وگجن ریہ یھت رگم وہ صخش اکن درھے رمےن رپ اگل 

 وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رھپ وھتڑی دری دعب اٹہ اور اےس ےتٹیسھگ وہےئ ابوکلین کت الای اور زنیم رپ خٹپ دای اور داھڑےت وہےئ 

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ں دنب روہ یگ 
م
ن ہ

بج کت ںیم ہن اچوہں یھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت آج اسرہ دن   

 اور وہ وج واہں ےس اجےن یہ واال اھت ہک ابلہب یک زمکور آواز اکنں ےس رکٹایئ 

 اجےتن وہ بیبخ اشہ اکمافت لمع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

انم وت نس وہاگ ہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےتہک ںیہ ہک بج آپ ےن یسک وک ذینہ وطر رپ اذتی دی وہ ای 

وہ وت زدنیگ ںیم اکی وتق ااسی یھب آات ےہ۔۔۔۔۔۔۔ امسجین وطر رپ ےب احل راھک   
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 نیچ ںیہن 

 

 

وج اوکپ ےبوکسن رک ےک رھک داتی ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وج اوکپ آیکپ اںیہن دی یئگ اذی

 ےنیل دیتی۔۔۔۔۔ 

 رھپ اچےہ اےلگ دنبے ےن اکمافت لمع یک داع یک وہ ای ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اور ںیم اچیتہ وہں ہک ربارب اک المل رپ بیبخ اشہ ںیم اچیتہ وہ ہک اکمافت لمع

 وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رھپ اچےہ مت اےس اےنپ قح ںیم داع وھجمس ای دباع ۔۔۔۔اور وںیہ اس یک آواز دممھ ڑپان رشوع وہ یئگ 

 اور وہ زنیم رپ ےب احل یتٹیل یلچ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ اور بیبخ اشہ واہں ےس ےب نیچ وہات وہا اتلکن الچ ایگ۔۔  

اور ڑسوکں رب ےباج اگڑی اگھبات راہ ۔۔۔۔رھپ کھت اہر رک اگڑی اسڈیئ رپ اگلیئ اور اریٹسگن رپ رس 

 رھک رک ابلہب ےک ابرے ںیم وسےنچ اگل اور الکمہم وہا۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ایک وہ مت ابلہب اعدل ۔۔۔۔۔۔ایک یتھجمس وہ ںیہمت فیلکت دے رک ںیم وکسن ںیم راتہ وہں وت 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔  اہمتری طلغ یمہف  

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

ریمے ادنر یک ااسنتین ےھجم راوتں وک نیچ ےس وسےن ںیہن دیتی اور اہمترا یہی اامتعد ےھجم اور 

 ریمے ادنر ےک ویشح نپ وک اکللرات ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زیمخ رکات وہں ںیم اجاتن وہں ںیم اےنپ ان تنگ اافلوظں اور لمع ےس اہمترے مسج اور روح وک

رپ مت اےنپ اافلوظں ےس ریمے دل رپ اکی یہ اکری رضب اگلیت وہ ہک ںیم ادنر کت ےب نیچ وہ 

 رک رہ اجات وہں ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اکش ابلہب اعدل مت ےن ےھجم ڑپھت ہن امرا وہات ۔۔۔۔۔۔۔ 

 اکش مت ریمے ادنر ےک ویشح نپ وک ہن اکللریت ۔۔۔۔۔۔۔  

ااسی ہن وہات۔۔۔۔۔  وت ںیم ٹسیب ان اتنب ،،،،،، ںیم  
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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

نیت ےٹنھگ دعب وہ رھگ ںیم دالخ وہا اور دیساھ اےنپ روم ںیم آ رک انب جنیچ ےیک ڈیب رپ ٹیل 

 ایگ۔۔۔۔۔۔اور اتپ یہ ںیہن الچ ہک بک وہ دنین یک وادویں ںیم وس ایگ۔۔۔۔۔ 

ر رٹ اوڑےنھ یک رغض ےس ااھٹ وت دامغ ںیم  1ااسحس ےس رقابی  ڈنھٹ ےک
مف
ک

ےجب آھکن یلھک وت وہ وخد رپ 

 امھجاک وہا ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ دلجی ےس ڈیب ےس ااھٹ اور ابوکلین یک رطف اھباگ اس ے دلجے ےس دروازہ وھکال اور ابلہب وک 

 ےبدسھ ڑپے دھکی اےنپ اپؤں ےلت زنیم یتلکن وہیئ وسحمس وہیئ۔۔۔۔۔۔ 

ہ دلجی ےس ونٹھگں ےک لب اھٹیب اور ابلہب وک دویاہن وار اکپرےن اگل۔۔۔۔۔۔۔ و  

 ابلہب اوھٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔ابلہب اوھٹ ۔۔۔۔۔۔ 

ویبوقف ڑلیک ارگ ںیم ےن ہہک دای اھت ہک ںیہی روہ یگ وت ہی ابت ان امیتن ےسیج ابیق ابوتں ںیم اغبوت 

 رکیت وہ وےسی اب یھب رک یتیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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ں رطح ےتہک وہےئ اینپ ابوہنں ںیم ااھٹےئ رمکے ںیم الای ۔۔۔۔۔۔۔  وہ اس ےس اپولگ  

ٹنم کت ڈارٹک رضح وہا اور ابلہب وک کیچ رک ےک دوا ھکل رک الچ ایگ   15اور ڈارٹک وک اکل المیئ ض

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ ےن رٹیہ اون ایک اور اس ےک اہھت اپؤں ےنلسم اگل ھچک دری کت اس ےک ےنت وہےئ ااصعب انرلم 

وج اےنھٹ اگل اھت ہک ابلہب ےن اس اک اہھت ڑکپا اور وس یئگ اور اشہ یک دڑھںینک اس یک رحتک  ڑپے۔ اشہ

 ےس انرلم ےس زایدہ زیت ےنلچ یگل اور اشہ یھب تمہ رک ےک وںیہ ٹیل ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اور اس یک رطف رکوٹ رک ےک ٹیل ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ابلہب ےک اکی اکی وقنش وک وغر  

۔۔۔۔۔ ےس دےنھکی اگل۔۔۔۔  

انعیب وبلں رپ اپڑپی یمج وہیئ وتساں انک ،اگولں رپ اویلگنں ےک اشنانت رصایح دار رگدن رپ 

 ٹلیب ےک اشنن اور لیھج یس دنب آںیھکن دیسنھ وہیئ اشہ وک وہ اگل یہ ابلہب یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دن اشہ ےن ےب نیچ وہےت وہےئ اینپ اور اچنیھک اور اےس وخد ںیم چنیھب ایل ۔۔۔۔اور آںیھکن وم

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔ 
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حبص ابلہب آھکن یلھک وت وخد رپ اھبری زیچ وسحمس رکےک وپری آھکن وھکیل وت وخد وک اشہ ےک اصحر ںیم 

 اپای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ذنہ ےک رپدے رپ لک اک نیس الچ وت وہ ڈر ےک امرے اکی ےکٹھج ےس دور 

 وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  وہےئ اس یک رطف اکپل۔۔۔۔۔۔  بیبخ اشہ یک آھکن یلھک وت ابلہب وک اسںیسن ومہار رکےت

وہ اس یک رمک الہسےن ےک ےیل آےگ ڑباھ یہ اھت ہک ابلہب ڈر ےک امرے اس ےس دور 

 وہیئ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زیلپ دور۔ روہ اب وت چس ںیم ںیم ےن ھچک ںیہن ایک امم اباب یک مسق وہ۔ افلئ یھب آپ ےک رک ےئگ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

وک اس اک ہی بس ےنہک ےس تہب فیلکت وسحمس وہیئ وہ ابلہب روےت روےت ابلکشم وبیل اور بیبخ اشہ 

 اےس اکچپرےت وہےئ وبال۔ 

 ںیہن اتہک ھچک ادرھ آو رگم وہ ےھچیپ وہیت اج ریہ یھت 
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اور اشہ وک اس اک دور اجان فیلکت دے راہ اھت۔۔۔۔۔ اشہ ےن اےس اکی ےکٹھج ےس اچنیھک ًاتجیتن وہ یٹک 

 وہیئ گنتپ یک رطح یچنیھک یلچ آیئ۔۔۔۔۔  

ہ ےن اس اک رہچا اہوھتں ےک ایپےل ںیم ایل اور اس ےک رہچے رپ اےنپ ایپر یک یلہپ رہم اثتب اش

 رکےن ےک ےیل اکھج یہ اھت ہک ابلہب ےن اکی ےکٹھج ےس داکھ دای اور دور وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور ےصغ ےس یخیچ ۔۔۔۔۔۔۔ 

ںیہن ےہ ویبی وت دور یک ابت  ایک وہ مت بیبخ اشہ یھبک مت ےتہک وہ ریمی اواقت اہمتری زلمہم ےننب یک

 ےہ

دردی۔۔۔۔۔۔ اور بیبخ اشہ وک اس یک 
م
رھپ ایک ےہ ہی بس رتس آ راہ ےہ ھجم رپ وت ںیہن اچےیہ ہی ہ

 ابت رپ ہصغ وسا زینے رپ اچنہپ اور زور ےس داھڑا 

 اور سج زن ےس اس ےن اہھت ڑکپا وہا اھت ویہ اہھت رموڑا اور ےصغ ےس وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  وہیئ ریما اہھت ےنکٹھج یک ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہمتری تمہ ےسیک
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 یتھجمس ایک وہ وخد وک اہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریمی اینت اواقت وج ںیم وخد وک ھچک وھجمسں ںیم ویہ یتھجمس وہں وج مت ےتھجمس وہ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابلہب ےن وخد اک ےسیج زماق اڑاای اور اشہ وک وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  دو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ایک اتھجمس وہں ںیم ہی یھب اتب

 اشہ ےن ےصغ ےس وپھچ۔۔۔۔۔ 

اےنپ اپؤں یک وجیت اور وہ ڑلڑھکاےت وہےئ دورسے رمکے ںیم یلچ یئگ بج ہک اشہ وک اگل ہک اس اک 

 دل یسک ےن یھٹم ںیم ےل ایل وہ

 اور اشہ وںیہ ڈیب رپ نکھت وچر دبن ےس ٹیل ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اس ےک اکنں ےس رکٹایئ رگم رھپ ان نس رکیت ابلہب رات وک رمکے ںیم وت اشہ ےک رکاےنہ یک آواز 

وصےف رپ پچ اچپ آںیھکن ومدن رک ھٹیب یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اشدی اونگر رکان اچیتہ یھت اشہ وک 

رگم بج وھتڑی دری دعب یھب آواز زیت زیت وہیئ وت ابلہب ےس ربداتش ںیہن وہیئ اور اشہ ےک اپس 

 یچنہپ اور ڈرےت وہےئ اخمبط ایک 
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ا راہ  ںینس۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 
۔۔۔۔۔۔۔ رگم اشہ اس یک آواز رپ سٹ ےس سم ہن وہا اور ےب دسھ ل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ابلہب ےن بج اےس وکیئ رحتک رکےت وہےئ ںیہن داھکی وت اکی ابر رھپ آواز دی۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںینس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بج اشہ ےن ںیہن ینس وت ابلہب ےن اےس دنکےھ یس الہےن ےک ھتہ ڑباھای وت 

ابلہب ےن رپاشین ےس ایکس اشیپین رپ اہھت راھک وت وت اے اگل ےسیج یسک ےتپت  اشہ ےن وکیئ رحتک ہن یک 

 وہےئ وتے وک اہھت اگل ایل وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اس ےن ھتہ اٹہای اور وخد ےس الکمہم وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وت ہی اخبر ںیم کنھپ ریہ ےھت اہااااااااااا ےھجم ویکں دھک وہ راہ رںیہ اےسی یہ ریمے اسھت وکاسن اھچ 

  ےہ اور وہ اےس اےسی یہ ڑھچیت وہ دوابرہ وصےف رپ آ رک ھٹیب یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک

 

وہ اکی وعرت یھت اس ےس اہکں ربداتش وہات اھت یسک اک دھک رھپ اشدی اسےنم واےل ےن اس ےک 

 اسھت ھچک یھب ایک وہ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ورپ آیئ ۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب آوسن یتیپ ےچین آیئ اور اکی ابؤل ںیم اپین اور دنچ ایٹپں ےل رک ا  

 

 کت ایٹپں رکےن ےک دعب اشہ اک  2اس ےک اپس ھٹیب رک اس ےک امےھت رپ ایٹپں رکےن یگل رقتًابی 

 
 

نھک

 اخبر مک وہا 

 ابلہب ابؤل رھک رک آیئ اور اس وک وغر ےس دےنھکی یگل ۔۔۔۔ اور وخد ےس الکمہم وہیئ

 

ن ےس ڑیھبای نب ےکچ وہ رگم رھپ یھب لکش ےس ےنتک وصعمم ےتگل وہ مت رپ وکن اجاتن ےہ ہک مت ااسن

 ریمے ےیل الزم وہ ریمے ےیل اخص وہ ںیم ںیہن اجیتن وہ ویکں اور ےسیک

 

اہمترے ملظ اید آےت ںیہ وت فیلکت وہیت ےہ اچیتہ وہں دباع دانی رپ ںیہن دے اپیت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور ےب کش اہلل ےن وعرت وک اٰیلع رظف انبای ےہ۔۔۔۔۔ 
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رکیت ےہ اور اشدی   compromise انزک بس ھچک ےنہس ےک ابووجد اس اعمرشے ںیم نص 

ہی ابت چس ےہ اکنح ںیم اینت اطتق وہیت ےہ ہک اہلل اےنپ رشکیِ ایحت ںیم ےس یسک اکی ےک دل 

 ںیم دلج ای دبری ےس تبحم ڈال یہ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابر اےس اےنت رقبی ابلہب اس ےک اکی اکی شقن وک وغر ےس دھکی ریہ یھت اشدی اس ےن آج یلہپ

 ےس داھکی اھت 

ٹف ےس اتلکن وہا دق الب ہبش وہ اکی رھب وپر   6وتساں انک ، انعیب وبلں رپ رتادیشہ اکیل ومںیھچن اور 

 واجتہ اک احلم اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ارگ مت ریمے اسھت ہی ہن بس ہن رکےت وت مت ریما الہپ رکش وہےت بیبخ اشہ 

دےی ںیم وخش وہں اس ےن سج احل ںیم راھک ایکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وےسی ںیم اہلل ےک 

 تمکح ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ابلہب واہں ےس اےنھٹ یہ وایل یھت ہک اشہ ےن اس اک اہھت ڑکپ رک اےس اےنھٹ ےس رواک اور ااجتل رکےت 

 وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔ 

 

 یکس زمکور ہحمل اھت زیلپ تم اجؤ ریمے اپس یہ روک ابلہب وج ااکس اہھت انکٹھج اچیتھ یھت رگم وہ رک ںیہن

 اشدی اس ےک ےیل۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ابلہب وںیہ اس ےک اسھت ٹیل یئگ اور اس ےک ےہک ےئگ اافلوظں وک اید رکےن یگل ۔۔۔۔۔۔۔ 

ابلہب اعدل مت ریمی ویبی ےننب ےک یھب اقلب ںیہن وہ اکی آوسن اس یک آھکن ےس السھپ وھتڑی دری  

ہلص مک ایک اور ابلہب ےن یھب انب زماتمح ےیک اانپ آپ اس دعب اشہ ےن اہھت ڑباھ رک اانپ اور اس اک اف

 ےک وحاےل رک دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ ھجمس ریہ یھت ہک ایلگ حبص اشدی اس ےک دوھکں وک مک رک دے ای ایلگ حبص اس یک زدنیگ یک نیسح حبص 

راض   کل یکوہ وہ اےنپ اجمزی دخو وک دور رک ےک اہلل ےس انرایگض ںیہن ومل ےل یتکس یھت وہ اس ام

ںیم وخش یھت وہ اپلگ ھجمس یھٹیب یھت اس اک اجمزی دخا اس ےس تبحم رک اھٹیب ےہ ےسج ربخ ایلگ حبص 

 اس ےک ےیل وکاسن ومڑ الےئ یگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اکی وخوصبرت رات اک ااتتخم وہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اٹہ رگنی یئگ ابلہب حبص ابلہب یک آھکن اشہ ےس ےلہپ یلھک وت اشہ وک اےنپ رقبی دھکی وہوٹنں رپ رکسم

ےن اانپ قح اامعتسل ایک اور اےنپ بل اس ےک امےھت رپ رےھک اور رفشی وہےن لچ دی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آدےھ ےٹنھگ دعب اشہ یک آھکن یلھک وت اانپ رس اھبری اھبری اگل۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ذنہ ےک رپدے رپ 

  وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لک رات اک نیس الچ وت اشہ وک ًاتقیقح اکٹھج اگل اور الکمہم وہےت وہےئ

 آہ اشہ ایک رک دای وت ےن وےسی ڑبی ڑبی ابںیت رکات اھت اب اہکں یئگ وہ ابںیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ایھب وہ اور وساتچ ہک اےنت ںیم وہ ہنیسح ابرہ آیئ اور آےنپ ےلیگ ابولں وک اھکسےن  

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہےئ رظنوں اک زاوہی اشہ وج اکی ذجب ںیم اےس دھکی راہ اھت وخد وک انرلم رےتھک

 دبہل۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ایپر ںیم ےجہل اور آوھکنں  اور چنہپ  اپس ےک اس وہ  وت ااھٹ ںیہن  اشہ بج کت ٹنم 15

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گل  اکپرن اےس  امسےئ  

 

 اشہ اھٹ اجںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر اس رپ اںیھٹ ہن ابلہب ےن اےس اہھت ڑباھ رک ااھٹان اچاہ وت اشہ یلجب یک راتفر ےس اس ےس دور وہا او 

 ڑھبےتک وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔ 

 تمہ ےسیک وہیئ ےھجم اہھت اگلےن یک اہں ۔۔۔۔۔۔۔ 

ابلہب وج وہوٹنں رپ اےنت رعےص دعب رکسماٹہ اجسےئ وہیئ یھت اس یک رکسماٹہ لپ رھب ںیم یٹمس 

 اور دامغ ںیم ھچک طلغ وہےن اک دخہش وہ رگم رھپ یھب تمہ عمتجم رکےت وہےئ اکی ابر رھپ

 وبیل۔۔۔۔۔ 

 

ہ آپ اےسی ویکں ابت رک رےہ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اش  

 ایک بلطم اےسی ابت رکےن یک ریمی رمیض ےسیج یھب رکوں۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ویہ ازیل زیباری اور ےصغ ںیم اہک ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وت رھپ وہ بس لک رات ایک اھت۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ےسیج بس حیحص اننس اچیتہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ  

رکےن ےک ادناز وک طلغ رکان اچیتہ وہ۔۔۔۔۔۔ رگم وہ دگنسل اکی ےسیج ااکس ےجہل اور اس ےک ابت 

ے اگل 

 

لن
 
ب
آرخی لیک وھٹےنک اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ انب اس یک رپواہ ےیک اس ےک اکنں ںیم ہسیس اڈن

 ےسج نس رک ابلہب ےتکس ںیم یلچ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رفنت ےہ ےسیج یلہپ یھت لک رات وج ھچک وہا یطلغ ےس وہ اور ھچک ںیہن مت ےس ےھجم آج یھب ویسی 

 ۔۔۔۔ یھجمس مت اب وٹہ اسےنم ےس۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اےس دےتلیکھ وہےئ وارشوم ںیم الچ ایگ ہکبج وہ وںیہ اس ےک اافلوظں وک درہایت ریہ 

۔۔۔۔۔۔۔ ھچک دری دعب وہ واسپ آای وت اےس وشڈک یک احتل ںیم دھکی دل ےک یسک وکےن ںیم درد 

راھک ۔۔۔۔۔۔  وہا رگم رھپ یھب دل رپ رہپا اھٹبےئ  

 ابلہب یتلچ وہیئ ایئ اور ےصغ ےس اس اک ابزو ڑکجا۔۔۔۔۔۔۔ 

 ویکں بیبخ اشہ ویکں ایک؟۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 
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 ویکں آرخی ابر یھب دل ےک اکمن وک امسمر ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایک وہ مت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےھجم ااسنن یھب ےتھجمس وہ ای ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بس یطلغ ےس وہا اک بلطم اجےتن وہ

 

 آف ںیم یھب اپلگ وہں ایک ھجمس یھٹیب یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیبخ اشہ مت ےھجم اہیں رپ یھب امت دے ےئگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

اور وہ وںیہ رویت ریہ رگم وہ اےنپ دل وک اھبنساتل واہں ےس ڑپکے ااھٹات وہا اہنےن الچ ایگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 اانپ آپ ایعں ںیہن رکان اچاتہ اھت وہ اس ےک اسےنم ہی ںیہن انہک اچاتہ اھت ہک لک یک وہ اس ےک اسےنم

 رات ریمے ےیل نیسح راوتں ںیم ےس اکی رات یھت۔۔۔۔ ۔۔۔ 

وہ اشدی ایھب یھب وہ انبویٹ وھکماٹ اگلےئ رانھک اچاتہ اھت ہک وکیئ اس بیبخ وک ہن اچہپےن وج رنم دل ےہ 

 ۔۔۔۔ 

 

ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم اےس ایک ولعمم ہک اےنس آپ ین آان ںیم وکاسن وج تبحم رکےن واال 

 وطافن ڑھکا ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رقابی آداھ ےٹنھگ دعب اس یک رطف ےنب دےھکی آسف ےک ےیل لکن ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یگل رگم ڈوھڈنےت ڈوھڈنےت ابلہب رمکے ںیم ےس یتلکن اڈٹسی ںیم آیئ اور ولطمہب زیچ ڈوھڈنےن 

 اےس ھچک اور یہ الم ےسج دھکی اےس اینپ آوھکنں رپ نیقی یہ ںیہن وہ راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ 
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اس یک امں دو نیت وچبں اور دو ڑلوکں ےک اسھت یھت ًانیقی وہ اس یک امں ےک اھبیئ وہ 

 ےگ۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔ اس اک بلطم بیبخ اشہ ریما زکن ینعی ریمی امں اک وخن ےہ۔۔۔۔۔  

 آہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔  

 جن ںیم آیئ اور وفن وبٹ کیچ رکےن یگل۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابلہب اجیتگ وہیئ الئ

 اشدی اس یک وخش یتمسق یھت ہک اترںی کیھٹ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابلہب ےن ڈرےت وہےئ اےنپ رھگ ےک ربمن رپ اکل المیئ رگم دنب ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ایک دنب۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےن اےنپ اباب اک ربمن ڈالئ   

 آرخ اکر اینپ امام اک ربمن المای وت لیب اج ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ابلہب ےن دڑھےتک دل ےک اسھت وفن وک اکن رپ اگلےئ راھک دنچ ڈنکیس دعب اس یک امام یک اواز اےکس 

 اکنں ےس رکٹایئ۔۔۔۔۔۔۔۔  
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و ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مم۔امم ابلہب ےن آوسنں اک وگال
می ل
 ہ
می  ہ
ہمی

لکشمب  

 رواک ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بل۔ابل۔ہب۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ اہکں یھت وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 امام ۔۔۔۔ایھب وہ وبےنل یہ وایل یھت ہک اس یک امں یک آواز اکنں ےس رکٹایئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

تم ہک ےھجم امں رم یئگ ریتی امں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس دن رم یئگ یھت سج دن اس اک 

دبانیم اک داغ ےنیس ںیم ےیل اس داین ےس الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔ ابپ اینپ یٹیب یک   

اس دن رم یئگ یھت سج دن اس یک دادی اس ےک ابپ اک دھک ہن ربداتش ےیک اس داین ےس یلچ یئگ 

دنبرک اور اب ےھجم دوابرہ اکل یک وت ریما رما وہا ہنم دانھکی ہی بس ےتہک یہ کٹھک ےس اکل 

 دی۔۔۔۔۔۔ 

 

ے رسے ےس وٹیٹ یھت۔۔۔۔۔  اور ابلہب آج اکی ابر رھپ

 

ن
 
ہ

 

ن
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ن۔ن۔۔ ۔۔۔۔۔۔ اباباااااااااااااااااااا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ اےسی ںیہن اج ےتکس  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم االیک وھچڑ رک زیلپ اہلل یج اباب وک واسپ جیھب دںی۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اباب آپ ےن وت ےھجم افصیئ دےنی اک یھب ومعق ںیہن دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ اہ۔ہ  

 اباب آج وت ںیم ایلیک رہ یئگ

 

ویکں اہلل یج اےنت دھک کیھٹ ںیہن یھت وج اور ااضہف رک دای ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ روےت 

 روےت زنیم رپ یتھٹیب یلچ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

اور اس رھگ ےک درو دویار اس ےک درد یک خیچ خیچ رک وگایہ دے رےہ 

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اص رو ےنیل ےک دعب وہ ایھٹ اور وفن وبٹ آیئ اور بیبخ اشہ ےک آسف اک ربمن المےن اھچ اخ

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ وج زنی ےک اپس اھٹیب اینپ دی یئگ اذوتیں اک اتب راہ اھت ڈنیل النئ ربمن دھکی ًاتقیقح اکٹھج 

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور اکل ااھٹیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی آواز اس ےک اکنں ےس رکٹایئ اور اشہ اس یک ولیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب یک درد رھب

 آواز ےتنس یہ ڑتپ ااھٹ اھت اور اتیبیب ےس وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ابلہب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ویکں۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیبخ اشہ ویکں ایک مت ےن ریمے اسھت ااسی ۔۔۔۔۔۔۔؟؟ 

  ےن ااسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک ایک اھت ںیم

 اکی رغمور زہشادے وک ڑپھت امرا اھتاااااااا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آؤ ایک ایک اھت وبول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رپ مت۔ےن ریمی زدنیگ ربابد رک دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ھجم ےس ریمی یتسہ ےتسب داین یہ نیھچ یل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےھجم دیق ںیم دنب رک دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

داین ےک اسےنم روسا رک دای۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم   

 

 اہمترے اس دبےل ےن ھجم ےس ریمی یلمیف نیھچ یل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اور اشہ وک گل راہ اھت ہک وہ رہٹکے ںیم یسک ےن ال رک ڑھکا رک دای وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اتولے وک کپچ یئگ اشہ وک وت ےسیج پچ یہ گل یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زابن یھت ہک 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اافلظ ےھت ہک متخ وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اکی رب رھپ ابلہب اعدل یک ایکسسں اےس انسیئ دی۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بیبخ اشہ مت ےن کیھٹ اہک اھت ریما رغور مت یٹم ںیم الم دو ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریمی آان تیمس ےھجم زنیم وبس رکو ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ھجم ںیم وبےنل اک۔وج۔اامتعد ےہ وہ متخ رک دو ےب۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریمی اہبدری اور ریمی دریلی بس متخ رک دو ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ل وٹک یئگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 دوھکی آج ابلہب اعدل 
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ل اہنت وہ یئگ ےہ 
ب لک
آج اس وپری داین ںیم ابلہب اعدل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اعدل وک مت ےن وپرے ووجد تیمس امسمر ایک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آج ابلہب  

 آج ابلہب اعدل اک رغور متخ وہایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ ابلہب اعدل رم یئگ سج ےن ںیہمت ڑپھت امرا ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہی وہ ابلہب اعدل ےہ ےسج مت ےن وتڑ دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

I hate you khubaib shah..................... I really hate you............ 

بیبخ اشہ اب زدنیگ یک اچہ آج متخ وہیئ آج آرخی دعف ہی دو وکڑی یک ڑلیک ںیہمت ھچک انہک اچیتہ 

 ےہ ونس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اشہ وک اس ےک اکی اکی اافلظ رپ اینپ زایدیت اید آ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وچنہپ وت ںیم اہمترے اسےنم اینپ آرخی  ںیم ابلہب اعدل اچیتہ وہں ہک بیبخ اشہ بج مت رھگ

اسںیسن ےل ریہ وہ اور مت رو رو رک اہلل ےس ریمی زدنیگ یک کیھب 

 اموگن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور رھپ اہلل اہمتری داع ریمی ومت یک وصرت ںیم وبقل رکے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

و ڑو وہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 ھ
ج

 

خ ی

 اور رھپ مت رو اور کسس کسس رک ےھجم 

۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوھٹ ہن ےھجم اعمف رک دو ۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب اوھٹ  

 ےھجم ریمی زایدویتں یک اینت ڑبی زسا ہن دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ںیم اہمتری انب ےنس اےنپ رب ےک اپس یلچ اجؤں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 بت اشدی ااسحس وہ ہک یسک وک فیلکت دانی اسیک اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ت اک اانت دھک ہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپ اشدی ںیہمت ریمی وم  

 ںیم یھب اپلگ وہں ےسیک ہک دای ہک مت روان۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور اشہ یک آوھکنں ےس ےسیج آوسنں اک درای رواں وہ وبےنل وک وکیئ اافلظ یہ ںیہن 

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ ںیہمت ھجم ےس رفنت یہ حیحص مت وت رفنت رکےت وہ ریخ ۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

رپ ںیم اچیتہ وہں مت اس بس اک دماوا رصف اتھچپوے یک وصرت ںیم ےلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور اتپ ےہ اتھچپوا اسری زدنیگ اوکپ وکسن ںیم ںیہن رےنہ داتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رفنت ےہ ےھجم مت ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہک بس ھچک وھبل رک ںیم اہمترے اسھت یئن زدنیگ رشوع رکوں یگ رپ مت ےن ریمی ھجمس ریہ یھت

 اواقت اید دال دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بیبخ اشہ ریمی دباع ےہ ےسیج ںیم ڑتیپ وہں مت یھب وےسی ڑتوپ ںیہمت یھبک وکسن ہن ےلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور روےت وہےئ آرخی اافلظ اولادع ےک ےلکن۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  اشہ اس ےک ہی بس ےتہک یہ روات وہا رھگ یک رطف اھباگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور بیبخ

ابلہب الوجن ےس دیساھ نچیک ںیم یچنہپ اور ولطمہب زیچ ےتلم یہ آرخی دعف ہی اافلظ ےہک  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ایھچ ںیہن ےہ۔۔  
ب لک
امم اباب ےھجم اعمف رکدانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیکپ ابلہب 

۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 بیبخ اشہ ریمی ومت اہمترا دبہل ںیہی متخ رک ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اور ہی وسےتچ وہےئ ابلہب ےن دلجی ےس رھچی ےس اینپ الکیئ اکٹ یل اور آرخی دعف اینپ یلمیف انسنہ 

الھکلھکان اید رکےت وہےئ رہچے رپ رکسماٹہ ےیل زنیم رپ رگیت یلچ 

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہ روات وہ دیساھ رمکے ںیم ایگ رپ وہ اےس ںیہک۔ رد ںیہن ایئ۔۔۔۔۔۔ اش  
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ابلہب ۔۔۔۔۔ابلہب اہکں وہ رگم وکیئ ںیہن اھت وج اس اک وجاب دے ےکس اشہ ڈوھڈنات وہا نچیک ںیم 

 آای وت وہ اےس زنیم رپ ڑپی وہیئ ےب دسھ رظن آیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یتلکن وہیئ رظن ایئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اشہ اےس وخمن وخن دےھکی اشہ وک اےنپ ریپوں ےلت زنیم 

اھباتگ وہا اس کت اچنہپ اور اس اک رس اےنپ ونٹھگں رپ رےتھک وہےئ دویاہن وار اکپرےن  

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ابلہب اوھٹ۔۔۔۔۔۔ اوھٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دوھکی ارگ ہی ذماق ےہ وت اھٹ اجؤ ورہن ںیم تہب 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اٹپیئ اگلوں اگااا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوھٹ۔۔۔   

اور ابلہب داین ےس اغلف آرخی ابر اس دگنسل یک ابوہنں ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 یٹیل ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ےک ےیل لکن ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ی
سی
م ہ

 اشہ دلجی ےس ااھٹ اور اےس 
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ےھچیپ  اسرہ واہں ےس یتلکن دیسیھ اےنپ روم ںیم آ رک دنب وہ یئگ۔۔ اشہ ذل یھب ےصغ ںیم اسرہ ےک

 روم ںیم آای اور دروازہ اجبےن اگل 

بج اکی دو دہعف اجبےن رپ یھب اسرہ ےن دروازہ ںیہن وھکال وت اشذہل ےن اکی دو دہعف داکھ دای وت 

 دروازہ اتلھک الچ ایگ۔۔۔۔ 

 

 اشہ ذل ادنر دالخ وہا وت اسرہ وک ڈیب رپ اودنےھ ہنم ےٹیل دھکی اشہ ذل وک زمدی ہصغ آای۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےصغ ےس اس کت اچنہپ اور اکی ےکٹھج ےس اےس اےنپ اور اچنیھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ذل   

اشہ ذل ےک اینت زور ےس اہھت ڑکپےن رپ اسرہ ےک ابزو رپ درد یک رہل دوڑےن یگل۔۔۔۔رگم اشہ ذل 

 ے انب اس ےک ابزو رپ اینپ رگتف اور تخس رک دی اور ےصغ ےس داھڑا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ن
 
کی
 اس یک رپواہ 

 

  اک زماق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویکں ااستنرہ اشہ ویک

 

ز
گ

 

 ی
ی لی
ف

ں انبای ریمی   

 ںیم ےن مت رپ اانپ آپ واحض ایک اور مت ےن ایک ایک یسک اور ےک ےیل ریما زماق اڑاای 

 وبول ہن اشہ ذل ےک اےنتےصغںیم داھڑےن ےس اسرہ ےک روےنںیم اور رواین آ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔  
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۔ اور اشہ ذل وک اس اک روان اور زمدی ہصغ دال راہ اھت۔۔۔۔۔۔  

 

 اب سک ےیل آوسن اہب ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔ رکف تم رکو ںیہن آوں اگ ںیم مت دونں ےک درایمن 

ےھجم مت ےس زایدہ وخد ےس رفنت وہ ریہ ہک ںیم ےن مت رپ اانپ آپ واحض 

 ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ذل ہی بس ہک رک ڑما رھپ اید آےن رپ اٹلپ ۔۔۔۔۔ 

دان 
م
ابمرک وہ ۔۔۔اب مت ریمی رفنت یک ااہتن دانھکی ااستنرہ اور اہں ںیہمت اہمترا اہدی ہ

 اشہ۔۔۔ اور بس ےتہک وہ اتلکن الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسرہ اشہ ذل ےک دل ںیم اینپ رفنت اک وسچ رک وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ہی ںیم ےن ایک رک دای ۔ویکں ںیہن ہہک اپیئ ہک اشہ ذل اشہ ےھجم آپ ےس اب ےس ںیہن تہب ےلہپ 

 تبحم ےہ اشدی بج ےس بج ےھجم تبحم اک بلطم یھب ںیہن اتپ اھت اور دورسی رطف اشہ ذل ےس

 اےنپ رمکے ںیم آای اور ڈرگنسی اک اسامن زنیم ںیم ےنکنیھپ اگل اور الچےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 نووووووو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیہن رہ اتکس ںیم اہمترے ریغب رھپ ن ن ن ااستنرہ اشہ اھچ ںیہن ایک مت ےن ویکں ںیہن ایک ااکنر اہک اھت

 یھب ںیہن وساچ ریما ایک وہاگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اشذہل ےک الچےن یک آواز نس رک افزئ دلجی ےس آای اور اےس روےت وہےئ دھکی اس وک دنکےھ 

 ےس ڑکپ رک وخد ےس اگلےئ اھبنساتل وہا وبال۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ف رہتش وہا ےہ ۔۔۔ںیم وہں ہن ںیم دواگن ےھجت اسرہ ینہ ریمی اجن ھچک ںیہن وہا ایھب ایھب رص

 ۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ رودنےھ وہےئ ےجہل ںیم اےس پچ رکواےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔ 

 اےس زمکور ںیہن ڑپان اھت اےس اےنپ دوتس وک اھبنسانل اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ین ریمے الخف کیھب ںیم ںیہن اچےیہ وہ ےھجم وت ےن۔۔۔۔ وتےن داھکی اس ےن ریمی ابت ںیہن ام

اجرک اہں یک اشہ ذل وج اس ےس وھچےٹ وچبں یک رطح اکشتی اگل راہ اھت ہک ااچکن اس یک ابوہنں 

 ںیم وھجل ایگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور افزئ وک وت اس ےک وحبش وہےئ رپ اپؤں ےلت زنیم یتلکن وہیئ وسحمس وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ ےن الچےت وہےئ زمحہ اشہ وک آواز دی۔۔۔۔۔۔ 

اااااااااااا اباباااااااا   

 بس افزئ یک خیچ نس رک اورپ آےئ اور اشہ ذل وک ےب وحش دھکی رک رپاشیین ےس وپےنھچ ےگل ۔۔۔۔ 

 ایک وہا ےہ ریمے ےٹیب وک اتبؤ افزئ۔۔۔۔۔۔ 

 آہمئ اشہ اشہ ذل ےک۔ابرے ںیم روےت وہےئ وپےنھچ یگل 

 

 یچچ ابیق ابںیت دعب ںیم آپ ےلہپ اےس اتپسہل ےل رک ولچ دلجی۔۔۔۔۔  

10 وک ذل  اش اور  ےئل اتپسہل  کت ٹنم  icu  ابرہ ےک  ڈارٹک س  رک رکوا  ٹفش ںیم

ھت  رےہ رک  ااظتنر اک آن  
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 آدےھ ےٹنھگ دعب وہ آےئ اور یلست دےتی وہےئ وبےل

 ز ج وہا ےہ ارٹسسی ےس دور رںیھک آدےھ 
ن

 

 ی
می ہ

دںیھکی ٹنشیپ رطخے ےس ابرہ رپ اںیہن ربنی 

 ےٹنھگ کت وہش آ اجےئ اگ 

زئ ےک اپس آےئ اور رپاشیین ےس وپےنھچ ےگل اور ادمح اشہ اف  

 

 

 اٹیب ایھب کت وت کیھٹ اھت وہا ایک ےہ اتبئ

یھچک ںیہن وہا۔اچوچ آپ رکف ہن رکے اور وہ واہں ےس دیساھ آہمئ اشہ یک رطف آ ایگ اوہنں پچ 

 رکواےت وہےئ یلست دےنی اگل

ں ےہ ینہ  یچچ وحالص رںیھک۔۔۔۔۔ اھبیئ آپ ااسی رکںی آپ بس رھگ اجںیئ ںیم اور
م
ن ہ

اچوچ او اباب 

 وک وہش آےت یہ مہ ڈاچسرج رکوا رک ےل آےئ ےگ  

 افزئ ارمح اشہ یک ویبی رہلم ےس دےتھکی وہےئ اہک۔۔۔ 

 یج اھبیئ اور وہ واہں ےس رھگ ےک ےیل رواہن وہ ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 حبص کت وہ ولگ اشہ ذل وک رھگ ےل آےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑھ رک دیسیھ الن ںیم آ یئگ اےس ےھٹیب وہےئ ایھب وھتڑی دری یہ اسرہ وج امنز ےک ےیل ایھٹ یھت رپ

 ہ اشہ اور ادمح اشہ یک اگڑایں وپرچ ںیم آرک ریک 

 

ر
م
ھ

 وہیئ یھت ہک 

افزئ ادمح اشہ یک دمد ےس تہب اکنال اسرہ وج اںیہن اس اٹمئ آےت دھکی وپےنھچ ےک ےیل ایھٹ یہ یھت ہک 

   رپ یتھٹیب یلچ یئگ افزئ اشذہل وج  اشہ ذل وک افزئ یک دمد ےس دھکی اےکس ےجیلک

 

 

رپ اہھت ڑپا اور وہ وںیہ چ

 ےل رک اورپ اےکس رمکے ںیم الچ ایگ ہکبج زمحہ اشہ اینپ یٹیب وک ےتکس ںیم دھکی اس کت چنہپ 

 اسرہ اٹیب اہلل اک رکش ےہ کیھٹ ےہ وہ اب 

روےتک وہےئ   رپ اباب وہا ایک ےہ اشذہل اھبیئ وک ۔۔۔۔۔۔ رسہ ےن ابلکشم اےنپ آوسنں وک

 وپھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ز ج وہا ےہ اور اسرہ اک دامغ ربنی 
ن

 

 ی
می ہ

اٹیب ڈارٹک ےن اہک ےہ ہک رہگے دصےم یک وہج ےس ربنی 

 ز ج اک ےتنس یہ اسںیئ اسںیئ رکےن اگل اسرہ انب یسک یک رپواہ ےیک اشذہل وک ےنلم ےک ےیل اےکس 
ن

 

 ی
می ہ

ں وک ومہار رکےن یگل اور ادنر یک اجبن رمکے یک رطف اھبیگ اوہ رمکے ےک ابرہ چنہپ رک اینپ اسوسن

دقم ڑباھےن یہ یگل یھت ہک افزئ اشہ یک آواز ےن اس ےک اپؤں ڑکج ےیل اور اسرہ تب ےنب ڑھکی 

 ریہ 
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 ایک رکےن اج ریہ وہ ینہ ےک رمکے ںیم رسد اور تخس ےجہل ںیم وپھچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اھبیئ ےھجم اشذہل اھبیئ وک دانھکی ےہ۔۔۔۔۔۔ 

  ےجہل ںیم اہک اور افزئ اس یک ےب ینیچ ھجمس راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ ےن ےب نیچ

 رگم رہچے رپ ویہ یتخس الےئ دوابرہ وپھچ۔۔۔۔۔۔ 

 اب ویکں انلم ےہ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اور اسرہ اہکں اعدی یھت تخس روویں یک اور وہ اس ےک ےجہل رپ اکی ابر رھپ روےن یگل اور افزئ وک 

اک روان وہ آےگ ڑباھ اور اےس ےلگ اگلےت وہےئ پچ رکواےت  اہکں ربداتش اھت اینپ الڈیل نہب 

 وہےئ وبال ۔۔۔۔۔ 

 

ڑگای ےھجم مت رپ ہصغ اھت ںیہمت بج ینہ ےن عنم ایک اھت اہں رکےن ےس رھپ ویکں ایک اہں اتپ ےہ وہ 

 اہمتری اکی اہں ےس انتک وٹٹ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 

 

اک اھبیئ بس اجاتن ےہ ۔۔  اور اسرہ وک ًاتقیقح اکٹھج اگل ہک اس  
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 اور اس اک ریحت ےس دےنھکی رپ افزئ اکی ابر رھپ وبال 

 

ریحان تم وہ اشہ ذل ےن ےھجم ےلہپ یہ بس اتب دای اھت اور ڑگای اکن وھکل رک نس ول اشہ ذل ںیم ریمی 

و اگ ولچ اجاجن یتسب ےہ ارگ ٹسکین اٹمئ اےس آیکپ وہج ےس اےس ھچک وہا وت ںیم اعمف ںیہن رکوں  

 دھکی ول

 اور وہ اےس وارن رکات واہں ےس الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسرہ رمکے ںیم آیئ وت اشہ ذل وک وسویئں ںیم ڑکجے دھکی دل ںیم اھٹیم اس درد وہا اسرہ ابلکشم 

 اےنپ آوسنں وک روےک اس کت یچنہپ اور روےت وہےئ اس اک اہھت ڑکپےت وہےئ وبیل 

 اشہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

I am sorry I am extremely very sorry..... 

زیلپ ےھجم اعمف رک دںی ںیم ےن یطلغ یک ےہ اعمف رک دو ارگ اوکپ ھچک وہ اجات وت ںیم ایک رکیت 

 ۔۔۔۔۔ 
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آپ وج ںیہک ےگ ویہ رکوں یگ اھٹ اجںیئ ہن آیکپ اسرہ انتک رو ریہ ےہ رگم وہ ےبدس اسرہ واہں 

 ےس۔ ایھٹ اور اےنپ رمکے ںیم اھبگ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ن دو ےجب ےک رقبی اشذہل وک وہش آای وت افزئ وںیہ اھت اےس اےتھٹ وہ دھکی اس کت اچنہپ اور اےلگ د

 زور ےس ےلگ اگلےت وہےئ وبال  

ےنیمک اجن اکنل دی یھت ریمی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ریما یھب ایخل ںیہن ایک اور اشذہل وک اےکس اس ادناز 

 رپ یسنہ آیئ 

 اور رکسماٹہ دابےت وہےئ وبال 

 

ویبی ہن نب زدنہ وہں رما ںیہن اور افزئ وک ااکس اس رطح انہک اکی آھکن ہن لچ ٹہ رپے ریمی 

 اھبای اور تخس مسق یک وھگری نازےت وہےئ وبال 

 

اکی اہں وہیئ یھت ایقتم ںیہن آ یئگ یھت وج وت ےن ہی احل رک ایل بج اہک اھت ںیم ال رک دوں اگ اسرہ 

  وٹاک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ ایھب ابت وپری وہیئ یھب ںیہن یھت ہک اشہ ذل ےن
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وکن اسرہ ںیم ںیہن اجاتن وکن ےہ ےسج اجاتن اھت وہ اکی رھتپ دل یھت وج ہک ریمے ےیل رم یکچ ےہ 

 اور اہں وت یھب وھبل اج ہی ابت اور الٹئ آف رکات اج۔۔۔۔۔۔ 

 

 اصف بلطم اھت ہک وہ زمدی ابت ںیہن رکان اچاتہ۔۔۔۔ 

 ایگ اور اسرہ وج اشہ ذل ےک ےیل وسپ انب رک اور افزئ ثحب وک رتک رکےت وہےئ واہں ےس اتلکن الچ

الیئ یھت اس ےک اافلظ نس رک وںیہ مج یئگ اور اےٹل دقم یتیل واہں ےس دیساھ اےنپ روم یک رطف 

 اھبگ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسرہ آپ ے رمکے ںیم ونٹھگں ںیم رس دےی اشذہل اور اےنپ ابرےںیم وسچ ریہ 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اینت رفنت رکےت ںیہ ہک ان دنپرہ دنں ںیم اوہنں ےن اکی ابر یھب  ایک اشہ ذل اھبیئ ھجم ےس

 ریمے ابرے ںیم ںیہن وپھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e1
5

2
 

Page | 152 

 

 وسےتچ وسےتچ اسرہ یک آںیھکن بک یتگیھب یلچ یئگ اےس اتپ یھب ہن الچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اسرہ ےن ومابلئ ااھٹای اور اہدی وک اکل المای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یہ اسرہ ےن وھچےتٹ یہ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم آپ ےس انلم ےہرقیبی روٹسیرٹن  اکل ااھٹےت 

 ںیم آ اجےیئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 

 

دورسی رطف ےس وشخ ےجہل ںیم اہک 

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 زےہ بیصن آج مہ ان زیچ وک ےسیک اید رک ایل۔۔۔۔۔ ۔ 

۔۔۔۔۔۔ رپ اسرہ ےن انب وجاب دےی وفن اکٹ دای۔۔۔۔۔   

 

 اور ےتھٹیب وہےئ وسےنچ یگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ن

 

ی
 
ہ
 ایک ےھجم لم ےنیل اچ

 ارگ یسک ےن دھکی ایل۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیہن ےھجم انلم وہاگ اںیہن اتبان وہاگ ہک ںیم ںیہن رک یتکس آپ ےس اشدی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہں کیھٹ ےہ یہی ابت وت رکین ےہ ہہک رک آ اجوں یگ

....۔ لچ اسرہ دلچی ایتر وہ اور اجرک اعمہلم متخ رک وہ الکمہیم رکےت وہےئ ایتر وہےن یلچ ....

 یئگ۔۔۔۔۔۔ 

 

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔ لکن ےنلم ےس اہدی  اور داھکی ںیم آےنیئ وک وخد رک وہ  ایتر  کت ٹنم 15

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

سج روٹسیرٹن ںیم وہ اور اہدی اور اشدی تمسق اسرہ اک اسھت دےنی ےس ااکنری یھت دب یتمسق ےس 

 ےنلم واےل ےھت وںیہ اشہ ذل اور افزئ یھب وموجد ےھت۔۔۔۔۔ 
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ینہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل وک اکم ںیم رصموف دھکی افزئ ےن ابت اک آاغز 

 ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م ویہ رصموتیف ےس رھب وپر وجاب۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
مم
ہ

 

 

وہےت دیھکی وت ڑچےت وہےئ اےس اکی  اوےئ اسےل نس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بج آینپ ابت اونگر

 تپچ ردیس رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔ 

 اور اشذہل وک اےکس اس ادناز رپ یسنہ وھچیٹ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور افزئ وت اےنپ دوتس یک یسنہ وک اگلؤ ےس دےنھکی اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےنھچ  افزئ وک اینپ رطف یکٹکٹ ابدنےھ وہےئ دھکی اس ےن آےگ یکٹچ اجبیئ اور رکسماےت وہےئ وپ

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اےسی ایک دھکی راہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 دھکی راہ وہں ےک ہک آرخی دعف ریما رگج بک اسنہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایکس اس ابت رپ اشذہل یک یسنہ لپ رھب ںیم یٹمس۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےسج افزئ وخبیب ادنازہ اگل اتکس اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےس اھجمسات وہا وبال۔   

 

 ایر دھکی اینت ڑبی ابت ںیہن ےہ ایھب رصف رہتش ہط وہا ےہ اشدی ںیہن وہیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سب رک اج وت ےھجم ھچک ںیہن اننس ایھب وہ وبےنل یہ اگل اھت ہک اشہ ذل یک رظن ےسیج امےنن ےس ااکنری وہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

اکنری وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور افزئ ےن یھب ےسیج یہ اس یک رطف داھکی وت امےنن ےس ا  
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نیس ھچک ویں اھت ہک اسرہ اور اہدی اکی لبیٹ رپ ےھٹیب ےھت اسرہ رو ریہ یھت اور اہدی اےس پچ رکوا 

  ےیل اور دورسا اہھت اسرہ ےک ےک اہھت رپ رےھک

 
 

دالاس دے راہ  راہ اھت اکی اہھت ںیم ٹ

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رپ زور ےس اہھت امرا اور اہدی وک رگابین ےس ڑکپ رک اشہ ذل ےصغ ااھٹ اور اسرہ ےک اپس ےتچنہپ یہ لبیٹ 

 ااھٹای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور الچےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دان اہمترے رھگوں ںیم رواج ےہ ہک یسک ےک رھگ یک از وک ویں رساعم امھگےت 
م
ویکں اہدی ہ

 رھپو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ریہ رھپ وھتڑی دری دعب تمہ  اور اسرہ وت سب یٹھپ یٹھپ آوھکنں ےس اشذہل ےک بضغ وک دیتھکی

 عمتجم رکےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ذل اھبیئ وھچڑںی ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایھب وہ زمدی اور وبیتل ہک اشہ ذل یک داھڑ ےن ریہ یہس تمہ یھب متخ۔۔۔ رکدی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وٹنمں اگ وکباس دنب رکو اینپ یھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت ےس وتدعب ںیم

 ےلہپ اس ےس ٹمن ولں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ اصبح آرام ےس ابت رکںی تحص ےک ےیل اھچ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ویکں ےھجت ایک فیلکت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکن وھکل رک نس ول کلم اصبح 

 آدنئہ ےھجم اس ےک آس اپس یھب رظن آےئ وت وشٹ رک دوں اگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

امتاش دےنھکی ںیم رصموف اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج افزئ وت تب انب   

 

اب یک ابر وہ اسرہ یک رطف اٹلپ اور اےس ےتٹیسھگ وہےئ اینپ اگڑی یک رطف لچ ڑپا اور اسرہ ےک 

 اہھت ےس اچیب یل اور افزئ یک رطف ےتکنیھپ وہےئ وبال 

 

 وت اس ںیم آ اج اےس ںیم ےل رک اج رای وہں۔۔۔۔۔۔  
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د وھگم رک دورسی رطف اای۔۔۔ رسہ وک اگڑی ںیم داکھ دای اور وخ  

 اور اگڑی ااٹسرٹ یک۔۔۔۔۔۔۔ 

 وھتڑی دری اخومیش ےک دعباشذہل ےن ابت رشوع یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہں وت سم ااستنرہ اشہ سک ےس وپھچ رک آںیئ یھت ےنلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اسرہ وج ھٹیب رک آوسنں اہبےن اک لغش رفام ریہ یھت اس یک ابت رپ ےصغ ڑھبیک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ی رمیض ںیم سج رمیض ےسولمں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم  

 

اور اےکس اس ادناز رپ اشذہل اک ہصغ اسوتںی آامسن رپ اچنہپ رہچے رپ ےسیج وخن ٹمس آای 

 وہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشہ ذل ےن ےصغ ےس اگڑی وک ربکی اگلیئ اور اکی ےکٹھج ےس اس یک رطف اخیچ.............. 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک یتھجمس وہ وخد وک اہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   
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اہمتری رمیض وت ںیم انبؤں اگ اب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیھٹ اےلگ ےتفہ مت ریمی درتسس ںیم 

 وہیگ یھجمس۔۔۔۔۔  

اور ھجم ےس اےھچ یک ادیم ہن رانھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 یھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور اسرہ ےن روےت وہےئ اکٹ اکٹ رک وجاب دای

 

  رکوں یگ ےھجمس اپ۔۔۔۔۔۔۔ ںیم آپ ےس یھبک یھب اشدی ںیہن

 

 تہب تہب ربے ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اس اک وجاب وت ںیہمت اےلگ ےتفہ ےلم اگ ااستنرہ وج۔۔۔۔ 

 تہب ربے اک وجاب وت ںیہمت اےلگ ےتفہ دوں اگ۔۔۔۔۔۔۔  

 جنلیچ تم رکو ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رک روےن ںیم رصموف وہ یھجمس۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ اور دوابرہ اگڑی ااٹسرٹ یک ہکبج اسرہ ھٹیب 

 یئگ

افزئ وہلٹ ےس الکن اور ہن ںیم رس الہات اگڑی یک رطف آ ایگ۔۔۔۔۔۔ ےسیج انہک اچاتہ وہ ہک افزئ اشہ وت 

 ےن یھب سک ریش ےس دویتس یک ےہ وج رہ اٹمئ داھڑےن ےکومڈ ںیم وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔ ۔۔ ایھب وہ اگڑی ںیم ےنھٹیب اگل اھت اس یک رظن اسےنم رہٹ یئگ ۔۔۔۔  

اکی ڑلیک ابر ابر اگڑی روےتک وہےئ ےسیج ھچک ہک ںیہن یھت رگم وکیئ ےننس ےک ےیل ایتر ںیہن 

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ اگڑی ےس الکن اور اس ڑلیک یک رطف لچ دای۔۔۔۔۔۔۔ 

 

Excuse me! may I help you? 

 رگم اس ڑلیک ےن انس یہ ہن وہ ےسیج 

 اوہ ولیہ آپ ےس اخمبط وہں۔۔۔۔۔ 
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ےن بج اینپ ابت وک رظن ادناز وہےت داھکی وت ڑچےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ   

وہ ڑلیک وج ھجمس ریہ یھت ہک یسک اور ےس اخمبط ےہاکی ےکٹھج ںیم اس یک رطف 

 یمھگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور افزئ وت سب اس وک یکٹکٹ ابدنےھ دےنھکی اگل۔۔۔ 

البہبش وہ ہنیسح اہلل یک وخوصبرت  رویئ رویئ وتمرم آںیھکن۔۔۔ ۔، رسخ انک اور الگ ی اگل ےیل 

 ولخمق ںیم ےس یھت....... 

 افزئ ےن وخد وک وپمکز ایک اور اکی ابر رھپ اخمبط وہا ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ڈیمم اوکپ وکیئ پلیہ اچےیہ وت ںیم وہں اور آپ اہیں ڑھکی رو ویکں ریہ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔  

 وہ آپ زیلپ ریمی دمد رک دو ریمی انن یک تعیبط تہب رخاب ےہ

یئ ںیہن ےہ آپ اںیہن وہلٹپس ےل رک اج ے ںیم ریمی دمد رک دںی وکیئ ںیہن نس راہ ریما وک

 ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ ڑلیک روےت وہےئ افزئ ےس ااجتل رکےن یگل۔۔۔۔۔۔ 
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 اور افزئ وک اس وھچیٹ یس ڑلیک رپ ےہ رتس اای۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اہں ںیم رس الہات ایکس دیلقت ںیم اس ےک رھگ کت اچنہپ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اس اکی رمکے رپ لمتشم رھگ اھت نج ںیم اسری رضور یک اایش یھت۔۔۔۔۔۔۔۔  وھچاٹ  

 افزئ ادنر اچنہپ وت اسےنم ڈی رپ ڑپی وبڑیھ وعرت ےبمل ےبمل اسسن ےل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ یلجب یک یس زیتی ےس ان کت اچنہپ اور ریغب وتق اضعئ ےیک اںیہن وگد ںیم ااھٹےئ دلجی ےس 

ڑھکی ڑلیک وت اینپ اجن یس ایپری انن وک فیلکت ںیم دھکی رک ویکسسں  اگڑی یک رطف اھت اور اسےنم

ی وہ ریہ یھت رقًابی 

 

ح ی ی
پ ی 

  23ےس روےن یگل اور افزئ وک اس ڑلیک وک روےت وہےئ دھکی اکی بیجع یس 

ںیم ٹفش رکوا رک وہ اس ڑلیک یک  icuتنم دعب وہ اںیہن وہلٹپس ےل رک اچنہپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ابدنےنھ اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رطف آای اور ابت یک دیہمت

دںیھکی آپ وحہلص رںیھک اہلل ےس داع رکںی وہ کیھٹ وہ اجےئ  

 یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اور وہ سب آوسن اہبےن ںیم رصموف یھت ایھب اںیہن ےھٹیب وھتڑی یہ دری وہیئ یھت

 ہک رناھبسیتگ وہیئ ایئ اور وسال رکےنیگل۔۔۔۔۔ 

ن ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ںیم ےس راشمء وک  

 اور راشمء ے ٹھج ےس وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

یج ںیم وہں ایک وہا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ادنر ٹنشیپ اوکپ الب ریہ ںیہ ےلچ ان 

ل ے ےگل وہ دلجی ےس یتگھب یک احتل تہب انزک ںیہ اور راشمء ےک وت ہی بس ےتنس یہ ریپ وھپ

 وہیئ اینپ انن ےک اپس یچنہپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ان اک ھتہ ڑکپےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور   

 انن آپ وت ویباف ںیہن ںیہ رھپ ویکں نب ریہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 آپ ویکں ڈرا رںیہ ںیہ ےھجم۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم تہب ایلیک وہں انن آپ ےک وسا ےیہ وکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 انن ےن امکس ےس ابلکشم وبل اپیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ۔ااسی۔رک ۔۔۔۔وہ وج ۔۔۔ریتے اسھت ےھجم ےھجم اعمف رک دانی ریمی یچب ۔

 ےل رک۔۔۔۔۔۔ آای ےہ اےس الب دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رپ ویکں انن؟؟

 الب دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ دلجی ےس اھبیتگ وہیئ ایئ اور افزئ وک اخمبط ایک۔۔۔۔۔۔ 

 وہ ےنس۔۔۔۔۔۔ اچکچہےت وہےئ البای۔۔۔۔۔۔۔  

ان زمے دے راہ اھت وہ یھب اموحل یک دیشکیگ وک دور رکےن ےک ےیل اشخ ےجہل اور افزئ وک اس اک اچکچہ

 ںیم وبال۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یج انسےیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 یج۔۔۔۔۔۔۔ راشمء ےن ویفنکز وہ ےت وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہں  یج ایھب آپ ےن یہ اہک ہن ہک ےنس وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم یھب ویہ ہک راہ

 انسےیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اوہ اھچ ۔۔۔۔ وہ آپ دلجی ےلچ انن الب ریہ ںیہ.... 

 

کت چنہپ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ رمکے ںیم  icuولچ۔۔۔۔۔۔۔ وہ دونں ےبمل ےبمل ڈگن رھبےت 

 اچنہپ وت انن وک اب ادب السم ایک....... 

 

 االسم مکیلع انن! 

 واالسم اٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ن اےنپ البای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ابت ارطسح رک راہ اھت ےسیج اسولں یک اجن اچہپن وہ اور یج ان

 راشمء وت اس ااجنن آدیم ےک ےجہل رپ شغ اھک رک رہ یئگ
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اٹیب ںیم مت ےس کیھب امیتگن وہں ریمی نازی اک اس داین ںیم اہلل اور ریمے وسا وکیئ ںیہن ںیم اچیتہ 

 ےک وبظمط ےئسںیم رےہ اور راشمء وت ہی بس ےتنسیہ وہں ہک ریمے اجےن ےس ےلہپ ہی یسک

 روےن گل یئگ

ان و آپ ایسی ابںیت ویکں رک ریہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اوکپ ھچک ںیہن وہ 

اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راشمء ےن روےت وہےئ اینپ انن وک 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور افزئ وک اس وھچیٹ یس ڑلیک رپ تہب رتس اای۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ایک دمد رک اتکس وہں؟ںیم آیکپ   

 ۔۔۔۔۔۔ 

اٹیب ریمی نایس وک اےنپ اکنح ںیم ےل ول اےس ظفحت دے دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انن روےت وہےئ ااجتل 

 رکےن یگل ۔۔۔۔ 

 اور افزئ اور راشمء وک وت ًاتقیقح اکٹھج اگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 انن ہی آپ ایک ہہک ریہ ںیہ...... 
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۔ راشم ےن روےت وہےئ اینپ انن ےس اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اور افزئ وت ایس ابت ںیم ااھجل اھت ہک ایک ایک اجےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 کیھٹ ےہانن ںیم ھچک رکات وہں آپ ایخل رںیھک ۔۔۔ 

ےس الکن اور اشہ ذل وک وفن المای۔۔۔۔۔۔۔   icuوہ یلست داتی وہا   

 اہک ےہ وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکل اڈنیٹ وہےت یہ افزئ ےن وھچےتٹ یہ وسال ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رھگ وھچڑ رک آسف ےک ےیل لکن راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشذہےنل ربی یس لکش انب رسیتی نہب وک 

 رک وجاب دای۔۔۔ 

 

 اھچ ااسی رک واہں ےس رٹن ےلاور یٹس وہلٹپس چنہپ۔۔۔۔۔ 

 ویکں ایک وہا ےہ ےھجت وت کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشذہل ےن رپاشیین ےس اس ےک ابرےںیم وپےتھچ وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وت ااسی رک ومولی اور دو نیت وگااہن وک ےل آ ابیق ابت اہیں آرک اتبؤں  اہں اہں ںیم کیھٹ وہں

 اگ۔۔۔۔۔۔ 

ٹنم ںیم واہں وموجد اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  25اور اشذہل اوےک ےتہک وہےئ اےلگ وہےئ اےلگ   

ٹنم ںیم راشمء یلع ےس وہ بک راشمء افزئ ینب اےس اتپ یھب ںیہن الچ۔۔۔۔۔۔  20اور اےلگ   

آای اور اکی تپچ اگلےت وہےئ اس اک راکیرڈ اگلےن ابمرک ابد ےک دعب اشذہل 

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اوےئ اسےل، ےنیمک ہی بس ایک ےہ ھجم ےس ےلہپ یہ اشدی رکوا یل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ

 اور رھپ افزئ ےن روٹسیرٹن ےس اب کت یک اسری روادا انس دی۔۔۔۔۔... 

لچ وھچڑ ابمرک وہ اھبیھب وک بک ےل رک اجےئ اگ آؤ اھچ ۔۔۔۔۔۔  

 رھگ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 کیھٹ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

عن ت
طن 
 ایر ڈر گل راہ ےہ ےھجم ایک رکوں اور انن یک یھب 

 اھچ ںیم وہ ریتے اسھت وت اھبیھب وک رھگ ےل رک لچ ابیق ںیم اھبنسل ولں اگ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ہک یسک یک اجین اچہپین آواز اکنں ےس رکٹایئ۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب اشذہل ےن ہی ابت ہہک یہ یھت   

 ایر دےتھکی ںیہ ہی اسیک وشر ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل ےن افزئ وہ دےتھکی وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔ 

 

ے دورسے وکرڈیور یک رطف لچ ڑپے۔۔۔۔۔۔ 

 

کلن

 

ی
اھچ لچ ۔۔۔۔۔۔ دونں واہں ےس 

وک دےنھکی اگل۔۔۔۔۔۔۔  دونں واہں چنہپ وت ریحت اک دشدی اکٹھج اگل اور اکی دورسے  

 

 اور اھبےتگ وہےئ اسےنم واےل صخش وک اکپرےنےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ وھچڑ وھچڑ ڈارٹک وک وہا ایک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیبخ اشہ وج ڈارٹک اک الگ ڑکپے امرےن 

رطف اکپل  ےک در رپ اھت امنس یس آواز وک ےتنسیہ اس یک رطف داھکی اور ڈارٹک وک وھچڑےت یہ اس یک

 اور زور زور ےس روےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔ 
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اھبیئ ہی دںیھکی ہی ڈارٹک ایک ہہک راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک راہ ےہ ریمی ابلہب رمیئگ ےہ مہ اچب ںیہن 

اہ ےہ اھبیئ وہ زماق رک ریہ ےہ آپ اںیہن ںیہک ےتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دںیھکی ہی وھجٹ وبل ر

 یک رطح اشذہوکل اتبےن ہک دےھکی اےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ روےت وہےئ وھچےٹ یچب

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اوراشذہوتل اےنپالڈےلوک اےسی روےت وہےئ دھکی ڑتپ یہ وت ایگ اھت۔۔۔۔۔ ۔ 

 اشہ ریمی اجن اتب وہا ایک ےہ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اھبیئ اےس اچب ںیل ورہن ںیم رم اجؤں اگ۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ےن روےت وہےئ اےنپ اھبیئ یک وھتڑی ڑکپ 

 رک اہک۔۔۔۔۔۔ 

 

وت پچ وہ ںیم ابت رکات وہں ڈارٹک ےس۔۔۔۔۔۔  اھچ  

 وہ اےس دالاس دےتی وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔ 

 اور ڈارٹک ےس ابت رکےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ڈارٹک اصبح اتبںیئ وہا ایک ےہ
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رس وہی وپسیل سیک ےہ مہ ےن رھپ یھب ان اک اسٹیٹس دھکی رک اڈیٹم رک ایل رپ رس وہ مہ اںیہن اچب 

 ںیہن ےکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

یئ ںیم اےس اجن ےس امدوں اگ ہی ریمی زدنیگ ےک ےیل ہی بس وبل راہ ۔۔۔۔۔۔۔ بیبخ اشہ اھب

 ےصغےسایکس رطف ڑھبےتک وہےئ ڑکپےن اگل ۔۔۔۔۔۔ 

 اور افزئ ےن ابلکشم اےس رواک ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایھب اشہ آےگ ڑباتھ ہک ادنر ےس رنس اھبےتگ وہیئ ایئ اور ڈارٹک ےس اخمبط وہیئ۔۔۔۔۔ 

 

رکات وہا ادنر الچ ایگ   excuse ٹنشیپ راپسیسن دے ریہ ںیہ اور ڈارٹک ڈارٹک اصبح دلجی ےلچ  

 ا

 وںیہ بیبخ اشہ وک وت ےسیج یسک ےن زدنیگ یک ندی انس دی وہ وہ 

 اور وہ روےت وہےئ افزئ ےک ےلگ گل ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اھبیئ دںیھکی وہ زدنہ ےہ وہ زدنہ ۔۔۔۔۔۔۔ اھبیئ ںیم وخش وہں۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اور ارگ وت وخش ےہ وت اج اس رب رکمی اک رکشہی ادا رک ایھب ںیم ھجت ےس ھچک اٹیب ےلہپاخومش وہ اج

 ںیہن وپھچ راہ اج رکش ادا رک وھبل ںیہن 

 "وہ رب ےہ سج ےن ےھجت وخیش دی"

 

 یج وہ واہں ےس اھباگ اور دجسم یک رطف رواہن وہا ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

د وہاگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وخد ےس اسحب اگل راہ اھت ےنتک رعےص دعب وہ اہلل ےک رس وجسب  

 آوسنں ےس رترہچا ےیل ادنر آای اشدی اور ووض رک ےناگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ووض ایک اور رکشاےن ےک نالف ادا رکےن اگل 

 رھپ داع ےک ےیل اہھت ااھٹےئ وت ےسیج اافلظ اھکیل ےھت 

 اشہ اکر رہچا اکی ابر رھپ آوسنں ےس رت اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رک دےی ........  اے ریمے اہّٰلل ےھجم اعمف  

 وہ رویت ریہ ڑتیتپ ریہ ، ھجم ےس کیھب امیتگن ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ںیم ےن ایک ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک اسھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اس یک روح اور مسج وک اینپ رغمروتی ںیم رودنھ ایگ.....

 

 انتک رویئ انتک ڑتیپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ان ینس رکات ایگ۔۔۔۔۔۔ 

 

یم اک داغ وگلاای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےس امرا ۔۔۔۔ دبان  

 

 اہلل وہ کیھب امیتگن ریہ۔۔۔۔ ںیم ویحان انب راہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اینت ڈنھٹ ںیم زنیم رپ السای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اے اہلل ےھجم اعمف رک دے ںیم ےن اےس رصف اکی ڑپھت یک زسا دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ان وت نیچ ےھجم یھب ںیہن  اہلل یج ںیم چس ہہک راہ وہں بج بج ںیم ےن اےس فیلکت دی 

 اات۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رہ ابر وہ ریمی روح رپ اکری رضب اگلیت یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم رھپ اس 

 وک اس یک ذات تیمس لسم داتی اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہلل یج ےھجم اعمف رک دںی اےس یئن زدنیگ دے دے ںیم ںیہن رہ اتکس اس ےک ریغب رم اجؤں 

 اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےیل اس ےس زایدہ فیلکت دہ ایک ےہ اس ےن اےنپ اسھت وہ بس رکےت وہےئ آرخی  اہلل ریمے

 دعف ھجم ےس اینپ رفنت اک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ے اعمف رک دے وت وت رمیح ےہ ان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ھ
 

ج
می 

 ای اہلل 
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 اور واہں ےس ااتھٹ وہا وہلٹپس ےک ےیل لکن ایگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

" امکل ے  اک داین ےہ  اعرہض یجع  انتک  

ے رھگ ںیم ریتا یہ دنبہ ریتے دنبے وک امگن راہ وہات ےہ" ریت  

 وہلٹپس اچنہپ وت بس ےس ےلہپ ڈارٹک ےک اپس ابلہب یک تعیبط ےک ابرے ںیم وپےنھچ اگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 ڈارٹک اصبح اب ریمی وافئ یسیک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دںیھکی رٹسم اشہ آپ ےلہپ آرام ےس ےیھٹیب

 

  اےسی وہےت ںیہ نج ںیم   دںیھکی اشہ اصبح آیکپ وافئ یک احتل

 

ز
ش
 س
کی

ل ےہ ھچک 
ن ک

 

ب ی

تہب رک

 ٹنشیپ وخد انیج ںیہن اچاتہ زدنیگ یک رطف ولانٹ۔۔۔۔۔۔ 
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ااسی یہ آیکپ وافئ ےک اسھت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اشدی زدنیگ یک رطف ولانٹ ںیہن اچیتہ مہ ےن 

د رکات ےہ ہک وہ ینتک دلجی یتھجمس ےہ

 
 

  
 

زدنیگ یک رطف  آیکپ وافئ وک اچب وت ایک ےہ اب ان رپ ڈی

 آان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور بیبخ اشہ رٹاسن یک یس احتل ںیم اتلچ وہا ابلہب ےک اپس اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےتلچ ےتلچ اس کت آای اور اس ےک ھتہ ڑکپ اک وبہس ایل اور روےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت ےن کیھٹ اہک اھت ہک ںیم اہلل ےس اہمترے ےیل ڑتپ ڑتپ رک اعمیف امگن راہ وہاگن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 مت ےس اعمیف اماتگن روہں اگ ۔۔۔۔۔ 

 

 اہلل ےس اہمتری زدنیگ یک کیھب اموگنں اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 رپ دوھکی ںیم ےن اماگن اہلل ےس رپ مت ےھجم زسا دانی اچیتہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 مت ےھجم زسا دےول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم ویں ہنم ان ومڑو ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رک اےنپ دل رپ راتھک ےہ اور رھپ ویکچہں تیمس وباتل ےہ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  وہ اس اک اہھت ڑکپ  

 ےھجم اہیں رہ اتکس ایر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ایھب وہ آےگ وباتل یک ابلہب یک یک اسںیسن ان ومہار وہےن یگل اچہ ریہ وہ ہک رٹسم ںیبج اشہ ںیم اینپ 

ی ںیہن وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

می
مط

 اس تلح ںیم یھب اہمترے سمل یک 

 اشہ اس ےس دور وہا اور ڑھکے وہ رک دےنھکی اگل ۔۔۔۔۔۔۔ 

 وھتڑی دری دعب ابلہب یک اسںیسن ومہار وہیئ۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اشہ ےک رہچے رپ یلیھپ یس یسنہ آ رک دعموم وہ یئگ اور اےس دےتھکی وہےئ وخد ےس الکمہم 

 وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ری رضب اگلیئگ مت اس ابر یھبابلہب بیبخ اشہ اہیں یھب اہمتری تیج وہیئ ۔۔۔۔۔۔۔ اکی اور اک  

 

 مت ارگ اجےتن تقیقح وک 

 وخد وک ھجم ےس دجا ںیہن رکےت 

 

 ہی دجایئ یھب ومت یسیج ےہ 

 ایر ڑھچبے الم ںیہن رکےت

 

 دبعاهلل نب رشفی

 

 وہ ہی بس اتہک وہا واہں ےس اتلکن الچ ایگ۔۔۔۔۔۔ 

 بیبخ اشہ واہں ےس اتلکن وہا دیساھ آای اور اکرڈیور

اہرےن ےک ادناز ںیم آرک ھٹیب ایگ.... ںیم چنیب رپ   
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 اشہ ذل اتلچ وہا آای اور اس ےک اپس ھٹیب رک اعمےلم ےک ابرے ںیم شیتفت رکےن اگل۔۔۔ 

 

 وھچےٹ اہجں کت ابت ےھجم ھجمس آریہ ےہ وت ںیم اےُس الٹھجان اچوہں اگ

 

 ۔رپ وت ےھجم اتب آرخ امرجہ ایک ےہ؟؟

 وکن ےہ ہی ابلہب ؟

ے اسھت ؟ ایک رہتش ےہ ااکس ریت  

ویکں ایک ےہ ؟ Sucide attemptاور اس ےن   

 

راہ۔۔۔۔  داتھکی وک زنیم ےس رظنوں  اھکیل دسھ ےب ۓرگم بیبخ اشہ پچ یک اچدر اوڑےھ وہ  

 

 اشہ ذل ےن اکی رمہبت رھپ اکپرا۔۔۔۔۔۔ 
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 رگم وہ رھپ یھب اخومش۔۔۔۔۔۔۔ 

۔  وبال ۓ وہےئ وشمرہ دےتی وہدےتھکی پچ وک اشہ اور ایگ ھٹیب آرک رپ نب  اسھت ےک ایہن یھب زٸاف  

 

 ایر ڑبے اپاپ اور اباب وک اکل رکےک اہیں الب ےل۔۔۔ 

 

 اشدی ہی دونں اُںیہن وجاب دے دںی

 

 اشہ ذل ےن اہں ںیم رس الہای اور ادمح اشہ وک اکل المےن اگل۔ 

۔  ٸدو نیت لیب رپ اکل اُاھٹ یل گ  

  ۔ ولیہ ۔۔۔۔۔۔دورسی رطف ےس رصموتیف زدہ ےجہل ںیم وبال ایگ

ںی۔۔۔ ٸاباب۔۔۔۔۔آپ ااسی رکںی اچوچ اور آپ یٹس وہلٹیپس آاج  

 رپاشین وہےن یک وہیئ ابت ںیہن بس کیھٹ ےہ اہیں۔۔۔ 
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 اکی ابر دھکی ںیل اہیں آرک اور ان یک انب ےنس اٹھکک ےس اکل دنب رک دی۔۔ 

 

۔۔  ۓگل وھپےنل ںٶوہلٹیپس اک انم ےتنس یہ ادمح اشہ ےک اہھت اپ  

 

چنہپ۔۔  وہلٹیپس ںیم ےٹنھگ آدےھ ۓوہ رکےت ویگنٸشی ڈرأ وہ اور ادمح اشہ ر  

 

 ےبمل ےبمل دونں وہ  ۔۔۔ ۓآ رظن ےھٹیب زنی اشہ اور زٸاسےنم اکرڈیور ںیم بیبخ ، اشہ ذل ، اف

چنہپ۔۔۔۔۔  کت ان  رھبےت ڈگ   

 

 اہں اٹیب ایک وہا اینت ارمییسنج ںیم ویکں البای ےہ ۔۔ 

ور اشہ ذل ےس ااسفتسر ایک ۔ا ےس زٸاف ۓادمح اشہ ےن رپاشین وہےت وہ  

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e1
8

2
 

Page | 182 

ملہ ایک ےہ؟
مع

 اباب۔۔۔۔۔آپ ایس ےس وپےھچ 

 

ےہ؟ وکن ابلہب ۓوپیھچ  

ویکں ایک؟ اشہ ذل ےن ادمح اشہ وک بیبخ یک رطف ااشرہ رکےت  sucide attmeptاور اس ےن 

ےگل۔  رکےن درایتف ےس اشہ بیبخ اور ۓآ اشہ وبال۔ادمح ۓوہ  

 

  ےہ؟ ایک وہا ٶبیبخ اٹیب اتب

اشہ رھپ یھب اخومش اھٹیب راہ۔  بیبخ  

 ادمح اشہ اانپ وجاب ان اپرک اشزہنی یک رطف رخ ایک۔

ےہ؟ ابت ایک ںیٸزنی اٹیب آپ اتب  

 

۔۔۔  ںیہن ای ںٶ اور زنی ایس شکمشک ںیم اھت ہک اتب  

 الکن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور رھپ زنی ےن رشوع ےس آرخ کت یک اسری روداد انسدی۔۔۔۔۔ 
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  اسپن وسھگن ایگ۔ اور ابیق بس وفنس وک وت ےسیج

ادمح اشہ ےصغ ںیم آےگ ڑبےھ اور بیبخ اشہ وک رگابین ےس ڑکپ رک اکی زوردار ڑپھت ردیس رکےت 

۔ ےخیچ ۓوہ  

 

بیبخ ادمحاشہ مت اےنت دگنسل اور رھتپ دل ےلکن ےک ںیہمت اس وصعمم ڑلیک یک آوہں اک یھب ایخل 

 ںیہن 

 مت یھب ان دو ےکٹ ےک رمدوں یک رطح ےلکن ۔۔۔ 

۔  وہ ےس ںیم رمدوں  ۓیھب وعرت رپ اہھت ااھُٹرک اثتب رک دای ہک مت یھب ان رگے وہ مت ےن   

 

اہمتری  ےن مہ یھت یک  ںیہن رتتیب ۔ہی ۓرشم آیت ےہ ںیہمت اانپ اٹیب ےتہک وہ  

 

 ۔بیبخ وج بک ےس پچ اسدےھڑھکا ابںیت نس راہ اھت رتتیب ےک انم رپ ےسیج ٹھپ ڑپا ۔۔۔۔۔۔ 
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 وکیسن رتتیب اباب؟ 

 

رتتیب یک ےہ آپ ےن؟اہںوکیسن   

 

 آوکپ اینپ اوالد ےس زایدہ اےنپ زبسن یک رکف یھت۔ 

 

ں وت وہ رےہ رک ابت یک رمدوں  ۓہی وج آپ رگے وہ
 
ی ی

 

سی

ہچب ہی   

 

اھت  attachedاُس دن اظمل انب سج دن اُس یک وھپھپ ےن نج ےس وہ وہ تہب زایدہ   

 

یک اجن ےس زعزی وھپھپ ےس رہتش وتڑ  اینپ یلمیف ےک الخف اج رک اشدی یک اور اس یک یلمیف ےن اُس

 دای اس دن ںیم ےن اھکیس رمد ہک وعرت ارگ یطلغ رکے وت زسا دو ای اجن۔ےس امر دو ای رہتش وتڑ دو
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 ۔۔۔۔۔ 

این ےس رتصخ وہ ایگ ۔ 
ُ
 بج دگنسل انب بج اس اک اجن ےس ایپرا دادا اینپ یٹیب اک۔مغ ےیل د

 

  رصف ںیم االیک اھت۔ بت دگنسل انب بج بس ےک اپس بس وموجد ےھت نکیل

 اےلیک ڑتاتپ اھت روات اھت، اتکلب اھت رپ وکیئ ںیہن اھت۔۔ 

 

ےھت۔ ٸاھب دل  اشہ اپس ےک ٸارمح اھب  

 

ےھت  ٸاھب ذل  اشہ اورٸاھب زٸاف  

 ، آےکپ اپس امم اور اچوچ ےک اپس یچچ ںیھت

 

 مم ںیم اہکں اھت؟
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ےن وساچ ریمے ابرے ںیم۔۔۔۔  وساچ یھبک ریمے ابرے ںیم ۔ںیم االیک روات راہ ڑتاتپ۔۔سک 

 بت انب ان رمدوں یک رطح ۔ 

 

ںیم ےن اینپ یچک رمع ںیم داھکی ہک وعرت وک رمد ےس ےچین روھک اس یک دنسپ وہ وت اشابیش وعرت یک 

 دنسپ وہ وت انگہ۔۔۔ 

 

آپ ےن بت رکف ںیہن یک بج وہ ہچب یلمیف ےس دور وہات راہ ۔اورپ ےس اور ملظ آپ ےن ایک ہک ےھجم 

جیھب دای۔رھپ ابرہ ۔وکن وہں ، اہک ووجد راتھک وہں ںیم یھبک وساچ۔  وبرڈگن  

 

 ریمے ےس زایدہ اظمل وت آپ ولگ ںیہ ںیہنج رپواہ ںیہن یھت ہک وکن ایک رک راہ ےہ ۔ 

 

ےہ۔ ایک رکات  ریٸیھبک دےتھکی ، ےتھٹیب،وپےتھچ ہک ایک وہا ، اشدی وہ ہچب آات آپ ےس ھچک ش  
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  ںیہ وت ےینس۔۔۔۔ اور ابلہب اعدل یک ابت رک رےہ

 ویبی ےہ ریمی ، اجن ےہ ریمی ، ںیہن رہ اتکس ںیم اُس ےک انب۔۔۔۔ 

 

 اس رس رھپی ڑلیک ےن ےھجم ڑپھت امرا ریمے ادنر ےک ویحان وک اگجای۔ 

 

 اور وہ روےت روےت بس وک اینپ ایطلغں ونگاےن اگل۔ 

 

ہف رکات ایگ۔ اباب ںیم مسق اھکات وہں بج وہ فیلکت ںیم ریہ ںیم اُس فیلکت ںیم ااض  

 اور بج وہ رویت یھت وت ںیم وخد ےب نیچ وہ اجات اھت۔ 

 

 ینتک ابر وہ ےھجم ریمی ذات تیمس وھجنھجڑیت رگم ںیم اکن درھے راتھک۔
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 ینتک ابر ےھجم اکمافِت لمع اک یتہک ںیم ادنر کت اکپن اجات رگم رھپ یھب ےبسح انب راہ۔

 

اخبر ںیم کنھپ راہ اھت بت اس ےن ریمی دختم یک  ںیم بج یھت ٸآوکپ اتپ ےہ اباب اکی دہعف وہ آ

 یھت۔ریما اخبر ارُتےت یہ وہ اےنھُٹ یگل وت ںیم ےن ہن اجےن یک ااجتل یک۔ 

 

اور اس ےن اینپ أان وک امر رک ریمی رطف دقم ڑباھای۔اکی نیسح زدنیگ ےک ےیل ۔رگم ںیم ےن 

اسھت رےنہ ےس اھچ  ریمے ےن اُس ہک ٸآرخی رمہبت اُس یک ذات رپ ایسی اکری رضب اگل

 ومت وک ےلگاگلان دنسپ ایک۔۔ 

 

 وبھج  اور اھت اھٹیب اھٹےن یک ےنہک ھچک بس وہ  آج  ےسیج رگم ںیٸروےت روےت اشہ یک ایکچہں دنبھ گ

۔۔  اھت اچاتہ ااتران  

 

 اتپ ےہ اباب اس ےن بج ہی ایک وت ےھجم ہہک ریہ یھت۔ 
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”  ڑتوپں ںیم م ک  یھت ریہ ہہک ےھجم ۔۔۔م  ےس۔۔۔۔ مت ےھجم ےہ  رفنت  اشہ  بیبخ

 اگ

، ۔  ےیل  ےک اس اگ اموگنں کیھب ےس  اہلل اگ ڑتوپں اگ ںٶرو   

 اور اتپ ےہ۔۔۔۔۔۔ 

 

یگل۔۔۔۔  ےنسنہ اےسی ےہ اتپ اوکپ ےگ رو  ویکں مت ، یتہک ۓرھپ وخد اک ذماق انبےت وہ  

 اہ اہ اہ اہ اہ اہ

 رھپ یتہک ہک بیبخ اشہ ںیم 

ےب وکسن ںیم مت یھب وکسن ںیم ںیہن روہ ےگ۔  ۔ ںیہمت دبداع دیتی وہں ہک ےسیج ںیم ریہ  

 

 ابیق بس ےک وت ےجیلک اس ےک درد رپ ےنٹھپ ےک در رپ ےھت۔
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 رہ اکی یک آھکن اکش ابر یھت ۔وہ وخد یھب وچبں یک رطح ڑتپ راہ اھت۔ 

 ے ںیم ںیہن رہ اتکس اُس ےک ریغب ۔ابلہب ےہ وت ںیم وہں ۔وہ ںیہن وت ںیم یھب ںیہن ۔ 
ن
 
ی
 
ہ
ک

 اباب اُس ےس 

اگ۔  ںٶاج رم یھب ںیم اب یھت ٸےلہپ ریمی روح رم گ  

 اباب۔۔۔۔۔ 

 

اچیتہ۔۔  انیج ںیہن وخد فٸڈارٹک ےن ےھجم اہک ےہ ےک آپ یک وا  

اگل۔  رکےن دض رطح یک وچبں وھچےٹ رک گل ےلگ ےک اشہ ادمح ۓاور وہ روےت وہ  

ان اباب۔۔۔  ےگ رکںی ابت آپ اگ ںٶ اباب اُس ےس ہہک دںی ولٹ ےلچ زدنیگ یک رطف ،ںیم رم اج  

 اور ادمح اشہ رصف اہں ںیم رس الہ ےکس 

 

  اھت رھٹاراہ رجمم وک آپ اےنپ ٸرہ وک

 اشہ ذل اتلچ وہا اِس کت آایاور ےلگ اگلات وہے وبال۔۔۔ 

 وھچےٹ ریمی اجن ںیم وہں ہن ےھجم اعمف رک دے ۔۔ںیم ابت رکوں اگ ابلہب ےس۔ 
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رکےن یک ےنہک ےگل۔۔  اور ادمح اصبح یھب ایکس تمہ انبےت وہےئ ابلہب ےس ابت  

چس ںیم اھبیئ آپ ابت رکںی ےگ ان اس ےس۔۔۔۔ وہ ےسیج ھجمس راہ اھت ہک ارگ اشذہل ابت رکے اگ 

 وت وہ امن اجےئ یگ۔۔۔۔۔ 

 

اھبیئ آپ اتبےیئ اگ ابلہب وک ہک ےسیج وہ ھچک ےتفہ اونپں ےس دور ریہ ےہ ںیم وت اکی رعےص ےس اس 

وہےئ ںیم یھب رحموم راہ وہں۔۔۔۔۔۔ رجہ ےس زگر راہ وہں۔۔۔ اونپں ےک وہےت   

 

 اور بس وت سب اس یک ابںیت نس رےہ ےھت۔۔۔۔۔ 

اھبیئ آپ اےس اتبےئ اگ ہک ںیم ےن بس ےک اسےنم اینپ تبحم اک ارتعاف ایک 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اتبان اےس آپ وبول اتبؤ ےگ ان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ٹھپ اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اشذہل اور ابیق بس وک گل راہ اھت ہک ان اک ہجیلک ےسیج
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اھبیئ اتپ ےہ ںیم ایک اتہک اھت اےس۔۔۔۔۔ ہک ےھجم مت ےس رفنت ےہ ۔۔۔۔ اھبیئ ایک وہ امےن یگ ہک 

 بیبخ اشہ اک رغور آان وپرے ووجد تیمس امسمر وہا ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ےہ وت بیبخ اشہ ےہ۔ وہ ںیہن وت بیبخ اشہ یھب ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس یک دویایگن دھکی رک ڈگن ےھت وج بیبخ اشہ یسک ےس دیسیھ رطح ابت ںیہن رکات اور ابیق بس وت 

 اھت آج اکی ڑلیک ےک ےیل ڑتپ راہ اھت۔۔۔۔۔۔ 

 

ے وہےئ وبےل۔۔۔۔۔۔ 

 

ن
 
ج

 

ھی ی

 ادمح اشہ دلجی ےس آےگ ڑبےھ اور زور ےس وخد ںیم۔ 

 

 وہ راہ سب ریمی اجن آےکپ اباب ںیہ ان وہ ابت رکںی ےگ۔۔۔۔ ابلہب ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک ںیہن

 اےس ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 آپ وسچ ںیہن ےتکس ینتک فیلکت وہ ریہ ےہ ےھجم اےسی دھکی رک اوکپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

آپ وحہلص رںیھک ویکں ہک اب آپ ےک اباب آےکپ اسھت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ابت رکوں اگ 

 اینپ وھچیٹ افہمط ےس۔۔۔۔ 

 

یھب ایس وپزنشی ںیم اھت۔۔۔۔۔ ابیق بس وت ان یک اس ابت رپ رکسماےن ےگل رگم بیبخ اشہ ایھب   

 

اباب اہلل یھب ریمے اسھت ےہ ۔۔۔۔ ےھجم نیقی ےہ ںیم اےس انم ولں اگ۔۔۔۔۔ اےس اینپ تبحم 

 ےس اور اینپ اچتہ ےس۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشہ آوسن اصف رکےت وہےئ رپ اامتعد ےس وبال۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔ اور ابیق بس ےن آوسنں اصف ےیک اور اامتجیع ااشنہلل اہک۔۔۔۔۔۔  

 افزئ ےن اموحل وک وخش وگار رےنھک ےک ےیل ابت اک آاغز ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وےسی وھچےٹ ےھجت کی ابت اتپ ےہ۔۔۔۔۔ 
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 وہ اشہ ےک رگد ابزو امحلئ رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔ 

 

 اور اشہ وساہیل رظنوں ےس افزئ یک رطف دےنھکی اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ےس رفی وہےئ ںیہ اور بیبخ ابت ےتھجمس وہےئ  اٹیب یج ہی وج ینہ اھبیئ ںیہ آےکپ ہی ایھب وہلٹپس

 رکسماےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوےئ وکباس ںیہن رک ےٹپ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔ اھجمس اشہ ےن وھگرےت وہےئ وارن ایک۔۔۔۔۔۔ 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ 

رپ ےنسنہ ےگل بج ہک اشہ ذل اےس  اسےل اہھت وت اگل رھپ اتبؤں اگ ںیم اور ابیق بس وت اس یک ابت

 الدعتاد ںیم ااقلابت ےس نازےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشہ ےھجت اتپ ےہ ہی اسدہ ںیم ارٹنڈٹس ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 یہ یہ یہ یہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اوہ وہ افزیئ اھبیئ ہی ابت ےھجم آپ ےس ےلہپ یک اتپ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 افزئ وت ہی بس ےتنس ےہ وھگرےن اگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اےم ابز اشدی وہ یئگ رپ انپچب ںیہن ایگ۔۔۔۔۔ سب رکدے ڈر   

 اشذہل ایھب ابت لمکم رکات ہک دونں ےک وادل ربوتق ےخیچ۔۔۔۔ 

 ایکاااااااااااا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور افزئ وک اگل اٹیب آج وت ریتا لتق اکپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ ےن ڈرےت وہےئ اشذہل وک اےگ ایک اور 

 اکن ںیم رسوگیش رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔ 

 

ر اچب ےل ۔۔۔۔۔۔ آج ان دو رلٹہوں ےس۔۔۔۔ ںیم ریتی لک یہ اسرہ ےس اکنح رکوا دوں ای

 گ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ااشذہل ےن ڑم رک اےس داھکی ےسیج انہک اچہ راہ وہ ہک اٹیب وت وت ایگ۔۔۔۔۔ ۔ 
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اباب افزئ وک روڈ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اکی اکی ابت اشہ ذل ےن دونں ےک وگش 

یھب وہ اور وباتل راشمء وج افزئ وک ڈوھڈنےت وہےئ آیئ یھت اشذہل ےن زگار دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

ابیق بس اور افزئ وک آھکن امرےت وہےئ ابت وک اور ڑباھای وجہک افزئ ےک رس رپ یگل ولتے 

 یھجب۔۔۔۔۔۔ 

 

اباب وہ وت راشمء یک انن تہب امیبر یھت اور رشفی اخوتن یھت۔۔۔۔ وت افزئ ےس رکوا دی ورہن اےس وت 

یھب اینپ یٹیب ںیہن داتی آپ وسچ ںیہن ےتکس آج یھب اکی ڑلیک ےک اھبیئ ےس اےس ڑپھت وکیئ 

ڑپاھ۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اھت وت اچب الای۔۔۔۔۔۔۔۔ راشمء وت افزئ وک اپین رھبی آوھکنں ےس دیتھکی 

 ریہ۔۔۔۔۔ اشذہل ااجنن ےتنب وہےئ راشمء وک اخمبط ایک۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ف داھکی ابیق بس اور افزئ اس یک الچیک ھجمس اھبیھب اپ۔۔۔۔۔۔۔ بس ےن ربوتق اس یک رط

 ےئگ رپ راشمء اچبری۔۔۔۔۔۔ 
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 االسم مکیلع! راشمء ےن ومدابہن ادناز ںیم السم ایک 

سج اک وجاب بس ےن وخش دیل ےس دای ہکبج افزئ اشذہل وک وخوخنار رظنوں ےس دھکی راہ اھت ےسیج 

 اسمل انلگن وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےگ ڑبھ رک رس رپ اہھت اگلای اور اس یک انن ےک ابرے ںیم وپےنھچ ادمح اشہ اور زمحہ اشہ ےن آ

 ےگل۔۔۔۔۔ 

 

 اک اتبےت وہےئ انن ےک روم یک رطف لچ دی ۔۔۔۔۔۔۔۔ ونیتں انن ےک 

 

عن ت
طن 
راشمء اںیہن 

 وارڈ کت چنہپ اور اشذہل افزئ وک آھکن امرےت وہےئ ان و یک وارڈ یک رطف اھبگ ایگ۔۔۔۔۔ 

ھٹیب رک اےنپ اتمع اجن یک زدنیگ ےک ابری ںیم وسےنچ اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج اشہ وںیہ چنیب رپ   

افزئ یھب ان بس ےک ےھچیپ اھباگ۔۔۔ بس ےک اسھت ھٹیب رک وہ یھب انن یک ریختی درایتف رکےن 

اگل رگم اس یک رظنوں لسلسم راشمء رپ یکٹ وہیئ یھت وج وہ تہب لکشم ےس اونگر رک ریہ  

 یھت۔۔۔۔۔۔ 

 لسلسم افزئ رپ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل ادمح اشہ ےک اپس ےس ااھٹ اور افزئ ےک اور اشذہل یک اگنںیہ

 اپس آ رک ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔ 
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 رھپ وھتڑی دری دعب اےس گنت رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔ 

 ںیہن رکوا ریہ ۔۔۔۔ 

 

 ی لفت
خ
 اہاہ اٹیب آج وت آپ ےئگ اھبیھب 

 

وہےئ اس یک رطف رخ  افزئ وج راشمء وک دےنھکی ںیم رصموف اھت اشذہل یک ابت رپ وچےتکن

 ایک۔۔۔۔۔ 

 

وت اکپ ڈشی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےنیمک ریما انم یھب افزئ اشہ ںیہن وج ھجت ےس اسرہ یک 

 اشدی وہےن دوں اٹیب روےئ اگ وت۔۔۔۔۔ 

 

مقہ اگل رک اسنہ ابیق بس وج انن ےس ابوتں ںیم زبی ےھت اشذہل یک  ہ
اور اشذہل اس یک ابت رپ زور اس ق

۔۔۔۔۔ ےسیج ہہک رےہ وہ رطف وتمہج وہےئ  

 ایکاااااا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وسری اباب اشذہل ےن ادمح اشہ ےک ڑگبے ویتر دےھکی وت وسری رپ یہ اافتک ایک اور افزئ یک رطف 

 رسوگیش رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔ 

اٹیب آاکپ انم افزئ ےہ وت ریما۔ انم یھب اشذہل ادمح اشہ ںیہن ریتی نہب یک وت اشدی ھجم ےس وہیگ یسک 

رطح وھکلا ےل۔۔۔۔ یھب   

 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اور افزئ اس یک ابت رپ ےنسنہ اگل۔۔۔۔۔۔ 

 وھتڑی دری دعب اشذہل وبال۔۔۔۔ 

 

 لچ اج وت یھب ایک اید رکے اگ ابت رک ےل اج رک اھبیھب ےس ابرہ یئگ ںیہ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور افزئ اےس ڑپھت ردیس رکےت وہےئ دلجی ےس راشمء ےک اپس اھباگ۔۔۔۔۔۔ 
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  ےک اپس ڑھکی آوسنں اہبےن ںیم رصموف یھت۔۔۔۔۔۔  اور وسچ ےک
 
اطمقب وہ پ  

 افزئ اےس دےتھکی وہےئ ابولں ںیم اہھت ریھپا اور الکمہم وہا۔۔۔ 

 

 ایک زامہن آ ایگ افزئ ےھجت یھب ویبی ےک رھکنے ااھٹےن وہ ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افزئ وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹات اس کت اچنہپ اور اےس اخمبط ایک۔۔۔ 

۔۔۔۔ ںینس ۔۔۔۔۔۔۔۔ راشمء ےن اس یک رطف رخ ایک اور ڑھبےتک وہےئ راشمء ۔۔۔ 

 وبیل۔۔۔۔ 

 

 ویکں آںیئ ںیہ ریمے اپس اب ۔۔۔۔۔۔ 

 ارگ آپ ےن ہی بس وھچھچری رحںیتک رکین یھت وت انن یک ابت ویکں امین رک دےتی ااکنر۔۔۔۔۔۔ 

 رصموف اھت اور افزئ وت اس ےک الل رہچے وک رظنوں ںیم رےھک رہگی رظنوں ےس دےنھکی ںیم

 ۔۔۔۔۔۔ 
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 اور راشمء اکی ابر رھپ اےس اخومش دھکی آوسنں۔ اہگن ںیم رصموف وہ یئگ

 افزئ ےن اس یک رمک ںیم اہھت ڈاال اور اکی ےکٹھج ےس وخد ےس رقبی ایک اور ومخمر ےجہل ںیم وبال۔۔۔۔ 

 

 وہ ایگ ااکپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابت ںینس آپ وج ھجمس رںیہ ںیہ ااسی ھچک ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ 

  راشمء نس اہکں ریہ یھت وہ وت افزئ وک وخد ےس دور رکےن یک وکںیشش ںیم یگل یھت۔۔۔۔ ہکبج

 افزئ ےک اےنت رقبی ڑھکے دھکی دل ابرہ ےنلکن وک اتیبب اھت۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ ےن اس یک وکشش وک اناکم انبےئ اور وبضمط ےجہل ںیم اخمبط وہا۔۔۔۔۔ 

  اسےنم رصف زماق ایک۔۔۔۔۔ راشمء وہ اشذہل ےن رصف ےھجم گنت رکےن ےک ایل آپ ےک

 ریمی زدنیگ ںیم آپ ےس ےلہپ اور آےکپ دعب وکیئ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ 

 

ےب کش امہرا اکنح ارطسح وبجمری ںیم وہا رگم رھپ یھب ںیم اس رےتش وک وپری اامیدناری ےس 

 اھبنؤں اگ ایک آپ اکی دعف ریما نیقی رکںی یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔ اور راشمء وت سب کی کٹ دیتھکی ریہ۔۔۔۔   

 افزئ ےن اےس دور ایک 

 ہی ریمی زعت اک اور ریمی اامیدناری یک یلہپ اشنین۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ ےن امےھت رپ وبہس ایل اور اس یک رطف داتھکی راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اشذہل وج بیبخ یک رطف اجےن ےک ےیل روم ےس الکن اھت دونں وک وک اےسی دھکی افزئ یک رطف آای 

 اور اکن ںیم رسوگیش یک 

 اھبیئ کلبپ سیلپ ےہ اھب یھب اھبگ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور افزئ اشہ اےس الدعتاد اگویلں ےس نازات وہا ووک آؤٹ رک ایگ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وپرے اچر ےٹنھگ دعب اشدی تمسق وک اس رپ رمح آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشدی اس یک داع وبقل وہ یئگ یھت۔۔۔۔۔۔ 
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ےسیج اس ےک رمدہ مسج ںیم روح وھپکن دی  بیبخ وج اکی یہ وپزنشی ںیم اھٹیب اھت رنس ےن

 وہ۔۔۔۔۔ 

 

 رس آپ ےک ٹنشیپ وک وہش آ ایگ ےہ 

 وج اےکس لیخ ںیم اھٹیب اھت دلجی ےس روم ںیم اھباگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وخیش اور دھک ےک ےلم ےلج ارثات ےیل وہ ادنر آای وت ابل ہ اےس تھچ وک وھگرےت وہےئ رظن  

 ایئ۔۔۔۔۔ 

 

س کت آای اور اس اک اہھت ڑکپا اور وبہس ایل۔۔۔۔۔۔ اشہ وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹات ا  

 

 اور ابلہب سب اخومش تھچ وک دھکی ریہ یھت اشہ ےن تمہ رکےت وہےئ ابت اک آاغز ایک۔۔۔۔۔ 
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ابلہب۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک ھچک ںیہن اھت اس یک آواز ںیم درد،ڑتپ اور فیلکت رگم ابلہب اخومش 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اچدر اوڑےھ وہےئ تھچ وک وھگریت ریہ۔۔۔۔۔۔۔  ابلہب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگموہ رھپ اخومیش یک  

ے ادنر کت فیلکت اچنہپ ریہ ےہ ھچک وت 
ھ
 

ج
 م
ی

 

ش

ایر ھچک وت وبول۔۔۔۔۔۔ اہمتری اخوم

 وبول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ےن روےت وہےئ اس اک اہھت ڑکپ رک اہک ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ ویکں اچبای ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب ےن زمکور اور دیب وہیئ آواز ںیم وبال۔۔۔۔۔   

 

 اشہ لپ رھب ےک ےیل اےس داتھکی راہ رگم رھپ وخد وک وپمکز رکات وہا وبال۔۔۔۔۔۔ 
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 ااکس وجاب ںیہن ےہ ریمے اپس۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور ابلہب وج تھچ وک دھکی ریہ یھت اس یک رطف داھکی اور اور اےس دےتھکی وہےئ ےنسنہ یگل۔۔۔۔۔۔ 

رد یک دشت یھت ےتسنہ ےتسنہ آوھکنں ےس اور اےکس ےنسنہ ےس اشہ وک تہب فیلکت یھت ایکس یسنہ ںیم د

 اپین ےنہب اگل۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایس ےیل اچبای اتہک اانپ دبہل وپرا رک وکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ہن۔۔۔۔۔۔۔ 

 اب وت ھجم ںیم ھچک ںیہن اچب ےسج مت وتڑ وکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ای متخ رکدو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 زدنیگ ںیم وت رم یکچ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب اب زدنہ الش نب رک اشدی

 زگرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ور اشہ وت ایکس ابت رپ سب ڑتپ رک رہ ایگ۔۔۔۔۔۔ 
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اشہ آےگ ڑباھ اور ااکس رہچا اےنپ اہوھتں ےک ایپےل ںیم اتیل وہا آوھکنں ںیم آوسنں ےیل 

 وبال۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایر ایسی ابںیت تم رکو اعمف رک دو ےھجم ھجم ےس یطلغ ںیہن انگہ وہا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  رک اانپ رہچا ومڑ ایل۔۔۔۔۔ اور دھک رھبے ےجہل ںیم وبیل۔۔۔۔۔۔ ابلہب ےن اےس دھکی

اہمتری اس یطلغ یک زسا وت ںیہمت اینپ زدنیگ ںیم ںیہن لم یتکس بیبخ اشہ مت ےن ریما بس ھچک متخ 

 رک دای۔۔۔۔۔۔ 

 ریما رھگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریما آان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریمی زعت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریمی وخایشں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 متخ رک دای۔۔۔۔۔۔۔ ابراہ اہک اھت ںیہمت ںیم ااسنن وہں اانت ڑبا رظف ںیہن ےہ ریما ےھجم بس ھچک

 اعمف رکدو۔۔۔۔ 

 رگم مت ویحان ےنب رےہ ۔۔۔۔۔۔۔ ابر ابر ریمی آان اک الگ وھگےتٹن رےہ 
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 ینتک دب بیصن وہں ںیم ہک ہن ریما ابپ ےہ ان امں ہن وکیئ 

ل ےب ایرو دمد اگر ۔۔۔۔ 
ب لک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایلیک وہں   

 ہن وت ںیم ےن ریما نیقی ایک ہن یہ ومت ےن ےلگ اگلای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ھجم ںیم ےنہکیک اچہ ںیہن ےہ اور وہ ہی بس ےتہک وہےئ اپولگں یک رطح ےنخیچ یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور بیبخ اشہ اےس ڑکپےن یک وکںیشش رکات راہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ دم ٹھگ اجےئ اگ ریما ابلہب ےھجم اعمف رک دو ںیم ۔رم اجؤں اگ ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہیہ یسنہ ےنسنہ یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 
 

 اور ابلہب اےس دےتھکی وہےئ اس

 اہاہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اعمیف وت ںیہمت یسک وصرت ںیم ںیہن ےلم یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بیبخ اشہ۔ 
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 ہی یھب اہمترا نیلپ وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  رم اجؤں یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ارگ ںیم اب زمدی اہمترے اسھت ریہ وت ںیم

بیبخ ایکس ابت نس رک ڑتپ ےک اےکس اپس آای اور وخد ےس رقبی رکےن اگل۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب ےن 

وبضمط  زمکور زدہ اہھت ےس دور رکےن یک وکشش یک رگم ےب دسھ بیبخ اشہ یک رگتف وبظمط ےس

 وت وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔ 

یگل۔۔۔۔۔ اینپ وکشش اناکم وہےت دھکی ابلہب روےت وہےئ وبےنل  

 

 دور وہ اجؤ ھجم ےس ںیہمت اہلل اک واہطس ےہ بیبخ اشہ رم اجؤں یگ ںیم۔۔۔۔۔۔ 

 ھجم ےس اہمترا ہی سمل ربداتش ںیہن وہ راہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 نھگ آ ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ل تکس اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اور بیبخ اشہ 

 اشہ اس ےس دور وہا اور روےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔ 
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  رکےن یگل یھت۔۔۔۔۔۔۔ مت وت ھجم ےس تبحم

ںیہمت اہمتری تبحم اک واہطس ابلہب ےھجم اعمف رک دو ںیم ںیہن رہ اتکس اہمترے  

 ریغب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور ںیم اہمترے اسھت ںیہن رہ یتکس بیبخ اشہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن رانہ اہمترے اسھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہں ںیم مت ےس اینت دور ےھجم مت ےس الطق اچےیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دور اجان اچیتہ

 اہجں مت ریمے اسےئ ےس یھب رحموم روہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بیبخ اشہ سب یکٹکٹ ابدنےھ ا ےک اافلوظں رپ وغر رکےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 الطق اچےیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دور اجان اچیتہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریمے اسےئ ےس دور روہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

داھکی اور اکی ونجن ںیم وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اشہ ےن ڑبے طبض ےس ایکس رطف  
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زسم بیبخ اشہ ریمے ےتیج یج وت مت ھجم ےس دور ںیہن اج یتکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہن ںیم ںیہمت 

 اجےن دوں اگ۔۔۔۔۔۔ اہجں مت اجؤ یگ ںیم ںیہمت ڈوھڈن ولں اگ۔۔۔۔۔ 

 اہں ارگ وکیئ ںیہمت ھجم ےس دجا رک اتکس ےہ وت رصف ومت ےہ۔۔۔ 

ہ ےہ ابلہب ںیہن وت اشہ یھب ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابل ہ ےہ وت اش  

اشہ ہی ےتہک وہےئ ابرہ ےنلکن اگل ہک ابلہب ےک اافلظ ےن ےسیج اس ےک اپؤں ڑکج ےیل 

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ویکں اکمافت لمع ےس ڈر گل راہ ےہ تسم اشہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ای ریمی دباعوں ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہک ںیہمت نیچ ہن ےلم اسری زدنیگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت رھپ بیبخ اشہ ںیم دباع دیتی وہں ںیہمت   

 اہمتری یٹیب ےک اسھت یھب ہی بس وہ وت ںیہمت ریمی فیلکت اک ادنازہ وہ۔۔۔۔ 

اہلل رکے مت رم 

 اجؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یٹیل اہلل ےس الکمہم اشہ وت اس ےک اافلظ ےنس رٹاسن یک یس تیفیک ےیل ابرہ لکن ایگ اور ابلہب ڈیب رپ 

 وہیئ۔۔۔۔۔۔ 

 

اے ریمے اہّٰلل ےھجم ربص دے۔۔۔۔۔ اس صخش ےک اسےنم ےھجم رھتپ دل 

 انب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور تمہ دے ہک ںیم اےنپ ےیل ڑل وکسں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہلل ںیہن ایکس یٹیب ےک اسھت تم رکان ںیم ںیہن اچیتہ اکی اور ابلہب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ہی ےتہک 

یئگ۔۔۔۔۔۔۔  وہےئ آںیھکن ومدن  

 

 اشہ دلجاز دلج اس رظنم ےس دور وہان اچاتہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 اھبےتگ اھبےتگ وہ ادمح اشہ ےس رکٹاای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اٹیب ایک وہ؟؟ ۔۔۔۔۔۔ اینت دلجی ںیم اہکں اج رےہ 

 وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رگم اشہ ریغب وجاب دےی واہں ےس اتلکن الچ ایگ 

 

_________________________ 

 بیبخ واہں ےس الکن اور ڑسوکں رپ ےباج اگڑی اگھبےن اگل۔ 

 دامغ اسںیئ اسںیئ رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ ابلہب ےک اافلظ اےس وھتہڑے یک رطح ےگل ےھت 

 اس دقر رفنت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم وہ وت تبحم رکےن یگل یھت ہن

ں ڈزیرو رکات ےہ ےکلب اس ےس زایدہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
م
ن ہ

 ںیہن بیبخ اشہ وت 

اے ریمے امیل ریمےےیکیک زسریمہی یٹیب وک تم دانی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رگم  

 اہں اشدی۔۔۔۔۔ ںیہن ےکلب ًانیقی ںیم ڈر ایگ وہں اکمافت لمع ےس۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہلل ےھجم تمہ دانی ہک ںیم اس وک انم وکسں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےس ااسحس دالان ریمی اچتہ 

یبی دجسم ےک ےیل رواہن وہ اک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور رھپ اشہ ےن اگڑی ااٹسرٹ یک اور رق

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

بیبخ واہں ےس الکن اور دجسم ںیم دالخ وہا۔۔۔۔۔ ولگ حیحص ےتہک ںیہ ہک شعِ یقیقح یہ امکل 

 یقیقح یس المیت ےہ۔۔۔۔۔۔ 

 

اور رھپ وہ رب اکانئت اھٹیب ےہ اےنپ اگہنگر دنبے وک دہاتی دےنی۔۔۔۔۔ ویہ ےہ وج وٹےٹ دولں 

  ےہوک وجڑےن اک رنہ راتھک

 

 بیبخ ادنر دالخ وہا اور ووض ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹنم کت امنز رغمب ادا یک اور داع ےک ےیل اہھت ااھٹای۔۔۔۔۔۔  10رھپ   

 

 دجسم ےک اامم احصب وخبیب ادنازہ اگل ےتکس ےھت ہک وہ داع ںیم ینتک اعزجی اانپےئ وہےئ ےہ 
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 اے اہلل ےھجم اعمف رفام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رھبا ووجد ےہ ومال ےھجم دیساھ راہتس داھک۔۔۔۔۔ ےب کش ںیم انگوہں ےس   

 اہلل اےکس دل ںیم ریمے ےیل رمح ڈال دے۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ اچیتہ ےہ اکمافت لمع وہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ویہ ھچک وہ ریمی یٹیب ےک اسھت وج ںیم ےن اس ےک اسھت ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہلل یج آپ وت اجےتن ںیہ ہک ںیم ادناھ وہ ایگ اھت دبےل یک آگ   

 ای اہلل اےس ںیہک ہک ےھجم ینتک تبحم ےہ اس ےس۔۔۔۔۔۔۔ 

اہلل یج ےھجم ربص دںی ہک ںیم اےکس ےب ریخ ربداتش وک 

 وکسں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم ںیہن رک اتکس اےس وخد ےس دور آپ اےکس ںیملف رمح ڈال دںی۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 آنیم مث آنیم۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ں اصف رکےت وہےئ وہلٹپس ےکےیل رواہن وہااشہ واہں ےس ااھٹ اور آوسن  

 ایھب اشہ ابرہ اتلکن ہک ومولی اصبح یک آواز اکنں ےس رکٹایئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اٹیب ےب وکسن وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکسن اچےیہ وت اہلل ےس رتہب یک ادیم روھک 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

اور اشہ سب رشدنمیگ ےس ہنم ےچین ےیک ڑھکا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

آؤ وھتڑا اس وتق اچےیہ اہمترا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اشہ مکح یک لیمکت ےیک ومولی اصبح ےک ےھچیپ 

ی ڈداج رک ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔۔ 
صف
 ےھچیپ 
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 وھتڑی دری اخومیش ےک دعب ومولی اصبح ےن ابت اک آاغز ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م وت اٹیب رظنںی ویکں اکھجیئ وہیئ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
م
مم
ہ

۔۔۔   

 ویکں ےک ےھجم رشم آیت ےہ رظنںی الم رک ابت رکےن ںیم۔۔۔۔۔۔ 

 اشہ ےن اصف وگ آدنا ںیم اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ومولی اصبح اےکس اس ادناز رپ رکسماےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ دواتسہن ادناز ںیم وگای 

 وہےئ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وت رھپ اٹیب ےھجم ہی اتبؤ سک ےس رشم آ ریہ ےہ ھجم ےس۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ہ ےن رظنںی اکھجےئ ہن ںیم رس الہےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔ اور اش  

 ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہلل ےس آیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور ومولی اصبح اس یک اس ابت رپ اکی ابر رھپ رکسماےئ ےسج اتجان اچےتہ وہ ہک اںیہن ہی ابت 

 ےلہپ ےس اتپےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رشب وک اس اپک ذات ےس رشم ویکں آیت ےہ  اٹیب آرخی ابت ایک ںیم اجن اتکس وہں ہک اس دنبہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ ےن ان ےک اس وسال رپ ےکٹھج ےس رس ااھٹای اور اپین رھبی آوھکنں ےس ہن ںیم رس 

 الہای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اکی ابر رھپ وہ رکسماےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہلل ےس ویکں رشامےت وہ اٹیب وہ وت اجاتن بس ےہ رھپ ویکں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ؤ ایک اتپ اہمترا دل اکلہ وہ اجےئ۔۔۔۔۔۔۔ اور رھپ اشہ وت ایکن اس ابت رپ ایتر اھٹیب وہ اتبےن اٹیب ےھجم اتب

 ےک ےیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اشہ ےن رشوع ےس آرخ کت ابلہب ےک ےیک یک روادا انس دی۔۔۔۔۔ رھپ روےت وہےئ 

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یگ اچیتہ ومولی اصبح وہ اچیتہ ےہ اکمافت لمع وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھجم ےس دحیلع

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رپ ںیم اےس ےسیک اھجمسؤں ہک ریمے ےیل اےکس انب رانہ انتک لکشم ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےلھب 

 روح ےک ریغب مسج زدنہ رہ اتکس ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہلل ےس ایس ےیل رشدنمہ وہں ویکہکن ںیم اس ےک اگہنگر دنبوں ںیم ےس 

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رک اس ےک یہ دنبے یک کیھب امگن روہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیم اس ےک رھگ ںیم ھٹیب  

 ومولی اصبح ےن ایکس ابت ینس اور رھپ رکسماےن ےگل۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور اشہ وک اگل ہک اسےنم اھٹیب ہی اہلل اک دنبا اس اک زماق انب راہ ےہ اشہ واہں ےس اےنھٹ اگل وت ومولی 

۔۔۔ اصبح ےن اس اک اہھت ڑکپ رک رواک اور دیہمت ابدنیھ۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 دوھکی اٹیب مت ےن وج ادقام ااھٹای وہ ااہتنیئ طلغ اھت۔۔۔۔۔۔ 

 اکی یچب یک زدنیگ اک وسال اھت وج مت ےن یٹم ںیم الم دی۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریخ اہلل ےس رشدنمہ تم وہ اور اہلل ےس ول اگلو۔۔۔۔۔۔ 

ل مت ربداتش تم رکو ربص رکو۔۔۔۔۔۔۔ اور رھپ وہ اھٹیب ےہ ہن وہ وخد وخبد اہمترے ےیل زنم 

 آاسن رک دے اگ۔۔۔۔۔ 

 

 ومولی اصبح ایک اہلل ےھجم اعمف رکدے اگ۔۔؟؟؟؟؟ 

 اہں اٹیب وہ رب ےہ وہ وتہب اک راہتس دنب ںیہن رکات۔۔۔۔۔۔ 

 ااسنن ےہ وج وخد وک اطوتقر ھجمس اتھٹیب ےہ ۔۔۔۔۔ 
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 احالہکن ااسنن ےک سب ںیم ہی یھب ںیہن ہک وہ قلح ےس ناہل ےچین ااتر ےکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اگ وت اھک ےل اگ وہ ںیہن اچاتہ وت اس اک ناہل ےلگ ںیم اکٹ رک ومت اک ببس نب اجات  وہ اچےہ

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایس   دنبہ ربص رکے اور اہلل رپ ہتخپ نیقی دےھک۔۔۔۔۔۔۔ 

ومولی اصبح آپ اجےتن ںیہ ربص رکان آاسن ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ےن ان یک ابوتں ےک 

 درایمن ںیم اہک۔۔۔۔۔ 

 

ل آاسن ںیہن
ب لک
  ےہ وت اہلل ےن اس اک ڑبا ارج راھک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں 

سب اہلل ےس داع ےہ ہک وہ دلج امن اجےئ اےس ااسحس وہ اجےئ ہک ںیم انتک اچاتہ وہں 

 اےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایکس اس ابت رپ اکی ابر رھپ ومولی اصبح رکسماےئ۔ 
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۔۔۔۔۔۔ اٹیب ارگ مت اہلل ےس اےس اموگنں ےگ مت ںیہمت وتق ےگل اگ  

 

اہلل ےس اہلل وک اموگن ےگ وت بس ےلم اگ ھجمس ےئگ ریمی ابت اور اشہ ےن اہں ںیم رس 

 الہای۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ولچ اب اجؤ اور۔اےس ایپر ےس انمان روانھٹ وت ویبی اک قح ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اشہ اکی اگل اامتعد ےیل ومولی اصبح وک رکشہی وباتل وہلٹپس ےک ےیل لکن 

۔۔۔۔ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 اشہ اب وخد وک دقرے رپوکسن وسحمس رک راہ اھت۔۔۔۔۔۔  

اشہ وکرڈیور ںیم دالخ وہا وت بس اےس ابرہ ڑھکے رظن 

 اےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 اہکں ےئگ ےھت مت۔۔۔۔۔۔ ادمح اشہ ےن اےس رپاشیین ےس وپھچ۔۔۔۔۔۔ 

 ےس المات اباب دجسم ایگ اھت۔۔۔۔۔۔ اسری ابت وھچڑےی آےیئ ںیم اوکپ آیکپ وہب

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ بس وک ےل رک ادنر دالخ وہا وت وہ اےس تھچ وک وھگریت اپیئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اباب ہی ےہ ابلہب افہمط وھپھپ یک۔ یٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ابلہب ےن رظنںی وھگام رک داھکی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔ 

 ادمح اشہ ےتلچ وہےئ آےئ اور ابلہب ےک رس رپ اہھت راھک۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےنتک دنں دعب وہ یسک اک تقفش رھبا اہھت اےنپ رس رپ وسحمس رک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔ 
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ابلہب ےن ادمح اشہ اک اہھت یھٹم ںیم اچنیھب اور ان ےک ےلگ گل رک زور زور ےس داھڑںی امرےن 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 امومں اچب ںیل ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رم اجؤں یگ ارگ اس صخش ےک اسھت ریہ۔۔۔۔۔   

 ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ن

 

گی
 امومں ںیم ایلیک رہ یئگ ریمے اباب یھب ےھجم وھچڑ رک ےلچ 

 

 اب وکیئ ںیہن ریما ےھجم اہیں ےس دور ےل ںیلچ اہجں وکیئ ہن وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 سب اب ںیہن رانہ اہیں۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رہ آھکن اکش ابر یھت اشہ وخد اس ےک اافلوظں رپ ڑتپ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

اشہ ےن اےس وبےنل دای اھت اتہک اس اک نم اکلہ وہ اجےئ۔۔۔۔۔۔۔۔ ادمح   

م ےٹیب اب آےکپ امومں ںیہ ہن اب وہ اوکپ ھچک ںیہن وہےن دںی ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
م
مم
ہ
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 آیکپ امم وک ںیم الؤں اگ۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ مہ ےن رپیپز ایتر رکوا ےیل ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ ادمح اشہ ایھب اور وبےتل ہک افزئ مت یھب امہرے ےیل راشمء اور ااستنرہ یسیج وہ۔۔۔ 

 آےگ اای۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابلہب ڑگای۔۔۔۔۔۔ ںیم وہں آاکپ افزئ اھبیئ۔۔۔۔۔۔ آےکپ زمحہ امومں اک اٹیب ۔۔۔۔۔۔۔ 

اب آےکپ اسھت وکیئ ھچک ںیہن رکے اگ ہی اس ان زیچ اک ودعہ ےہ افزئ ےن اموحل وک دھکی رک وشخ ےجہل 

ابلہب یھب رصف رکسماےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیم اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بس ےک اسھت  

اشذہل وج اےنپ ااظتنر ںیم اھت۔۔۔۔۔۔۔ اینپ ابری ہن اپرک اشزل ےک دنکےھ رپ اکی زور دار ڑپھت 

ردیس ایک اور افزئ وج زمدی وشخ وہےن یک وکشش رک راہ اھت اس ےک ڑپھت رپ البلب 

 ااھٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ا یہ یکس۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ اانپ دنکاھ اتلسم وہا دور وہا اور ابیق بس اک ہہقہق ڑپا اور ابلہب سب رکسم

 اشذہل آےگ اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یسیک وہ ڑگای ہی یہ ںیہن ںیم یھب آاکپ اھبیئ وہ ہکلب مہ دونں یہ۔ ںیہ اشذہر اورارمح۔ اھیئ یھب ںیہ 

۔ ۔۔۔۔۔ اور افزئ وج ایکس تب نس راہ اھت آےگ آای اور آھکن امرےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔  

 

ل اشذہل یک اسرہ یک رطح نہب یتگل وہ۔۔۔۔۔ ایک 
ب لک
ابلہب ڑگای آپ یھب 

 اچوچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ادمح اشہ ےن اہں ںیم رس الہای ہکبج اشذہل ےن وفرًا 

 اافغتسر ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور افزئ وک وھگرےن اگل۔۔۔۔۔۔ افزئ سب اخومش تب انب راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

د آ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔ اےس رہ رہ رک ابلہب ےک اافلظ ای  

 

 اشہ ےن وخد وک وپمکز ایک اور ادمح اشہ ےس اخمبط وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اباب ںیم ڈاچسرج رپیپ ونباات وہں اور ریغب ےنس واہں ےس اتلکن الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اور ابلہب وںیہ اخومیش ےس آںیھکن ومدن رک ٹیل یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رہ ےھت ےٹنھگ دعب وہ ولگ اشہ وحیلی ےک اب 2رقًابی   

 ابلہب اشذہل اور افزئ ےک اہسرے رپ ڑھکی یھت۔۔۔۔ 

 

آہمئ اشہ اور آہنم اشہ دونں ریگاج یک رطف آیئ وت افزئ اور اشہ ذل ےک اہسرے رپ ڑھکی اکی 

 ڑلیک وک داھکی۔۔۔۔۔۔ 

 

 دونں دلجی ےس آےگ وہیئ اور اےنپ اےنپ ایمں ےس وپےنھچ یگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ادمح وکن ےہ ہی۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ابیق ابںیت دعب ںیم اتبںیئ ےگ سب ہی اجن ںیل ہک ہی اشہ یک ویبی ےہ اور آپ دونں ےک ےیل اسرہ 

 یک رطح ےہ۔۔۔۔۔ 

got it....... 
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 یج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دونں ےن اہں ںیم رس الہای اور ابلہب یک دمد وک آےگ ایئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

انل ڑپا۔۔۔۔۔۔۔ رگم ابلہب وک واہں ےس سٹ ےس سم وہےت ہن دھکی آہمئ اشہ وک یہ وب  

 ینہ اٹیب ڑگای ےس الچ ںیہن اج راہ آپ اےس ااھٹ رک اورپ اشہ ےک روم ںیم ےل اجںیئ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیہن اےس اشہ ےک روم ںیم ںیہن اس ےک اسھت واےل روم ںیم ےل اجو۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشہ ذل آےگ ڑباھ اور ابلہب وک ااھٹےن اگل ہک اشہ یلجب یک یس زیتی ےس آےگ اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہلل اباب ھجم ںیم اینت اطتق ےہ ہک ںیم اینپ ویبی اک وزن ااھٹ وکسں۔۔۔۔۔۔ ادمحل  

 اور ریغب یسک یک ےنس اشہ ےن ابلہب وک اینپ ابوہں ںیم ااھٹ ایل۔۔۔۔۔ 

 

 ایھب وہ آےگ یہ ڑباھ اھت ہک ھچک اید آےن رپ اٹلپ۔۔۔۔۔۔۔ 

ابلہب ریمے یہ روم ںیم رےہ یگ ںیم دورسے روم ںیم ٹفش وہ اجات 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہں۔۔۔۔   
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وہ اےس ااھٹےئ اےنپ رمکے ںیم آای اور اور آرام ےس ڈیب رپ اٹلای ہک ںیہک اس اکچن یک ڑگای وٹٹ یہ 

 ہن اجےئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ابلہب ےن ریغب ھچک ےہک آںیھکن ومدن یل رگم اشہ ںیہ ڑھکے یکٹکٹ ابدنےھ اےس اینپ رظنوں ےک 

 ذرےعی دل ںیم ااترےن اگل۔۔۔۔۔۔ 

 

 دنب آوھکنں ےس یھب ہک اشہ اےس یہ دھکی راہ ےہ رگم ریغب وکیئ رحتک ےیک یٹیل وہ ھجمس یتکس یھت

 ریہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ ےب وخد اس آےگ ڑباھ ہک ابلہب ہک اافلوظں ےن اس ےک دقم وںیہ ڑکج ےیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اپس آےن یک وکشش یھب تم رکان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نج رظنوں ےس مت ریمے ووجد وک 

ل اچاتہ ےہ اےنپ ووجد وک اخرتسک رک دوں ےسج مت یھبک دھکی ہن وکس۔۔۔۔ دےتھکی وہ ہن د  

 

اب یھب رکو رفنت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب اوھکنں ںیم آوسنں تیمس وبیل۔۔۔۔۔۔ ہی رصف 

 ویہ اجیتن یھت ہک وہ سک طبض ےس ہہک ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔ ایک ےھجم اعمیف ںیہن ےلم یگ۔۔۔۔۔ اشہ ےنرظنںی اکھجےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

 ےلم یگ ہن اتبای وت اھت ریمی۔ومت یک وصرت ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ں۔۔۔۔۔۔ اور اشہ رھپ ریغب ھچک ےہک ابیق بس ےک اپس آ ایگ 
م
مہ
ہ

 

ن

اس ےک العؤہ یسک وصرت ںیم 

 اشدی ایھب اکی اور ااحتمن ابیق اھت۔۔۔۔۔ 
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 اشہ ےکھت ےکھت دقم ااھٹات ےچین آای اور الوجن ںیم آ رک ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ایک اتب ےتکس وہ ایسی وکیسن آتف آ یئگ یھت ہک مت ےن اےسی پھچ رک اکنح ایک۔۔۔۔۔۔۔ 

 آہمئ اشہ ےن ےصغ ےس اشہ یک رطف دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور اشہ رھپ اخومش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

امم آپ اباب ےس وپھچ ںیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ےن ےکھت وہےئ ےجہل ںیم 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رھپ ادمح اشہ آےگ ڑبےھ اور اینپ ویبی ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک رشوع ےس آرخ کت یک اسری   اور

 دااتسن انس دی۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور آہمئ اشہ آوھکنں ںیم آوسنں ےیل آےگ ڑبیھ اور اشہ وک اکی ےکٹھج ےس وخد ںیم چنیھب 

 ایل۔۔۔۔۔۔ 
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  وسحمس رک راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ اشدی یہی سمل اچاتہ اھت ےنتک اسولں دعب وہ اینپ امں اک سمل

 

 امم ےھجم اھبنسل ںیل ںیم رھکب راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریمی روح ڑتپ ریہ ےہ اس ےک وصحل ےکےیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ ےن روےت وہےئ آہمئ اشہ ےس اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور آہنیئ اشہ وت اےنپ ےٹیب یک ےب یسب رپ 

 رصف آوسن اہب یتکس یھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےن ایک وہ اقِلب اعمیف ںیہن رگم اےنت یھب ڑبا ملظ ںیہن ہک اعمف ایک ہن اج وج ان ےک ےٹیب 

 ےکس۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آہمئ مگیب ےن آوسنں اصف ےیک اور امےھت رپ وبہس ایل اور یلست دےتی وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اشہ ریمی اجن بس کیھٹ وہ اجےئ اگ اب آیکپ امم اباب آےکپ اسھت ےہ ن وری اوےک 

وںیہ ڑھکا راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ وج ےچین بیبخ ےس ےنلم آ ریہ یھت اس یک  اور اشہ رس اکھجےئ

 ابوتں وک ےتنس وہےئ وںیہ ڑھکی ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ واسپ اےنپ روم ںیم آیئ اور ابلہب ےک ابرے ںیم وسیتچ ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہیئ وت ںیہک ہی ریمی ابلہب وت ںیہن اس ےن یہ ڑپھت امرا اھت اکی راسیئ زادے وک۔۔۔۔۔۔۔ ارگ  

 

 اوہ امےئ وگڈ اسرہ دلجی ےس اھبیگ اور بیبخ ےک روم 

ٹنم ںیم یچنہپ اسوسنں وک ومہار ایک اور  1ںیم رقابی   

 دل ںیم ڈر ےیل ادنر دالخ وہئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اسےنم ابلہب آںیھکن ومدنے یٹیل یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ رھپیت یک یس زیتی ےس ڈی کت یچنہپ 

زور زور ےس روےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ابلہب وک ےلگ اگلےت وہےئ   

 

ابلہب ہی وت ےہ اہکں یلچ یئگ یھت۔۔۔۔۔ ابلہب وج اس ادقام ےس ریحت زدہ یھت اسرہ یک آواز ہپ ان  

 رک وخ د ےس اٹپلےت وہےئ زور زور ےس روےنیگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسرہ ویہ صخش ےن ریمی زدنیگ ربابد یک ۔۔۔۔۔ سج اک ںیم ےن ےھجت اتبای  

۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 اسرہ ےن اےس ےلگ ےس اٹہای اور اےنپ انزک اہوھتں وک رہچے رپ رےتھک وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بیبخ اشہ ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ابلہب ےن اہں ںیم رس الہای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اھچ پچ وہ اج ںیم وہں ریتے اپس ںیم اتبؤں یگ اشہ اھبیئ وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اسھت واےل رمکے یک رطف ڑبےنھ یگل وت یسک ےس زور مسق۔اک اسرہ ےصغ ےس واہں ےس یلکن

 اصتدم وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسرہ ےن ڈر ےک آںیھکن وھکیل وت اشذہل وک اسےنم اپای۔۔۔۔ 

 آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ ےن ریحت زدہ وہ رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی کت
س
ب ک

 ویکں اہدی وک ا

ےئ ےجہل ںیم اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ذل ےن ےتھبچ وہ  

 

اور اسرہ ےن طبض رکےت وہےئ انب ھچک ےہک واہں ےس ےنلکن اک وساچ رگم ۔۔۔۔۔۔۔ ایھب وہ آےگ یہ 

 ڑبیھ یھت ہک اس اک رمرمی اہھت اشذہل ےک ےجنکش ںیم اایگ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اشہ ذل ےن اکی اکٹھج دای ًاتجیتن وہ اےکس ےنیس ےس رکٹایئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اورپ یک اور اشہ ذل وک دےنھکی یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وھتڑی دری اخومیش ےک دعب اسرہ ےن رظنںی

 اشہ ےتھبچ وہےئ ےجہل ںیم وبال۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےھجم اونگر رکےن واےل تخس زرہ ےتگل ںیہ آدنئہ اونگر ایک ہن ھجم ےس ربا وکیئ ںیہن وہاگ 

 یھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔ ہکبج اسرہ بیبخ ےس ابت وہ اےس ےصغ ےس وھچڑات واہں ےس اتلکن الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔

 رکےن اک ارادہ وتلمی رکےت وہےئ واہں ےس یتلکن یلچ یئگ۔۔۔۔۔۔ 

 اےلگ دن بس انےتش یک لبیٹ رپ ےھٹیب انہتش رک رےہ 

 ےھت ہک آہنم اشہ اےنپ ےٹیب ےس اخمبط وہیئ۔۔۔۔ 

 افزئ اٹیب راشمء اور اس یک انن وک رھگ بک الان ےہ۔۔۔۔ 
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اشم کت الؤں اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب امم آج ڈاچسرج رکوا رک   

 اےنت ںیم اشذہل ادمح اشہ ےس اخمبط وہا۔۔۔۔ 

 

اباب ارمح اھبیئ اور اشذہر اھبیئ بک آںیئ ےگ ایھب اشذہل زمدی وباتل ہک اسرہ اورپ ےس اھبےتگ وہےئ  

 ایئ۔۔۔۔۔۔ 

 امم ہی ےل رہلم اھبیھب یک اکل آیئ ںیہ آپ ےس ابت رکان اچیتہ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  اسرہ وک دےنھکی اگل۔۔۔۔۔۔۔  اور اشذہل وغر ےس

 رویئ رویئ وتمرم آںیھکن اسری رات روےن یک یلغچ اھک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ 

 اشذہل ےن رظنںی ریھپی اور اینپ امم ےس اخمبط وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 امم دںیھکی ریمی آںیھکن ینتک رڈی وہ ریہ ےہ نلج یھب وہ ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ڑھکی وہیئ اس ےک وبےنل رپ اکی دم اس یک رطف اسرہ وج اشہ ذل وک لمکم رظن ادناز رک ےک

دےنھکی یگل رظنوں اک زور ےس اصتدم وہا اسرہ ےن ربھگا رک رظنںی ریھپیل ہکبج اشذہل اےس اےسی یہ 

 داتھکی راہ ےسیج ارد رگد وکیئ ہن وہ۔۔۔۔۔ 
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 بیبخ اتلچ وہا آای اور اخومیش ےس انہتش رکےن ھٹیب ایگ۔ 

وری اھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج افزئ ےن اےس گنت رکان رض  

 افزئ آےگ وہا اور اےس وہٹاک اگلےت وہےئ وشخ ےجہل ںیم وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 "مت وت وھبےل منص لبیٹ رپ وکیئ اور یھب وموجد ےہ"

 "مہ ےن وساچ ویکں ےن اجن نم وک اید دال دے اور یھب اہیں ےہ"" 

د رپ اشذہل اک ہہقہق ےب اسہتخ اھت ہکبج بیبخ رصف رکسم

 

عڈ

 

ش
ا یہ اےکس ےب ڈےگنھ 

 اکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور امتم ارفاد دونں یک لکش دےنھکی ےگل۔۔۔۔۔۔ اور اسرہ سب اس یک یسنہ یک وگجن ںیم یہ وھک 

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 رھپ وخد وک وپمکز ایک اور آہمئ مگیب ےس اخمبط وہیئ۔۔۔ 

 وھچڑی امم ںیم یتلچ وہں اونپرےکیاہھت ومابلئ جیھب دی ےیجاگ۔۔۔۔۔۔ 
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  یئگ ہکبج اشذہل اےس داتن داھکیےن اگل۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ ےتہک یہ اورپ یلچ

ےسج ہہک راہ وہ ھجم ےس ڑبا ڈٹیھ وکیئ ںیہن ہکبج افزئ اےس زرب دیتس مسق یک وھگری ےس نازات وہا 

 وبال۔۔۔ 

 

رشم رکےلاھبیئ سب رک دے وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج اشذہل ان ینس رکات اھکےن ںیم رصموف 

 وہ ایگ۔۔۔۔ 

بط وہا۔۔۔۔۔ اور افزئ آہمئ مگیب ےس اخم  

 

یچچ ےنس اھبیھب ےس ریمی ابت رکوا دںی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آہمئ مگیب ےن وفراً ومابلئ افزئ وک دے 

 دای۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 االسم مکیلع اھبیھب! 

 واالسم ےسیک وہ رشاریت ڑلےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔۔ نازش اک رکشای کیھٹ ےہ مہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  افزئ ےن ےتسنہ وہےئ زناتک ےس  

 ہکبج دورسی رطف رہلم اور اضف)ارمح اور اشذہر یک ویبی(

دونں ےن زربدتس مسق اک ہہقہق اگلای اور ابیق بس ارفاد یھب ےنسنہ ےگل وساےئ بیبخ 

 ےک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اوےئ وہےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انجب اشدی ایک رک یک انجب ںیم زناںیتک آ یئگ ایک ابت 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  یھب ڈٹیھ ےنب ےنسنہ اگل۔۔۔۔۔۔۔ اور افزئ

وےسی ںیم مت ےس اور اشہ ےس انراض وہں مت دونں ےن اےلیک اشدی رک یل ںیمہ اتپ یھب ںیہن ےنلچ دای 

 ےنتک ارامن ےھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اضف ےن ہنم وسبرے وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

یکیھپ یسنہ اور دنچ لپ ںیم اہاہاہاہاہاہاہاہاہ۔۔۔ افزئ وت ان ےک ادناز رپ ےنسنہ اگل ہکبج بیبخ ےک رہچےرپ 

 یہ دعموم وہ یئگ وج یسک ےن وت ےن ادمح اشہ ےن وسحمس یک یھت۔۔۔۔۔۔ 
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 اشہ واہں ےس ااھٹ اور آسف ےک ےیل لکن ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہکبج بس رھگ واولں ےن اس اک اانھٹ اخاص نٹ ایک۔۔۔۔۔۔۔ 

رھپ ابوتں اک رخ اینپ رطف   آہمئ اشہ یک آوھکنں ںیم آوسنں آےئگ یئگ ہکبج افزئ ےن اکی ابر

 ایک۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیلچ وکیئ ںیہن اھبیھب آاکپ آرخی دویر اچب وہا ےہ اس یک ڈوھڈن ںیل اور رک ںیل ارامن وپرے ہکبج 

وہا اھکےن ںیم رصموف راہ ےسیج اس ےس اشذہل افزئ یک ابت ےتنس اےس ال دعتاد اگویلں ےس نازات 

 رضوری اور اکم ںیہن۔۔۔۔۔۔ 

 

واؤ ریمی ینہ ےس رہلم ےن افزئ یک رطف دھکی رک اہک یج ۔۔۔۔۔۔۔۔ ااسی رکو ابت رک  

 االسم مکیلع اھبیھب!!!!!!!

 

 واالسم!! ۔۔۔۔۔ 
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انجب آپ یھب اتب دںی وکیئ دنسپ وت ںیہن ںیہن ےہ وت ںیم ڈوھڈن ولں یگ وہیئ وت اتب دو مہ ےن اےنپ 

 ارامن وپرے رکےن ںیہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشذہل ےن اجختل اٹمےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔  یئن اھبیھب ایسی وکیئ ابت ںیہن ےہ  

 

 یہ یہ یہ افزیئ ےن اس یک رطف دھکی رک رہلم ےس اہک۔۔۔۔۔ 

اھبیھب آپ ڈوھڈن ںیل اینپ زکن رحا ےس رکوا دںی ہکبج اس یک ابت نس افزئ دلجی ےس 

 وبال۔۔۔۔۔۔ 

ارفغتسُہلل اھبیھب داھکی آپ ےن اشدی رپ وپری کیم اپ یک داکن ےہ ںیم وت یھبک ہن 

 رکواں۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشذہل ےن ربا اس ہنم انب رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رہلم اور ابیق بس اس ےک ادناز رپ ےنسنہ ےگل۔۔۔ 
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 وت اٹیب رھپ مت وخد اتبؤ ہک وکن دنسپ ےہ۔۔۔۔۔ 

 

وکیئ ںیہن اھبیھب۔۔۔۔۔ اشذہل ےن اجن ڑھچاےن واےل ادناز ںیم اہک رگم افزئ اصبح اےس اکی 

 ابر رھپ اسنھپےت وہےئ وبےل۔۔۔۔۔۔ 

اھبیھب آےکپ امومں یک یٹیب رکن دھکی ینتک ایپری ےہ ۔۔۔۔ بس ےن اافتق ایک ہکبج اشذہل اینپ 

 ڈویتب این وک اچبےن ےک ےیل دلجی ےس وبال۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن اھبیھب ےھجم اسرہ دنسپ ںیم ایس ےس اشدی رکان اچاتہ وہں ہکبج بس اےس کی کٹ دےنھکی 

 ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بس ےن اکی اسھت اہک اور اشذہل رجمومں یک رطح رس اکھجےئ اھٹیب ایکااااااااااااااااااااااا 

راہ۔۔۔۔۔۔۔ وھتڑی دری اخومیش ےک دعب بس اکی اسھت ےنسنہ ےگل اور افزئ ےن دلجی ےس اھٹ 

 رک اےس ےلگ اگل اور اگان اگےن اگل۔۔۔۔۔۔۔ 
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 دوےھل اک رہسا وساہان اتگل ےہ 

 دنہل اک وت دل دویاہن اتگل ےہ۔۔۔ 

 

 ں امرا اس ےک اس اگےن

 

  رپ اشہ ذل ےن رھک رک اپؤں رپ اپئ

 افزئ وج زمدی اگےن اک ارادہ راتھک اھت البلب ااھٹ

 اور ہنم انب رک رکیس رپ ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشذہل زمحہ اشہ ےک اپس ایگ اور ان اک اہھت ڑکپ رک دیہمت ابدنیھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

I am sorry اچوچ 

 ںیم اسرہ وک دنسپ رکات وہں اور اشدی یھب رکان ںیم ےن اس رطح بس ےک اسےنم اہک رگم ںیم چس

 اچاتہ وہں

 زمحہ اشہ ڑھکے وہےئ ۔۔۔۔۔۔ 
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وھتڑی دری اےس دےتھکی رےہ رھپ اکی ےکٹھج ےس چنیھک رک اےس ےلگ 

 اگلای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور تبحم ےس وچر ےجہل۔ںیم وبےل۔۔۔۔۔ 

 

اچےتہ وہ ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ریمے ےیل اس ےس ایھچ ابت ایک وہیگ ہک مت ریمی یٹیب وک 

 ۔۔۔۔۔۔ رھپ ابری ابری آہنم اشہ آہمئ اشہ ادمح اشہ ےن ابمرابکد دی ۔۔۔۔۔۔ 

 

اچوچ ںیم اچاتہ وہں اےلگ ےعمج اکنح وہ اسدیگ ےس اور رنشپسی بج بج ابلہب اوراشہ اک رہتش کیھٹ 

 ںیہن وہ اجات 

 رھپ مہ ونیتں اک رگڈنی رنشپسی رھک ےل ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ہہک رےہ وہ رگم مت دونں دھکی ول اشہ ںیہن امان وت۔۔۔۔۔۔ کیھٹ
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 اباب ںیم انم ولں اگ سب اکنح ےک دعب اشدی اکی ہتفہ ای ےنیہم دعب ابلہب اےس اعمف رک دے۔۔۔۔۔۔ 

 اشذہل ادمح اشہ یک رطف دھکی رک وبال۔۔۔۔۔۔ 

 کیھٹ ےہ رھپ اےلگ ےعمج امنز ےک دعب آاکپ اور اسرہ اک اکنح ےہ۔۔۔۔۔ 

ں افزئ ےٹیب آپ ےن اسرہ وک اتبان ےہ ہی اکم آپ ےک ذےم ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اہ  

یج اور رھگ ےک امتم رمد آسف ےک ےیل لکن ےئگ اور ائ۔ہ اور آہنم اشہ ابلہب ےک رمکے یک رطف 

 لچ 

 دی۔۔۔۔۔۔ 

 

 دونں اورپ یچنہپ اور ارطاف ںیم رظنںی دوڑاےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رطف دیتھکی رظن ایئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ابلہب اںیہن وڈنیو یک ابرہ الن یک  

 وہ دونں آہتسہ آہتسہ دقم ااھٹیت اس کت یچنہپ اور ایپر ےس اخمبط وہیئ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ابلہب ےٹیب ۔۔۔۔۔۔ ابلہب وج ابرہ دھکی ریہ یھت اکی دم ڈر رک ومڑی ۔۔۔۔۔ دو قیفش اخوتن وک دھکی 

 رک وہ ھجمس یئگ یھت ہک وہ وکن ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

!!!!!!!!!! االسم مکیلع اممین!!!  

 واالسم!!!!!!!!!!!! 

 

 دونں ےن مہ آواز ںیم وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ریمی اجن یک آہمئ مگیب اس ےک رگد ابزو امحلئ رکیت الڈ ےس وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

عن ت
طن 
 یسیک 

 

 کیھٹ وہں ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
م
م
م
م
م
م
م
مم
ہ
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 ےن اہمترے اسھت ہی ایک اٹیب ےھجم آپ ےس اعمیف امینگن ےہ زیلپ اعمف رک دو ریمے ےٹیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آہمئ اشہ رشدنمہ وہےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےریما بیصن یہ ااسی ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 
ہ
 
ی
 
ہ
 اممین آپ ویکں اعمیف امگن ر

 ربی ابت ےٹیب اےسی ںیہن وبےتل بیصن وک ۔۔۔۔۔ 

 

 آہنم مگیب اےس ایپر ےس اھجمسےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔ 

 

ینپ امم وھجمس وکیئ یھب ابت وہ ںیمہ آرک انہک الب کھجھج۔۔۔۔۔۔۔ اھچ وھچڑو ان ابوتں وک ںیمہ ا  

 ایھب وہ آےگ وبیتل اسرہ زیت راتفری ےس ادنر دلخ وہیئ اور انب دےھکی وبیل۔۔۔۔۔۔۔ 
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ابلہب نس ریمی ابت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور آہمئ اشہ اور آہنم اشہ اس ےک ادناز۔رپ وغر رکےن 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔ 

وک دےتھکی وہےئ وبیل۔۔۔۔۔ اسرہ ےتلچ وہےئ آیئ اوراےنپامم   

 

 آپ دونں اہیں۔۔۔۔۔۔ 

 یج ۔۔۔۔ اسرہ ےٹیب ایک آپ دونں اکی دورسے وک اجیتن وہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آہنم مگیب۔ےن اےتھجل وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یج امم مہ۔دونں ٹسیب رفڈنی ےہ اسرہ ےن رھپ اےنپ اور اےکس رےتش ےک ابرے ںیم رشوع ےس 

 آرخ کت یک روادا انس دی

 

رھپ اٹیب یھبک آپ رھگ ویکں ںیہن آیئ آہمئ اشہ ےن ابلہب یک رطف دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اھچ  
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اممین یھبک رضورت یہ ںیہن ڑپی آےن یک رگم اشدی تمسق ںیم ںیمہ ویں المان اگل اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وخد اکی آوسن اس یک آوھکنں ےس رگا ےسج وہ ےچین ہنم رکےک ربوتق اپھچ یئگ اےس ارٹساگن اننب اھت 

 ےک ایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ںیہن روان اھت ےسج ےک اسےنم۔۔۔۔۔۔ 

وعرت ارگ رنم دل ےہ وت تخس دل ےننب رپ آےئ وت وکیئ ںیہن الگپ اتکس وساےئ اس ذات رکمی 

 ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رمکے ںیم اخومیش ےک دعب آہمئ اشہ یک آواز ےن اراکتز وتڑا۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب اٹیب ایک آپ اشہ وک اعمف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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ی 

 

سکی

 

سی

اممین آپ امں ںیہ اشدی آپ ہک یتکس ںیہ رگم ںیم اس صخش ےک ابرے ںیم اکی ظفل ںیہن 

 اس ےک انم ےس یھب رفنت ےہ ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور آہمئ اشہ اےنپ ےٹیب ےک ےیل اس دقر اھبری اافلظ نس رک ڑتپ یئگ رگم آوسن طبض رکیت واہں ےس 

  اسرہ اےس پچ رکواےن یگل۔۔۔۔۔۔۔ ایتھٹ یلچ یئگ ہکبج

 ایر وت ےن ایک اہک اھت رات ںیم ہک ےھجت وخد ےک ےیل ارٹسوگن اننب ےہ رھپ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م اھچ وہ یئگ پچ ےھجم اکی ابت اتب 

م
مم
ہ

 وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی اتب ریتے ہنم رپ لک ےس وہایئ ویکں آڑی وہیئ ےہ ۔۔۔ 

 

رہ ےن وبےتلھک وہےئ دلجی ےس اہک۔۔۔۔۔۔ اھچااااااااااااا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک ںیہن اس   
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 لچ اتب اشابش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اسرہ ےن ا ات ے اسری اہکین ابلہب وک۔ اتب دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دھکی ایر ایھچ ابت ےہ وہ ھجت ےس تبحم رکےت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ے ۔۔
ن

 

گی
 
 
خ

 

می  ہ
پ ی

ل 

 

 ی
سی
م ہ

۔۔۔ اینت تبحم ہک رصف ریتے رہتش وہےن ےس   

 اب ان اک ری انشکی اتنب ےہ ایر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

د اہرٹ ںیہ 

  

 

 

 اہجں کت ںیم ےن ازبرو ایک ےہ وہ تہب اکئ

ل یھب ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔ سب اےسی یہ ہہک رےہ ںیہ رفنت اک۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 وہ بیبخ یک رطح 

 

 ایر ےھجم ڈر اتگل ےہ ان ےساسرہ ےن رپاشین وہےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑ دے۔۔۔۔۔۔۔ اور اسرہ ممہ ںیم رس الہ رک رہ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈر ہن اہلل رپ وھچ  
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 لچ آ اج ھٹیب رک وموی دےتھکی ےہ ںیم اانپ پل اٹپ ےلرک آیئ ۔۔۔۔۔۔۔ 

اسرہ اھبگ رک رمکے ںیم یئگ اور دو ٹنم کت ےل رک ابلہب ےک ک۔رے ںیم آ 

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اٹن اکی دورسےوک اھجمس اس بس ںیم اشم رھپ دونں ےن لم رک وموی دیھکی ۔۔۔۔۔۔ اانپ دھک اب

 ے۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ن

 

گی
 ےک اچر جب 

 

ایر ےھجم تہب دنین آ ریہ ےہ وس اجؤں ابلہب ےن وصعمم لکش انب رک اہک اور اسرہ اہں ںیم رس الہیت اےنپ 

 رمکے ںیم آ یئگ اور ابلہب آںیھکن ومدن رک ٹیل یئگ۔۔۔۔۔۔۔ 

ں ںیم اای۔۔۔۔۔۔۔۔ آںیھکن دنب رکےت یہ اشہ اک نیسح رہچا اس یک آوھکن  

 

ابلہب ےن ربھگا رک آںیھکن وھکیل اور وخد وک رس زشن رکےت رکےت آرخ اکر دنین یک وادی ںیم وھک 

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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افزئ وہلٹپس ےس راشمء اور انن وک رھگ ےل آای آہمئ اشہ اور آہنم اشہ وک اینپ ہی۔ وہ یھب۔ ے دح 

ےئ ےھٹیب ریہ۔۔۔ دنسپ آیئ یھت اور راشمء ویفنکز یس آںیھکن اکھج  

وھتڑی دری دعب اسرہ اورپ ےس آیئ اور راشمء وک اےنپ رھگ ںیم دھکی دلجی ےس ایکس رطف یکپل اور 

 ریحان وہےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

what a pleasant surprise 

ےتہک یہ اےس ےلگ اگل ایل ہکبج راشمء تیمس بس اس یک اکروایئ وک ےنھجمس ےگل راشمء ےن وغر ےس 

  وت ریحان وہےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔ داھکی

 

اسرہ وت ۔۔۔۔۔۔۔ اور افزئ وت اس ےک اسرہ ےس اس رطح ابت رکےن رپ ریحان یہ وہ 

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م ہی ریما رھگ ےہ ۔۔۔۔۔۔ اسرہ ےن اس یک ریحاین وک نٹ رکےت وہےئ وجاب 

م
مم
ہ

 دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےنھکی یگل رظنوں اک اصتدم وہا اےکس اس رطح دےنھکی رپ اھچاااا اور راشمء اھچ ہہک رک افزئ یک رطف د

 راشمء یک اہرٹ ٹیب اینپ راتفر ےس ٹہ رک ےنلچ یگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

افزئ رظنوں اک زاوہی دبےتل وہےئ اس یک ابت اک بلطم ےتھجمس وہےئ آےگ آای اوراسرہ وک اخمبط 

 ایک۔۔۔۔۔۔ 

 

 ڑگای ہی آپ یک اھبیھب ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  نس رک اہجں راشمء وک رشم آیئ وںیہ اسرہ وک ریحایگن۔۔۔۔۔۔ اھبیھب ظفل

 

 اھب یھب یچس اھیئ۔۔۔۔۔۔۔ واؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 و
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 اور بس ایکس وخیش دھکی الھکلھکےن ےگل۔۔۔۔۔۔۔ 

رھپ وھتڑی دری دعب وہ پچ وہیئ اور افزئ یک رطف انرایگض داھکےت وہےئ 

 وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ریغب اس ڑچلی ےس اشدی رکیل ابیق بس اسرہ یک ابت رپ اھبیئ آپ ےن اھچ ںیہن ایک ریمے 

 رکسماےئ وںیہ افزئ اک اس یک تب رپ ہہقہق ڑپا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 راشمء وج اس ےک ڑچلی ےنہک رپ رکسمایئ وںیہ افزئ ےک ےنسنہ رپ وھگرےن یگل۔۔۔۔۔۔ 

 اسرہ انن یک رطف آیئ اور داع السم ےک۔ دعب ادنر یک رطف لچ ڑپی۔۔۔۔۔ 

 

اور اہنم اشہ وخش ویپگں ںیم رصموف وہ یئگ ہکبج اسرہ راشمء وک افزئ ےک رمکے ںیم  انن آہمئ اشہ

 ےل ایئ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ں رک ںیم ھچک اھکےن ےک ےیل ےل رک آیت وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
م
ن ہ

 وت 
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اسرہ وک نچیک ںیم اجےت وہےئ دھکی افزئ ومعق اپےت یہ اورپ اچنہپ اور اےنپ رمکے اک دروازہ وھکل 

۔۔۔۔۔۔۔۔ ادنر دالخ وہا۔۔۔  

راشمء افزئ وک آےت وہےئ دھکی اےنپ ہنم ریھپ رک ھٹیب یئگ ہکبج افزئ وک اس یک اس رحتک رپ ایپر آای 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افزئ اتلچ وہا آای اور اکی ےکٹھج ےس اےس چنیھک اےنپ اقملب ایک۔۔۔۔۔۔ 

 

راشمء وج اس ااتفد ےک ےیل ایتر ںیہن یھت یٹک وہیئ ڈور یک رطح اس ےک ےنیس ےس آ 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افزئ ےن اس یک رمک ںیم اہھت ڈاےل اےس اور زمدی ایک اور ایپر امسےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایک وہا آپ ھجم ےس انراض ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ہکبج راشمء اخومش تب ےنب دیتھکی ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ور وہےن راشمء۔۔۔۔۔۔۔ افزئ۔۔۔۔۔ اشہ وجاب دو ۔۔۔۔۔۔ رگم رھپ یھ اخومش اس ےس د

 یک وکشش رکات راہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افزئ اےس دھکی وشخ ےجہل ںیم انگنگےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےنیس ےس ریتے رس وک اگل ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اتنس ۔ںی روہں انم اانپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایھب وہ زمدی اگات ہک اسرہ دڑھام ےس دروازہ وھکل رک ادنر آیئ افزئ اور ےس اپس دھکی آوھکنں رپ 

ھت رےتھک وہےئ وبےنل یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہ  

 

 وسری اھبیئ ںیم ےن ھچک ںیہن داھکی۔۔۔۔۔ 
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you both carry on  

 بج ہک راشمء اکی ےکٹھج ےس دور وہیئ اور افزئ دب زمہ وہےئ ڑچےت وہےئوبال۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھلا رک مت دونں ریمی این اپر ےنگل یہ ںیہن دو ےگ اہلل وپےھچ ےتہک یہ واہں ےس لکن ایگ ہکبج اسر

ھل

ک

ہ 

 ےتسنہ وہےئ راشمء ےس ابںیت رکےن یگل۔۔۔۔۔۔ 

 رات ںیم بس اھکےن یک لبیٹ رپ اھکےن ےک اسھت وخش ویپگں ںیم رصموف ےھت۔۔۔۔ 

 بیبخ آسف ےس آای اور رفشی وہ رک بس ےک اسھت وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ٹیلپ ںیم السد راہتیئ اور ربایین ڈایل اور اھکےن ےگل۔۔۔۔ 

اچکن دنھپہ اگل بس رپاشیین ےس بیبخ یک رطف وھگےم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھکےت اھکےت اےس ا  

 اسرہ ےن دلجی ےس اپین ڈاال اور اشہ وک الپای اور اس یک رمک الہسےن یگل۔۔۔۔۔۔۔ 

وھتڑی دری دعب وہ نرلم وہا اور سب اخومیش ےس السد ںیم ےس اگرج اکنل رک اھکےن 

 اگل۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔ افزئ ےن اخومش دھکی اشہ وک اخمبط ایک۔۔۔۔   
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 زہشادے لگ نس ریمی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور آہمئ مگیب تیمس بس ےک رہچے رپ رکسماٹہ رگنی یئگ بس اجن ےکچ ےھت ہک افزئ اس یک 

 پچ وک رضور ڑتواےئ اگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ےن انس اور افزئ یک رطف وساہیل رظنوں ےس دےنھکی اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیہن ےلم ادناز ںیم وشخ نپ اور اور ےجہل ںیم دیجنسیگ اطری ےیک وت ےن اینپ اھبیھب مگیب ےس

 وبال۔۔۔۔۔ 

 

 رگم بیبخ اشہ ےن اکی طلغ رظن ڈاینل یھب انمبس ںیہن اھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اینپ ابت اک اونگر وہان افزئ ےک ادنر ےک اطیشن وک اگج راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ افزئ وپری رطف ےس راشمء  

امر انب وتق اضعئ ےیک اےس ڑھکا ایک۔۔۔۔۔۔۔  یک رطف وھگام اور راشمء وک آھکن  
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راشمء وت آںیھکن اھپڑے اس یک اکروایئ المہظح رفام ریہ یھت ابیق بس یھب ریحاین ےس دھکی رےہ 

 ےھت۔۔۔۔۔۔ 

 

رھپ اشہ یک رطف وھگام اور اکی آیئ ربو وک ڑچاھےئ وعروتں یک رطح رمک رپ اہھت رےھک انمبس 

 وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔ ریتی تمہ ےسیک وہیئ ریمی ابت وک اونگر رکےن یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ین اتسگخ افزئ ۔۔۔۔ 

ابیق بس وت اس ےک ادناز رپ ولٹ وپٹ وہےئ وںیہ اسرہ اشذہل اور راشمء وک امن یسنہ اک دورہ ڑپا 

 وہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دہادب۔۔۔۔۔۔۔۔ اخومش اور افزئ سب اخومیش ےس آںیھکن وھکےل رہچے رپ لمکم دیجنسیگ 

راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اطری ےیک ۔۔۔۔ دھکی   

 آہمئ مگیب یک یسنہ وک ربکی اگل رگم اشہ ذل اور راشمء ےنسنہ ںیم ایھب یھب رصموف ےھت۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e2
6

1
 

Page | 261 

 

 اخومش اتسگخ ڑلےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ ےن اشذہل وک رےتک وہےئ ہن دھکی اکی ادا ےس وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اشہ ےک ربارب آ رک ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اشذہل ےن آںیھکن ڑبی رک ےک افزئ وک داھکی رھپ ااھٹ 

 رشارت ےس وبال۔۔۔۔۔ 

 

 اعیل۔۔۔۔۔۔ اتسگیخ یک اعمیف اچاتہ ےہ ہی ہن زیچ رگم اکی ابت ذنہ نیشن رک ںیل ہک اھبیھب 
ِ
انجب

یج اخومش ںیہ ہی ہن وہ اسری اتسگویخں یک اعمیف رمکے ںیم امینگن 

 ڑپںی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ر ےس دےنھکی ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔ بس اشہ ےک رہچے وک وغ  

 اکی۔دو۔ نیت۔ وپرے نیت ڈنکیس دعب اشہ وک ےسیج یسنہ اک دورہ ڑپا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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بس اےس دےنھکی اگل ۔۔۔۔۔ اجےتن ےھت آںیھکن یسنہ اک اسھت ںیہن دے ریہ 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ 

 رگم وہ اخومیش ےس دےتھکی رےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن رویک وت ادمح اشہ اور آہمئ مگیب آےگ ڑبےھ اوربیبخ اک رخ اینپ رطف  وھتڑی دری دعب یھب یسنہ 

 ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ ریمے ےٹیب۔۔۔۔۔۔۔ رگم۔۔۔۔۔ اشہ انب ےنس اتسنہ راہ ابیق بس وک وت ےسیج اسپن وسھگن ایگ اور 

 راشمء وک گل راہ اھت ہک بیبخ اشہ اپلگ وہ اکچ ےہ۔۔۔ 

 

  زربدیتس ےلگ اگلای۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل آےگ ڑباھ اور اشہ وک

ل اخومیش اایتخر ےیک ڑھکا وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اشہ اہسرا اپےتیہ اشذہل یک ابوہنں ںیم 
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 اشہ ھچک وت وبل ےل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشذہل ےن اےنپ اجن ےس ایپرے اھبیئ وک ڑتپ رک دےتھکی وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اکٹ ولں اگ ںیم ہی وتق یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھچک ںیہن وہا اھبیئ ںیم کیھٹ وہں  

 

 اور بس اس یک ہی ابت نس رک ےب نیچ وہ ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اسرہ آوھکنں ںیم آوسنں ےیل۔۔ آےگ ڑبیھ اور بیبخ ےک ےلگ گل رک ویکچہں ےس روےن یگل 

 ہکبج راشمء ابت وک ےنھجمس یک وکشش رکےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھبیئ آپ ےن ویکں ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ں ریمی دوتس یک زدنیگ ابتہ رک دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویک  

 

 وہ رویت ریہ ڑتیتپ ریہ آوکپ اس یک آوہں اک ایخل یھب ںیہن آای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ںیم آپ ےس انراض وہان اچیتہ وہں رگم ںیہن وہ اپ ریہ اور بیبخ ی اشہ وک اس ےک انگہ ےن اکی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابر رھپ رہٹکے ںیم ال رک ڑھکا رک دای اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

آپ وک ہی وسانچ اچےیہ اھت ہک وہ آپ یک الڈیل وھپھپ یک یٹیب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ ایھب اسرہ اور وبیتل اشہ 

 ےن اکی ےکٹھج ےس اےس اگل ایک اور ےب ینیقی ےس داتھکی راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک بلطم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

وہ اس تقیقح وک دبانل اچاتہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔  اشہ وک ابت وت ھجمس آ ریہ یھت رگم اشدی  

اشدی اےس اینپ وقِت امستع رپ نیقی ںیہن وہ راہ اھت رگم رھپ یھب وخد وک وپمکز رکےت وہےئ 

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ایک بلطم۔۔۔۔۔۔۔۔ اتبؤ ہن اسرہ ۔۔۔۔۔۔ اشہ ےن اےس وھجنھجڑےت وہےئ 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیکپ اور ریمی وھپھپ یک یٹیب ۔۔۔۔۔۔ اھبیئ وہ ریمی رفڈنی یھب ےہ ۔۔۔   

 

 امہری افہمط وھپھپ یک یٹیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اشہ وک اگل ےسیج الوجن یک وپری تھچ ےبلم تیمس اےکس وبظمط ووجد رپ آ رگی 

 وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ وںیہ رس ڑکپ رک وصےف رپ اتھٹیب الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ےس ایکس آھکن ےس السھپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکی آوسن ےکپچ

 امم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 آہمئ مگیب آوھکنں ںیم آوسنں ےیل اےنپ ےٹیب یک رطف ڑبیھ۔۔۔۔ 
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ز ےہک وہ ریمی آرخی اسسن کت 
ہمک

 

ن

امم داع رکںی ہک آاکپ ےٹیب وک وہ دلج اعمف رک دے اینت دری 

 اعمف رکے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر اشذہل ڑتپ رک آےگ ڑبےھ اور اےس ےلگ اگلےن ےگل ےھت ہک اشہ واہں ےس ااھٹ اور وبظمط افزئ او 

 ےجہل ںیم اخمبط وہا۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ 

 

اھبیئ ںیم وبضمط اننب اچاتہ وہں اہلل ےک وسا یسک ےک اہسرے اک اتحمج ںیہن اننب آپ سب داع رکںی وہ 

 اعمف رک دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ابلہب ےک رمکے یک ےتہک یہ واہں ےس اتلکن الچ ایگ

 رطف رخ ایک۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رمکے ںیم دقم راھک وت ادنریھے ےن اابقتسل ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔ اچدن یک روینش ںیم اتکمچ وہا 

 رہچا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اےس زمدی دشکل انب راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہا ااکس اہھت ڑکپا اور اہھت یک تشپ وک آوھکنں ےس اشہ اتلچ وہا آای اور ڈیب رپ اس ےک ربارب اتھٹیب

 اگلای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایر رک دو اعمف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھجم ےس تہب ڑبا انگہ وہ ایگ 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکی آوسن اس یک اہھت رپ رگا اور ذجب وہ 

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آای ےسیج اےس اس صخش اک سمل ربداتش ںیہن وہ یسک اک سمل وسحمس ایک اس ےک ااصعب ںیم انتؤ 

 راہ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ےن اہھت اٹہای اور ابلہب یک آوھکنں رپ اگلای۔ 

 رھپ امےھت ےس ےلرک اس ےک وبلں کت یک اکی ریکل یچنیھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ساا رک آںیھکن وا
م
کس

 یسک یک رظنوں یک دحت وک ربداتش ہن رکےت وہےئ ابلہب ےن 

 ںیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت اسےنم وہ دنمش اجن رظن اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ آےگ وہا اور اےنپ دونں اہوھتں اک ایپہل انب رکاس ےک رہچےرپ اکھج اور وپرے ااقحتسق ےس 

دی وھتڑی دری اینپ رہم اثتب یک ابلہب ےن اکی ذجب ےک اعمل ںیم اس اک اہھت رپ اینپ رگتف زیت رک 

  وہ اٹہ اور دےنھکی اگل ۔۔۔۔۔۔۔ دعب

 

ابلہب ےن اینپ اسںیسن ومہار یک ایھب زمدی وہ اتسگیخ رکات ہک ابلہب ےن اےس ےھچیپ یک رطف 

 دالیکھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دور راہ رکو ھجم ےس فیلکت وہیت ےہ بج مت ریمے رقبی آےت وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رکاتیہ وہیت ےہ بج مت رقبی وہےت وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ھجم ںیم رچ رک اہمترے ملظ یک وگایہ دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہمتری اسںیسن

 

دل اچاتہ ےہ اس داین وک ابتہ رک دوں ای اس ووجد وک آگ اگل دوں وج مت۔ ےھجم وھچےت 

 وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ابلہب رفنت یک ااہتن رپ ےتچنہپ وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رکراہ  اور ہی رصف اشہ اجاتن اھت ہک وہ ینتک فیلکت ےس ربداتش

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اینت رفنت ہن رکو ایر ہک ںیم ومت ےک اھگٹ ارت اجؤں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب ےن ڑتپ رک 

 داھکی۔۔۔۔۔ 

ی ےک ااہتن رپ ےتچنہپ وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔ 

ہمس

 رگم ےب 
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 ھجم رپ ایک اھت رمح وج ںیم رکوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم یھب ڑتیپ یھت کیھب امیگن یھت۔۔۔۔۔۔۔۔   

 رگم مت اظمل ابداشہ ےنب رےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ھجم رپ ملظ و ربج رکےت رےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور اشہ رس اکھجےئ رجمومں یک رطح اہھت ابدنےھ ڑھکا راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم نیقی ےہ ہک ںیم ںیہمت انم ولں اگ۔۔۔۔۔۔۔۔ بت کت۔انموں اگ بج کت امن ںیہن

 اجیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ابلہب وج آوسن ےیل اےس دےنھکی ںیم نگم یھت اس یک ابت رپ زور ےس ہہقہق 

 اگلای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ینتک وخش یمہف اپیل وہئ ےہ۔۔۔۔۔۔۔اہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ل اانت آاسن دہف ںیہن ےہ ہک امن رٹسم بیبخ ادمح اشہ ابلہب اعد

 اجےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اشہ اس یک ابت ےتنس وہےئ رکسماای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ںیہمت انمان آاسن ںیہن ےہ وت ان نکمم یھب ںیہن اور ےھجم یھب نیقی ےہ ںیہمت ںیم وخد ےس وبجمر رک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دوں اگ ہک ںیہمت ھجم ےس تبحم وہ اجےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 وہ ایکس ابت رہ اکی ابر اور یسنہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مت ےسیج ااسنن ےس ںیم رصف رفنت رکان اچیتہ وہں رصف رفنت اور سج دن اگل ہک ریمے 

ذجابت اہمترے ےیل دبل رےہ ںیہ اس دن ںیم وخد وک ای ںیہمت متخ رک دوں 

 یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ور اانیمطن ےس اتلچ وہا آای اور اکی ےکٹھج ےس اےس اینپ اور اچنیھک رھپ اکی اشہ ےن اس یک ابت ینس ا

 وبضمط ےجہل ںیم وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مت ےن ارگ وخد وک متخ رکےن ےک ابرے ںیم وساچ یھب دوابرہ وت اید رانھک اس دن بیبخ اشہ اک اس داین 

 ںیم آرخی دن وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم ہی ہن اتپ اتلچ ہک مت ریمی اجن ےس ایپری وھپھپ یک یٹیب وہ وت ریمے ادنر اور دخا یک مسق ارگ

 دشت اایتخر ہن وہیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایک مت ےھجم اعمف ںیہن رک یتکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اعمیف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابلہب ےن زنطہی ادناز ںیم وپھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  بیبخ اشہ رہ دنبے وک اس یک یطلغ اک افکرہ ادا رکان ڑپات ےہرٹسم

 

 اور اہمتری یطلغ اوہ وسری وس وکڈل آان اک افکرہ ہی ےہ ہک ںیہمت ںیم یھبک ہن ولمں

 

اور مت اسری زدنیگ اس ےس دور روہ سج ےس مت تبحم اک دوعٰی رکو ےھجمس اب زیلپ ےلچ اجؤ اس ےس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےلہپ ںیم وخد یلچ اجؤں۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

اشہ ہن اکی اذتی اور درد رھبی اگنہ اس رپ ڈایل اور واہں ےس اتلکن الچ 

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e2
7

4
 

Page | 274 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راشمء اسرہ ےک رمکے ںیم یئگ اور اینپ ویفنکژن دور رکےن یگل  

راشمء ےن دروازہ انک ایک اور ادنر دالخ وہیئ۔۔۔۔۔۔ اسرہ اینپ وسوچں ںیم مگ راشمء یک رطف 

 وھگیم اور ایپر ےس اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ارے اھبیھب آپ آےیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 راشمء ےن اکی ڑپھت ردیس ایک اور وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈیمم نہب اک رہتش رےیھک مہ ےس ۔  

اسرہ اس یک ابت رپ ےنسنہ یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھچ اباب کیھٹ ےہ وت اتب اہیں ےسیک ےھجم ولبا یتیل 

 نری ےک اہھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہں ایر ایسی وکیئ ابت ںیہن وت ہی اتب ںیہک ابلہب یہ وت 

 ںیہن بیبخ اھبیئ یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم رس الہای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اسرہ ےن ابت ےتنس یہ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں  
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اوہ امےئ وگڈ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب اینت اذتی ںیم یھت وت ےن حبص ےس ںیہن اتبای ہک وہ اہیں 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایر امسن ںیم ںیہن راہ وس ریہ وہ یگ وہ رک دھکی رک آیت وہں رھپ ےتلچ ںیہ ےنلم ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

راشمء وںیہ ےھٹیباسرہ اک ااظتنر رکےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اسرہ اےنپ روم ےس یلکن ہکبج  

 

اسرہ واہں ےس یلکن اور زیت زیت دقم ااھٹیت۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑبیھ ہک ڑیسویھں رپ اشہ ذل اور 

 اسرہ اک زربدتس مسق اک اصتدم وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسرہ وک اگل ہک اس اک رس ےسیج یسک دویار ےس رکٹاای 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔۔۔۔   
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 اہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اےنپ رس وک الہسےت وہےئ رکاہ رک وبیل 

 

سب رکدو ڈراےم رکےن اینت یھب انزک ںیہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل ےن ےتھبچ ےجہل ںیم 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسرہ وک وت اس یک اس ابت رپ اینپ وتنیہ اک ااسحس وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہک ںیم ومم یک ڑگای ںیہن رگم اید رےیھک اگ ہک رھتپ رپ ارگ ابر ابر اکری رضب اگلؤ وت وہ یھب انکچ ںیلچ امان 

 وچر وہ اجات ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسرہ اشذہل وک وجاب دیتی واہں ےس ےنلکن یگل ہک اشذہل ےن اس اک اہھت وبضمیط ےس ڑکپا اور اکی 

 اکٹھج دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ے دیتی وہ ہن وت لھک رک بلطم اھجمس دای رکو یھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویں ارگ وجاب د  

اور اہں ارگ لک ںیم ےن اہمتری آوھکنں اک ہی رشح داھکی ااستنرہ اشہ وت ھجم ےس ربا وکیئ ںیہن  

 وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اور آرخی ابت اےلگ ےعمج ایتر رانہ ریمی درتسس ںیم آےن ےکےیل ڈریئ زکن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور وہ ہی بس ےتہک وہےئ واہں ےس اتلکن الچ ایگ ہکبج اسرہ وںیہ اس یک ابوتں ںیم رغق وہ یئگ

اسرہ واہں ےس اھبیگ اور دیسیھ ابلہب ےک اپس اہےتپن وہےئ ابلہب ےک رمکے ںیم یچنہپ اور دروازہ 

ےک اسھت کیٹ اگل رک ڑھکے وہےت وہےئ اینپ اسںیسن ومہار رکےن 

............ یگل. ..................  

 

ابلہب وج اےنپ ایخل ںیم یھٹیب یھت اسرہ وک اس رطح دھکی اس کت یچنہپ اور رپاشیین ےس وپےنھچ  

 یگل۔۔۔۔۔۔۔ 
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اسرہ دنچا ایک وہا ےہ...... وت کیھٹ ےہ ہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب ےن ااکس رہچا اہوھتں 

 ےک ایپےل ںیم ایل اور رپاشیین ےس وپےنھچ یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہں کیھٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہک اھت ہن ںیم ےن وہ رفنت رکےت ںیہ ھجم ےس۔۔۔۔۔۔۔ اںیہن  ںیہن

ریمی فیلکت ڈراہم یتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ ےن روےت وہےئ اےس 

 دھکی رک اہک۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھچ پچ ےلہپ اور ادرھ آ رک ھٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اپین ڈال رک اےس الگس امھتای۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب اس اک اہھت ڑکپے ڈیب کت الیئ اور گج ےس   

 

 اسرہ ےن دلجی ےس اھکیل ایک اور اخومیش ےس آوسن اہبےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےھجت اےسی یہ اتگل ےہ ںیم وس دصیف نیقی ےس ہہک یتکس وہں وہ ھجت ےس انراض ےہ سب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اب وت ںیہن روےئ یگ یھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  دور اھٹیب وہں اےسی ولوگں ےس

 نج ےک رممہ ےس زمخ انلج اھت 

_________ 

 

 احل وپھچ ںیہن ےتیج یج سج ےن 

 اخک ریما انجزہ رپانھ اھت

 

وںیہ دورسی رطف راشمء اسرہ ےک رمکے ںیم اےکس آےن اک ااظتنر رکےن یگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس ےک رمکے ںیم دھکی وخوگشار افزئ وج اسرہ وک اےکس اور اشہ ذل ےک رےتش اک اتبےن آای اھت راشمء وک 

 ریحت وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ رمکے ںیم دےب دےب اپؤں آای اور اےکس ےھچیپ آرک ڑھکا وہا اور اےس ڈراےن 

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھبؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےک ےلگ گل  راشمء وج اےنپ ایخولں ںیم مگ یھت یسک ےک ڈراےن رپ دلجی ےس ڑمی اور افزئ

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

افزئ وج ااتفد ےک ےیل ایتر ںیہن اھت راشمء وک ےلگ ےگل دھکی اس یک رمکےک رگد اہھت ابدنےھ ڑھکا وہ 

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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راشمء وک بج ااسحس وہا ہک وہ یسک یک ابوہنں ںیم ےہ وت اکی دم دور وہیئ اور اس صخش وک دےنھکی 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ افزئ یک رطف وخوخنار رظنوں ےس دےنھکی یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اعمہلم ےتھجمس وہےئ  

 

اوکپ رشم ںیہن آیت رہ اٹمئ دنبروں یسیج رحںیتک رکےت ںیہ دنبر ںیہک 

 ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور افزئ اس یک ابت رپ الھکلھک رک ےنسنہ اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےھجم وت وکیئ رشم ںیہن لک آےکپ دویروک چیب دی  اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن

 یھت۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور راشمء اےس سب وھگرےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےسی تم دوھکی وسٹی اہرٹ ایپر وہ اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افزئ ےن اےس زمدی گنت رکےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن آیت رھگ واولں ےک اسےنم آپ تہب رشفی ےتنب ںیہ اور ےھجم اےلیک ںیم دےتھکی  اوکپ رشم

 وہےئ وھچھچری رحںیتک رشوع رک دےتی وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 راشمء ایس یھکیت رظنوں ےس دےتھکی وہےئ رشم دالےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 "***اےسی ہن ےھجم مت دوھکی ےنیس ےس اگل ولں اگ**" 
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ولں اگ مت ےس دل ںیم اپھچ ولں اگ""" ""مت وک ںیم رچا   

 

اس ےک اس رطح ےک اافلظ نس رک راشمء وک رشم وسحمس وہیئ رگم وخد وک وپمکز رکےت وہےئ ڑچےت 

 وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آپ اینپ وھچھچری رحوتکں وک رٹنکول ںیم راھک رکںی انجب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 واہلل ابدخا!!!

 

 رک آیت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔ افزئ ےن وصعمم ےتنب وہےئ اہک ہی وھچھچری رحںیتک یھب اوکپ دھکی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 راشمء وت اس ےک وجاب رپ وپری رطح اس یک رطف وتمہج وہیئ۔۔۔۔۔۔ 

 ایک بلطم ےھجم دھکی رک۔۔۔۔۔۔ 

 

 بلطم یہی ہک اینپ رپارپیٹ وہ ہن اجمن دل اور دامغ وھچھچری رحںیتک رشوع رک داتی ےہ

 

۔۔۔۔۔۔۔ اور راشمء افف ےتہک وہےئ دوابرہ وصےف رپ ھٹیب افزئ ےن ےتسنہ وہےئاہک۔۔۔۔۔۔ 

 یئگ۔۔۔۔۔ 

 وےسی افف ےس اگان اید اای۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 """""افف ریمے دل ںیم وھتڑی اھکیل یس ہگج یھت۔۔۔""""""" 

 

 """"""""""""""افف مت ےن آ ےک نب البےئ ہی ہگج یل""""""""""""" 
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٫٫٫٫٫٫٫""""""مہ وک ہن ربخ بک ےسیک آای وہ"""""   

 

 ایھب وہ آےگ وباتل راشمء ےصغ ےس ایھٹ اور زورےس وبیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 سب رک دںی آپ اسرہ آ اجےئ یگ ایک وسےچ یگ۔۔۔۔۔ 

 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اھچ!!!!! 

 

 و  رکےت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ن

 

ی ی

 

ی

 

ی
ک

 اسرہ یک وہج ےس رشام ریہ وہ ولچ رھپ رمکے ںیم اج رک 

 

فف ںیم یہ یلچ اجیت وہں۔۔۔۔۔
ف
۔۔ راشمء واہں ےس ےنلکن یگل وت افزئ ےن ےکٹھج ےس اےنپ رقبی ا

ا۔۔۔۔۔۔   
 
 ک
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و یل اسرہ ےس ابت رکےن آای اھت ںیہمت داھکی وت ریمے ادنر اک اطیشن 
ج 
ب ک

اھچ وسری ںیہک تم اجؤ ا

 ےن وبجمرایک۔ 

 

ہک اوکپ گنت رکوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راشمء وت سب اس ےک اےنت رقبی ڑھکے اےنپ دل ےک 

ر وک اقوب ںیم رکےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑبےتھ وہےئ وش  

 

  ۓاسرہ اور ابلہب رمکے ںیم یھٹیب ہکبج افزئ اور راشم ابلہب ےک رمکے ںیم دالخ وہ

..... دھکی ۓاسرہ وک روےت وہ  

 

 راشم ےن زماہیح ےجہل ںیم اہک.... 

ےہ..  ول یئھب.......ویین ےک ےلہپ دن ےک دعب ہی وطاط انیم یک وجڑی آج ایٹھک رظن آ ریہ  

 

 اور ہکبج افزئ اےکس زماہیح ادناز رپ شغ اھک رک رہ ایگ... 
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 ویہ ابلہب وک اےس اہیں دھکی رک ریحت اک دشدی اکٹھج اگل...  

..  یگل وپےنھچ ںیم ابرے ےک  راشم ۓوہ اسرہ یک رطف وساہیل رظنوں ےس دےتھکی وہ  

 نس ہی ڑچلی اہیں ایک رک ریہ ےہ؟؟؟؟

 

نس ےتکس ےھت.....   آواز اینت یھت ہک ونیتں ابوخیب  

مقہ اگلای.....  ہ
 اس ےک ڑچلی ےنہک رپ اہجں اسرہ راشم رکسمای ویہ افزئ ےن زربدتس مسق اک ق

 

 اور افزئ اس ےک اافلظ نس رک ےسیج  

 

اےکس ارطسح ےنسنہ رپ راشم رصف وچاہ اور دنبر ہہک رک رہ گ

 دصےم ںیم الچ ایگ.... 

 

  ےن ویتری ڑچاھے ایکس رطف دھکی رک اہک.... اوووو ولیہ...... دنبر اور وچاہ ےسک وبال افزئ

Obviously  

 آپ انجب وک۔۔۔۔۔۔ 
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 راشم ےن یھب ایس ےک ادناز ںیم وجاب دای..... 

 

 ہکبج راشم یک ابت نس رک ابلہب اور اسرہ زور زور ےس ےنسنہ یگل.......  

 افزئ ےن ایکس رطف داھکی اور آوھکنں ںیم رشارت ےیل وگای وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ری تمہ ےسیک وہئ ےھجم دنبر اور وچاہ وبےنل یک......؟؟؟؟؟؟اہمت  

 

 اےسی یہ وہئ ےسیج آپ ےن ےھجم ڑچلی ےنہک رپ ہہقہق اگلای اھت..... 

 

 راشم ےن یھب دودبو وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایھب افزئ زمدی آےگ وباتل ہک اسرہ دلجی ےس وبل ڑپی۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےیج اگ.... پچ وہ اجںیئ دونں آپ....دعب ںیم ڑل یل   

 

 افزئ اور راشم دونں اکی دورسے وک دھکی رک رہ ےگ...  

.... یگل ےنہک وسری ۓراشم آہتسہ ےس آےگ ڑبیھ اور ابلہب وک ےلگ اگلےت وہ  

 

 وسری ابلہب اس دن گنت ایک رپ ںیم ےن اہمترے ےھچیپ ےس اسرہ ےس اعمیف امگن یل یھت....  

 ابلہب ےن اسرہ یک رطف داھکی 

  رس الہای ےسیج انہک اچہ ریہ وہ ہک راشم کیھٹ ہہک ریہ ےہ.... اسرہ ےن اہں ںیم

Its okay  

..... اسرہ اور ابلہب اس یک اس رحتک رپ رکسماےن 

 

ابلہب ےن وخدشیل ےس اہک اور راشم ےلگ اگل گ

 یگل۔۔۔۔ 
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 ہکبج افزئ ڑبڑبا رک رہ ایگ...... 

 

  دوھکی ےسیک یگل وہئ ےہ...  ںیم ےن اینت دمد یک ےھجم وت یسک ےن ےلگ ںیہن اگلای.... اوکن

م...... 

م
م
م
م
م
م
مم
ہ

 

 

 اشہ ذل وج اےنپ روم یک رطف اج راہ اھت ایکن آواز نس رک رمکے یک رطف آای...... 

 اھچ ونس اسرہ ڑگای.... افزئ ےن رھب وپر دیجنسیگ ےس دھکی رک اہک....... 

 یج اھبئ اسرہ ےن وجاب دای.. 

 

ےن ہلصیف ایک ےہ ہک اےلگ ہعمج آپ دونں اک اکنح ےہ آپ وک اٹیب ںیم ےن اشہ ذل اور ابیق رھگ واولں 

 وکئ ارتعاض وت ںیہن ےہ ہن۔۔۔۔۔۔ 
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 اسرہ ےسیج اجیتن یھت ہک ااکس اھبئ یہی ابت رکےن واال ےہ...  

 اشہ ذل یھب ادنر آای اور اسرہ ےک وجاب اک رظتنم اھت...  

.... ۓوہ اسرہ, راشم, ابلہب اور افزئ اچروں اےس اہیں دھکی رک ریحان   

 

 وت اہیں ایک رک راہ ےہ؟؟؟!؟؟؟

 افزئ ےن اےس دھکی رک اہک..... ویکں ںیم ںیہن آاتکس ایک اہیں اشہ ذل ےن اربو ااکچ رک اہک...  

 آ اتکس ےہ آ اتکس ےہ ںیم ےن بک عنم ایک ےہ..... 

 

 افزئ ےن یملف ادناز ںیم اہک... 

 

 وےسی آسپ یک ابت ےہ ۔۔۔۔ 

  رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ اشذہل ےک اکن ںیم رسوگیش
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 اسرہ ریتے اور اےنپ اکنح اک ہلصیف رکےن وایل ےہ داعے رفغمت ڑپھ ےل... 

 

 یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ.

 

وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےس اانیمطن ۓاشذہل اےس دےتھکی وہ  

 

 اجاتن وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وت امہری اجوسیس رک راہ اھت...؟؟؟؟؟؟

 

ح رمک رپ اہھت رےھک وسال ایک...  افزئ ےن ڑلااک وعروتں یک رط  

 اجوسیس رکےن یک ایک رضورت ےہ ریتی آواز یہ احبسن اہلل ےہ.. بس آاجات ےہ اکنں ںیم... 
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.. اہک ۓاشہ ذل ےن اےس داتن داھکےت وہ  

 

 ہکبج ابلہب اور راشم رکسماےن یگل....  

 وےسی ہی دنبر رہ وتق یہ ڑلات راتہ ےہ آات یہ ایک ےہ ان انجب وک۔۔۔۔۔۔ 

 

 راشمء افزئ یک رطف ڑسی وہیئ لکش انب رک ےنہک یگل۔۔۔۔۔۔ 

مقہ اگل رک اسنہ....... ہ
 ہکبج اس ےک دنبر ےنہک رپ وہ یج رھب رک دبزماہ وہا ویہ اشہ ذل ق

 

...  اہک ۓافزئ وپری رطح راشم یک رطف وتمہج وہا اور ڑچےت وہ  

وہں... آپ اتب یہ دںی ںیم آپ وک بک دنبروں یک رطح رحںیتک رکات رظن آای   

 

 ول یئھب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اب اتبےن یک ایک رضورت ےہ بس یہ اجےتن ںیہ... 
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 راشمء ےن یھب ھٹل امر وجاب دای۔۔۔۔۔۔ 

 

 

 اور اشہ ذل اس یک اس ابت رپ زور زور ےس ےنسنہ اگل... 

 اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ.

 

 رکالی ابچ رک اےت ںیہ اب دوھکی اور اسرہ اےس دھکی الکمہم وہئ رلٹہ ںیہک ےک ریمے اسےنم وت اچک

 ےسیک سنہ رےہ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور دل یہ دل ںیم اس یک یسنہ وک دھکی اماشءاہلل اہک... 

 

... اگل ربکی وک یسنہ  یک ذل  اشہ ۓاسرہ وک اینپ رطف دےتھکی وہ  
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 رظنوں اک زربدتس مسق اک اصتدم وہا...  

 اسرہ ےن رظنوں اک زاوہی دبال۔۔۔۔۔ 

 

بط وہئ.....  اور افزئ ےس اخم  

 اھبئ اسیج آپ بس ےہک ںیم ایک ہہک یتکس وہں....  

 ااکس وجاب نس رک اشہ ذل ےک دل ںیم وگہن اس وکسن ارتا..... 

 

 کیھٹ ےہ اٹیب.... افزئ ےن اسرہ ےک رس رپ اہھت راھک ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اشہ ذل یک رطف وتمہج وہا.... 

 

 ابمرک وہ اجیجیج .......افزئ ےن۔۔۔ 

اہک ...... وشخ ےجہل ںیم  
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  .

 

 اور اسرہ واہں ےس یتلکن یلچ گ

 اور اشہ ذل اےس اجات وہا دےنھکی اگل.... 

 

 رطف لچ دےی.......... 

 

 افزئ راشمء واہں ےس اےنپ رمکے ک

 

 اور اشہ ذل اےنپ رمکے یک رطف لچ دای۔۔۔۔ 

 

ے ںیم ویہ ابلہب ڈیبرپ اپؤں اکٹلےن واےل ادناز ںیم ٹیل رک اےنپ آور اشہ ےک رےتش ےک ابر 

 وسےنچیکل........... 

 

 .........

 

 ایک ںیم اےس یھبک اعمف ںیہن رک وکس گ
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اہلل ےھجم دیساھ راہتس داھکی ............. وںیہ دورسی رطف اشہ اےنپ رمکے ںیم رگیسٹی اگلسےت 

........... اگل امےنگن داع یک تبحم ںیم دل  ےک اس ےس اہلل ۓوہ  

 

یگ ۔۔۔۔۔۔ ےھجم اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔  ابلہب بک مت ریمے تبحم اک نیقی رکو  

ںیم کھت اجؤں اگ۔۔۔۔۔۔۔ زیلپ اہلل یج ریمے ےنکھت ےس ےلہپ اےس ریما رکدو۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیہک ںیم رھپ ےس ےبیسح یک اچدر ہن اوور ولں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی ںیم اجاتن وہں ہک ومت یک داع امانگن انگہ ریبکہ ےہ رگم اہلل ارگ وہ دور وہیئ ریمی ومت یہ آرخ

 ذرہعی وہیگ ومت یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابلہب اشہ ںیم انتک ڑتپ راہ وہں اہمتری وسچ وہیگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اہمترا رگزی یہ ریمے ادنر یک ڑتپ وک ڑباھ ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اہلل یج رمح رک دںی۔۔۔۔۔ ھجم رپ اور ااکس دل ںیم تبحم ڈال دے ریمی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  آںیھکن ومدن ایگ۔۔۔۔۔ اوروہ داع اماتگن

 

 """"""افخ ےہ یسک ابت رپ اشہ زادی 

 راعای ےس رہچہ اپھچےن یگل ےہ"""""""۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ذل ابلہب ےک رمکے ےس الکن اور اسرہ ےک رمکے یک رطف رخ ایک۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رمکے ںیم دالخ وہا وت اھکیل رمکے ےن اابقتسل ایک۔۔۔۔۔۔۔ ابرھتوم ےس اپین رگےن یک آواز آ 

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔  ریہ  
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وھتڑی دری دعب اسرہ ابرہ آیئ اور اشذہل وک اےنپ رمکے ںیم دھکی ۔۔ وبالھکےت وہےئ ڈیب ےس دوہٹپ 

ااھٹای اور دلجی ےس رس رپ ڈاال۔۔۔۔۔۔۔ اور وخد وک وپمکز رکےت 

 وہےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹیت اس کت آیئ اور اشہ ذل ےک آےن یک وہج وپےنھچ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یگل۔  

 

 آپ اس اٹمئ ریمے روم ںیم ایک رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ریمی رمیض۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل ےن ےتھبچ وہےئ ےجہل ںیم وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ہی ریما روم ےہ ۔۔۔۔ اور آپ اینپ رمیض اےنپ روم ںیم داھکےیئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔  اسرہ ےن یھب ایس ےک ادناز ںیم وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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ڈگ وریی وگڈ۔۔۔۔۔ ریخ سب ھچ دن اور اس ےک دعب ںیہمت اتبؤں اگ ںیم اانپ اور اہمترا ںیم وت سب 

 اتبےن آای اھت ہک انتج روان ےہ اممت رکان ےہ ان ھچ دنں ںیم رک انیل ڈیمم اور اہدی وک الھب دانی ںیہمت

 اورےکےیل ویکں ہک ںیم رہزگ ربداتش ںیہن رکوں اگ ہک مت ریمے اکنح ںیم وہرک یسک

 رو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسرہ سب اس ےک اافلوظں رپ وغر رکےت وہےئ آوھکنں ںیم آوسنں ےیل اےس دھکی رک 

 وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بج اوکپ اینت یہ فیلکت ےہ وت تم رکںی ھجم ےس اشدی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ں رکراہ۔۔۔۔۔ ااستنرہ اشہ۔۔۔۔۔۔۔
 
ی ہم

 

ی گی
ل

۔  اہاہاہاہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔ مت ےس اشدی ںیم وخیش ےک

 اینپ وخش یمہف اکنل دو دل ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مت ریمی دض نب یکچ وہ۔۔۔۔۔ اور ریہ ابت فیلکت یک وت اتب دوں اگ ہک اہکں اور سک زیچ ےس 

 فیلکت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ملگااےت واہں ےس اتلکن الچ ایگ ہکبج اسرہ ویہ ڈیب رپ اےنپ 

 

ج
وہ ےب ڈیگنھ یسنہ اتسنہ وہا ایکس روح وک ز

رس وک دابےنیگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دےتھک   

اےلگ دن بس انےتش ےک لبیٹ رپ ےھت۔۔۔۔یلہپ رکیس رپ آہمئ مگیب یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےکن ےس 

ل اسےنم ابلہب ابل
ب لک
ہب ےک اسھت اسرہ افزئ ےک اسھت ادمح اشہ رھپ اشذہل بیبخ ےک 

 راشمء۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انہتش رکےنںیم رصموف یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مک رکےن ےک ےیل افزئ ےن ابت اک آاغز ایک اور انن وک اخمبط ایک  اموحل ںیم ادایس  

 

 انن ایک ںیم دنبر وہں۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 ایک ںیم دنبروں یسیج رحںیتک رکات وہں۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 

 افزئ ےن وصعمتیم اطری ےیک آںیھکن اٹپٹپےت وہےئ تہب یہ وصعمم گل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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ال ےس وسال رپ رکسماےن ےگل... اور ابیق بس وساےئ بیبخ ےک اےکس وقف  

 اہاہاہ۔۔۔۔۔۔۔ اٹیب یج سک ےن اوکپ دنبر ہہک دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ادمح اشہ ےتسنہ وہےئ وپےنھچ ےگل۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یہ یہ یہ اچوچ ےھجم اتب وت دںی ایک ںیم وایعق دنبروں یک ولخمق ںیم ےس 

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  یج!!!اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اٹیب

 دنبروں یک ولخمق ںیم ےس یھب اوےچن ےقبط ںیم ےس وہ۔۔۔۔ 

 

اور اشذہل وج وجس یپ راہ اھت۔۔۔۔ اےنپ اباب یک ابت رپ رپ اسنہ ہک وجس وفارے یک لکش ںیم دیساھ 

 افزئ رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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بس اک ہہقہق ڑپا۔۔۔۔۔ اور ابلہب وت افزئ یک لکش دھکی سنہ سنہ رک ولٹ وپٹ وہ ریہ 

۔۔۔۔۔۔ یھت  

ی دعف اانت لھک رک اتسنہ 

مہمل
 ہ
ن

اور بیبخ اشہ سب ایکس یسنہ اشدی بج ےس وہ ایکس زدنیگ ںیم آیئ یھت 

 وہا داھکی۔۔۔۔۔ 

 

ل اپس اج رک ڑھکا وہا اور ابلہب اک رخ اینپ 
ب لک
اشہ رٹاسن یک یس تیفیک ےس اتلچ وہا آای اور ابلہب ےک 

 رطف ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اےس دےنھکی ےگل ابیق سب اخومش۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج افزئ اور راشمء سب   

 اہمتری یسنہ دھکی رک ویں گل راہ ےھجم ہک ںیم یسک اتلھک وہےئ الگب وک دھکی راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور ابلہب وج ےنسنہ ںیم رصموف یھت۔۔۔۔ اس یک ابت رپ اکی ےکٹھج ےس یسنہ وک ربکی اگل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ر زیلپ ےھجم ہی یسنہ دے دو۔۔۔۔ وہ رٹاسن یک یس اتپ ہی یسنہ ےھجم تہب زعزی ےہ۔۔۔۔۔۔۔ او 

تیفیک ےس اےکس زمدی رقبی آ راہ اھت ہکبج ادمح اشہ آہمئ اشہ آہنم اشہ اور زمحہ اشہ ومعق یک 

ے ےلچ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

کلن

 

ی
 انمتبس دےتھکی وہےئ واہں ےس 

 

 اب واہں رصف رصف اسرہ، اشذہل افزئ انن اور راشمء ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ن اشہ ذل اور افزئ ےچین ہنم رک ےک اینپ یسنہ روےنک ےگل رگم اںیہن ایک ولعمم ہک ہی یسنہ ایھب دھک ںیم ان

 دبےنل وایل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک ےہ ھجم ےس دور روہ۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب رفنت ےس ہنم ریھپےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔ ہکبج اس یک ابت رپ بس ےک رہچے اکی لپ ںیم کھپ وہےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 اشہ ےن اذتی ےس ایکس رطف داھکی اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 تم رکو ایر ارطسح ہنم ہن ومڑو اہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس اک اہھت ڑکپےت وہےئ اےنپ دل رپ راھک اور رھپ وبےنل اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اجےئ   اہیں وہیت ےہ فیلکت تہب زایدہ دل داتھک ےہریما۔۔۔۔۔۔ ااسی اتگل ےہ ہک ایھب دنب وہ

 اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رودنےھ وہےئ اذیتی ےجہل ںیم وبال۔۔۔۔۔۔۔ 

 ینتک ڑتپ یھت۔۔۔ 

 ینتک اذتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ینتک تبحم۔۔۔۔۔۔۔ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وت رٹسم بیبخ اشہ ںیم ایک رکوں۔۔۔۔۔ 

 

یب یسح ےس وبیل اور ابیق بس سب امتاشیئ ےنب دےتھکی رےہ 

۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

 اہ ایک ریمے بیصن ںیم یھبک وخایشں ںیہن وہ یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ آوھکنں ںیم یمن ےیل ایکس رطف دھکی رک وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رٹسم بیبخ اشہ ہی داین اعریض ےہ وج وب ےگ ویہ اکوٹ ےگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 مت یھب ڑتوپ ینتج ںیم ڑتیپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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دی ےہ مت ےن ہی اکمافت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور رٹسم ریمی اذوتیں وک اید رک انیل ینتک   

 

وہ۔اےس ےب یسح ےس وجاب دیتی اسڈئ ےس اجےن ےک ےیل آےگ ڑبیھ رھپ ھچک اید آےن رپ 

 یٹلپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ارگ اعمیف اچےیہ وت ےھجم آزادی دے دو۔۔۔۔۔۔ ورہن ڑتےتپ روہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےنپ اپؤں رپ ڑھکا وہان یھب لکشم وہ ایکس رطف ریغب دےھکی واہں ےس یتلکن یلچ یئگ ہکبج بیبخ ےس وت

 گل راہ اھت 

 

وہ آوھکنں ےک انکرے ےس اپین اصف ےیک واہں ےس اتلکن الچ ایگ ہکبج ابیق بس وںیہ آسپ ںیم ریغب 

ے ےلچ ےئگ اور انن لبیٹ رپ 

 

کلن

 

ی
 رظنںی المےئ واہں ےس 
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 اےکن رےتش ےکابرے ںیم وسےنچ یگل۔۔۔۔۔ 

 

""  وہا ینلھچ رگج ںیم ےنیس ےہ مغ اک الب٫""""""٫٫

٫"""""۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ......ریما  

 

""""" ےہ انسان دڑھکا اےس ےہ  انلم ےس  رمدش ےھجم  """""" 

 

اشہ دشی ڈراویئگن رکات وہا ۔۔۔۔۔ واہں ےس الکن اور دیساھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دنمسر انکرہ اگڑی 

 ےل اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔  انتک ںیسح رظنم ایبن رک ریہ یھت ہگج رگم اےس ھچک وسحمس ںیہن وہ  

 

 ےب کش وہ تہب وبضمط ااصعب اک کلم اھت رگم اھت وت انب ادم۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 انتک ےب سب وہ ایگ اھت وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہلل ےسیک اتبؤں اےس ینتک اذتی ںیم وہں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ےب ریخ ںیہن وہیت ربداتش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑتپ راہ وہں اس ےک وصحل ےک ےیل۔   

 

رگم وہ تہب دگنسل نب ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ںیہن اجیتن ےھجم احالت ےن ااسی۔ انبای 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ںیہن اجیتن انتک اہنت راہ وہں ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ۔ںیہن اجیتن ہک اونپں ےن ایپر دای رگم فیلکت ںیہن ابیٹن۔۔۔۔۔۔ 

 

  اجو۔ آہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ہ۔ انتک آاسن ےہ انہک ہک اگل وہ

 

 ےسیک وہ اجؤں وکیئ وپےھچ ھجم ےس!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 دنمسر یک رہل زیتی ےس آیئ اور اس اک آدےھ مسج اگھب رک یلچ یئگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےسیج انہک اچہ ریہ وہ ںیم اسھت وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت اےلیک ںیہن وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ویہ انکرے ےھٹیب رگیسٹی رپ رگیسٹی وھپےنکن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اٹمئ اک ایک ےہ رگات ےہ ۔
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 وںیہ دورسی رطف ابلہب رمکے ںیم آیئ اور دیساھ وارشوم 

 ںیم وخد وک ولک رک ایل اور لن ان رک ےیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اب وہ اشور ےک ےچین اےنپ آپ وک اھبنسےنل یگل۔۔۔۔۔۔ آوسنں اک وگال ۔۔۔۔۔ اوھکنں،،،،،، 

 ےس لسھپ راہ اھت۔۔۔۔ 

 

ھت رپ ا یھ یھب اشہ۔ یک دڑھونکں اک اراعتش وسحمس وہ راہ۔۔۔۔۔۔ اےس اےنپ اہ  

 

 اےکس اافلظ اس ےک اکنں ںیم وگجن رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ویکں رکےت وہ اس رطح ابت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم ےسیک اعمف رک دوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہ ےہ رظف ڑبا ۔۔۔۔۔۔ رہ ابر اکی وعرت یہ  

 ویکں رکے اعمف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اب اور ۔ںیہ ےھجم دحیلعیگ اچےیہ ۔۔۔۔ بیبخ اشہ مت ےس۔۔۔۔۔  سب  

 ںیہمت اتبان اچیتہ وہں رہ وعرت ںیہن یتکھج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

رہ وعرت اک رظف ڑبا ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہمت اعمیف یھبک ںیہن دوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔یگ 

 ےھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس ےس دل یہ دل ںیم اخمبط وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ویہ دنمسر ےک انکرے اھٹیب راہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور اشہ  

جب ےکچ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔  2اےس واہں ےھٹیب رقتًابی   

 

 وہ واہں ےس ااھٹ اور رھگ یک رطف لچ۔دای۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ابلہب وس رک ایھٹ اور ڑھکیک ےک اپس ڑھکی الن ںیم ےگل وھپولں وک دےنھکی 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ک ےس وھپل دےنھکی ںیم رصموف یھت۔۔۔۔۔۔ اشہ ٹنم کت رھگ اچنہپ ابلہب وج امہن  20اشہ 

 یک۔اگڑی وک۔دےتھکی وہےئ ےھچیپ وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور رپدے یک۔اوٹ ںیم ےس دےنھکی یگل۔۔۔۔۔ 

 

وہ اکھت اکھت، الل ااگنرا اںیھکن۔۔۔۔۔،،،،،،، رھکبے ابل۔۔۔۔۔۔۔۔۔،،،،،،،،،،، ڈیلیھ 

۔۔۔۔۔ اٹیئ۔۔۔۔ اور اہھت رپ وکٹ ڈاےل وہ ادنر یک رطف اای۔۔   

 

 اس یک ہی احتل دھکی ابلہب ےک دل ںیم درد یک رہل دوڑی رگم رھپ یھب یلکن ابلدہ اوڑےھ ڑھکی ریہ
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اشہ۔اتلچ وہا دیساھ اےنپ رمکے ںیم اای۔۔۔۔ اور رفشی وہ رک دیساھ ابلہب ےس ابت رکےن یک 

 رغض ےس اس ےک روم۔ںیم اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رپاشین وپیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور ابلہب اےس اےنپ روم۔ںیم دھکی ًاتقیقح  

 

ا۔۔۔۔۔۔۔   
 
 اشہ لمکم دیجنسیگ ےیل اس کت اچنہپ اور اکی ےکٹھج ےس اےس اےنپ رقبی ک

 

 اس یک اس رحتک رپ ابلہب اک دل ہنم وک آای اور وہ یٹھپ یٹھپ اگنوہں ےس اس دےنھکی یگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رھپ تمہ عمتجم رکےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑو ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک۔رک رےہ وہ وھچ  
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 ںیہن وھچڑ اتکس۔۔۔۔،،،،،،،،،،،،، مت ےس ابت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشہ لمکم۔دیجنسیگ اطری ےیک وبال۔۔۔۔ 

 

 وت دور رہ رک یھب یک اج یتکس ےہ۔۔۔۔۔ ابلہب ےن الہکےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ےن آربو آاکچ رک اہک۔۔۔۔۔ 

 

بج کت زدنہ وہں وخد ےس اگل ںیہن رک اتکس۔۔۔۔۔۔۔۔  سب اانت ےنہک آای وہں ںیم  

 

 اہں ارگ ومت ےن ےلگ اگل ایل وت آزاد وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےہ وکیئ اتپ ںیہن ںیم بک واسپ آؤں  6سب آج اشم 

 
 

ےجب یک ریمی۔افل  
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 ارگ ریمے ہن وہےن ےس ںیہمت وخیش یتلم ےہ وت اج راہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دی کت رگم اجاتن وہں ریما ووجد اہمترےےی ان اقِلب وبقل رانک اچاتہ وہں ینہ اھبیئ یک اش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت اہیں آرام ےس روہ۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اور ااشنہلل ںیم دلج یہ وھپھپ وک ڈوھڈن ولں اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ں رےنہ دو زیلپ 
م
ن ہ

سب آرخی دہعف اچاتہ وہں ےھجم اےنپ رقبی رےنہ دو آج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دیم ےس،ینتک ااجتل ےساس ، ےس ہہک راہ اھت۔۔۔۔۔ وہ ےنتک اجلتج ینتک ا  

 

 ینتک ادیم ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےھجم وکیئ رفق ںیہن ڑپات اہجں رمیض روہ۔۔۔۔۔۔ اور ںیم رہ زگ ںیہن اچوہں یگ ہک مت ریمے 

 رقبی او۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اینپ رظنوں ےک اصحر  اشہ ےک دل وک داکھ اگل اس اک ہن نس رک وہ اےس دھکی یکیھپ یسنہ اسنہ اور اےس 

 ںیم رےھک دل ںیم ااتر راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 

ولچ وسری ںیم وھبل ایگ اھت ہک مت ھجم ےس دشدی رفنت رکیت وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آدنئہ ںیہن وہکں 

 اگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دیق وہ اےس وھچڑ دروازے کت آای ۔۔۔۔۔۔ رگم رھپ اٹلپ اور اےس چنیھک رک اینپ ابوہں ںیم 

 ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگتف اینت وبظمط یھت ہک ابلہب وک اانپ دم اتٹھگ وسحمس وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وھتڑی دری دعب اگل وہا اور۔۔،،،،،،،،،،،،،، اور اس ےک امےھت رپ اےنپ ایپر یک رہم تبث ےیک واہں 

 ےس اتلکن وہا دیساھ آہمئ اشہ ےک اپس اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 االسم مکیلع امم!!!!! 

ے ںیم دقم رےتھک وہےئ ؤمدب ادناز ںیم السم ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ےن رمک  

 وامکیلع االسلم!!! 

 

 ریما زہشادہ اٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج ریمے اپس آای ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 آہمئ اشہ ےن اس ےک امےھت رپ ایپر رکےت وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یج۔۔۔۔۔۔۔ اشہ سب یج ہہک رک اخومش وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ اینپ امم وک اخمبط ایک۔۔۔۔۔۔۔ امم۔۔۔۔۔۔۔ وھتڑی دری دعب   
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 یج امم یک اجن۔۔۔۔۔۔ آہمئ اشہ ےن وچبں یک رطح اےس ایپر ےس اہک۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک ںیم آپ یک وگد ںیم رس رھک ولں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ےن وھچےٹ وچبں یک رطح ااجتلہیئ ادناز ںیم ںیہن دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ آہمئ اشہ ےن اےنپ ےٹیب وک دےتھکی وہےئ  اس ںیم وپےنھچ یک ایک اب

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 امم ایک ریمے رجم اقِلب اعمیف ںیہن؟؟؟؟؟؟؟

 

 ایک ریما ووجد اانت ربا ےہ یسک ہک ےیل ہک وہ ھجم ےس دوری اچاتہ وہ۔۔ 
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 ایک ۔ریی ڑتپ رظن ںیہن ایت؟؟؟؟؟؟ یسک وک۔ 

 

؟؟ایک ریمی رحموایمں رظن ںیہن آںیئ یگ اےس؟؟؟؟  

 آہمئ اشہ ےن ےن اس ےک وساولں رپ ےسیج فیلکت ےس آںیھکن یچیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ینتک فیلکت ںیم اھت ان اک اٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ینتک دشت ےہ اےس اانپ انبےن یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ ریمی اجن آپ ےن وج ایک طلغ ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ اکی ڑلیک یک زدنیگ ابتہ یک ےہ 

 اپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اجن ارگ آپ ےچس دل ےس وتہب وہ وت اہلل رضور اس ےک دل ںیم۔ رمح ڈال دے  رگم ریمی

 ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م اشہ ،،،،،،،رہگا اسسن ےیل اخومش وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
مم
ہ

 

 

 امم آپ ےس ابت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ممہ رکو۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امم ںیم االسم آابد اجان اچاتہ وہں وںیہ اکم رکان اچاتہ وہں۔۔۔۔۔   

 

 رات یک الفٹئ ےکریمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اشہ ےٹیب ارگ آاکپ یہی ہلصیف ےہ وت ںیم ھچک ںیہن رکوں یگ رگم ںیم اچیتہ وہں ہک ینہ یک اشدی کت 

ں رووک ۔۔۔۔ 
م
ن ہ

 

 

 آےکپ اھبیئ یک وخیش ےہ وخش روہ۔۔۔ 

 اےس اھچ ےگل اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےک دعب تم روےیک اگ۔۔۔۔ اوےک امم سب ینہ اھبیئ یک اشدی کت اس   

 

 اشہ اینپ امں یک ابت ےتنس وہےئ وارگن دےنی ےک ادناز ںیم وبال۔۔۔۔ 

 

ںیہن یتہک اب ولچ افزئ وک اکل رکو۔۔۔۔۔۔۔ اےس وہک ہک ارگ رفی ےہ وت ڑلویکں یک اشگنپ رکوا  

 دے 
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 وھتڑے دن ےہ درایمن ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےنل یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آہمئ اشہ اےس اھجمسےت وہےئ وہےئ وخد ٹیس اکن  

 

 اشہ اےنپ روم ںیم آای اور ومابلئ ااھٹای اور افزئ وک اکل۔یک۔۔۔۔۔۔ 

 

 ولیہ اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔ اکل ااھٹےت یہ اشہ ےن افزئ وک اخمبط ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یج اھبیئ یک اجن۔۔۔۔۔۔ اشہ یک۔رپ وکسن آواز نس رک افزئ ےن رشاریت ےجہل ںیم وجاب 

 دای۔۔۔۔۔۔ 

 

 ریہ ںیہ رھگ آ اجںیئ ڑلویکں وک اشگنپ امل ےل رک اجان ےہ اشدی ےک اھبیئ امم ہہک

 ےیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اٹیب اب یہی دن رہ یئگ ےھت۔۔۔ ریمے۔۔۔۔ 

ٹنم ںیم اخض وہ اگ۔۔۔۔۔۔  20ریخ یچچ ےس انہک ہی الغم سب   

 

 ہکبج اشہ ایکس ابت رپ رکسماےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹنم دعب  20اشہ وفن ااھٹےئ ےچین الوجن ںیم اایگ۔۔۔۔۔۔ اور افزئ اےنپ ےہک ےک اطمقب وپرے  

 رھگ ںیم احرض اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 اوےئ زہشادے اہکں ںیہ اسری ڑچںیلی۔۔۔۔۔۔۔ 

افزئ وج ایھب ھچک اور ےنہک واےل اھت اشہ ےک اسھت ھٹیب راشمء وک آات وہےئ دھکی رشارت ےس 

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وت اس ےک ڑچلی ےنہک رپ یج۔ رھب ےک دب زمہ وہیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور راشمء   

 

 وہ اےس دنبر ےتہک وہےئ اپس آیئ اور اس ےک اپس ڑھکی ہ رک رھک ےک اپؤں امرا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اور افزئ وت اس ےک اپؤں امرےن رپ البلب رک ااھٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رھپ ابت ےتھجمس وہےئ اشہ ےک اسےنم ڈنیہل رکےن اگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ا۔ا۔۔ا۔ا۔۔ا۔ا۔  آ۔ا۔اا۔  

 اشہ ےن اےس ےتخیچ وہےئ دھکی ڑہڑبا رک وپھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یہ یہ یہ یہ ھچک ںیہن رس اگل راہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ینہ یک اشدی یک رپسٹکی نس ۔۔۔ 

 

 آااااااا۔۔۔۔ آ اااااا ۔۔۔۔ 

 دوےھل اک رہسا اہسان اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دنہل اک وت دل دویاہن اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یھب زمدی اگات ہک راشمء اکنں رپ اہھت رےھک یخیچ۔۔۔۔۔ افزئ ا  

 

 سب رکدے اٹھپ وہےئ رکیپس ۔۔۔۔۔۔۔ ااسی گل راہ ےہ یسک ےن وپری ڈلبگن رگا دی۔۔۔۔ 

 

 راشمء ےک اسھت اسھت اسرہ ےن یھب ہمقل دای ۔۔۔۔۔ 

 

ل وہ ڈورےومن اکروٹن آےت ںیہ ہن ا
ب لک
س ںیم ایجن ےسیج اگات ےہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اھبیئ 

ے گل رےہ ںیہ
س
 

ی

 

ہ

 آپ یھب و

 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ 

 راشمء اسرہ یک ابت رپ زور زورےس ےنسنہ یگل۔۔۔۔۔ 
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 رک اھچ اب سب رکو اجؤ دلجی رکو ںیمہ ٹیل وہ راہ ےہ افزئ ڑسی وہیئ لکش انبات وہا اںیہن دھکی

 وبال۔۔۔۔ 

 

ٹنم ۔۔۔۔۔۔   15اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ۔ اھچ آےت ںیہ   

 اور راشمء یھب اسرہ ےک اسھت کسھک یئگ۔۔ 

راشمء اور اسرہ وپرے دنپرہ ٹنم دعب دلجی ےس رڈیی وہ رک ےچین آیئ افزئ وک اخمبط 

 ایک۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔ ںیلچ اھبیئ۔۔۔۔۔ اسرہ ےن افزئ وک دےتھکی وہےئ اہک۔۔   

 اہں ولچ ابلہب وک یھب ےل آؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ ےن اسرہ وک دےتھکی وہےئ ابلہب وک اسھت ےنلچ اک ےنہک اگل۔۔۔۔۔ 

 اھبیئ ںیم یئگ یھت اےس البےن وہ وسیئ وہیئ ےہ۔۔۔۔۔۔ 

 اسرہ افزئ وک ابلہب اک اتبےن یگل۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
2

8
 

Page | 328 

 

اگڑی یک رطف اھچ ولچ رھپ ۔۔۔۔۔ افزئ اےس دےتھکی وہےئ اگڑی یک اچیب ااھٹےئ 

 ڑباھ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسرہ دلجی دلجی دقم ااھٹیت ےھچیپ یھٹیب اور راشمء ےن یھب ایکس اتدیئ یک۔۔۔۔۔۔ 

 

افزئ آےگ اھٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اگڑی ااٹسرٹ یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اشگنپ ےک ےیل 

 
 
خ

می س

رواہن وہےئ افزئ ےن اکی اہھت ےس اگڑی اھبنسیل اور دورسے اہھت ےس اشذہل وک 

۔۔۔ ایک۔۔۔۔   

 

 اوےئ نس۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اےئ اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔   
 
 اشذہل اک ربوتق ری

 ایک ےہ دنبر اور اسھت ںیم ےتسنہ وہےئ اومیزیج ےجیھب۔۔۔۔۔۔۔ 
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 سب رک دے وت اٹیب ںیم ےھجت ھچک۔ اتبےن واال اھت رگم اب وت وںیہ رہ۔۔۔۔۔۔ آای ڑبا 

و دنر اور اسھت ںیم وھگرےن وایل اومیزیج جیھب دی۔۔۔۔۔۔ 
ج 
 ھ
ج

 

 

اشمء اور اسرہ اس ےک ہنم ےک ڑگبےت وہےئ زاوےی نٹ رک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ ہکبج ر  

 

 راشمء وھتڑی اےگ وہیئ اور اسرہ ےک اکن ںیم رسوگیش رکےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔ 

 

 یہ یہ اسرہ ںیم اےسی یہ ریتے اھبیئ وک دنبر ںیہن یتہک لکش دھکی 

 اور اس یک ابت نس اسرہ اک ہہقہق ڑپا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہاہاہاہاہاہاہ  
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افزئ وج بیجع ےس ہنم انبےن ںیم رصموف اھت اسرہ ےک ےنسنہ رپ رفٹن رمر ےس اسرہ وک دےنھکی 

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ویکں سنہ ریہ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ ےن اےس ےتسنہ وہےئ دھکی ان یھجمس ےس اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ےھجم ھچک اید آ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اھبیئ ھچک ںیہن

 

 اھچ۔ا۔ا۔ا۔ا۔ا۔ا۔۔ا۔۔ا افزئ ےن اھچ وک اکیف ابمل رکےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔ 

 

 یج۔ی۔ی۔۔ اسرہ یک ہگج راشمء ےن اس ےک ادناز ںیم وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور افزئ اس ےک وجاب رپ الھچپ اسحب نرا رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ی اا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لکپھچ 
می ۔۔۔۔۔۔۔ آواز اینت زیت یھت ہک اسرہ اسھت راشمء وک وخبیب انسیئ وچہ

 دی۔۔۔۔۔۔۔ 

راشمء وت اےنپ ےیل ےئن ااقلابت نس رک دصےم ںیم یھبک افزئ وک وت یھبک اسرہ وک دےنھکی 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوہ ولیہ تمہ ےسیک وہیئ ےھجم ہی ےنہک یک ۔۔۔۔۔۔ 

وہں۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اوکپ اہکں ےس ںیم وچایہ اور لکپھچ یتگل   

راشمء ےن داتن ےتسیپ وہےئ ےصغ ےس اس یک رطف دےتھکی وہےئ  

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل وموٹ یک رطح 
ب لک
تمہ یک ابت ںیہن رکو اور سب مت دےنھکی ںیم یہ وچایہ اور رپ امریت 

 وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 افزئ اےس یلھچپ ایکس اکراتسین اک اتجےت وہےئ۔ ےنہک اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ے۔۔۔۔۔۔ ہکلب آےکپ ےچب وت
کل
 
ھن
 
ج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ وہاگن وچےہ۔۔۔۔۔ ےکلب 

 وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 راشمء ےصغ ںیم ایک ھچک ہہک یئگ اےس ادنازہ ںیہن وہا رگم اےکس وجاب وک نس ۔۔۔۔۔ 

 

 افزئ اوراسرہ زور زور ےس ےنسنہ ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوکن ےتسنہ وہےئ داھکیےسااسحس وہا ہک وہ تہب ھچک ہہک یکچ ےہ۔  

 

 راشمء ےن ہنم رپ اہھت راھک اور اسرہ یک وگد ںیم ہنم اپھچایل۔۔۔ 

 

 ہکبج دونں ایکس رحتک رپاکی ابر ےنسنہ ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اےئ    
 
 ےیک افزئ وک رگم انجب نیس وت رک راہ اھت ری

 
خ

می س

وںیہ دورسی رطف اشذہل ےن ےنتک 

 ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ اشذہل اےس ےصغ ےس داتن ےتسیپ وہےئ ےنہک اگل۔۔۔۔۔۔ ہنیمک ںیہک اک۔۔۔  

 رھپ وبجمری ںیم اکل ۔المیئ ےسج افزئ ےن رب وتق اکٹ دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشذہل ےن ےصغ ےس رھگ اکل المیئ اور افزئ ےک ابرے ںیم وپےتھچ وہےئ اتپ الچ ہک وہ اسرہ اور راشمء  

 ےک اسھت اشگنپ رپ ایگ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم رشارت وسیج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل ےک دامغ   

اےنس رھپ ےس افزئ وک اکل المیئ اب یک ابر اکل ااھٹ یل یئگ رگم اشدی افزئ اصبح ےن آج اینپ ڈنیب وخد 

 اےنپ اہوھتں ولبایئ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 افزئ ےن اکل اڈنیٹ رکےت یک ارکیپس رپ ڈال دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ھٹل امر ادناز ںیم وجاب اہں وبل ایک ہلئسم ےہ ۔۔۔۔۔۔ افزئ ےن

 دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایر نس تہب ڑبا ہلئسم وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ذل ےن ےجہل ںیم دیجنسیگ اطری ےیک رپاشیین ںیم 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےکس ےجہل ںیم رپاشیین دھکی افزئ دلجی ےس وبال۔۔۔۔ 

 

 ویکں ایک وہا ےہ ےھجت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سب ھچک اتبان ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل ےن افزئ وک اہک۔۔۔۔۔۔۔  ےھجم ھچک ںیہن وہا  
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ہکبج اشہ ذل یک آواز نس اسرہ یک دل یک دڑھںینک ڑبےنھ 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اےنپ دل یک دڑھونکں وک اقوب ںیم رےتھک وہےئ ابرہ اک رظنم دےنھکی یگل۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔ اشہ ذل ےن افزئ وک رپاشین ےجہل اہں آج اتپ ےہ انتک ڑبا اافتق وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیم وپھچ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ ےن رپاشیین ےس وپھچ۔۔۔۔۔ 

 

ل اکی یہ ہگج یلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
م

 

ش

مہ،وطیب، ہیعمس،ا
ی س

 ایر آج 
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 ہکبج افزئ ہن یھجمس ےس اس ےس ان ڑلویکں ےک ابرے ںیم وپےنھچ اگل۔۔ 

 وکن ںیہ ہی۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟

 

!!!! ویہ وھبل یھب ایگ نج ےس ویین ےک زامےن ںیم ریتے اریئفز رےہ اےب

 ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ ےن وپرا ہنم وھکےل اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوےئ اھچ اب اندان ہن۔نب ںیم ںیہن اتبؤں اگ اھبیھب وک ںیم ےن ڈنیہل رک ایل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔ اور افزئ یک انب ےنس اکل دنب رکدی۔۔۔   
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افزئ ےن اکل دنب وہےتیہ راشمء یک رطف داھکی وج اےس وخوخنار رظنوں ےس دھکی ریہ 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہکبج اسرہ ہن ںیم رس الہےت وہےئ الکمہم وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشذہل اشہ آےکپ ےنتک روپ ںیہ ریمے اسےنم ھچک اور ابویقں ےک اسےنم ھچک۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ ادایس ےس ابرہ دےنھکی یگل  

 

 ہکبج افزئ اشہ ذل یک رشارت ےتھجمس وہےئ ےصغ ےس دےنھکیاگل۔۔۔۔۔۔ 

 اگمگجای۔۔۔۔۔۔۔ 
 
خ

می س

 ایھب وہ راشمء وک اخمبط رکات ہک ومابلئ رپ اشہ ذل اک 

 

 وموصل وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 
خ

می س

 اونپ رکےت یہ 
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 ےہ مت ولگ اہکں وہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اٹیب اسیک الیھک ریتے اسھت اور اپھچ ھجم ےس ےھجم اتپ لچ اکچ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اب اتچب رہ اھبیھب ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رکےن اگل۔۔۔۔ 
 
خ

می س

 ڑپےتھ یہ یج رھب ےک دب زمہ وہا اور اےس 
 
خ

می س

 اور افزئ اس اک 

 

 ےنیمک۔۔۔۔۔۔ اہلل وپےھچ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

چس ںیم وہ وخوخنار رظنوں ےس دھکی ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ ےسیج اسمل لگن 

۔۔۔۔۔ اجےئ۔۔۔۔۔۔۔   
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 ےنیمک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اور اسھت روےن اور ےصغ یک اومیزیج جیھب دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ڑپےتھ وہےئ سنہ سنہ ےک ولٹ وپٹ وہ راہ اھت۔۔۔۔۔ 
 
خ

می س

 دورسی رطف اشہ ذل 

 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ لچ اب امل اک اتب وکےسن ںیم اج رےہ وہ

 

 اشذہل ےن وپھچ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م امل آ اج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجت وت دعب ۔ںی اتب
 

ی

 

ی ی
ی ل
م

ؤں اگ احلمل وت ۔  

 

 اوراشذہل اتسنہ وہا اینپ اگڑی یک اچیب ےیل امل یک رطف رواہن وہا۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رقابی آدےھ ےٹنھگ یک اسمتف ےک دعب وہ ونیتں امل چنہپ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسرہ اور راشمء اہھت ڑکپے اکی اسھت ڈرزسی دےنھکی یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ذل ےک آےن اک وٹی رکےن اگل اجاتن اھت راشمء اسرہ یک اجن ںیہن وھچڑےن وایل سب ہکبج افزئ

 اشذہل ےک آےن کت وہ اسھت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اکی اشپ رپ وہ رویک اور ارٹن وہیئ افزئ وک آہتسہ آےت وہےئ دھکی اسرہ اےس آواز دی۔۔۔۔۔ 

 اھبیئ دلجی ااجںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےبمل ڈگ رھبات وہا آای اور ڑھکا وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ آواز ےتنس یہ ےبمل   

 

 ایک داھکیںیئ میم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکی زلیس وبےئ اسرہ وک دےتھکی وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اھیئ افزئ وک ومابلئ ںیم رصموف دھکی اسرہ۔ داب داب یخیچ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اہں۔اہں۔۔۔۔۔ افزئ ےن ہن یھجمس ےس دےھکی۔۔۔۔۔۔۔ 

ایک داھکیںیئ آیکپ رٹسسز ےکےیل۔۔۔۔۔۔۔ رس آپ اتبںیئ   

 زلیس وبےئ ےن افزئ وک دےتھکی وہےئ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ز ےنہک رپ افزئ ےن ہن یھجمس ےس داھکی۔۔۔۔۔ 

 

ز
ش
ش

 اور اس ےک 

 ز!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

ز
ش
ش

 

یج ہی دونں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ڑلےک وک دونں ںینہب ےتہک وہےئ دھکی افزئ ےن دلجی 

 ےس اافغتسر ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وتہب ایر ویکں ریما اکنح رتاسےن رپ ےلت وہےئ وہ۔۔۔۔۔۔ وتہب   

ڑسے وہا ہنم انبےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔ 

 
 

م

 ۔۔افزئ ےن ڑلےک وک دےتھکیہ

 اکی رٹسس ےہ اکی وافئ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ڑلاک وسری وبےتل وہےئ اںیہن ڈرزسی داھکیےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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و امحلئ ےیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےنت ںیم اشذہل واہں آای اور افزئ وک ےھچیپ ےس ابز   

 

 آایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ ےن اےس دےتھکی وہےئ وجاب دای۔۔۔۔ 

 

ںیہن ایھب اگڑی ںیم وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ذل ےن یھب ایس ےک ادناز ںیم وجاب 

 دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور افزئ اےس ارطسح وجاب دےنی رپ وھگرےت وہےئ وبال ۔۔۔۔۔۔ 

 

ں ایک وہں۔۔۔۔۔۔۔۔  آج وت حبص ےس یہ بس وچول امر رںیہ ںیہ یئن
 
 می
مطلی
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اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اٹیب وکیئ۔۔ ںیہ وت اب اھبیھب وک ےلکسھک اہیں ےس ںیم زرا اینپ وہےن وایل ویبی ےک 

 ےیلڈرسی دنسپ رک ولں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشذہل ےتسنہ وہےئ اےس دھکی رک وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زئ اےس دےتھکی وہےئ آای اور راشمء وک اخمبط اھچ کیھٹ ےہ دعب ںیم اسحب وپرا رکوں اگ اف

 ایک۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ے اسھت ںیلچ ینہ اور۔ اسرہ اشگنپ رک ںیل ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 
 

 راشمء اپ

 

اور اسرہ اشہ ذل اک انم ےتنس یہ ڑم رک دےنھکی یگل اسےنم ڑھکا وہ اےس دھکی راہ اھت ہکبج راشمء ریغب وجاب 

س ےک ےیل ڈرسی دنسپ رکےناگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دےی افزئ ےک اسھت یلچ یئگ اور اشہ ذل ا  
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ٹنم دعب اشہ ذل وکاس  15دونں ۔ںی وکیئ ابت تیچ۔ ںیہ وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔ رقًابی 

 ےکےیل ڈرسی دنسپ اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

کنپ اور ولسر رلک ےک اایتمز ےس ینب وہےئ اشرٹ رفاق اور دوےٹپ ےک ابرڈر رپ ےنب وخوصبرت 

ااختنب نیسح اھت رگم اسرہ وک وہ ڈرسی ویہی یگل اور وہ  اکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ البہبش اس اک

 وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی تہب ویہی ےہ ںیہن انہپ اجےئ اگ۔۔۔۔۔ 

 اسرہ ےن انمنمےت وہےئ اہک وج ہک اشہ ذل وک کیھٹ انسیئ دای اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وت ںیم ایک رکوں۔۔۔۔۔۔ اشہ ذل ےن ھٹل امر ادناز ںیم وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔ 
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ںیم ےن ےہ ہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ ےن اےس دےتھکی وہےئ اکی وھچیٹ یس رپ۔۔۔۔ اننہپ وت 

 وکشش یک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اننہپ وت مت ےن یہ ےہ رگم اننہپ ریمے ےیل ےہ اس ےیل وج۔ےھجم اھچ ےگل اگ ویہ۔۔ انہپ اب 

 و ز۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
سکن
ب ک

 ن۔ومر ا

 

اور اسرہ سب آوھکنں ےک انکرے ےس اکی آوسن اصف رکےت وہےئ اخومش وہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یئگ۔۔  

 

 اےس آوسن اصف رکےت وہےئ اشہ ذل وک فیلکت وہیئ رگم وہ اخومش وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ویہ۔ دورسی رطف افزئ ابر ابر اےس ولبا راہ اھت رگم راشمء ڈیمم سب اہں وہں ںیم وجاب دے ریہ 

 یھت۔۔۔۔۔۔ 
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ےٹنھگ دعب وہ  4 ایل رقابی اےنس اشگنپ ںیم یھب وکیئ اخص اہھت ںیہن اتبای بس افزئ ےن اینپ رمیض ےس

 ولگ رھگ یک رطف رواہن وہےئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وںیہ دورسی رطف اشہ رصع یک امنز ڑپھ رک اےنپ رمکے یک رطف آای وت وخد وخبد اس ےک دقم ابلہب 

 ےک رمکے یک رطف ڑبےھ۔۔۔ 

 

 اےس ایھب کت وسےت وہےئ دھکی اشہ وک شیتفت وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اشہ آےگ آای اور اےس آواز دےنی  

 ابلہب۔۔۔۔۔۔ ابلہب۔۔۔ رگم ےب وسد۔۔۔۔۔ 

ںیہک اس ےن وخد وک ھچک وت ںیہن رک ایل اشہ رپاشیین ےس آےگ ڑباھ اور اےس وھجنھجڑےن 

 ےگل۔۔۔۔۔۔ 
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ابلہب ابلہب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یسک ےک اےنت زیت وھجنھجڑےن رپ ابلہب یک آھکن یلھک اور وہ اشہ 

۔۔۔۔۔۔۔ وک ہن یھجمس ےس دےنھکی یگل۔۔   

 

اشہ ےن اےس حیحص الستم دےتھکی یہ اےس ےلگ اگلای اور رپاشیین ےس وبےنل 

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہلل اک رکش ےہ مت کیھٹ وہ ںیم وت ڈر یہ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب وہ آےگ وباتل ابلہب اےس داکھ 

 دےتی وہےئ ڈیب ےس ارتی اور رفنت ےس اکنھپرےت وہےئ وبیل۔۔۔۔۔ 

 

اس یک ےہ ںیم ےن رٹسم بیبخ اشہ۔۔۔۔۔۔ ہک ھجم ےس دور راہ زہار دہعف وکب

 رکو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رفنت وہیت ےہ اہمترے سمل ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج اچاتہ ےہ وخد وک آگ اگل 

 ولں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم ںیہن مت ابر ابر ریمے اپس اےن ےک اہبےن ڈوھڈنےت وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب وہ آےگ وبیتل ہک اشہ یک مت اسیج سفن اک الغم سب یہی رک اتکس ےہ ۔۔۔۔ 

 داھڑ ےس اس یک زابن ےسیج اتولے ےک کپچ یئگ وہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سب ابلہب اشہ تہب وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےنت ڑبے اافلظ ےنہک ےس ےلہپ وس دہعف 

 وسوچ ایک وبل ریہ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اتکس وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  مت رپ ےھجم ایھب یھب قح ےہ ںیم اچوہں وت ھچک یھب رک  

 ارگ سفن اک الغم وہات ہن وت اکنح ےس ےلہپ رکات وج رکان اھت رگم ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ریخ ہی الٹس اٹمئ اھت ایلگ دہعف بیبخ اشہ ںیہمت آھکن رھب رک یھب ںیہن دےھکی اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ل یھب ںیہن وہں ںیہمت ھجم ےس آزادی اچےیہ یھت
ب لک
 اور اہں ںیم سفن اک الغم 

 ہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دن دعب ںیم ںیہمت آزاد رک دوں اگ اس رےتش ےس لک یہ ںیم  5وت ابلہب اعدل آج ےس وپے 

 ڈویئارس رپیپز ےک ےیل ہک دوں اگ۔۔۔۔۔۔ 

 

اچوہں وت ںیم ایھب اہمتری اجن ڑھجوا اتکس وہں وخد ےس رگم ںیہن ینہ اھبیئ ےک اکنح ےک دعب مت 

ور رپاشیین وہ یسک وک۔۔۔۔۔ آزاد وہ ںیم ںیہن اچاتہریمی وہج ےس ا  

 

 بت کت ںیم ان ھچ دنں ںیم اےنپ وریان دل وک ےنٹیمس یک وکشش رکوں اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ واہں ےس ےتہک وہےئ دروازے کت اچنہپ رھپ ھچک اید آےن رپ اٹلپ۔۔۔۔۔۔ 

 

ارگ ڈویئاس ےک ےیل تمہ ںیہن وہیئ ت ودعہ ےہ بیبخ۔ اشہ اک ریمی ومت اہمتری اجن ڑھچوا 

یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دے   

 

اشہ ہی بس ےتہک یہ واہں ےس اتلکن الچ ایگ ہکبج ابلہب اانپ رس ڑکپ رک ایکس ابوتں وک وسےنچ 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 ھت۔۔۔  ںیم اگڑی اکی افئ  اور راشمء ہکبج ںیم  اگڑی اکی اسرہ  اور اشذہل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ن اشذہل  ےیل ےک  وتڑن وک اخومیش ںیم  اگڑی  player  نس اافلظ  اگن وت ایک ن او 

گل۔۔۔۔۔۔۔  دنھکی  وک اشذہل  اسرہ   

 

ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یہ  ہہب درای اک دل   
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ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔  یہ  نب ابعدت  قشع  

دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وسپن وت ےھجم  وک وخد  

ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  نب وت  رضورت ریمی  

یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ن رظنوں  یک دل  ابت  

مسق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریتی راہ ہہک چس  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دم یھب اک  ےگ یل  ن اب نب  ےریت  

مہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گل  اچےنہ انتک ےھجت  

متخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےگ اجںیئ وہ اسھت ریتے  

مہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گل  اچےنہ انتک ےھجت  

 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اتکس رک وسحمس رپ وخد  لسلسم وہ  رظنںی یک اسرہ   

۔ راہ۔۔۔۔  الچت  اگڑی وہےئ دےتھکی اسےنم وہ  رگم  
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یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ن رظنوں  یک دل  ابت  

مسق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریتی راہ ہہک چس  

 

۔۔۔۔۔۔۔  دم یھب اک  ےگ  یل۔ ن اب نب  ریتے  

مہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گل  اچےنہ انتک ےھجت  

 

ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اب اچںیتہ یئگ آ  ہگج اس  

یہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےس داین  اسری ںیہمت اگ ولں  نیھچ  

۔۔۔۔۔۔۔  ےہ  وت یہ ریما  ح  اہں ےہ قشع ریتے  

یھب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےس رب  ریمے  ن ںیم ہی ےہ  دای ہہک  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےلم  ن وت راتس  سج  

دقم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریمے وہں ن ےپ از   
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دم۔۔۔۔۔۔۔  یھب اک  ےگ یل  ن اب نب  ریتے  

مہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گل  اچےنہ انتک ےھجت  

متخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےگ اجںیئ وہ اسھت ریتے  

مہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گل  اچےنہ انتک ےھجت  

 

 راہ  رک  ایبن احل  اک دل  ےک اس اگان سیج  اھت راہ وہ وسحمس وک اسرہ  نس وبل  ےک اگن

 وہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ومدن آںیھکن رک  گل کیٹ ےس شپ  یک ٹیس اور دبہل زاوہی اک رظنوں  ن اسرہ 

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایک اصف ےس دلجی ن اسرہ  سج  السھپ۔۔۔۔۔ ےس آکن  یک اس ےس ےکپچ آوسن اکی

ریہ۔۔۔۔۔۔۔  ںیہن  یپھچ ےس  اشذہل  رحک  ہی  

 اسےنم ےچنیھب بل۔  اور  داھکی وک رہچے دوھاں  دوھاں  ےک اس رظن اکی ن  اشذہل 

گل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دنھکی وک ڑسک  یبمل  
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 ںیم دنھکی ابرہ ک وج اھت راہ دکی  رطف یک  راشمء ابر  ابر افئ رطف دوسی وںیہ

وہ۔۔۔۔  ن  یہ اکم۔ دوسا وکیئ ری رضو ےس اس سیج  یھت رصموف   

 

ایک۔۔۔۔۔۔۔  اخمبط رک  ڑچ وہےئ  دےتھکی ابرہ اےس ن افئ وت۔۔۔۔۔۔۔ ونس ایر  

 

ےہ  یننس یہ ن رکین ںیہن  ابت وکیئ  ےس آپ ےھجم ... 

 

ہک۔۔۔۔۔۔۔  وہےئ دےھکی نب  رطف یک  افئ وہےئ رودنےھ ن اس  

 

۔۔۔۔۔ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریہ رو  وہ  ک اھت  اتکس رک وسحمس  افئ  

زیلپ۔۔۔۔۔۔۔۔  اگ داھکیےیئ ںیم دعب انرایگض ابیق دعف  اکی وت ونس ایر  
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گل۔۔۔۔۔۔  ےنہک  رک ڑکپ اہھت  ںیم ادناز  ااجتہیئ اےس افئ  

 

ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آپ گلںیئ  تم اہھت ہی   

 یک  ویکں اشدی  ےس جم  وت اھت رکان س یہی ارگ ںیہ رںیہ رکےت  ھچک ایک ںیہن اتپ ےلہپ

۔۔۔۔۔ یھت۔۔۔   

 

ل  رپ ازلام  افئاےکس ہکبج یھت ڑپی ٹھپ ےس  گلن اہھت اےکس ادکیم وہ 
ب لک

 رہ  دو  ح 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ایگ  

 

excuse me are you in your senses?????? 

وبال۔۔۔۔۔۔۔۔  وہےئ رکےت بض  ہصغ وہےئ  وہےئ  دےتھکی اےس وہ   

yes I am but you are not........  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وبیل وہےئ  دےتی وجاب ںیم ادناز  ےک اس یھب راشمء  
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داھکی۔۔۔۔۔۔۔  ےس یھجمس ان ن افئ بلطم۔۔۔۔۔۔۔  ایک  

 

 ںیم  ابوتں ڑپچی نکچ  آیکپ وج وہں ںیہن ےس ںیم ڑلویکں  ان  ںیم ک ہی بلطم

یگ۔۔۔۔۔۔۔۔  آاجےئ  

 

دی۔۔۔۔  رکوا دنب وبیتل ایکس ن داھڑ یک افئ ک  وبیتل زمدی وہ  ایھب  

 

 نس ابت ریمی وہں راہ رک وکباس ےس بک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اینپ رکو دنب وکباس

۔۔۔۔۔  ںیہن رپ اکھٹن دامغ اہمترا  رگم ولں  

 وت اچاتہ ںیم رکت  ابت  ےس زعت یہ ن رکت  ن اشدی  ےس مت وت وہت  ااسی ںیم ارگ ڈیمم

اھت۔۔۔۔۔  اتکس ااھٹ افدیہ  اک وبجمری اہمتری  
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اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ایک زماق  ےیل ےک ےنیل دبہل ےس جم ےس ینہ رصف وہ  اور  

 تم ابت ےس جم اب یھجمس ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اجن ریمی رگم یہ ااسی وہ 

 رکان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ  اھت بلطم اک اس گل دنھکی رطف یک  ڑسک اسےنم اب رک انس اخص  ایھچ اےس وہ 

اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رکے ںیہن ابت اب  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گل۔۔۔۔  اہبن آوسن رک ھٹیب رپ ویبوقیف اینپ راشمء اور  

 

 ےس  اگڑی ےس دلجی ریغب دےھکی وک  راشمء افئ ریک  ےس وےفق اگڑی یک افئ اور  ذل  اشہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہکبج ایگ  ڑبھ رطف رمکےیک اےنپ اور ارتا  

 دیسیھ ااھٹیت دقم اھبری  م م  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور  ارتی چین  اکٹلےئ ہنم راشمء

۔ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  لچ  ںیم روم  ےک انون  
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 وہ  اشدی ڑبیھ رطف یک  رھگ ےس دلجی یہ رےتک ںیم رھگ اگڑی رطف دوسی وںیہ

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اچیتہ رکان ںیہن اظرہ اسےنم  ےک صخش اس آوسن اےنپ  

 

 یئگ دلجی ویکں وہ  ک اھت راہ ھجمس ذل  اشہ ہکبج یھت ریہ اچہ داھکان وبظمط وہ 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رےہ وسچ ںیم ابرے ےک زدنیگ اینپ ھٹیب ںیم اےلیک ڑلےک  ںونیت  اور ڑلایکں ونیتں

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریہ لچ رک ےل رپ ڈرگ سک اںیہن  زدنیگ ک ھت   

 

 لچ  رطف یک رمکے اےنپ  اور اھکای ےس اخومیش اھکان ن س ںیم رات

۔  دےی۔۔۔۔۔۔   
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ے ےھچیپ ےک افزیئ
ھ
 

ج
پ ی 

یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آ یھب راشمء   

۔۔۔۔۔  ایگ۔۔۔۔  ٹیل آرک رپ وصےف ااھٹےئ ہیکت اانپ یھب  آج  رطح یک  دن ےلہپ افئ  

 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  راہ  لھک کت  ادنر وک راشمء رکان اونگر  ارطسح اک افئ  

 

 ابت ےسیک یھت ریہ وسچ وہ  ہکبج راہ تیل  ےیل ےک وسن رےھک ابزو  رپ آوھکنں افئ

 رکے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہھت اک اس رک ھٹیب رپ زنیم اور آیئ ساپ ےک وصےف ااھٹیت دقم وھچٹ وھچٹ  وہ 

 ڑکپا۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اٹہای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اہھت ےس  ٹھج وت ایک وسحمس  ڑکپے اہھت اانپ وک یسک ن افئ   

۔۔۔۔۔۔۔  یھت یھٹیب ڑکپے اہھت اک اس لب ےک ونٹھگں  راشمء  اسےنم  
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 ہنم رطف دوسی رک ےل رکوٹ اور اور  ڑھچاای اہھت اےنپ ےس اہھت ےک اس ن افئ

۔۔۔۔۔۔۔  ایل رک  

 

ا یہ ونہاز  افزیئ  رکٹایئ  ےس اکونں ےک افئ آواز  یک یکسس یک  اس دعب دری وھتڑی 

ٹ

 
 ل

 راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ایھٹ۔۔۔۔۔  ےس واہں وہےئ ےتہک وسری ےجہلںیم وہےئ  ردنےھ راشمء  

 

I am sorry اھت۔۔۔۔۔۔۔  اچیہ  انہک ںیہن  ااسی  ےھجم  

 

 ےکٹھج  اکی ن  افئ  ک ڑبیتھ آےگ زمدی وہ  ایھب ایھٹ ےس واہں وہ  رک اپ ن وجاب  وکیئ

رگاای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اورپ اےنپ چنیھک اےس ےس  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گل آ  ےس ےنیس ےک اس وہ  ًاتجیتن  
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 وہ  ہکبج گل  وپےنھچ وہےئ دےتھکی ےس دیجنسیگ رطف  ایکس افئ دوھان۔۔۔۔۔۔۔ روان ایگ  وہ

ل
ب لک

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اخومش   

 

 انراض  وت ایک ںیہن دنب روان ن مت  ارگ اہں وہں  ںیہن  ض انرا  ںیم ںیہن ن وت رو  اب ایر

 ںیم ےجہل تخس ںیم آخ  وہےئ  دےتی وارگنن اےس ۔۔۔۔۔۔۔افئ  اگ  اجؤں  وہ

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رشوع  وبنل  رھپ گل۔۔۔۔۔  دنھکی اےس ےس اخومیش سب راشمء اور

 ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افئ ںیہ آپ وہ  وت ےہ دی  تبحم ور ا زعت اینت ےھجم ن  دوسے یسک دعب ےک انون

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ک یگ وہکں اانت سب  ایگ وہ قشع داھر  دوھاں  وکیئ  ےس آپ ےھجم یتہک ںیہن ہی ںیم

 ے نب رضوری  اب ےیل ریمے
ی

 

گئ
وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 

 وہےئ  امسےت ایپر وہےئ دےتھکی ںیم  آوھکنں یک اس ن  افئ اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہک۔۔۔۔۔۔ 

 

ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وھچڑںی ےک  ہی اور  

وبیل۔۔۔۔۔۔  وہےئ وہےت الل  ےس رشم وہ  وت وہا ااسحس اک وپزشی  اینپ وک  راشمء  

 

 وہےئ  رکےت  گنت زمدی اےس افئ ۔۔۔۔۔۔۔۔  وت۔۔۔۔  وھچڑوں  ن ارگ

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یھت وہےئ گلےئ  رٹ اکی راشمء  ن۔۔۔۔۔۔ دںی وھچڑ  
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فف
ف
 رک  وبجمر  رپ رکن  شلب وہ ڑیھچت  زمدی اےس افئ  اداںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہی ا

۔۔۔۔۔۔  ایگ  

 

ایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رھک س  رپ ےنیس ےک افئ وہےئ  رشامےت ن راشمء ہکبج  

 

 آواز  اےس رےھک  ںیم اقوب  وک دڑھونکں یک دل  ن راشمء  ۔۔۔۔۔۔۔ افئ

 دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیم ےجہل امخر ن  ئاف  افئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجن  ج  

 

 رکن وہا اجن  یک اس آج  سیج افئ اور ن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دںی وھچڑ

اھت۔۔۔۔۔۔۔  رپ در  ےک  
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 وہےئ گلےت رشط وہےئ  امتن  ابت ایکس  افئ رپ۔۔۔۔۔۔ رشط  اکی ےہ کیھٹ

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہک۔۔۔۔۔۔۔  رک  دکی رطف یک اس ےس یھجمس ن  ن راشمء  رشط۔۔۔۔۔۔ یسیک  

دو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دے  یسک س  کن  اکی ےھجم ےلہپ  

 

 اہھت ےک راشمء  نس  رشط ایکس ہکبج گل۔۔۔۔۔۔۔ ےنہک وہےئ  دےتھکی رطف ایکس افئ

گل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےنھپ اپؤں   

 

ںیہ۔۔۔۔۔۔  دےتی رک رشوع  رحںیتک وھچھچری اٹمئ رہ ےھجم وھچڑںی  

 

ںو یل۔۔۔۔۔۔۔  رک دکی اےس وبےئ  وہےئ رکےت ک  وک رشم اینپ راشمء  
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وھچڑت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیہن  یھب ںیم دو ن ےہ کیھٹ  

 

 رکن وبضمط رگتف اینپ رپ رمک یک اس یہ دےتی وجاب ںیم ادناز  ےک اس یھب افئ

 گل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہےئ ےتسنہ وہ  اور وھچڑا  ےس ےکٹھج اکی اےس ے افئ۔ اہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔  یئگ اھبگ ںیم وارشوم  ےس یدلج  

 

 ےک زور اینت رپ  اہھت ےک اس ن راشمء زیت رگتف رپ رمک  یک اس ن  افئ  ک ویں وہا

ااھٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  البلب اچیبرہ  ک اجیت  ویچیٹن  
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 ےس زور وہےئ ےتسیپ دار  اےس وہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومیٹ وچایہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اید ابت وایل  حبص یک ءراشم  رپ  ابت  اس اوکس اور  

 

 رےہ وکس ےھٹیب اورپ وہ  وہ۔۔۔۔۔۔۔  ریہ رک رمح رپ وچبں ریمے بک  اتبؤ ہی  ایر وےسی

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہا اکٹلای ںیمہ اور ےہ راہ ام زمے وخد چ  اک ان  ک  وہےگ  

 

و دنر اےس وہیئ رشامیت سب  وہ  رپ  ابت یک افئ  ہکبج
چ 
 ھ
چ

 یہ۔ر  ڑھکی وںیہ  وہےئ ےتہک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

گل۔۔۔۔۔  رکن اکشتی ےس  اشہ ارمح ذل  اشہ رطف دوسی وںیہ  

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
6

7
 

Page | 367 

 ںیہن ولگ آپ ںیہ رےتہ دن 5 اجںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔ ا دںی رک  سب اب اھبیئ

 اےیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےگ اجںیئ چنہپ کت رعمجات ااشنہلل سب  

 

۔۔۔ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہےئ  رکےت ااجتحج اشذہل  اھبیئ۔۔۔۔۔۔   

 

  یھب یک ریم اشہ ایر

 

عی ت
طی 

ےیل۔۔۔۔۔  اس ۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ  ںیہن کیھٹ   

 

اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رکوں  ااظتنر ںیم ےہ کیھٹ اھچ   

 اشہ

وہےگن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اپس ریتے وک رعمجات ااشنہلل مہ  رک ںیہن رکف زہارے  

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
6

8
 

Page | 368 

ع دعب دری وھتڑی اور

ب ط

 ےسٹیل رگزی یک آرام  اشذہل  یہ  رکےت عطقنم را

۔۔۔۔۔ ایگ۔۔۔۔۔   

گل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وسےنچ ںیم ابرے  ےک آج  اور  

ےس۔۔۔۔۔۔۔۔  ابوتں ےس ےجہل ےک اس وک  اسرہ  اھت وہا  دھک انتک  

وہیگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رویئ انتک  

 

 اجت  ڑتپ ۔۔۔۔۔۔۔۔  اتکس ربیت ںیہن  یھب ریخ ےب ےس مت وت ںیم اشہ ااستنرہ  اہےئ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہں  

 

 ریمی وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رانہ یہ اےسی آپ اجت  وہ ںیہن اکنح کت بج سب رگم

رکو۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وسحمس وک فیلکت  
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 دور وکوسں ےس  آوھکنں ایکس اس دنین ہکبج ایگ دبل  رکوٹ  وہےئ وہےت الکمہم  وہ 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 لچ  رطف یک  رمکے یک۔رغض۔اےکس وک۔دنھکی  اجن دنمش اس اور ااھٹ ےس واہں  وہ 

 دای۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  الچ اتلھک دروازہ  وت  ایک ونک  یہ  ےتچنہپ رپ دروازے  

 

 ریہ۔۔۔۔۔  گل وصعمم تہب  رےھک رپ  اہھت ہنم رےھک  رپ ےیکت ھتپ  اکی وہ  رپ یب  اسےنم

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےس رک ھٹیب رپ زنیم اور آای ۔اس  ےک یب  ےک اس ااھٹت  دقم ےس آرام  آرام  اشذہل 

گل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دنھکی  
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ل وہ  وہےئ وسےت
ب لک

 اتب اےس ایک دل  وک  یھت۔۔۔۔۔۔۔۔اشذہل  ریہ گل  یچب وصعمم  

 اتبن ھچک کت اشدی  سب اےس اشذہل  رطف دوسی زساہکبج ایکس  س ہی  ک دے 

ر رٹ رپ اس اور رےھک بل  رپ امھت  ےک اس ن اشذہل  اھت ںیہن واال
مف
ک

 وہےئ اڑاھےت 

 اجن ےک ہکبج۔اس ایگ۔۔۔۔۔۔ الچ اتلکن وہےئ رکےت دنب دروازہ  ےس آرام  ےس واہں

۔۔۔۔۔  وھکیل آںیھکن اینپ  ن اسرہ  دعب ےک  

 

وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ذجب ںیم ٹپنک  یک اس ےس ےکپچ اکی۔اوسنں  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آپ  وہ ایک  

 ومدن آںیھکن وہےئ  رکےت وسال  ےس  وخد وہ  ای۔رفنت  تبحم  اےس وھجمسں  ایک

 یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اشدی یک ایترویں  وتق اک ایک ےہ زیتی ےس زگرات ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اہیں یھب یہی وہا اھت۔۔ بس

 ںیم رصموف ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
7

1
 

Page | 371 

ارمح اشذہر رہلم اضف بس واسپ آ ےکچ ےھت اور بس ےن لم رک آج یک رات وخب یتسم اک وساچ 

 اھت۔۔۔۔ 

 ان دنں اشہ ےن اینپ رصموایفت ڑباھ یل یھت...  

یہ ہن وہ ابلہب ارگ رھگ واولں ےک اسھت رصموف یھب وہیت وت اشہ اےسی اونگر رکات ےسیج وہ اسےنم 

 ۔۔۔۔۔ ای رصف وہ اجن وبھج رک رکراہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

آج رعمجات اھت اور بج رھگ یک وخانیت ےن اکی وھچیٹ ےسی دنہمی اور انٹب یک رمس رکےن یک 

 وساچ اھت رصف اکنح ںیم اور رمس ںیم رھگ ےک ارفاد ےھت۔۔۔۔ 

 

ےک ااظتنم دھکی رےہ  افزئ اور اشہ لم رک الن وک وجسا رےہ ےھت ہکبج ارمح اور اشذہر اھکےن

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ ےک امومں ےک ےٹیب آےئ وہےئ ےھت اور اشذہل یک اخہل اور ایکن یلمیف آیئ وہیئ یھت۔۔۔۔۔ 

 

افزئ ایرا درھ او۔۔۔۔۔۔۔ ارمح ےن رٹیکگن واےل ےک اپس ڑھکے وہ رک افزئ وک آواز 

 اگلیئ۔۔۔۔۔۔ 
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ےسی یہ رھپ ٹیل رکیت ںیہ۔۔۔۔۔۔ ایر اج رک ڑلویکں ےس ہہک ےک ایتر وہ اجںیئ ا  

 

 اور افزئ یج اھبیئ ےتہک وہےئ ادنر رہلم ےک روم ںیم الچ ایگ۔۔۔۔.... 

 

 بس ارمح ےک رمکے ںیم ایتر وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

افزئ ادنر دالخ وہا وت اکی ڈنیسل دیسےھ اس ےک اپس آ رک رگی اور ہی ےنکنھپ وایل ان یک امومں یک 

 یٹیب یھت

 

 یک آوھکنں رپ اکسمرا گل راہ اھت وت یسک ےک ابل ںیہن ےنب وہےئ ےھت ان بس وک اس رطح یسک

 دھکی۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افزئ زور زور ےس ےنسنہ اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اوکس ےتسنہ وہےئ دھکی بس وعرںیت وتمہج وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 انب رےہ بس ےس ےلہپ رہلم اس یک رطف یکپل ویکں ہک اب انجب بس یک وڈیوی

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ایک رک رےہ وہ ہی رشم آین اچےیہ ںیہمت ۔۔۔۔۔۔ اور افزئ اصبح سب ےتسنہ وہےئ 

 

 ز
من

 

پ ی

اوےئ 

 یھبک ادرھ یھبک ادرھ اھبگ راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھبیھب ہی ریمی ےلگ یک ڈوری اھبدن دںی ھجم ےس ںیہن دنبھ ریہ راشمء ےب دایھین ںیم وارشوم ےس 

اھ رہلم یک رطف ہی دےھکی انب ہک وکیئ اس رپ رہگی رظنںی اگڑے وہےئ ےہ۔۔۔۔۔ دیس  

 

 افف اپلگ ادنر اھبوگ۔۔۔۔۔ رہلم اےس اکی تپچ ےتگل وہےئ وبیل۔۔۔۔۔ 
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اھبیھب۔۔۔۔ ویکں۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ راشمء رہلم ےس آر ویگ رکےت وہےئ ہنم انب رک 

 وبیل۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیٹہ ہکبج راشمء افزئ وک دےتھکی وہےئ زور ےس خیچ امری  ویکں ایھب اتبیت وہں رہلم ےتہک وہےئ ےھچیپ

 ےسیج وکےئ ایھبکن اجنر دھکی ایل وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آ۔ا۔ا۔ا۔ا۔ا۔۔ا۔ا۔۔ا۔ا۔ا۔ا ا وہ خیچ امرےت وہےئ دلجی ےس اھبیگ ہکبج اےکس ارطسح خیچ 

 امرےت وہےئ افزئ وخد وک آےنیئ ںیم دےنھکی اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دورسے روم ںیم اھبیگ ہکبج افزئ اور ابیق بس اس ےک ےنخیچ رپ سنہ سنہ رک راشمء خیچ امرات وہےئ

 ولٹ وپٹ وہ رےہ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہ افزئ چس ںیم مت ےن مگیب یھب آےنپ یسیج یہ ڈوھڈنی 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یک ابت ےنس ان وک آھکن امرےت وہےئ وگای وہا۔۔۔۔۔۔۔ اور ہکبج افزئ اھبیھب   

 

ل آپ ےن کیھٹ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وےسی ںیم ہی وڈیوی زرا ینہ ،اشہ، اشذہر 
ب لک
اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اھبیھب 

 یک اناکم وکشش رک ریہ اھبیئ اور ارمح اھبیئ وک داھکات وہں ہک دںیھکی بس ڑچںیلی نیسح ےننب

 ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑچلی ےنہک رپ بس اکی آواز ںیم یخیچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور اس ےک  

 

ے اھبیگ ہکبج افزئ 
ھ
 

ج
ن 

افزئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رک ذرا ایھب اتبیت وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔ اضف اس ےک 

 اںیہن آھکن امرےت وہےئ ہی اج وہ اج۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہکبج دورسی رطف بس ڑلایکں ہن ںیم رس الہےئ۔۔۔ ےسیج ہہک ریہ وہ۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس اک وکیئ احل ںیہن۔۔۔۔۔   

 

دورسی رطف ابلہب اسرہ وک ایتر رک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب وہ اےس وھپولں ےک زویرات 

کت ریہ یھت اور دل دل ںیم  انہپ ریہ یھت اور اسرہ سب رووبٹ یک رطح ےشیش ےک اسےنم وخد وک

 وخد وک دےتھکی وہےئ الکمہم وہیئ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اج راہ ےہ وہ وت ھجم ےس رفنت رکات ایک رکوں اہلل یج سج صخش اک ھجم ےس انم ڑجےن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےسیک نیقی دالؤں یگ اںیہن اانپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےسیک تبحم ڈاولں یگ اےکن دل ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اوےئ اہکں وھک یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ وک وھکای وہا دھکی ابلہب وگای وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ابلہب وک وجاب دےنی یگل۔۔۔۔۔۔...... آں۔اہں ۔۔۔۔۔ںیہک ںیہن اسرہ وچےتکن وہےئ  

 

ںیہک ںیہن اینپ تمسق اک وسچ ریہ وہں۔۔۔۔۔۔۔ ہک ایک لیھک لیھک ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وج صخش ریمے دل ںیم وپرے تخت تیمس رباامجن ےیہ وہ اتھجمس ےہ ںیم یسک اور یک وہں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےتچ ںیہ داھکی ےہ ںیم ےن وہ نک رظنوں ےس دےتھکی ایر اھچ وسچ ےھجم ںیہن اتگل ہک وہ ااسی وس 

 ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور ریہ ابت تمسق یک وت ےھجم دھکی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ریمے اباب ےھجم وصقر وار ےھجمس اس داین ےس ےلچ ےئگ دادو یھب ںیہن ریہ۔۔۔۔۔۔ دب یتمسق دھکی 

 ںیم اںیہن دھکی یھب ںیہن یکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی امم ےن یھب ںیہن نیقی ایک ھجم رپ۔۔۔۔۔۔۔ اور سج صخش ےن ےھجم زمخ ۔۔۔۔۔۔۔  اور ریم

 دےی آج وہ ےھجم اینپ تبحم اک نیقی دال راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم اچہ رک یھب رفنت ںیہن رک یتکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےس۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ر دنں ےس اور ےھجت اتپ ےہریمے ےیل اس ےس زایدہ درد اور اذتی ہی ےہہک وہ صخش ےلھچپ اچ

 ےھجم آھکن رھب رک یھب ںیہن داتھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ان بس ںیم ےھجم امم یک تہب اید آیت ےہ دل اچاتہ ےہ ںیم ایکن وگد ںیم رس رھک رک اانت رو ہک ریما 

 ادنر یک فیلکت متخ وہ اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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الھبےئ ابلہب وک یلست دےنی ابلہب ہی بس ےتہک وہےئ رو ڑپی یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج اسرہ اانپ دھک 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایر رو ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔ ااشنہلل ےھجم ادیم ےہ وھپھپ۔۔۔۔۔ لم اجںیئ 

 یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وت ربص رھک اور ریہ اشہ اھبیئ یک ابت وت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وان وتےن یہ اںیہن سفن اک الغم اہک اھت۔۔۔۔۔۔۔ وت یہ اچیتہ یھت ہک وہ ےھجت ہن دںیھکی رھپ ر

 اسیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اتپ ںیہن ےھجم ںیہن اتپ ںیم ایک اچیتہ وہں۔۔۔۔۔ ای زدنیگ ھجم ےس ایک اچیتہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
8

0
 

Page | 380 

 

کھت یکچ وہں ۔۔۔۔۔۔ اینپ زدنیگ ےک ااھٹرہ اسولں ںیم اینت فیلکت یھبک ںیہن وہیئ ینتج اس 

 اکی امہ ںیم یلم ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اچیتہ وہں سب ومت ےلگ اگل ےل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم اتہک ںیم وکسن تہب کھت یئگ۔۔۔۔۔  

 ےس رہ وکسں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ابلہب روےت وہےئ اےس اےنپ دل اک احل ایبن رکےن یگل ہکبج اس یک ابت نس اسرہ وک اانپ دھک تہب 

 مک گل راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ابت یک ہن ھجم ےس ربا  ربی ابت ایر اہلل رپ رھبوہس رھک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور آدنئہ رمےن یک

 وکیئ ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اسرہ اےس ےلگ اگلےت وہےئ وارن رکےن ےک ادناز ںیم وبےتل وہےئ  

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھچ اب اج اور ایتر وہ اج دری وہ ریہ ےہ اسرہ اےس دروازے یک رطف دیتلیکھ وہئ وخد ےشیش ےک 

  روم۔ںیم ایتر وہےن یلچ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسےنم ڑھکی وہ یئگ ہکبج وہ ےب دیل ےس اےنپ

 

ےٹنھگ دعب رھگ ےک رمد اور وعرںیت ایتر یھت رگم اشہ اک ھچک ںیہن اتپ اھت اہکں اغبئ  2رقتًابی 

 اھت۔۔۔۔۔۔ 

 

 راشمء،ابلہب ےن میس ڈرگنسی یک یھت ہکبج رہلم اضف ےن اکی یسیج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ انن اور اہنم اشہ اور آہمئ اشہ بس اکی ےس ڑبھ رک اکی گل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےن اینپ اچروں وہبں یک رظن ااتری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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افزئ ارمح،اور اشذہر ےن دیفس رلک یک ولشار ضیمق اس رپ دنہمی رلک اک وٹسی وکٹ ےنہپ تہب وخربو 

گل رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج اشذہل ےن رصف دیفس رگن اک وسٹ انہپ 

 وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ا اشذہل ےک اپس آای اور اےس ابمرک ابد دےتی وہےئ ےلگ اگلای۔۔۔۔۔۔۔ افزئ اتلچ وہ  

 

ابمرک وہ اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اشذہل ےن یھب اےکس یہ ادناز ںیم وجاب 

 دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ریخ ابمرک ایر۔۔۔۔ اب ہی اتب اسیک گل راہ وہں اور اشہ اہکں ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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افزئ ےن اےس دھکی رک دل ےس رعتفی یک تہب ڈنیہمس گل راہ ہکلب تہب نیسح۔۔۔۔ 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھچ اب ہی اتب اشہ اہکں ےہ۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ذل ےن اکی ابر رھپ اشہ ےک ابرے ںیم 

 وپھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایر ےھجم وخد ںیہن اتپ اہکں ےہ وہ اکزل یک ںیہ تہب رگم ااھٹ ںیہن راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بس رڈیی ںیہ اور ہی اتپ ںیہن اہکں ےہ  

 

 افزئ اشذہل وک وجاب دےتی وہےئ اےکس ابرے ںیم اتبےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اشذہل اےکس ومابلئ دنب وہےن رپ رپاشیین ےس اےس دوابرہ اکل المےن اگل۔۔۔ اب یک ابر وفن  

 الھک اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وھتڑی دری ومابلئ ےنجب ےک دعب اکل ااھٹیئ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ینہ اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ یک وخیش رھبی آواز اشذہل ےک اکنں ےس  ولیہ۔۔۔۔۔۔

 رکٹایئ۔۔۔۔۔۔ 

 

اشہ وت کیھٹ ےہ ایک ابت ےہ حبص ےس وفن یھب وسچئ آف اھت اب ریتی آواز ےس گل راہ ےہ ہک وت 

 وخش ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشذہل ےن اکی یہ ابر ںیم اسرے وسال رک ڈاےل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

!!!!! آپ وسچ ںیہن ےتکس ںیم انتک وخش وہں ۔۔۔۔۔۔۔ سب دنپرہ ٹنم ںیم رھگ آ راہ اھبیئ اھبیئ!! 

 وہں آپ ولوگں ےک ےیل اکی رسرپازئ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اشہ ےن ےتہک یہ اکل اکٹ دی اور اشذہل سب وفن وک داتھکی راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم وپھچ۔۔۔۔  ایک وہا۔۔۔۔۔ افزئ ےن اشذہل وک اخومش دھکی اشہ ےک ابرے  

 

 اتپ ںیہن ہہک راہ ےہ آپ بس ےک ےیل رسرپازئ ےہ سب دنپرہ ٹنم ںیم آ راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھچ لچ آ راہ ےہ وہ وت اب ےچین لچ اباب ریتا وپھچ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

افزئ اےس یلست داتی وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےچین اجےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم اشذہل اےس وھتڑی  

وہےئ وںیہ رک ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دری اک ےتہک  
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افزئ اےس االیک وھچڑےت وہےئ ےچین آای وںیہ دورسی رطف اشہ ذل دےب دےب دقم ااھٹےئ اسرہ 

 ےک رمکے ںیم آای اور رمکے اک دروازہ دنب رکےت وہےئ اتلچ وہا اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسرہ وھگٹھگن ںیم رس اکھجےئ ڈیب ر یھٹیب یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وھچےٹ دقم ااھٹےئ ڈیب کت آای اور رس اکھجےئ اسرہ ےس اخمبط   اشذہل وھچےٹ

 وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 سب اکی دن دور رھپ مت ریمی درتسس ںیم وہ یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 انتک وخوصبرت انم وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ااستنرہ اشذہل اشہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ واؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اچاتہ وہں ںیم اینپ وہےن وایل  

ں وس ایس ےیل آ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویبی وک بس ےس ےلہپ دوھکی  

 

اشذہل آےگ وہا وھگٹھگن اٹہےن اگل۔۔۔۔۔ وھگٹھگن اٹہےت یہ۔ اشذہل اےسی دور وہا ےسیج دو 

 وس واٹل اک رکٹن اگل وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہکبج راشمء، رہلم،،،، اضف،،،،،بس سنہ سنہ رک ولٹ وپٹ وہ ریہ 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ےصغ ےس اخیچ ہکبج راشمء ےتسنہ وہےئ دلجی ےس رہلم ےک ےھچیپ راشمء یک یچب۔۔۔۔۔۔۔۔ اشذہ

 پھچ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اہاہاہاہاہاہ 
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 اوکپایک اگل اھبیئ مہ اینپ ڑلیک وک االیک وھچڑںی ےگ اہ اہاہ اہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 الچ ایگ ہکبج بس اکی ابر رھپ ےنسنہ اور اشذہل اچیبرہ۔۔۔۔۔ ےصغ ےس واہں ےس اتلکن

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہا ویں ہک افزئ واہں ے الکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ےچین آای رھپ انن ےن اےس اہک ہک اٹیب اج رک الب الؤ 

اسرہ ےک روم یک رطف  اشہ ذل وک ایھب وہ اورپ آای ہک اشذہل ادرھ ادرھ دےتھکی وہےئ

 اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زئ ےک دامغ ںیم ایخل آای اور اےنس دلجی ےس راشمء وک اکل یک اور اھجمسےت وہےئ اس ڈن اک اف

 اسنئ ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

افزئ ےتسنہ وہےئ ےچین آایگ ۔۔۔۔ اب ابیق اک اکم اس یک رشاریت ویبی اھبنسل ےل 

 یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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لکش دھکی یسنہ اپھچےئ  اشہ ذل ےچین آای وت ڑسی وہیئ لکش انبےئ وہےئ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ ایکس

 اشذہل ےک اپس آای اوراےکس ومڈ ےک ابرے ںیم وپےنھچ اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوےئ اکےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایک وہا ومڈ ویکں آف ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ افزئ ےن ایکس رطف ااجنن ےتنب وہےئ  

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک ںیہن۔۔۔۔۔۔ اشذہل ےن ھٹل امر ادناز ںیم وجاب   

 

اھچ اتب یھب اب افزئ اےس دھکی اکی ابر رھپ وگای وہا۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج افزئ اشذہل وک اسھت ڑھکا دھکی 

 اشذہر اور ارمح یھب واہں ےلچ اےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e3
9

0
 

Page | 390 

 ایک وہ ااکس ومڈ ویکں آف ےہ۔۔۔۔۔۔ دونں ےن کیب وتق وسال ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسری روادا انسدی ےسج نس ونیتں سنہ سنہ ےک ولٹ وپٹ رھپ اشذہل ےن رشوع ےس آرخ کت یک

وہ رےہ ےھت اور اںیہن اتسنہ وہا دھکی اشذہل ےصغ ےس اجےن اگل وت ارمح ےن دلجی ےس اہھت 

 ڑکپا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھچ اھچ اب ںیہن ےتسنہ۔۔۔۔۔۔۔ دھکی ریمے اھبیئ ریتی یطلغ ےھجت سک ےن اہک اھت ان الچک 

وہ ےھجت ےنلم دںی یگ۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجت مہ ےس انہک اچےئہ  وعروتں ےک وہےت وہےئ

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ارمح اےس اھجمسےن اگل اور آرخ ںیم ارمح اےس آھکن امرےت وہےئ اشذہر اور افزئ ےس وپےنھچ 

 گل۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 سنی ےہ۔۔۔۔۔۔ افزئ ےن ےتسنہ وہےئ ارمح یک رطف دھکی رک 
 
 

اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اھبیئ اوکپ ڑبا اکی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہک  

اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اٹیب تم اید دال اس یک اشدی ںیم ےن ااکس یھب اگجڑ وگلاای اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارمح ےتسنہ 

 وہےئ افزئ اوراشذہل وک اشذہر اک اتبےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہکبج اشذہر ےک ابرے ںیم نس اشذہل اور افزئ دونں اشذہر وک بیجع رظنوں ےس دےنھکی 

۔۔۔۔ ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

ان ےک دےنھکی ےس اشذہر لپ رھب وک ڈاگمگای رگم وخد وک وپمکز رکےت وہےئ رس ںیم اخرش رکےت وہےئ 

 اب دونں اک رخ ارمح یک رطف رکواای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اٹیب مہ وت ےلم وس ےلم رگم ان انجب اک ایھب یھب روسنیم متخ ںیہن وہا اشدی وک آھٹ اسل وہ ےکچ ںیہ 

ےن ےس ےلہپ ہی روز افلئ وھبل اجےت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ اہبےن رگم ایھب یھب روز آسف اج
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ےس اےتھٹ ںیہ ہک ےل رک آای اور ڑیسویھں رپ ڑچےتھ ںیہ ایھچ یلھب اٹیئ وک رخاب رک ےک مگیب ےس 

 کیھٹ رکواےت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مح اےس وخوخنار اشذہریک ابت ےنس اشذہل اور افزئ اک ہہقہق ڑپا ہکبج اینپ وچری ڑکپے اجےن رپ ار 

 رظنوں ےس دےنھکی اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوکس اس رطح دھکی اشذہر داتن اکنےنل اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھچ سب سب افزئ دونں ےک دھکی اخمبط وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ دلجی ےس 

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

گل اجےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ ٹیل وہ راہ ےہ سب داع ےہ امہرا الڈال یھب اینپ زدنیگ وک ےنیج 

ل اخومیش اانپ یل ےہ اھبیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 ےلھچپ اپچن دنں ےس اھبیئ اس ےن 
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 دل اتٹک ےہ اےس اس رطح دھکی رک۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م اہلل ابلہب ےک دل ںیم رمح ڈال دے بس ےن مہ آواز آنیم اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
مم
ہ

 

۔۔۔۔ اور بس رمس ےک ےیل الن یک رطف لچ ڑپے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

ٹنم دعب رھگ دالخ وہا اور دیساھ اس رف آای اہجں ایکس یلمیف یھت۔۔۔۔۔  20اشہ رقابی وپرے   

 رہ رطف یسنہ یک وگجن یھت۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس دنمش اجن یک التش ںیم ادرھ ادرھ رظنںی دوڑاےن اگل۔۔۔۔۔۔۔  

 وت وہ راشمء ےک اسھت ۔۔۔۔۔ ےتسنہ وہےئ رظن ایئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ انتک نیسح رظنم اھت۔۔۔  

 وہ لسلسم یکٹکٹ ابدنےھ انب یسک یک رپوا ےیک اس یک رطف داتھکی راہ۔۔۔۔۔۔۔ 
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یسک یک رظنوں یک دحت وک ربداتش ہن رکےت وہےئ ابلہب ےن اسےنم داھکی وت اشہ وک وخد وک اتکت 

 اپای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ےب دایھین ںیم اسےنم دےتھکی ریہ ۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اس یک یسنہ یٹمس وہ 

وخد اس اےس دھکی راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹیت یتلچ وہیئ آ  اور اشہ ےب

 ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اشہ بس ھچک رفاومش ےیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اینپ ابںیہن الیھپےئ اےس داتھکی راہ۔۔۔۔۔ وہ  

 وھبل اکچ اھت اےنپ اسھت یسک وک ےل رک آای ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ر وہوٹنں رپ رکسماٹہ ےیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب اوھکنں ںیم آوسنں او   

 

 اشہ وج ھجمس راہ اھت ابلہب اس یک رطف ڑبھ ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ اشہ یک ابوہنں وک الھک وھچڑ یسک وعرت ےلگ یگل۔۔۔۔۔ زور زور ےس روےن یگل۔۔۔۔۔۔ 

 

 امم ۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ آ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہکں یلچ یئگ۔۔۔۔۔ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ت یھت۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج ابلہب ےک زور ےس روےن اور یسک وعرت وک امم آیکپ ابلہب وک آیکپ رضور

ےنہک ےس بس وشڈک یک یس احتل ےیل اس یک رطف دےنھکی 

 ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ماا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب ےن ڑتےتپ وہےئ اینپ امں وک آواز دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
م
م

 

 

۔۔ سب ریمی اجن رو تم اب آیکپ امم آ یئگ ےہ ہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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امم ےھجم ےتیج یج امر دای اس صخش ںیہن ۔۔۔۔۔۔ ےھجم گل راہ اھت اباب اور دادو یک رطح ںیم اوکپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یھب ںیہن دھکی اپؤ یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابلہب وک اانپ آپ وھکات وہا دھکی رہلم،اضف اور راشمء بس ےس ےلہپ آےگ ڑبیھ۔۔۔... 

 

الڈیل وک دےتھکی وہےئ وبیل۔۔۔۔  سب ریمی اجن ۔۔۔۔۔۔۔۔ افہمط مگیب۔۔۔۔ اینپ  

 

 اور بیبخ وک اس اک ارطسح روان فیلکت ںیم ڈال ایگ۔۔۔۔ 

 

وہ اےس روےت وہےئ دھکی آوھکنں ںیم یمن ےیل ادمح اشہ یک رطف آای اور ان اک اہھت ڑکپے اینپ 

 وھپھپ یک رطف آای ۔۔۔۔۔ 
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 وھپھپ۔۔۔ اباب۔۔۔۔ 

 

 ےگل زور زور ےس روےن یگل۔۔۔۔۔۔رہ آھکن اور افہمط مگیب اےنپ اھبویئں وک دھکی ان ےک ےلگ

 اابکشر یھت۔۔۔۔۔ 

 اھبیئ آپ ےن ےسیک آینپ الڈیل وک داین یک ھچؤں اور دوھپ ےک ےیل وھچڑ دای۔۔۔۔ 

 

 آپ وت ےتہک ےھت ںیم آیکپ اجن یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اھبیئ اعدل آپ بس یک تہب زعت رکےت اھت۔۔۔۔۔ وہ ےھجم ےتہک ےھت ہک ایر ےھجم اتگل ےہ بج 

ںیہن وہاگن بت مت اینپ یلمیف ےس ولم۔۔۔۔  ںیم  

 

 اھبیئ دںیھکی ںیم ایلیک وہ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افہمط مگیب یسک اےنپ اک اہسرا اپےت وہےئ زور زور ےس روےت وہےئ وکشہ رکےن یگل
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 سب ریمی اجن اب مہ ںیہ ہن ںیمہ اعمف رک دو۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑ رک اعمیف امےنگن یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دونں اھبیئ آینپ نہب وک دھکی روےت وہےئ اہکاھت وج  

 

 اور افہمط مگیب اےنپ اھبویئں ےک وجڑے وہےئ وھتہں وک اینپ یھٹم ںیم ےتیل وہےئ وبیل۔۔۔۔۔ 

 

 ںیہن اھبیئ آپ ےھجم اگہنگر تم رکںی۔۔۔۔۔۔ 

 اھچ اب سب رکو ںیمہ یھب اینپ اولکیت دنن ےس ےنلم دو۔۔۔ 

 

آوھکنں ںیم یمن ےیل وبال۔۔۔۔۔   آہمئ اور آہنم اشہ ےن دونں وک دےتھکی وہےئ  

 

 بس ےک رہچے رپ رکسماٹہ آیئ ۔۔۔ 
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 دونں ےن آےگ ڑبھ رک ابری ابری ےلگ اگلای۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رھپ رھگ ےک بس ارفاد ربی ابری ےلم۔۔۔۔۔۔۔ بس اکی وجہم یک وصرت ںیم۔۔۔ ںیم اےٹھک 

 ے اور اشہ وںیہ االیک ان بس ےس دور بس وک داتھکی راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ن

 

گی
 وہ 

 

 اشدی وہ وخد وک دقحار ںیہن اتھجمس اھت تبحم اک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ اورپ رمکے ںیم آای اور وخد وک روم ںیم ولک رک ایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور زنیم رپ ےتھٹیب وہےئ الکمہم وہا۔۔۔۔۔۔۔ 

 آج رھپ ںیم اےنپ انگوہں ےک رہٹکے ںیم ڑھکا وہا۔۔۔۔۔ 

ے اگ۔۔۔۔۔ ریما رجم ریمی زدنیگ ںیم ےھجم نیچ ںیہن ےنیل د  

 

 آہ۔۔ابلہب ایک رکوں ںیم اچہ رک یھب اگل ںیہن رک اتکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟۔۔۔۔۔ 
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ریخ سب اکی دن اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اےنپ آپ وک اھجمسےت وہےئ واہں ےس ااھٹ 

 اورایتر وہےن ےک ےیل الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ٹنم دعب ےچین اای۔۔۔۔۔  25وہ رقًابی   

ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ اینپ وبضمط اچل ےتلچ وہےئ افہمط مگیب یک بس افہمط مگیب یک رطف ےھٹیب 

 رطف آای اور زنیم رپ ھٹیب رک ایکن وگد ںیم رس رھک رک ھٹیب ایگ ےسیج وہ نپچب ںیم ایک رکات اھت۔۔۔۔۔ 

 

 اشذہل تیمس رھگ ےک بس رمدوں ےن اوہ ایک۔۔۔۔۔۔۔ 

اکی اپؤں ڑکپ رک ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔۔  افزئ دیمان ںیم ارتا اور وہ یھب اشہ یک رطح زنیم رپ ےھٹیب ااکن  

 ہکبج افزئ یک دورسی رطف اشذہل اور اکی رطف اشذہر اورارمح۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ان بس وک ہی رکات دھکی دونں وچبں یک امںیئ وخیش ےس آوسنں اصف رکےت وہےئ وبیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وچبں۔۔۔۔۔ وھپھپ یک اجن وکن ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بس ےن کیب وتق اہک ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہ نپچب یک رطح اب یھب اخومش راہ اھتاور اش  

 

ےسیج وہ اجاتن اھت نپچب یک رطح افہمط مگیب بس ےس ےلہپ اماھت وچم رک اشہ اک انم ےل 

 یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل واسی یہ وہا اھت۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اور 

 ابیق افہمط مگیب ےن نپچب یک رطح آج یھب اشہ اک اماھت وچام اھت ےسج دھکی ابلہب وک ریحت اک اکٹھج اگل ہکبج

 بس ان اک ہنم دےنھکی ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وھپھپ ہی ایھچ ابت ںیہن ےہ آج وت ریمے وچم یتیل اج ریمی دنہمی ےہ۔۔۔۔۔ رگم ںیہن آج 

 یھب اشہ آپ ااسی ویکں رکیت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشذہل ےن ونصمیع انرایگض ےس دےتھکی وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔ 

 

وگ ےہ اور اہنت دنسپ ےہ۔۔۔۔۔۔۔ ویکں ہک ریما ہی اٹیب بس ےس زایدہ مک   

ںیم اوکس اس ےیل ےلہپ ایپر رکیت وہں اتہک اشہ وک ااسحس رےہ۔۔۔۔۔۔۔ یک اس یک وھپھپ اےس 

 تہب ایپر رکیت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اشہ آوھکنں ںیم آوسنں ےیل اخومیش ےس اس یک رطف دھکی راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  افزئ دلجی ےس وبال۔۔۔۔۔۔ اور اموحل وک اکی دہعف رھپ اداس وہات وہا دھکی

 ایر اشہ ابیق الڈ رات ےئگ کت رھک ےل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایر آج اس یک دنہمی وہےن دے اسرہ کھت یئگ وہیگ ےھٹیب ےھٹیب دخا اک وخف اھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 افزئ ولظمتیم ےک راکیرڈ وتڑےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہکبج اشہ رصف رکسما یہ اور اس ےک اس رطح ےنہک رپ ابیق بس ےن ہہقہق اگلای 

 اکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اٹیب اوکپ اس یک دنہمی ےس زایدہ اینپ مگیب ےک اسھت ڈاسن یک دلجی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشذہزےک اسھت اسھت ارمح ےن یھب ہمقل دای۔۔۔۔ ۔۔ 

 

و ں یک رطح داتن اکنےتل وہےئ ڑھکا 

 

 ن
ھی
ابیق بس اس یک ابت رپ ےنسنہ ےگل ہکبج ۔۔۔۔ افزئ ڈ

 راہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وج یھب ےہ ںیمہ ایک۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب دلجی ولچ۔۔۔۔۔۔۔ اور رھپ بس اس یک ابت رپ 

 رس الہےئ رمس ےک ےیل اکیٹس کت اےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 بس ڑلایکں ےلہپ دوےٹپ ےک اہےل ںیم اشذہل وک الےئ اس وک اکیٹس کت الےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رھپ اسرہ وک رھگ ےک بس رمد ایس رطح ےک رک اےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگن ےک وسٹ ےک اسھت اورجن دوےٹپ اک وھگٹھگن اکنےل وہ اکےتپن وہےئ اشہ ذل ےک اسھت ےلہپ

 یھٹیب ریہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابری ابری بس ےن رمس ادا یک۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

افزئ ہنم رپ دیجنسیگ اطری ےیک اشذہل یک رطف دقم ڑباھےت وہےئ اےسی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آ راہ 

ااجنم رکے اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت ےسیج اتپ ںیہن ایک واہعق رس   

 

اشذہل وک رطخے یک یٹنھگ یجب۔۔۔۔۔۔۔ رگم بج کت وہ ھچک اتھجمس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ 

اانپ اکم رک ےک اج اکچ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ابیق بس ایکس اکراتسین دےھکی زور زورےس ےنسنہ 

 ےگل۔۔۔۔۔۔ 
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ےت وہےئ ااہاہاہاہ۔۔۔۔۔۔ اےسی اتگل ےہ انٹب افزئ اس یک لکش یک رطف وچٹ رک

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہاہاہاہاہاہاہاہاہ بس یک اکی اسھت یسنہ وگیجن ۔۔۔۔۔ اشذہل رطخانک ویتر ےیل افزئ ےک ےھچیپ اھباگ 

ہ ایک۔۔۔۔۔۔ ارمح ےن افزئ وک ڑکپا اور اشذہل ےن وپرے اک اور دورسی رطف ےس ارمح وک ااشر

دنبروں اک رسدار  وپرا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابؤل افزئ وج وقبل ایکس ویبی ےک ےیل

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آرخ اکر ےجنکش ںیم آ یہ ایگ۔۔۔۔۔ 

 

اوےئ اسےل ںیم ےن رصف ہنم رپ اگلای۔۔۔۔۔۔ وت ےن وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھجم رپ وپرا اڈنلی 

 دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

مقہ اگل رک اسنہ اور اس ےک زورےس ہ
 وہ اشذہل یک رطح ڑسی وہیئ لکش انب رک وبال اب یک ابر اشہ یھب ق

 ےنسنہ رپ بس اشہ یک رطف وتمہج وہےئ۔۔۔۔۔۔ 

 اشہ وک اتسنہ وہا دھکی ابلہب اک دل اکی اگل ادناز ںیم دڑھاک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ابلہب ےن رظنوں اک زاوہی دبہل اور راشمء ےک اکن ںیم ھچک 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ اکی اپسٹ الٹئ راشمء رپ راشمء اہں ںیم رس الہےئ جیٹس رپ ڑچیھ بس السٹئ آف یھت۔۔۔

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

so ladies and gentlemen may I have an attention plzz 

 افزئ اینپ ویبی یک آواز ےنس اس یک رطف وتمہج وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وت آج ےسیج ےک امہرے رھگ ےک ڑبے۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمی وھپھپ ینعی۔۔۔۔ ابلہب یک 

 ریمی اھٹیجاینں اور ریما اھبیئ۔۔۔۔۔ اور ریمے امم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمی اھبایھبں ینعی ےک

 دنبروں یک ولخمق ےس قلعت رےنھک واےل اکی دعد وشرہ ںیہی ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور اسرہ وج ہک ریمی ایھچ دوتس، ریمی دنن اور ریمی اھٹیجین ےننب اج ریہ ےہ اس ےک ےیل ںیم 

ااجزت س ےن اور ابلہب ےن اکی رپافرسنیم ایتر یک ےہ۔۔۔۔۔۔۔ آپ بس یک   

 ز ٹی رک ےل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ی ن
ی ل
ش

 وہ وت مہ ےلہپ اینپ دویتس وک 

 

 راشمء یک ابت رپ سںت  ےن اہں ںیم رس الہای اور اتویلں ےک وشر ےس ان وک اسنئ دای۔۔۔۔۔۔ 

 

 اب اکی اکی امکیئ دونں ےک اہھت ںیم اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دونں یتلچ وہیئ اسرہ ےک اپس آیئ اور ااکس اہھت ڑکپے۔۔۔  

 درایمں ںیم ال رک ڑھکا ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م 

م
م
م
م
مم
ہ

 ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ریمی زدنیگ ونساری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ھجم وک ےلگ اگل۔۔۔۔۔۔ ےک ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھٹیب دای کلف رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم اخک ےس ااھٹ ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دیپا رک ریہ یھت بس ےن وشر اچم رک تمہ ڑباھیئ دونں یک مہ آواز اکی اسھت اموحل ںیم وکسن 

 ہکبج اشہ اس یک دمرھ آواز رپ ۔۔۔۔۔۔۔ وھکای راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایرا ریتی ایری وک ۔۔۔۔۔ںیم ےن وت دخا امان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اید رکے یگ داین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریتا ۔ریا 

 ااسفہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
0

9
 

Page | 409 

ےل اب ابلہب رصف اسرہ اک اہھت ڑکپے آوھکنں ںیم آوسنں ےیل اگےن اگےن ےک وبل دب

 یگل۔۔۔۔۔۔ 

 

 آ اج ڑلںی رھپ ولھکےن ےک ےیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت ےتیج ںیم اہر اجوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 آ اج رکے رھپ وںیہ رشارںیت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت اھبےگ ںیم امر اھکوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھٹیم یس ریتی وہ اگیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

 ےننس وک ایتر وہں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریتا ایر وہں ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وت وج رواھٹ وت وکن ےسنہ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وت وج وھچاٹ وت وکن رکے اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت پچ ےہ وت ڈر اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 اانپ ےھجم اب وکن ےہک اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وت یہ وہج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ ریتے انب۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 ےب وہج ےباکر وہں ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ریتا ایر وہں ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریتا ایر وہں ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابلہب ےن آںیھکن وھکیل بس ےن زور زور ےس ریک اجبیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وس اب رھگ یک بس وخانیت اکی اسڈیئ وہ اجںیئ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ابیق اکی اسڈیئ رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 راشمء امکیئ ےک رک اکی اب رھپ بس ےس اخمبط وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اب اکی رطف بس ڑلایکں اسرہ یک رطف ےھت وت بس رمد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشذہل یک رطف ےھت۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہاگ اور جج انن اور وھپھپ وہ  competitionولچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب وسگن 

۔ یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

وس ڑسم بیبخ اشہ رشوع آیکپ ویبی ےن ایک ےہ امہری رطف 

 ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اب واہں ےس آپ رکے۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور راشمء یک اس ابت رپ ابلہب اشہ وک دےنھکی یگل۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج اشہ اخومیش ےس اس ےک 

 ارپسکینشی دےنھکی اگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اار اہھت ںیم ڑکپے واسپ آای ۔۔۔۔۔۔۔۔  اشہ واہں ےس ااھٹ اور

 

 ی
رقًابی دو ٹنم کت اانپ گی  

 واہ اٹیب وت وت ےکپ ااظتنم رک ےک آای ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 افزئ اےس دےتھکی وہےئ داد دےتی ادناز ںیم وبال ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اار اجبان رشوع ایک 

 

 ی
اشہ ایکس ابت ےنس رکسماےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ گی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےب ایخیل ںیم یھب ریتا یہ ایخل اےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ویکں ڑھچبان ےہ رضوری ہی وسال اےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریتی زندویکیں یک وخیش ےب اسحب یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےصح ںیم افےلص یھب ریتے ےب اثمل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دالان اچاتہ وہ لسلسم ابلہب رپ رظن رےھکوہےئ اھت اشدی وہ آج یھب اےس اینپ تبحم اک نیقی

 وہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم وج مت ےس دور وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ویکں دور مت ےس ںیم روہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریتا رغور وہں۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آ وت افےلص اٹم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت وخاب اس الم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ ویکں وخاب ںیم وتڑ دوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   
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 ےب ایخیل ںیم ںیم یھب ریتا یہ ایخل آےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ویکں ڑھچبان ےہ رضوری ہی وسال آےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 آہتسہ آہتسہ اس ےک اافلظ ہنم ںیم متخ وہ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بس ےن اس ےک اگےن رپ ایٹیسں اجبیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےئ وریے اینن وسینہ 

 اواز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےئ ںیم ڑگ اھک ےک رم ہن وجاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہ  

افزئ اس یک رمک رپ تپچ ردیس رکےت وہےئ آھکن امرےت وہےئ رشاریت ےجہل ںیم 

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 بس ایکس ابت رپ ےنسنہ ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہاہاہاہاہاہاہاہاہ اب ریما ڈاسن یھب دھکی ول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔ افزئ راشمء یک رطف دھکی رک وبال ۔۔۔۔۔ ہکبج وخد وک دنبری ےننس رپ اس دنبری ےک اسھت ۔۔۔ 

 راشمء ےن اےس زور دار وچیٹ اکیٹ سج ےس اچبرہ البلبات وہا دور اہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہی رحتک اشذہل ےس یپھچ ںیہن  

 ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل آےگ وہا۔۔۔۔۔۔ اور افزئ ےک اکن ںیم رس وگیش رک  

اہاہاہاہاہاہاہاہاہ وھچھچدنر روسنیم ادنر اھجڑ ےل اج رک ریمے اھبیئ ایھب وت اھبیھب ےس ویچیٹن وٹکایئ ےہ 

 رھپ ےکم یھب ڑپے ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہکبج اس یک وچری ڑکپےت اجےن رپ افزئ اس یک رطف وھگام۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دے ایسی وکیسن ابت ریمی ربی یگل وج وت ےھجم اتشخب یہ  وتاب ریمی ریمے اھبیئ آج اتب یہ

 ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےنیمک رہ اٹمئ ھجم رپ رظن راتھک ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افزئ ےن ڑچےت وہےئ اس ےک دنکےھ رپ وہٹاک اگلےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

داع  ہکبج ان دونں وک ےتسنہ وہےئ دھکی اشہ ےن یھب اینپ زدنیگ ےک ےیل وخیش یک

 امیگن۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ول اب بس ریمی ابت ونس...... 

 

 افزئ امکیئ ےل رک ڑھکا وہا اور بس وک اینپ رطف وتمہج ایک... 

 

 اہں وبل ایک ےہ؟؟؟؟

 

....... اہک ۓاشہ زل ےن اےس دےتھکی وہ  

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
1

7
 

Page | 417 

... داتی رک اضعئ ےھجت ںیم وت وہات  ںیہن دواہل وت ارگ رک پچ ۓاو   

 

......اہک ۓوہافزئ ےن اس یک رطف داتن ےتسیپ   

 

بج ہک اس یک ابت رپ بس ےنسنہ ےگل رگم اس زماق رپ اسرہ اک دل ےب نیچ وہا اور وہ دل ںیم اہلل 

.... یگل دےنھکی اسےنم ۓےس اس یک ریخ یک داع امےتگن وہ  

 

 آپ یک رھبوپر اتویلں ےک اسھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دلجی ےس وبال.... ایھب وہ زمدی وباتل ہک ان ےک اکی زکن ےن امکیئ ایل اور   

 

اتایلں..... ںیہ ۓدنبر اور دنبری آپ یک رھبوپر اتویلں ںیم رکبت داھکیےن آ  
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مقہ ڑپا......  ہ
 اور افزئ اس وک وخوخنار رظنوں ےس دےنھکی اگل ہکبج ایکس ابت رپ بس اک ق

 

 رات یک رینیگن دوھکی ایک رگن الی ےہ.... 

   اہوھتں یک دنہمی یھب ےسیج لھک لھک آئ ےہ......

 ویتسمں ےنک آھکن ویں وھکیل.... 

 

 وہ۔۔۔۔۔۔وووووووو۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وھجیتم دڑھنک یہی وبیل.... 

 

 ےلب.. ےلب..ےلب.. ےلب..ےلب... 

 

 ےلب ےلب انےچ ںیہ ابورہ ایج... 
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... ایپ اسورہ  اگ ۓےلب ےلب ےل اج  

 

 دونں اگےن ےک اکی اکی رس رپ رھترھتا رےہ ےھت...  

ں وگجن ریہ یھت...... الن ںیم بس یک ایٹیسں اور اتایل  

 

آہتسہ آہتسہ اگےن ےک وبل متخ وہرےہ ےھت.... دونں ایمں ویبی ےن رس اکھجای اور جیٹس ےس ےچین 

....... ےگل انےنچ بس اور ۓارتے اور بس رھگ واول وک اجیٹس رپ ےل آ  

 

 ارمح اشہ زر, اشہ ذل , افزئ اچروں لم رک ڑگنھبے ڈاےنل ےگل۔۔ 

ل اپلگ وہیئگ یھت.... ہکبج اسرہ رصف اہھت الہ ر
ب لک
یہ یھت.... اور راشمء ڈیمم وت   

 

 اور بیبخ اشہ سب ابلہب وک دےنھکی ںیم رصموف اھت... 
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 بس اک رکشہی رکشہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم ایھب انن ہہک ریہ ےہ متخ رکو.... 

 

 سب آرخی اگان اشہ ذل اھبئ ریمی دوتس ےک انم اگےئ ےگ.... 

 

 ہکبج اس یک ابت ےتنس یہ اشہ زل ےن اسرہ یک رطف اہک ۓراشمء ےن بس یک رطف دےتھکی وہ

 داھکی اسرہ ےک دل یک دڑھنک ڑبےنھ یگل.....

 

.....وہا وگای ۓاشہ ذل ےتلچ وہے راشمء ےک اپس آای اور امکیئ ےتیل وہ  

 

 کیھٹ ےہ رگم رصف دو وبل اس ےس زایدہ ںیہن..... 
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 کیھٹ ےہ ںیلچ اگںیئ.....  

 اب......... 

م...... 

م
م
م
م
م
م
مم
ہ

. ا  

 

 اشہ ذل ےن الگ اھکنھکرا اور اگان رشوع ایک.... 

 

 ںیمہ مت ےس ایپر انتک ہی مہ ںیہن اجےتن.... 

 

 رگم یج ںیہن ےتکس اہمترے انب.. 

 . 

... اگ ۓااکس اگان ےنس بس ےن وہگنٹ یک ہکبج اسرہ وک اگل ااکس دل ایلسپں وتڑ رک ابرہ آ اج  
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 ولچ وچب...بس ادنر ولچ..... 

... اہک ۓ.. آہمئ مگیب ےن بس وک دےتھکی وہلک دلجی اانھٹ ےہ..   

 

...... ےئگ ےلچ ںیم رمکے اےنپ ۓبس یج رکےت وہ  

 

 ابلہب اینپ امں وک اےنپ رمکے ںیم ےل آئ اور اشہ ذل اسرہ اےنپ رمکے ںیم ےلچ ےئگ.... 

 رقابی آدےھ ےٹنھگ دعب بس رفشی وہ رک اےنپ رتسب رپ ٹیل ےئگ..... 

 

بط وہئ..... ابلہب اینپ امں وک دھکی رک اخم  

 

 امم۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایک ںیم آپ یک وگد ںیم رس رھک ولں.... 
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 ہی یھب وکئ وپےنھچ وایل ابت ےہ... ریمی اجن ادرھ آؤ... 

 

 اور یگل ےس ےنیس ےک امم اینپ ابلہب اور  الیھپے اہھت ۓافہمط مگیب ےن الڈ ےس اےس دےتھکی وہ

.... یگل روےن ےبآواز   

 

ڑپھت امریت ہن اباب اور دادو مہ ےس دور وہےت..... امم ےھجم اعمف رک دںی ہن ںیم اےس   

 

 سب ریمے ےچب وج وہان اھتوہ وہایگ.. تمسق ںیم یہی اھکل اھت ریمی یچب.... ۔۔۔۔ 

 

 اور مت ایلیک ویکں ریتہ وہ...بیبخ ےک اسھت راہ رکو.... 

 

... یگل وپےنھچ ےس ابلہب ۓافہمط اشہ اےکس رس رپ اایلگنں ریھپےت وہ  
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.... وبیل ۓرک اینپ امں وک دےتھکی وہابلہب رس ااھٹ   

 

 امم......ہی آپ ہہک ریہ ںیہ بج آپ آئ یھت بت یھب

 

 آپ ےن ھچک ںیہن اہک اےس..... آپ ےسیک ہہک یتکس...... 

 

 اٹیب.......آپ اجیتن ںیہن اےس.. ہن ںیم ھچک آوکپ اتبوں یگ... 

 

ےس اعمیف امگن اکچ ےہ.... ےلھچپ نکیل اانت اجن ول اس ےن وخد اہک ہک اس ےن طلغ ایک یکسج وہ ھجم 

 اپچن دنں ںیم ریمے اپس اات راہ ےہ.. 

 

رگم وج ھچک اس ےک اسھت وہا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔وہ ویکں انب ےہ ااسی مت ےن یھبک اجےنن یک وکشش 

 یک... ؟؟؟؟
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 ںیم اچیتہ وہں مت اینپ زدنیگ ںیم آےگ ڑبوھ.. اور اےس ےنھجمس یک وکشش رکو...

 

.. یگل اھجمسےن ۓوہافہمط اشہ اےس دےتھکی   

 

 امم ںیم ںیہن انھجمس اچیتہ... درالص ےھجم اس ےس رفنت.....۔۔۔۔۔ 

 

 ایھب وہ آےگ وبیتل افہمط اشہ ےن اےس وٹاک..... 

 

 یلگپ....۔۔۔۔۔ 

 

س

 

س

 

ش

 

 

 وخد وک الہبان وھچڑ دو..مت ںیہن رکیت اس ےس رفنت وپوھچ اےنپ دل ےس... 

 ہی ابل ںیم ےن دوھپ ںیم دیفس ںیہن ےیک ںیہ. 
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اکی دہعف وھجمس اےس اور اےنپ دل یک ونس... زدنیگ تہب وخوصبرت ےہ... ریمی اجن.. مت اےس 

 اعمف رک ےک دوھکی.. زدنیگ ںیم یھبک یھب ںیہمت فیلکت ںیہن دے اگ.... 

 

 وہ ےلیصغ ےک اسھت اسھت تہب ایپر رکےن واال ےہ.... 

 

 اور ابلہب وک گل راہ اھت ےسیج وہ کیھٹ ہہک ریہ ےہ.... 

 

... امم...... رگم..   

 

 ارگ رگم ھچک ںیہن ریمی اجن اب اوھٹ... اور...اج رک دوھکی اےس.... 

 

 حبص ےس بج ریمے اپس اھت.. وھباک اھت.. اتپ ںیہن ھچک اھکای ےہ ای ںیہن. 
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 اور....اہں اکی اور ابت..... 

 

 ںیم ےن اانپ رشکی ایحت وھکای ےہ... مت ےن رصف اانپ ابپ.... 

 

 ریما ںیہن ایخل ںیہمت اےس زسا دینی اچےیہ... ینتج دے یکچ وہ اانت اکیف ںیم اعمف رک یکچ وہں وت

 ےہ... 

 

.... وبیل  ۓولچ اوھٹ..... اب اجؤ.... افہمط اشہ ااکس اہھت ڑکپ ےک ااھٹےت وہ  

 

 رگم...... وکئ ارگ رگم ںیہن ولچ اب اوھٹ اور اجؤ اور ریغب وکئ ابت ےیک واسپ ںیہن آان.... 
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 وک وشر ےک دل  اور آئ رطف یک روم  ےک اشہ ااھٹیت دقم اھبری اےنپ ۓابلہب رپاشین وہےت وہ

... اٹھکٹھکای دروازہ  ۓوہ دابےت  

سپ ےک وجاب ےتلم یہ ابلہب ادنر دالخ وہیئ رمکے ںیم ادنریھا یہ ادنریھا اھت سب اکی وھچاٹ اس 

 ہلعش اتلج وہا رظن آای۔۔۔۔۔ 

 

ڑباھ رک السٹئ ان یک... انیقی وہ رگسٹی اتیپ رظن آراہ اھت ابلہب ےن اہھت   

 

رمکے ںیم الٹئ آن وہےت دھکی بیبخ ےن اینپ الل آاگنرا آوھکنں ےس ڑم رک داھکی وت لپ رھب ےک 

 ےئل استک وہا........ 

 

 ابلہب ےتلچ وہےئ اس ےک اپس آیئ اور اس ےک اہھت ےس رگیسٹ ےل رک آشی رٹے ںیم ریھک...

 

 ےھجم آپ ےس وکیئ ابت رکین....
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  وکیئ ابت رکین......  ےھجم یھب مت ےس

 اشہ ےن یھب اس یک رطف دھکی رک وبال.... 

 

 ابلہب ےن رظن ااھٹ رک اس یک رطف داھکی... 

 ےسیج ہہک ریہ وہ ایک... 

 

اشہ بلطم ےتھجمس وہےئ دراز یک رطف آای اور ھچک رپیپز اکنےتل وہےئ اس یک رطف ڑباھےت 

 وہےئ وبال.... 

 

 اھت ہک ںیہمت لک دوں اگ رگم اشدی ںیہمت اکی دن اک یھب ہی ول اہمتری آزادی ےک اکذغات وسچ راہ

 ااظتنر ںیہن آج آرخی دن ےہ بیبخ اشہ ےک اہمتری زدنیگ ےس ےنلکن اک........ 

 آج ےک دعب ںیم ںیہمت اانپ رہچہ ںیہن داھکؤں اگ.... 
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 اور ابلہب سب یٹھپ یٹھپ آوھکنں ےس اس یک رطف دھکی ریہ یھت.... 

ری تھچ ےبلم تیمس اس ےک رس رپ آ رگی وہ..... اےس اگل یک رمکے یک وپ   

 

اشہ آوھکنں ںیم یمن ےیل اےس دھکی راہ اھت ہی رصف ویہ اجاتن اھت ےنتک طبض ےس اس ےن ہی بس اہک 

 ےہ... 

 

ابلہب اس ےک رقبی وہیئ اور اس اک رگابین ڑکپ رک اےنپ رہچہ اس ےک رقبی ایک اور درد یک دشت 

 ےیل وگای وہی... 

 

مت رہ ابر ھجم ےس ریغب وپےھچ ریمی زدنیگ اک ہلصیف ںیہن رکےتکس ےھجمس....  رٹسم بیبخ اشہ  

 وہ زمدی وبیتل ےک اشہ ےن اس ےک وبلں رپ ایلگن رےھک اےس اخومش رک دای..... 

 .....

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

ش
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ہی ریمی زدنیگ اک ہلصیف ںیہن ےہ ںیم وت ںیہمت وخد ےس دور رک راہ وہں اتہک مت وکسن ےس یسک اور 

دنیگ زگار ول........ ےک اسھت ز  

 

 ہکلب زنی ےس اھچ ہلصیف وکیئ ںیہن ںیم اس ےس اہمترے ےیل...... 

 

ایھب زمدی وباتل ےک ابلہب ےک ڑپھت ےن اےس زمدی وبےنل ےس راک اور اشہ اس ےک ڑپھت امرےن ےس 

 اس یک رطف دےنھکی اگل ہکبج ہک ابلہب اس اک رگابین ڑکپ رک رہ اکی ابر رھپ وبیل........... 

shut up....... 

 

 آپ وک رشم ںیہن آیت اینپ ویبی وک یسک اور ےک اسھت

د رکےت وہےئ......

 

ح ڈ
گی 

 

ب

 ا
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اےس وخد ےس رقبی دھکی رک اشہ ےن اس یک رمک ںیم اہھت ڈاےل اےس رقبی ایک اور رودنے وہےئ  

 ےجہل ںیم وبال.... 

 

ور ےک اسھت وخش مت وسچ ںیہن یتکس سک دقر اذتی ںیم وہں ںیم رگم ںیہمت وخد ےس اگل یسک ا

 دانھکی یہ ریمے ےئل زسا ےہ. 

 ںیم ہن یہ سفن اک الغم وہں ہن یہ ںیہمت اہھت اگلےن ےک اہبےن رکات وہں۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہں سب اہمترے آس اپس اس ےیل راتہ وہں ےک مت ریمے وہےن اک ااسحس رکو.... 

 ںیہ ہک ںیم ںیہن مت رگم مت ریمے انم ےس یھب رفنت رکیت وہں اس ےئل الخ ےک رپیپز ایتر رکواںیئ

 ےھجم اینپ زدنیگ ےس اکنل وکنیھپ..... 

 ہی اایتخر یھب ںیم ںیہمت داتی وہں..... 

 

 ابلہب اس یک ابت ےنس ےسنہ یگل اور ےتسنہ وہےئ وبیل.... 
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 ایک ںیم ہی وھجمسں ہک مت ےن اہر امن یل... اہر ےئگ...وہ ھجم ےس ریمی رفنت ےس... 

. زدنیگ ےس وخد ےس.....مت ےس...ےنیج یک اچہ ںیہن ںیہن....  اہں اہر اکچ وہں..کھت ایگ وہں. 

 ومت وک ےلگ اگل یہن اتکس.... 

 

رگم اہلل ےس داع یک ےہ ہک ےسیج مت ےھجم وھچڑو ںیم یٹم ےلت دنف وہ اجؤں اس یک ابت ےتنس ابلہب اس 

 ےس ڑتپ رک داھکی...... 

 

اہھت ایپےل یک لکش انب رک اشہ ےک رہچے رگم اشدی وہ اےس اھجمس ںیہن یتکس یھت ابلہب ےن اےنپ دونں 

 رپ رےھک اور اویچن وہ رک اس یک یک آوھکنں رپ بل رےھک...

 

 بج ہک اشہ ریحت ےس اےس دےنھکی اگل ےک ہی ایک رک ریہ ےہ رھپ اس ےک امےھت رپ... 
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 ںیم ابلہب بیبخ اشہ آپ ےس دور اجےن اک وسچ یھب ںیہن یتکس رک دای اعمف آپ وک......... 

ہ ریحاین ےس اےس دےنھکی اگل...... اور اش  

 

 ابلہب آہتسہ آہتسہ اس ےس وخد ےس زمدی رقبی ایک اور ےب ینیقی ےس وپےنھچ اگل...... 

 

 ایک چس ںیم مت ےن ےھجم اعمف رک دای..... 

 

 ابلہب ےن آوھکنں ںیم آوسن ےل اہں ںیم رس الہای....... 

ہب اس اک اہسرا اپےت یہ ویکچہں ےس اشہ ےن اس ےس ےلگ ےس اگلای اور زور ےس روےن اگل اور ابل

 روےن یگل..... 

 

 اور روےت وہےئ وبیل..... 
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 ویکں اہک ااسی آپ ےن.اکی ڑپھت یک اینت ڑبی زسا.... 

رھپ اس رات وج یھب وہا بس یطلغ ہہک دای... ےھجم اگل آپ ےن ےھجم ریمے ووجد تیمس یسک رہگی 

 اھکیئ ںیم کنیھپ دای وہ... 

 

ور اس ےک آوسن اصف رکےت وہےئ وبال.....اشہ ےن اےس اگل ایک ا  

 ںیم ادناھ وہایگ اھت.... 

 نپچب ےس اونپں اک اسھت وت الم رگم دھک ابےنٹن واال وکیئ ںیہن اھت ےھجم اعمف رک دو..... 

 اب یھبک ااسی ںیہن وہاگ.... 

 

 ںیم ارتعاف رکات وہں ہک وہ رات ریمی زدنیگ یک نیسح راوتں ںیم ےس اکی یھت ....

 

ہ رک یھب وخد ےس دور ںیہن رک اتکس یھبک ااسی وہ وت ریمی روح ریمے ووجد اک اسھت وھچڑ دے ںیم اچ

 اور اس یک ابت ےتنس ابلہب ےن ڑتپ رک ہن ںیم رس الہای... 
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 اب ںیہن اشہ..... ایسی ابت ںیہن رکو.... 

 دل داتھک ےہ اہلل آپ وک ریمی زدنیگ یھب اگل دے... 

  راہ رھپ کھج رک اانپ ایپر اتبےن اگل..... اشہ آوھکنں ںیم یمن ےیل اےس داتھکی

 

 وھتڑی دری دعب وہ اس ےس دور وہا اور اس یک آوھکنں وک دےتھکی وہےئ وگای..... 

 

بیبخ اشہ مت ےس ےب دح ےب ااہتن تبحم رکات ےہ یھبک ںیہمت فیلکت دےنی اک وسچ ںیہن اتکس ہی ےتہک 

مو ں ںیم ااھٹای اور ڈیب الای.. 
ہ
..... ںیہ اشہ ےن اےس ابں  

 

 اور آرام ےس ڈیب رپ اھٹب رک وخد زنیم رپ اھٹیب اور اس یک وگد ںیم رس رےھک آںیھکن دنب ںیک........

ابلہب ےن اےس یسک یھب لمع ےس ںیہن رواک اھت آج وہ اےنپ وشرہ وک رہ ربایئ اور اھچیئ تیمس اانپےن 

 ےک ےئل آیئ یھت....... 
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ایلگنں ریھپےت وہےئ اخمبط ایک....... اشہ.............ابلہب ےن اس یک رس ںیم ا  

 

 یج اشہ یک اجن........ 

 

 ںیم اچیتہ وہں لک ںیم یھب آپ ےک ےئل وجسں وسروں..... 

 اشہ ےن ٹپ ےس آںیھکن وھکںیل اور اےس دےنھکی اگل..... 

کیھٹ ےہ رھپ ںیم ایھب امم وک اتہک وہں....اشہ اےنھٹ اگل وت ابلہب ےن اس ےک دنکےھ رپ زور ڈاےتل 

  دوابرہ اٹھب ایل.. .وہےئ

 

 ںیہن اشہ...... لک رات ںیم وخد ونبں یگ دنہل آپ یسک وک ہن اتبےیئ اگ... 

 ...زیلپزززز 
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اشہ اس یک ابت ےتنس رکسماےن اگل اور زنیم ےس اھٹ ڑھکا وہا اور اکی ےکٹھج ےس اےس چنیھک رک 

 اخمبط وہا..... 

 

یہ ےہ ںیہک مہ وخیش ےس یہ اہلل وک ایپرے ہن واہ یئھب..... امہری ویبی وت آج ںیمہ وشڈک ےیک اج ر

 وہاجںیئ... 

 

 ابلہب ےن اس ےک وبلں رپ اہھت راھک اور آوھکنں ںیم آوسن ےیل انرایگض ےس وبیل... 

 ابر ابر ہی تم اہک رکںی.... 

 

 ےیٹہ ےھچیپ ےھجم آپ ےس ابت ںیہن رکین.. 

  اےس رقبی ایک. اےس داکھ دیتی وہیئ دوراجےن یگل رگم اشہ ےن اس اک ابزو ڑکپا رھپ

 

 اجمن.....۔۔۔۔!!!!!!!!!!! 
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 مہ ےس انرایگض یھب ویان داھکیےیئ.. .. 

 

 ہک مہ آپ ےک دویاےن وہاجںیئ....

 

 مہ وت آپ ےک ےئل راےھجن ےنب ےھٹیب ںیہ..۔۔۔۔ 

 

 یھبک وج ان وک رظن رھب ےک دںیھکی.. 

 

 ریتا روانھٹ اھچ اتگل ےہ... 

 

 ریتا رکسماان وکسن داتی ےہ... 
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ابںیت اکنں ںیم رس وھگیتل ںیہ... ریتی   

 ریتا دور اجان اذوتیں وک وھچ اجات ےہ... 

 

 ریتی ےب ریخ ڑتاپیت ےہ.... 

 ریتی دل یگل ںیمہ ربتعم رکیت...

 

 اجمن...... ۔۔۔۔!!!!!!

 

ےئجیک رمح ذرا  ...... . 

ےیجیک رکم  رپ مہ ...... . 

ےھٹیب ےلت راہ وج  مہ ..... . 

... ریھک  وت دقم ںیم دل  امہرے  

... ےئل۔۔۔۔۔۔۔  ےک  اور یسک دںی رک  دنب دروازے  
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 سب مت ںیم وہں ےگ اور امہری وھچیٹ یس داین....

 

 اشہ ےن اکی ذجےب ےک اعمل ںیم اےس دےتھکی وہےئ اہک... 

 

ابلہب ےن رکسماےت وہےئ داھکی......اور اےس دور رکےت وہےئ دروازے یک رطف اھبیگ اور 

...... وبیل ۓڑمےت وہ  

 

۔؟!!!!!! اجان۔۔۔..۔۔۔۔   

 

 مہ یھب ایتر ںیہ دقم امجےن ےک ےئل.... 

 

... ےئجیک ربص ذرا  .. 
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... رہھٹےی ذرا  .. 

 ااظتنر ےیجیک......... 

 

.. ریھک اقمئ گل دل  سب ںیہن ربداتش رشاک  .. 

 

 .....

 

 ابلہب ےتہک وہےئ واہں ےس یلچ گ

........ ایگ  ٹیل رپ ڈیب ۓہکبج اشہ اس یک ابت ےتنس ےتسنہ وہ  

 

ںیم وہ نیچ ےس وسےئ اگ..  آج ےنتک دنں  

 

 اہلل ریتا رکش ےہ وت ےن زدنیگ ولاٹ دی... 

 وہ ہی ےتہک وہےئ آںیھکن ومدن ایگ...۔ 

 اشہ زل ڈیب رپ ےٹیل اسرہ ےک ایخالت ںیم مگ اھت 
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 اور ےٹیل وہے الکمہم وہا

 سب اج یک رات مت اس ےک دعب مت ریمی درتسس ںیم وہ یگ

 

  یک رغض ےس اسرہ ےک رمکے یک رطف لچ ڑپاوہ واہں ےس ااھٹ اور اسرہ وک دےنھکی

 

یھت نگم ںیم دےنھکی ےس وغر وک دنہمی یگل رپ اہوھتں اےنپ یٸوہ یٸاسرہ وک ڈیب رپ وھک  

 

 وتمہج ےٸوہ اھکنھکرےت الگ اور اای دقم دےب دےب اشزہل  دھکی ےٸ وہ ےٸاسرہ وک وھک

 رکواای۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
م
م
م
م
مم
ہ

 ا

 

رےن یک اوازےنس اسرہ اک ہتکس وٹاٹ۔۔۔۔۔۔۔ یسک ےک اھکنھک  
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 اسرہ ےن وچکن رک داھکیاشذہل اہھت ابدنےھ اےسدےنھکی ںیم نگم اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اپ اہیں ایک رک رےہ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رک دھکی اےس ےٸاسرہ ےن اےتکٹ وہ  

۔۔۔۔۔۔۔۔  ےٸاسرہ یک ابت ےنس اشزہل ےک بل رکسما  

ے۔۔۔۔۔۔۔ اسرہ ےک رقبی اچنہپ اور اکی ےکٹھج اےس اینپ اور ٸوہ ےتلچ وہ

 اچنیھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ویکں ریمے اہیں اےن رپ اپدنبی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشزہل ےن اس یک رطف اربو ااکچ رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ل ےہ اپدنبی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اہں 

 اسرہ ےن یھب دودبو وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ایکس ابت ےنس اشزہل اابکیر رھپ رکسماای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور  
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ی اتب دو ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ھ
می ن ہ

 اور اپدنبی ویکں ےہ 

وپھچ۔۔۔۔۔  اک آےن ہن ےٸاشزہل ےن رکسماےت وہ  

 رےنہ دںی اپ چس نس ںیہن ےتکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل اامتعد ےس اس یک رطف دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔ 
م
مکل

 اسرہ ےن 

۔۔ اشزہل ےن وساہیل رظنوں ےس اس یک رطف دھکی رک اسیک چس۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اہیں ںیٸ اج رکین  ںیہن ابت یٸےھجم اپ ےس وک  

 انرلم  ےوہ ٸاس یک وٹن اشزہل یک ھجمس ےس ابل رت یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم وخد وک وپمکزرکےت وہ

اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وپےنھچ ںیم ادناز   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویکں ںیہن رکین ابت۔۔۔   
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 اشزہل ےن اس یک رطف دھکی رک دیجنسہ ےجہل ںیم وپھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وت ںینس رھپ ۔۔۔۔۔۔۔۔ بج اپ ھجم ےس رفنت رکےت ںیہ وت ویکں اےت ںیہ ریمے 

 اپس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ابر ابر ےھجم دھکی رک ویکں رکسماےت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ ںیم اےکپ اقلب ںیہن وت ویکں رک رےہ ےہ اشدی۔۔۔۔   

 

 اس یک ابت ےنس اشزہل رکسماےناگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اےنس اےس وخد ےس رقبی ایک اور رھپ دیجنسیگ اطری ےیک وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےھجم مت ےس رفنت ےہ ای ںیہن ااکس وجاب اوکپ لک ےلم اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ریہ ابت اشدی رکےنیک وہ وت اہمتری ھجم ےس وہیگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےس ریمی 

وھجمس ای زد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمیض    

 اور اسرہ اوھکنں ںیم اوسن ےیل اےس دےنھکی یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایکپ زد۔۔۔۔۔ واو رٹسم اشزہل اشہ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ںیم اہکں وہں ایکپ ٹسل ںیم۔۔۔۔ 

اک۔۔۔۔۔  رکےن ہلصیف ںیہن قح یٸریمی زدنیگ یھب وجڑی ےہ۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم وک  

 ںیم یھب ااسنن وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رصف واہں یگ ےٸ مت ااسنن ںیہن رگم ابت اہجں اہمتری اور ریمی دحیلعیگ یک اںیم ےن بک اہک

یگ ےلچ ریمی  

 

 وہ اےس ےتہک یہ واہں ےس اتلکن الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےک تمسق اوراینپ یٸ گ ٹیل ںیم ادناز  ےک ڈےنھ  رپ ڈیب وںیہ ےٸہکبج اسرہ روےتوہ

یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وسےنچ ںیم ابرے  

 

اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دےنھکی مٸیلھک اور ڑھگی رپ اٹ اشہ یک حبص اھکن  

 حبص ےک اپچن جب رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ دلجی ااھٹ اور ووض ایک اور رجف یک امنز ادا یک اور ابلہب و دےنھکی یک رغض اس ےک رمکے یک رطف 

 لچ ڑپا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وڈنیو ےک اپس اےس امنز ڑپےتھ رمکے ںیم اھجاکن وت رمکے ںیم اجگلم اس ادنریھا ایھچ وہا اھت اور وہ 

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٸا رظن ےٸوہ  

 رفی اےکس اور وہا ڑھکا رک ا رقبی ےک ابلہب وہا۔۔۔۔۔۔۔ اتلچ وہ  ۔۔۔۔ ےٸاشہ ےک بل رکسما

اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   رکےن ااظتنر اک وہےن  

ا وہا ڑھک رقبی اےنپ وہ  اےس وت ڑمی اور یٸوہ ڑھکی ےک  رک وفڈل ےامنزٸابلہب ایھٹ اور اج

 الم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےٸرکےتوہ انرلم وخدوک ےٸوہ دابےت وک وشر ےک دل  اےنپ اور یٸ ابلہب وچکن رک دوروہ

 وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اپ حبص حبص اہیں ایک رک رےہںیہ۔۔۔۔۔ 

ے ےس  ڈیٸوہ۔اس
 

کلن

 

ی
ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٸگ ھٹیب ارک رپ وصےف ےٸوہ   

 اور اس ےک اس ادناز رپاشہ رکسماےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
4

9
 

Page | 449 

ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٸےن وساچ ویکں ہن اینپ ویبی اک ہنم دھی رک اج یک حبص اک ااغزایک اج ںیم  

 اھچاااااااااااااااااااااا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ں دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔ 
م
مہ

 ابلہب ےن اھچ وک ابمل رک رک اس یک اوھکنں 

 یج۔ی۔ی۔ی۔ی۔ی۔ی اشہ ےن یھب اےکس ادناز ںیم وجاب دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہں ریہ اج اپس ےک اسرہ  سب یھب ںیم ںیٸدھکی ایل وہ وت اب اجںیلچ اب 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اس ےکاپوں رپدنہمی یھب اگلین ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اھچ یلچ اجان ےلہپ ریمے اپس ااجو۔۔۔۔۔۔ 

اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دےنھکی رطف یک اس ۓاشہ اےس دےتھکی اےنپ ابںیہن الیھپ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یٸ گ گل ےلگ ےک اشہ اور یٸا ۓوہ ےتلچ ۓابلہب بلطم ےتھجمس وہ  

  اخمبط ۓوھتڑی دری دعب اشہ ےن اںیھکن وھکیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اےس وخد ےس اگل

 وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۓےھجم اتگل ےہ ںیم وخاب دھکی راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔ ااسی اتگل ےہ اھکن وھکولں اگ وت بس اولھج وہ اج

 اگ۔۔۔۔۔ 

 

ر اپ اسھت ںیہ اہلل اکرکش ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن اشہ بس چس ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم او   

م اھچ ونس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
مم
ہ

 

 اشہ ےن اےس دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یج۔۔۔۔۔ ابلہب وساہیل رظنوں ےس اےس دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اج ہن مت یھب دنہمی اگلو ںیم اہمترے ان اہوھتں ںیم دنہمی ےگل دانھکی اچاتہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہب ےن اس یک رطف ایپر ےس دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھچ یج اور ھچک۔۔۔۔۔۔ ابل  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ زیٸاور ہی ہک اشم وک اہمترے ےیل رسرپا  

 وہ اےس دھکی رک ےنہک اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اھچ۔۔۔۔۔۔۔۔ ددےتھکی ںیہ اب اجوں ایک وہ اس ےک اصحر ںیم ڑھکی اس ےس اجےن اک وپےنھچ  

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔ کیھٹ ےہ انجب اب اپ اج یتکس ںیہ  

اور یٸاشم وک ےتلم ںیہ اور اکی ابت اکنح ےک وتق ایتر وہ وت ےلہپ ںیم دوھکیں اگ رھپ وک  

 

وت۔۔۔۔۔۔۔۔  ایل دھکی ےن اور یسک ارگ ی۔۔۔۔۔۔۔ٸب  

 ںیہن بج کت ںیم ہن وہکں بت کت ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ی۔۔۔ ٸاشہ ہی ایک ابت وہ  

اہک۔۔۔۔۔۔  رک انب  لکش یٸابلہب ےن ڑسی وہ  

 ںیہن  اجن اےنس رھپ یگ ےٸ ں اگ اب اجو اپ ورہن راشمٕ ااجہی یھب اتب دو

 وھچڑین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 لچ رطف یک رمکے ےک اسرہ  ےس واہں ۓوہ ےتسنہ یھب اورابلہب رکاہک دھکی ۓاشہ ےن ےتسنہ وہ

 دی۔۔۔۔۔۔ 

 وتق یھب وٹنھگں اک وٹنمں یک وصرت ںیم زگرا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت یٸرھگ رھب ںیم ارفا رفتی یچم وہ  
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 ایردلجی رکو ایک رک رےہ وہ۔۔۔۔۔۔۔ 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۓراشمٕ رہلم اضف اور ابلہب وک دےتھکیوہ   

ے۔۔۔۔۔۔ ٸسب ا  

 اب ولچ ویبنشیٹ وٹی رک ریہ ںیہ 

 اے سب اپچن ٹنم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ٸا رطف یک روم  ےک اسرہ  ۓاور راشمٕ واہں ےس ےتلچ وہ  

تہب اہمرت ےس دلجی۔دلجاسیرہ وک ایتر رک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ ویبنشیٹ   

 

 رقابی دو ےٹنھگ دعب رھگ ےک بس یہ ارفاد ایتر ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ے اور ڑھچاک رپویفم وک وخد  زیےنٸاف
ی

 

س
 

ی

 

س

اای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رطف یک راشمٕ ۓوہ وکدےتھکی   

 اماشءاہلل اج وت دنبری تہب نیسح گل ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دھکی رکایکس رطف دقم ڑباھےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشزہل ایکس رطف   
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اھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راشمٕ ےن یھب اےکس دناز ںیم وجاب 

 دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م۔۔۔ اس ےن اہں ںیم رس الہای۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
م
م
م
م
مم
ہ

 

 وپےنھچ ۓوہ رکےت اصف یٹم دیھکی ان  رپےس  وکٹ اوراےکس یٸا اپس اےکس یٸراشمٕ یتلچ وہ 

۔۔۔۔ یگل۔۔۔۔۔۔۔   

 ںیم دنبری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

وجادبای۔۔۔۔۔۔  ںیم ادناز  ۓوہ ۓوھک ےن  زیٸںیہن وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اف  

 رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ راشمٕ ےن اس ے دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ۔۔۔۔۔۔  یٸاج مت ریمے اامین داو رپ اگلےن رپ یلت وہ  

۔۔۔۔ وبال۔۔۔۔۔۔۔ ۓوہ دےتھکی اےس ںیم ادناز  ۓوھک ۓوھک  زیٸاف  

وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریہ گل ایپری ینتک ںیم ںیٸاھچ۔۔۔۔۔۔۔ اب ہی اتب  

 وہ اےس رنم ےجہل ںیم اس ےکوہش اڑاےن ےک در رپ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ں۔۔۔۔۔ 
م
مہ
ہ

 

ن

ل اور ہیعمس یھب 
م

 

ش

 اینت نیسح ےک ا
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 وھگرےن ےس رظنوں  وخوخنار  اےس اور ٸایکس ابت ےنس راشمٕ اکی ےکٹھج ےس دور وہ

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دےتھکی رطف یک اس ےس اوروصعمتیم یٸداب ایلگن ےلت داوتنں ےن افزی ۓاینپ ابت ےتھجمس وہاور

اگل۔۔۔۔۔۔۔  ےنہک وسری ۓوہ  

 وسری۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب اتبیت وہں ۔۔۔۔۔۔ 

 راشمٕ رطخانک ویتر ےیل اس کت ڑبیھ۔۔۔۔۔۔ 

اج۔۔۔۔۔۔۔۔  وہ  اج ہی اور یٸاگل دڑیک ےن  افزیئ ۓاعمہلم ےتھجمس وہ  

دی۔۔۔۔۔۔۔۔  لچ رطف یک روم  ےک اسرہ  ۓری اپوں ےتخٹپ وہہکبج راشمٕ اچیب  

 

ں لم ریہ ایک رکوں۔۔۔ 
م
ہ

 

ن

 ایر ریمی ڈنیسل 

 ابلہب راشمٕ یک رطف دھکی رک وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت ااسی رک ریمی نہپ ےل ںیم ےل رکایت وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

یگل۔۔۔۔۔۔۔۔  اجےن رطف رک روم  اےنپ ۓراشمٕ اےس یلست دےتی وہ  
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ےنہ دے ےھجم اتب اہکں ےہ ںیم ےل او یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن وت ر  

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔  رپریھک اسڈی ٹیٸاھچ وہ ڈبک ںیم را   

۔ رک ےل  ی۔۔۔۔۔۔۔ٸاوےک ا  

 

 ڑباھےن دقم رطف یک روم  ےک راشمٕ اور یلکن ےس روم  ۓابلہب ہی ےتہک وہ

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  اور روم اک دروازہ دنب رک دای۔۔۔۔۔۔ ایھب وہ إٕگ اجیت یسک ےن زورےس اہھت ڑکپ رک اینپ اور اچنیھک

 ابلہب وج اس ااتفد ےک ےیل ایتر ںیہن یھت وخف ےک امرے خیچ یلکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیم وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

ش

 

 اشہ ےن اےنپ وبلں رپایلگن رےھک اےس اخومش رکواای اور اتبےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ ہکبج ابلہب اےس وخوخنار رظنوں ےس وھگرےن یگل۔۔۔۔۔۔۔   

 ایک رک رےہ ںیہ اپ ےٹہ ےھچیپ ےھجم ڈنیسل ینیل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔  یگل رکےن دور ۓابلہب اےس وھگرےت وہ   
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 اہاہاہ۔۔۔۔ 

 اجمن ایکپ ڈنیسل ریمے اپس ےہ روںیک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

یک۔۔۔۔۔۔۔۔  وحاےل ےک ابلہب رک اکنل ڈنیسل  اور ایگ کت ڈبک ۓاشہ ےتسنہ وہ  

۔۔۔ ہی اےکپ اپس ایک رک ریہ ےہ۔۔۔۔۔  

 یہ یہ ایک اہک اھت ےلہپںیم دوھکیں گ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اٹہےنیگل۔۔۔۔۔  اہھت اک اس ابلہب اور راھک رپ ےنٹھگ اےنپ اپوں  اک اس ۓاشہ ےن اس اسےنم ےتھٹیب وہ  

 ہی اپ ایک رک رںیہ ےہ اشہ وھچڑںی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک رک راہ وہں اینپ زدنیگ وک اھبنسل راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ایپر ےیل اس یک رطف دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشہ ےن اوھکنں ںیم

 اورابلہب اس یک ابت ےنس اےس دےنھکی یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رھپ وھتڑی دری دعب دونں اےھٹ وراکی دورسے وکدےنھکی ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اپ ویکں رکےت ںیہ اانت ایپر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ر ف دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
کن ط
 ابلہب ےن اس 

ںیہن سب ہی وھجمس اہمترے ریغب ریمی اسوسنں وک یھب وگارہ ںیہن ہک  ویکںکہ وجاب

 ےلچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ابلہب اوھکنں ںیم اوسن ےیل ایکس رطف دےنھکی یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رھپ وخد افہلص متخ ایک اوراس ے ےنیس ےس اج یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رےنہ اک وسچ یھب ںیہن ریمے ےیل یھب اپ تہب رضوری ںیہ اشہ ںیم آپ ےک ریغب 

 یتکس۔۔۔۔۔۔ 

 ابلہب رودنےھ وہےئ ےجہل ںیم اشہ وک دےتھکی وہےئ ےنہک یگل۔۔۔ 

 

اھچ ایر اب روان۔ ںیہ زیلپ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ ینہ اھبیئ اور ابیق بس وٹی رک رےہ وہ 

 ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور دونں رکسماےت وہےئ واہں ےس ےچین بس رھگ واولں ےک اپس لچ ڑپے۔۔۔۔ 
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ھت جب ےکچ ےھت ومولی اصبح یھب اےھچ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اشم ےک اس  

 بس رھگ واےل اہل ںیم عمج ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ااستنرہ اشہ ودل زمحہ اشہ اوکپ اشذہل اشہ ودل ادمح اشہ ےک اسھت ہکس راجئ اولتق وعبض اچپس زہار۔ 

 وبقل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وبقل ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وبقل ےہ۔۔۔۔۔ 

ذہل ےس وپھچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نیت دہعف اہں رکےن ےک دعب اش  

 اورارطسح اسرہ اشذہل اشہ نب یکچ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 بس ےن اکی دورسے وک ابمرک ابد شیپ یک رھپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دودھ الپیئ یک رمس رشوع یک یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

راشمء ابلہب رہلم ڑلیک واولں یک رطف ےس یھت سب اضف اشذہل ےک اسھت 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اھبیئ وپرے اچپس زہار اکنےل اور ہی دودھ ےیپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ینہ  

 راشمء دودھ اک الگس داھکےت وہےئ ینہ یک رطف دےتھکی وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ویکں یج ہی آامسن ےس ارتا ےہ وج اچپس زہار اچےیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے ویتر ےیل افزئ ےن راشمء یک رطف دھکی رک اہک۔۔۔۔۔ ہکبج افزئ یک ابت ےنس وہ ےصغ ےس رھب

 اس یک رطف دےنھکی یگل اور ایس ےک ادناز ںیم وجاب دےنی یگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ےنل رشوع وہ 
 
ویکں یج آاکپ دواھل وگاگن ےہ ای زابن رکاےئ رپ دی وہیئ ےہ وج اپ ےسیج دنبر پ

 ےئگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مقہ ڑپا۔۔۔۔۔۔۔۔  ہ
 راشمء یک ابت ےناہل ںیم ق

ن ےن اہکن اگلیئ۔۔۔۔۔۔۔ اہاہاہاہاہاہاہاہاہ افزئ اچبرہ اےکن اکی زک   

 وہ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہلمج ایکن اینپ امم اک اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سلت

 

ی
 اچبرے یک اوالننئ ا

 ہکبج افزئ وصعمم یس لکش ےیل بس وک دےنھکی اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  ۔۔۔۔۔۔)وٹہ ےھچیپ بس( اشہ ریم افزئ وک داکھ دےتی وہےئ آےگ آای ہکبج اس یک 

 

ے ت
ھ

 

ی

 

ب ی

وتہ 

ریم یک رطف وتمہج وہےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ابت ےنس بس اشہ  

 

 ینہ اتوت ۔ دمےھ آپ ےش ابت رتین ےہ) ینہ اچوچ ےھجم آپ ےس ابت رکین(..... 

 اور اشذہل رکسماےت وہےئ آےگ اکھج اور اینپ وگد ںیم اھٹبےت وہےئ وپےنھچ گل۔۔۔۔۔۔۔ 

م ریمی اجن وک ایک ابت رکین ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
م
م
م
مم
ہ

 

ھاا ات 

 

می
ل

یت اور ابہب اتیت وت ےشیپ دے دو یئن وت ںیم ےن انج وہ داان اتوت آپ الم ےش 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ انراض  ںیم وت ںیہن دو دے  ےسیپ وک اچیچ ابلہب اور اچیچ راشمء ےس آرام  آپ اچوچ )

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اجان  

 وہ اینپ وتیلت زابن ںیم اشذہل وک دیکمھ دےتی وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اےن ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج بس ایکس ابت رپ رکسم  
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 اھچ ارگ ںیم ہن دوں وت۔۔۔۔۔۔۔ اشذہل ےن ایکس انک دابےت وہےئ ایپر ےس اہک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت ںیم اشال وھپھپ وت داےن ںیہن دوں دا۔۔۔۔۔۔۔) وت ںیم اسرہ وھپھپ وک اجےن ںیہن دوں اگ(

ی ںںںںںںںںںںںںں ہمیچ آپ اچوچ ےک اسھت اانت ربا رکو ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
م  ہ

ذہل ےن ڈرےن اک انکٹ رکےت وہےئ اےس دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج بس اس یک ابت رپ اش

 ےنسنہ اگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 اٹیب کیھٹ اج راہ وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افزئ ےن ےتسنہ وہےئ اشہ ریم ےک اگل وچےم۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 افف اتوت کت وہ داؤ دو ےلب ابت لت ےل ںیہ ہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑبے ابت رک رےہ ںیہ( اشہ ریم وک اس اک ایپر رکان اھچ ںیہن اگل یھبت ) افف اچوچ پچ وہ اجؤ دو 

 وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشابش ریمی اجن ۔۔۔۔۔۔ راشمء اور ابلہب ےن ربوتق وبال۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہکبج افزئ وہوٹنں رپ ایلگن رےھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اخومش وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 مت  ہہک راہ ےہ وت دے داتی 
خ ی
وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ ارگ ریما   

 اشذہل ےن ااسحن رکےن ےک ادناز ںیم دےتھکی وہےئ اہک۔۔۔۔۔ 

اہں دے دے ان ریقفوینں وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ ےن راشمء یک رطف دےتھکی وہےئ اہک ہکبج 

 ابلہب بج بک ےس اخومش یھت وبل ڑپی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رکان ےہ ربص  افزئ اھبیئ ایھب مہ اریم وہ ےئگ ایھب ان ریقفوینں ےن اوکپ اور اگنکل 

 رکے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہکبج اس ےک وبےنل رپ اشہ ےن دیمان ںیم ہصح ایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اوہ وہ۔۔۔۔۔۔ ڑبی زابن لچ ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔ دےتھکی ںیہ اپ۔انجب آےگ ایک رکیت 

ںیہ۔۔۔۔۔۔ وےسی افزئ۔ اھیئ ان ریقفوینں وک اریم یھب مہ ےن یہ رکان ےہ ورہن اوہنں ےن 

رک دانی ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ امہرے انیج دو رھب   

 ہکبج اس ےک وجاب رپ ابل ہ اک ہنم الھک اک الھک رہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ابیق بس ان دونں وک دےنھکی ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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آہمئ اشہ اشذہل ارمح تیمس ابیق رھگ واےل اشہ وک وخش دھکی دل یہ دل ںیم اماشءاہلل ےنہک ےگل اور 

اعمف رک دای ےہ دونں کیھٹ وہ ےئگ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وسحمس رک ےتکس ےھت ہک ابلہب ےن   

 

سب رک دںی۔۔۔۔۔ امہرے ریغب زگارہ ںیہن ےہ ۔۔۔۔ مہ اینپ دونھل وک اجےن یھب ںیہن دے 

 ےگ رھپ اریم یہ امہرے آےگ ےھچیپ رھپو ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ابلہب ےن یھب ےصغ ےس اس یک رطف دھکی رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔ اہےئ ہی اداںیئ۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 
م

 

 اقلت اگنئ

 ڑھکنپی ےس بل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور اورپ ےس اہمترا ےصغ ںیہک اجن یہ ہن ےل ےل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اشہ ےن بس یک رپواہ ےیک ریغب دیساھ ابلہب رپ وار ایک ہکبج اس یک ابت ےنس ابلہب وک ہنم وک اتال 

 آہتسہ ےھچیپ وہیت رہ اشہ اجن ایگ اھت وہ اشدی اپ ٹیس وہ اگل۔۔۔۔۔۔ وہ آوھکنں ںیم یمن ےیل آہتسہ 

 یئگ ےہ ہکبج بس رھگ واےل اس یک رشم اور کھجھج ےنھجمس ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشذہل ےن اچپس زہار دےی اور ریتصخ اک اٹمئ رشوع وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ابر رھپ ڑلویکں ےن اشذہل یک اسرہ وک بس ےس المےن ےک دعب اےس رمکے ںیم اھٹبای ایگ ہکبج اکی 

 بیج اخیل رکواین یھت۔۔۔۔۔۔۔ 

رگم اس ابر اشذہل ےن ریغب ےہک ےسیپ انلک رک اہھت ںیم رھک دےی۔۔۔۔۔۔ اور وہ بس ےتسنہ وہےئ  

 واہں ےس اےنپ اےنپ رمکے یک رطف لچ ڑپی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشہ یک رظنںی لسلسم ابلہب وک ڈوھڈن ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ رک رمکے ںیم جنیچ رکےن یک رغض ےس آای وت ادنریھے ےن اابقتسل وہ بس ےس افرغ 

 ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اسےنم اگنہ ڑپی وت لپ رھب ےک ےیل اکٹھٹ۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ ھچک ےتھجمس وہےئ رکسماےت وہےئ آےگ 

 ڑباھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےتھ وہےئ وشر وک  اسےنم ڈیب رپ ابلہب وھگٹھگن اکنےل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رس اکھجےئ اےنپ دل ےک ڑب 

 دابےئ یھٹیب یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اشہ اھبری دقم ااھٹات ڈیب کت اچنہپ اور آرام ےس ڈیب رپ اھٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رھپ وھتڑی دری دعب وگای وہا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م۔۔۔۔۔۔۔۔ ااجزت وہ وت وھگٹھگن اٹہ اتکس وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م
م
م
م
م
م
م
مم
ہ

 ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ابلہب ےن رس اہں ںیم الہےئ ااجزت دی   

 اشہ ےن وھگٹھگن ااھٹای اور ااھٹےت یہ وہبمت وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ دونھل ےک ابلس ںیم ےبدح نیسح گل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اشہ ےن آوھکنں ےس یمن اصف یک اور رکسماےت وہےئ ابلہب ےک ربف زدہ اہوھتں وک 

 ڑکپا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔ ںیم اتب ںیہن اتکس مت ےن ےھجم ینتک وخیش دی تہب نیسح گل ریہ وہ۔۔۔۔۔۔

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےٹہ ںیم آپ ےس ںیہن وبل ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھااےت وہےئ  

 

ہمی

ابلہب ےن رودنےھ وہےئ ےجہل ںیم اےکس اہھت 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ھجمس ایگ اھت وہ ویکں ہہک ریہ ےہ ااسی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ی اجن الٹس اچسن دے دو ٹسکین اٹمئ یھبک ںیہن وہکں اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھچ ریم  

اور ابلہب رس اکھجےئ زارواطقر روےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔ اور وکچہں تیمس وبےنل 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشہ ھجم ںیم تمہ ںیہن ےہ اورفیلکت ربداتش رکےن یک۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اطتق ںیہن یسک اےنپ وک رمےت وہےئ دےنھکی یک  

 تم ایک رکںی ایسی ابںیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فیلکت وہیت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وسچ رک یہ روح اکیتپن ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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دہ ںیہن ےہک ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارگ یھبک اہک وت ںیم آپ ےس دور یلچ 

 

 

 

آپ ودعہ رکںی آئ

 اجؤں یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور اےنپ اصحر ںیم ےتیل وہےئ۔۔۔۔۔ اس ےک دور اجےن اک نس اشہ ےن ڑتےتپ وہےئ اےس داھکی

 اکی ذجب ےک اعمل ںیم وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہن زدنیگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دور اجےن اک ہن اہک رکو۔۔۔۔۔ 

ویں اتگل۔۔۔۔۔۔۔ ےہ نیسح وخاب ںیم یسک ےن ےتپت رحصاںیم کنیھپ 

 دای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یسک ےن زدنہ مسج ےس روح ےنچنھک اک ہہک دای۔۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔۔۔   

 مت وہ وت مہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 مت ںیہن وت ںیم ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت وہ وت ہی زدنیگ نیسح ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 مت ںیہن وت ہی داین ےب رگن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 مت وہ وت بس اھچ اتگل ےہ۔۔۔۔۔۔ 

 مت۔ یہ۔ وت بس ایسہ اتگل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔ ہن زدنیگ رمح رک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اور ابلہب اس ےک ارطسح ےک ااہظر رپ اےس دےنھکی یگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ینتک وخوصبریت ےس اس ےک رشکی ایحت ےن اےس ربتعم ایک اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیہن یتہک ۔۔۔۔۔۔۔ آپ اداس ہن وہ۔۔۔۔۔۔۔ ابلہب ےن رکسماےت وہےئ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م اب اوھٹ جنیچ رکو مہ لم رک رکشاےن 

م
م
مم
ہ

ےک دو نالف ڑپھ ےتیل ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 اور ابلہب یج ںیم رس الہیت جنیچ رکےن یلچ۔۔۔۔۔ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

آج ان ےک نلم یک رات اھت۔۔۔۔۔۔ آج دور ںیہک اچدن یھب اینپ روینش تیمس ےس رکسما راہ 

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اکنےل یھٹیب یھت. اشہ زل رمکے ںیم دالخ وہا. وت اسرہ ڈیب رپ رظنںی اکھجےئ وھگٹھگن   
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اشہ زل رہچے رپ دیجنسیگ اطری ےیک ڈیب کت اےنپ اھبری اھبری دقم ااھٹات آای.اور الگ اھکنھکرےت 

 وہےئ وتمہج ایک.

 

م....... اسرہ وج ےلہپ یہ اےنپ ڑبےتھ دل ےک وشر وک دابےئ یھٹیب یھت. اس ےک وتمہج رکاےن 

م
م
م
مم
ہ

ا

 رپ ریہ یہس تمہ یھب وجاب دےنی یگل۔۔ 

 

وٹنں وک آسپ ںیم ویپتس ےیک ےلہپ اس ےک ےکھج رس وک دےنھکی اگل. اشہ وہ  

 

 رھپ وھتڑی دری دعب اخمبط وہا... 

 

وت زسم اشہ ذل آپ وخد اتبںیئ ریمی رفنت یک ااہتن دینھکی ےہ ای رھپ ہی وپانھچ ےہ ہک مت ریمے اقلب 

 وہں ای ںیہن... 
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  ےیل دےنھکی یگل.. اسرہ وج ےلہپ یہ یمہس وہئ یھت ایکس ابت رپ آوھکنں ںیم یمن

 

 آوھکنں ےس وخد وخبد آوسن رواں وہےئگ ےھت.... 

 

 اشزہل اب وخد یک المتم رکراہ اھت. آج وہ بس کیھٹ رکدے اگ.ہی ابت وہ اجاتن اھت.. 

 

وج اسرہ لسلسم اےس دےنھکی ںیم نگم یھت.اشہ زل ےن اس ےک آوسن اصف رکےن وک اہھت ڑباھای 

 اسرہ اکی ےکٹھج ےس ےھچیپ وہئ..... 

 

 اور رودنےھ وہےئ ےجہل ںیم وبیل... 

 

 اہھت تم اگلںیئ ےھجم رہمابین وہیگ. ےھجم اہھت اگل رک اےنپ اہھت دنگے تم رکںی۔۔۔۔۔ 
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 اور اشہ زل وک اکس ابت ےس دل داھک... 

 

 اشہ زل انب ھچک ےہک آےگ ڑباھ اور اس اک اہھت ڑکپ رک اینپ اور اچنیھک.. 

 

 اور اس اےنپ اصحر ںیم دیق ایک... 

....  یگل ےنلچم ۓرہ اور اس ےک اصحد ںیم آےت وہاس  

 وھچڑںی ےھجم بج آپ ےھجم ےس رفنت ںیہ وت ویکں آرںیہ ںیہ رقبی ریمے... 

 

دور رںیہ ںیم آےکپ اقلب ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ لسلسم اس ےس دور اجےن یک دجو دہج رک  

 ریہ یھت ہکبج۔۔۔۔۔ 

 اشہ زل اخومیش ےس اےس اےنپ اصحر ںیم ےیل ڑھکا راہ 

 

 آج وہ اےس وخد ےس دور اجےن ںیہن دے اتکس اھت.... 
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 ےنتک اسولں ےس وہ اس یک وخاشہ یھت ہک انتک ڑتاپ ےہ اس دنمش اجن ےک وصحل ےک ےئل....

 اشہ زل ےن اےس وخد ےس اگل ایک اور اس یک آوھکنں ںیم دےنھکی اگل... 

 

اک راہ اھت. وہ وکیئ ارسپایہ گل ریہ یھت اورپ ےس اس اک وہش راب لت اےس زمدی ڑھب  

 

 اشہ زل ےن اےنپ آپ وک رٹنکول ایک اور اےس اسرہ وک اخومش ایک... 

 

.......وہ ایگ اب اخومش.....اب آواز ہن آ

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

ش

...... اہمتری ۓ  

 

وہ لمکم دیجنسیگ ےئل وبال اور اسرہ اس ےک اس رطح ابت رکےن رپ آوھکنں ںیم آوسن ےیل اےس 

 دےنھکی یگل... 

 

م....... ڈگ رگ

م
م
م
م
م
م
مم
ہ

ل   
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وت مت ےس ایھب وھتڑی دری ےلہپ وپھچ اھت ہک داھکیؤں رفنت یک ااہتن ای ںیم اہمترے اقلب وہں ای 

 ںیہن...... 

 

 اسر سب ایکس رطف اخومش آوھکنں ےس دےنھکی یگل... 

 

اس ںیم تمہ ںیہن یھت اب ےک وہ اس یک رفنت ای اےنپ اناقلب ربداتش ووجد اس یک زدنیگ ںیم 

 ںیہن نس یتکس..... 

 

 رھک رپ رہچے ےک ذل  اشہ اور ۓااھٹ اہھت ۓرہ ےن تمہ رکےت وہےئ اےنپ اکےتپن وہاس

.... دےی  

 

 رھپ اکٹ اکٹ رک ابت اک آاغز رکےن یگل... 
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 ویکں رک رےہ ںیہ آپ ریمے اسھت ااسی....ایک ریما ریمی زدنیگ رپ وکیئ قح ںیہن.. 

 

 ایک ںیم اینپ زدنیگ رپ وکیئ ہلصیف ںیہن رکیتکس.. 

 ںیہ آپ وہ ویکچہں تیمس روےت وہےئ اشہ زل ےک ےلگ یگل...زور زور ےس روےن ویکں رک رےہ

 یگل... 

 

اور اشہ ذل وک ًاتقیقح وخد رپ ہصغ آراہ اھت..ہک آج ےک دن یھب اس یک آوھکنں ںیم آوسن الےن اک 

 ببس انب ےہ.. 

 

 اسرہ.............. اشہ زل ےن اےس اگل رکےت وہےئ اکپرا..... 

 

...... ابت وت ونس..... اسرہ ریمی اجن...   
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 اور اسرہ آوھکنں ںیم آوسن ےیل اس یک رطف دےنھکی یگل... 

 

 ایر......... ایک وہ ایگ ےہ ابلکل ڑچلی گل ریہ وہ...... 

 

اشہ ذل ےن آوھکنں ںیم رشارت ےیل اےس دھکی رک اہک ہک وہ رکسما ےکس رگم اسرا اینپ ابت اک وجاب 

ھچک ےہک واہں ےس اجےن یگل۔۔۔.......  ہن اپ رک اشہ ذل ےس دور وہئ اور انب   

 

 اشہ ذل ےن اہھت ڑکپا اور وھگم رک اس ےک اسےنم آای........ 

 اہکں اج ریہ وہ..... 

 ںیہک ںیہن...سب آپ ےک اسےنم اور ریہ وت وٹٹ اجؤں یگ... 

 

 بج ںیم آپ ےک اقلب ںیہن وت ابت ہن رکںی.

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
7

6
 

Page | 476 

 

ایئ..... اسرہ ےن رودنےھ وہےئ ےجہل ںیم اکی یہ ابت دوابرہ درہ  

 

 سک ےن اہک ہک مت ریمے اقلب ںیہن؟؟؟؟ اور سک ےن اہک ںیم مت ےس رفنت رکات وہں؟؟؟؟

 

..... اگل دےنھکی ۓاشہ ذل اس یک رطف وسال رکےت وہ  

 

ہی آپ ھجم ےس وپھچ رےہ ںیہ ےلھچپ دنپرہ دن ےس آپ یہ ہہک رےہ ےھت.... ہک آپ ھجم ےس 

ںیہ....۔۔۔۔۔۔  رفنت رکےت ںیہ اور اب وخد ھجم ےس وپھچ رےہ  

 

 زیلپززز.....آےکپ آےگ اہھت وجڑیت وہں ےھجم اور دامیغ ازتی ہن دںی ںیم اپلگ وہ اجؤں یگ..... 
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ےھجم ہی وسچ رکیہ فیلکت وہیت ےہ ہک ںیم آیکپ زدنیگ ںیم اناقلب ربداتش وہں اکی ااسی وبھج وج 

 آپ رپ طلسم...... 

 

اہھت راھک اور اکی اہھت ےس اس یک آوھکنں ےک ایھب وہ زمدی وبیتل ہک اشہ زل ےن اس ےک ہنم رپ 

 انکرے اصف رکےت وبال........ 

 

 سب ریمی اجن......... 

 

 ںیم مت ےس اعمیف اماتگن وہں.....ایر

 ںیم سب ہصغ اھت...... 

 ریمے العوہ مت ےن یسک اور وک انچ........ 

 

 ںیہن وہیئ یھت ہک مت ریمے العوہ....... 

 
 

 ھجم ےس ہی ابت ربداش
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وک اینپ زدنیگ ےک ابرے ںیم وسوچ ےہ...  یسک اور  

 ریخ وج وہان اھت وہ ایگ.....

I love you....        

 

 مت وسچ ںیہن یتکس ہک ںیم انتک وخش وہں ںیہمت اےسی اینپ زدنیگ ںیم اےنپ اپس دھکی رک.......... 

 

 ریما ربوسں اک وخاب وپرا وہایگ.... 

ن رک ڈاال انب یسک کجھج ےک. اشہ ذل ےن اعمیف ےک اسھت اےنپ دل اک احل یھب ایب  

 

بج ہک اسرہ آوھکنں ںیم آوسن ےیل یٹھپ یٹھپ آوھکنں ےس اس یک رطف دےنھکی ںیم رصموف 

 یھت... 

 

 وہ انب ھچک ےہک واہں ےس اجےن یگل وت اشہ زل ےن انیھجمس ےس اس یک رطف دھکی رک اکپرا......
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 اہکں.......؟؟؟؟؟؟ 

 ابت تم رکںی آپ...... 

ےن ےھجم اب ہہک رےہ ںیہ آپ ھجم ےس تبحم رکےت ںیہ.... انتک ڑتاپای آپ   

 ںیم انتک رویئ آپ وک ریمی ذرا یھب رکف ںیہن یھت.... 

 

I hate you. 

اسرہ ہی ےتہک وہےئ واہں ےس اجےن یگل....اشہ ذل ےن اےس اکی ےکٹھج ےس اینپ رطف اچنیھک اور 

 آوھکنں ںیم رشارت ےیل وبال.....  

I love you too.... 

 

  ریمے ایخل ےس آپ وک ہی اہک ےہ..ںیم ےن
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I hate you... 

 

 اسرہ ےن ےصغ ےس داتن ےتسیپ وہےئ اہک... 

 

بج ہک اس ےک ادناز رپ اشہ زل وک ًاتقیقح یسنہ آیئ رگم طبض رکےت وہےئ دوابرہ وگای وہا ںیم یھب ویہ 

 ہہک راہ وہں.... 

 

I love you too... 

 

  رباسےن یگل...... اور اسرہ ایکس ابت ےنس اےکس ےنسنہ رپ ےکم

 

 تہب ربے ںیہ آپ..... تہب ربے اور اےکس ےلگ یگل اور زارواطقر روےن یگل...... 

I love you.......  
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اشہ ںیم یھب ںیہن رہ یتکس آےکپ ریغب ںیم اجیتن وہں سک رطح دن زگارے ںیہ آپ یک رفنت اک 

 وسچ رک.....

 

دی ےک ےئل عنم رکےن یئگ یھت... اور آپ وک ہتپ ےہ اس دن ںیم روٹسرٹن ںیم اہدی وک اش  

 

 اور وہ یھب امن ایگ اھت.. وہ سب ےھجم دالھےس دے راہ اھت.... 

 

 ںیم مسق اھکیت وہں ریمے دل ںیم اس ےک ےیل ھچک ںیہن.... 

 

...... اپلگ ںیم اجاتن وہں اور اس ےک اکی دن دعب وہ آای اھت آسیف ںیم....

 

س

 

س

 

س

 

ش

 

 

ریمی تبحم ابلکل افشف ےہ وت ریمی اجن ےسیک طلغ وہ یتکس  رگم اکی ابت اید روھک ںیم اجاتن وہں.

 ےہ..... 
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ل آےنیئ یک رطح افشف ےہ..... 
ب لک
 اور زیلپ ںیم اجاتن وہں اہمترا رکدار یھب 

 

 ہی واضںیتح ہن دوں اہیں درد وہات ےہ....  

 اشہ زل ےن اےنپ دل یک رطف اہشدت یک ایلگن رکےت وہےئ اہک..... 

 

دھک ںیم ڈال ریہ یھت ہک اس یک ویبی اےنپ رکدار یک وگایہ دے ریہ اےس ہی ابت وسچ رک یہ 

 یھت.... 

 

 ارگ آپ وک ہتپ اھت وت رھپ آپ ھجم ےس ےصغ ںیم ابت ویکں رکےت ےھت..... 

 

 اسرا ےن وسال رکےت وہےئ اس یک رطف اےتھجل وہےئ داھکی... 
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۔۔۔۔۔ اشہ ذل ےن رہگہ اسسن اخرج ایک اور رس رپ اہھت ریھپےت وہےئ وگای وہا   

 

 وہ اس ےیل ےک ںیہمت ااسحس وہ. رگم ںیم ںیہن اجاتن اھت ریمی ویبی اک ڑچای انتج دل ےہ... 

 

آرخی ابت اشہ زل ےن آھکن دابےت وہےئ اہک اور اسرا وج ےصغ ےس اےس دھکی ریہ یھت اکی دم اس 

 یک ابت رپ رکسماےن یگل.... 

 

 رکش ےہ ریمی ویبی ےک رہچے رپ اکسمن وت أیئ..... 

 

ل ےن ایپر ےس ےتہک وہےئ اےنپ اسھت اگلای اور رس رپ وبہس دای..... اشہ ز  

 

 اسرہ........وھتڑی دری دعب اشہ زل اےس اےنپ اسھت اگلےئ اکپرےن اگل.... 

 یج......... 
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 اسرہ ےن رس ااھٹ رک اس یک رطف داھکی۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم ہی بس وخاب گل راہ ےہ..... 

 

اہک ےھجم یھب یہی گل راہ ےہ رگم ہی وخاب اکی نیسح اشہ ذل ےن آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک 

وخاب ےہ..ےسج ںیم ہشیمہ دانھکی اچوہں یگ اسرا ےن اکی ذجےب ےک اعمل ںیم آوھکنں ںیم ایپر 

 ےیل اشہ زل یک رطف دھکی رک اہک...... 

 

 اھچ.....ولچ وسٹی اہرٹ اب دلجی ےس وہ وہک.......  

I love you too....       

 

وھکنں ےس اھجکن رک اہک....... اشہ ذل ےن ایکس آ  

 اور اسرا اشہ زل یک ابت رپ الھکلھک رک یسنہ...... 
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 اھچ یج ےلچ آپ ےلہپ ونٹھگں ےک لب ھٹیب رک ےھجم رپوپز رکے بت یب ںیم آپ وک ہی وبولں یگ.... 

 

 کیھٹ ےہ رپزسن....... 

 

ےت وہےئ اسرہ یک اشہ ذل ےتسنہ یہ زنیم رپ ونٹھگں ےک لب اھٹیب اور اکی اہھت اس یک رطف رک

 رطف داھکی....... 

 

 ںیم اشہ ذل آج مت ےس تبحم اک ااہظر رکات وہں... 

Will you be my solumate forever?? 

I love you..... 

 

 اس ےک اس رطح ےک ااہظر رپ اسرا وک اانپ آپ ربتعم اگل.....
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 وہ انب ںیکلپ اکپھجےئ اےنپ الفئ اپررنٹ وک دھکی ریہ یھت...... 

 

مت یھب وہک....  ولچ اب  

 

 اشہ زل ےن اس یک رطف دھکی رک اہک.... 

 

 اور اسرا گنت رکےن ےک ےئل وبیل...... 

 

 ایک.....؟؟؟؟؟؟

 

 ویہ وج ںیم ےن اہک ایھب...... 

 اشہ زل انیھجمس ےس اس یک رطف دھکی رک اہک.... 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
8

7
 

Page | 487 

 

 اوےک ےلہپ آپ ڑھکے وت وہ...... 

ای وہیئ.... اسرا ےن اےس اہھت ڑکپ رک ڑھکا ایک رھپ دوابرہ وگ   

 آںیھکن دنب رکںی..... 

.... یک دنب آںیھکن ےن زل  اشہ ۓمکح امےتن وہ  

 اسرہ ےن دیہمت ابدنیھ...... 

 ممہ...اشہ زل ےن ایک.... 

I hate you... 

 ےتسنہ وہےئ وہ.... 

 اشہ زل وک داکھ دیتی وہی واش روم یک رطف اھبگ یئگ..... 

 ہکبج اشہ زل یھب ایکس رطف دوڑا.... 

 

  وسٹی اہرٹ ایھب اتبات وہں... ابرہ ولکن
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مقہ اگل رک یسنہ......  ہ
 اور اس یک آواز ےنس اسرہ ق

 

ے یک آواز ےنس اشہ زل یھب رکسماےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سی
 

ہ

 اس ےک 

 اس ےک دل ںیم اکی وکسن ارتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور دونں ےک ےیل دایمئ وخویشں یک داع امےنگن اگل..... 

 

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

 

 راشمء........!!!!!!!!!!!!! 

 

 افزئ ےن اےس البوہج ڑپکوں ےک اسھت اےتھجل وہےئ داھکی وت اکپرااھٹ۔۔۔..... 
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 ایک ےہ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟

 

 ھٹل امرا ادناز ںیم وجاب دای ایگ۔۔۔.... 

 

ا..افزئ اس ےک ادناز رپ رکسماےن اگل اور واہں ےس ااھٹ اور اس ےک ابلکل ےھچیپ اج رک ڑھکا وہ  

 

 ویکں آےئ ںیہ ریمے ےھچیپ اجںیئ ان ڑچولیں ےک اپس...... 

 

ے وہےئ وجاب دای.... 

 

کلن

 

ی
 راشم ےن ڑسی وہیئ لکش انبےئ اسڈیئ ےس 

 

 ںیہن اجاتکس.... 

 

 افزئ ےن وصعمم لکش انب رک اہک.... 
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 اور راشم اس یک ابت ینس رطخانک ویتر ےیل ڑمی..... 

 

 اور ویکں ںیہن اجےتکس...... 

 

  وعروتں یک رطح رمک رپ اہھت رےھک وپری رطح وتمہج وہیئ... وہ ڑلااک

 

 ویکہکن اب ںیم اکی ایپری یس ڑلیک اک اکی دعد اولکات وشرہ وہں.... 

 

 افزئ ےن وصعمتیم ےک اسرے راکیرڈ وتڑےت وہےئ رظن اکھجےئ اہھت ابدنےھ وجاب دای... 

 

وخد وپمکز رکےت وہےئ رہچے رپ  بج ےک اس یک ابت ےنس راشم وک اس رپ وٹٹ رک ایپر آای.....رگم

 دیجنسیگ اطری ےیک تخس ےجہل ںیم وبیل..... 
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 اجںیئ آپ اہیں ےس ےھجم آپ ےس ابت ںیہن رکین..... 

 

 ینتک وخش یھت ںیم اور آپ ےن اسرا ومڈ رخاب رک دای...... 

 

 اھچ ہن ریمی اجن....... 

 

وہکں اگ.... ںیم سب ذماق رک راہ اھت....اھچ اکن ڑکپ رک وسری آدنئہ ںیہن   

 

 افزئ دونں اکن ڑکپےت وہےئ ےنہک اگل... 

 اس ےک ادناز رپ راشم زور ےس ےنسنہ یگل اس وک اتسنہ وہا دھکی اس یک اجن ںیم اجن آیئ.... 

 

ی ںح اا اور اانپ اور اس اک افہلص متخ ایک..
ھ

ک

 افزئ ےن اےس اکی ےکٹھج ےس اینپ اور 
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دہ ےہ ای دنبری اک...... وت زسم اب اتبںیئ ریمے ےسیج دنبر الےن اک ارا  

 

 افزئ ےن ایپر امسےت وہےئ اہک..... 

 اور راشم ےن رشامےت وہےئ اس ےک ےنیس رپ رس رھک دای.... 

 اور اچدن ںیہک دور ان ونیتں یک وخیش وک دھکی رک رکسما راہ اھت... 

 

# دعب اسل  اپچن  

 

 وحرہی اٹیب ادرھ آؤ اباب اپش..... 

 

الیھپےئ اینپ رطف الب راہ اھت اور ابلہب اےنپ ےٹیب وک ڈاےنٹن ںیم نگم اشہ اینپ دو اسل یک یٹیب وک اہھت 

 یھت... 
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اسل ےک ےٹیب  4اینپ ویبی یک آواز ےتنس اشہ اینپ یٹیب وک ااھٹےئ رمکے یک رطف آای اہجں ابلہب اےنپ 

 وک ڈاےنٹن ںیم نگم یھت... 

 

.... تہب دبزیمت وہےئگ ںیہ آپ دبعاولاہب....... تہب گنت ایک وہا ےہ...  

 

 ردا آپ ےس وھچیٹ ےہ آپ ےن اس ےک اسرے ولھکےن وتڑ دےی..... 

 

 اور دبعاولاہب....... رشاریت ابلکل وصعمم انب رظن اکھجےئ اینپ امں یک ڈاٹن نس راہ اھت...... 

 

 اشہ وک اےنپ ےٹیب وک ااسی دھکی تہب ایپر آای...... 
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واز ےنس دلجی ےس اشہ یک رطف اھباگ اور واہب.......واہب وج رظن اکھجےئ ڑھکا اھت اےنپ اباب یک آ

 اشہ ےک ےھچیپ پھچ ایگ.. 

 

 اہکں اج رےہ وہ ادرھ آو........ 

 ابلہب اس ےک ےھچیپ یکپل....  

   ہن وہں... 
 

 

 سب سب ریمی اجن......اانت اہئ

 

 اشہ ابلہب وک ےصغ ںیم دھکی ایپر ےس اھجمسےن اگل.... 

 

 اور ابلہب ویہ پچ رکےک ڑھکی وہیگ... 

 

ب یک رطف وھگام اور ونٹھگں ےک لب زنیم رپ ھٹیب رک واہب ےک اگل وچےنم اگل اور رھپ ڈاٹن اشہ واہ

 اھکےن یک وہج وپےنھچ اگل....... 
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م.......زہشادے اب وکاسن اکرانہم رسااجنم دے دای..... 

م
م
مم
ہ

 

 

 ھ یھب ںیہن ایت....شب آپ یت ویبی ےن دنت ایت وہا ےہ... 
ج

 

ن

 اباب......ںیم ےن وت 

 

یک ابت ےنس اشہ ےسنہ اگل وںیہ ابلہب اس یک رطف ڑبیھ..... اور اس   

 روک ایھب اتبیت وہں.....

 

اور واہب اینپ امں وک اینپ رطف ڑباتھ وہا دھکی دلجی ےس ابرہ یک رطف اھباگ ہکبج اشہ ےتسنہ وہےئ 

 ابلہب وک اےنپ اصحر ںیم رکےت وہےئ وبال..... 

 

..... اجن نم........اانت ہصغ تحص ےک ےیل اھچ ںیہن  

 اشہ آپ ےن یہ اےس اگبڑ ےک راھک وہا ےہ..... 
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 دونں ابپ ےٹیب ےن انک ںیم دم رکےک راھک وہا ےہ.... 

 

 ابلہب رواییسن ادناز ںیم اپؤں یتخٹپ وہیئ وصےف رپ اجرک ھٹیب یئگ... . 

 

 اشہ وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹات اس کت اچنہپ اور زنیم رپ ھٹیب ابلہب یک وگد ںیم رس راھک... 

 

ہ ےلھچپ اپچن اسل ےس یہی رکات آراہ اھت.. و  

 

 ابلہب یھب رس ںیم اایلگنں الچےت وہےئ وبیل اشہ.........ایک وہا اداس ںیہ ایک آپ؟؟؟؟؟

 

 ںیہن وت سب اےسی یہ ںیہمت رکشہی انہک اچاتہ وہں...... 

Thank you so much..... 
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......ہک مت ریمی زدنیگ ںیم آیئ اور اینت نیسح یٹیب اور اٹیب دای  

 

ںیہن ااسی تم ںیہک.....آپ اک یھب رکشہی ہک آپ ےن ےھجم اھبنسال ےھجم ایپر ایک ریہ ابت آپ ےک 

 ےٹیب یک وہ ابلکل آپ رپ ایگ ےہ....... 

 اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ.........اھچ. 

 

مقہ اگلای.....  ہ
 اشہ ےن زور ےس ق

 

...... اھبیھب آاجںیئ ےچین بس اھکےن یک لبیٹ رپ ااظتنر رک رےہ ںیہ  

 

افزئ آواز اگلےت وہےئ واہں ےس الچ ایگ بج ہک وہ دونں رکسماےت وہےئ اھکےن ےک لبیٹ رپ 

 آےئگ.......

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
HIddat e Ishq | By Hiba Shah (Compleat Novel) 

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

fb.me/CrazyFansOfNovel 

P
ag

e4
9

8
 

Page | 498 

 

 بس ےن یٹھک یھٹیم ابںیت یک....اور رھپ افزئ ڑھکا وہا۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وریے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ افزئ اشذہل وک دھکی رک وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رک ےل ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟ایر ویکں ہن مہ ویفرچ ںیم رےتشدارایں   

 

 ہکبج بس اس یک ابت ےنس وتمہج وہےئ وںیہ ابلہب اسرہ راشمء رکسماےن یگل۔۔۔۔ 

 ایک بلطم۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ےک ےیل وحرہی راہ اشہ ریم اس ےک ےیل لہنم ےہ 

 

 ز
معن
بلطم ہک ردا ہک ےیل دبع اولاہب اور 

 وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ابیق بس اس یک ابت رپ ےنسنہ ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

واہب اشہ اک اٹیب ےہ ہکبج وہ ایگ ریتے رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےٹیب  

  ریتا اٹیب ےہ وہ ایگ اشہ رپ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ز
معن
 اور 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل اینپ امں رپ گ
ب لک
 اور ردا ریمی زدنیگ 

 ابیق رےتش داری یک ابت وت تہب اٹمئ ےہ وت اانپ رخاافیت دامغ اھبنسل رک رھک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےن ےتسنہ وہےئ اہر امین اوربس وک وتمہج رکواای۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اھچ کیھٹ ےہ یئھب افزئ  

ی ےتیل ںیہ..... 

ی لف
ش

 ولچ اکی 

 یلمیف یک.... 

 بس ےن اہں ںیم رس الہای اور بس وخیش وخیش وصتری ونباےن ےگل... 

 

THE END.......... 
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________________ _________________________ 

ادیم ےہ آپ وک ہی انول دنسپ آای وہاگ اینپ یتمیق راےئ ےس ںیمہ رضور آاگہ 

 ےئجیک

 یف اامن اہلل 

اانپ ایخل رےیھک اور ںیمہ اینپ داعؤں ںیم اید رےیھک اہلل آپ ےک ےیل یھب ریخ و 

  اعمہلم رفامےئ اعتیف اک

 آنیم

ز ز 

 

 ش
 ی لی
پ

     آف     انول      

 

ز

 

ی ن
ف

 رکزیی     
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