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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

 

فی ن

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

 

فی ن

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

 

فی ن

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 

 

 رکشی 

  آف انول!!!!!! 

 

ز

 

فی ن

 ااظتنہیم رکزیی 
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ت  وی  ایر  ریما ت  وی  قشع ریما   

یس  امہ  ازلق   

۰۰۰۰۰ وہں ریہ اُھٹ  ےس بک ازنی  اجو یھب اھُٹ  

 دزیب ےک رگن داھین اور ڑبیھ رطف یک ڑھکیک وہ  ۓوہ ےتہک

۰۰۰۰ دی  اکسھک رپدے   

ھت  دبیل رکوٹ ےس  زیباری  ےن ووجد ےٹیل رپ دیب  ......... 

 اس رک رکپ گج اک اپین ھت  ریہ رک تنم یک اس  ےس  بک وج  امدئہ 

۰۰۰ڑبیھ  رطف یک  

 

ھا رے  گج اسرا ہی ںیم ت  مت اںیھٹ ہن اگ  اب

م

 

ت

 اورپ 

 وبیل  وہےئ دےتی وارگن  آرخی امدئہ........... گ  دوں  رک اخیل

  ......... ..........ھت
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 نم  اک امدئہ اور ھٹیب  اھُٹ ےس  زیباری   وہےئ  دبےتل رکوٹ ازنہل 

۰۰۰ وبیل وہےئ  دےتھکی  

 

۰۰۰۰یھمت  ےہ   ںیہن وکسن یھب دن  ےک  یٹھچ وج  ےہ تبیصم ایک وکب  

 

ے ےہ  بخ  ھچک
ھ
م

 

ت

 ت  ایھب ںیھ کچ  ب  دس  یک  داین یک  ابرھ 

 ےس  بص  ےہ  آاکچ وفن دعف  دو اک  اکاک   ہرش   وہ   وہیئ یسھگ ںیم  رتسب

۰۰۰۰ 

 

۰۰۰۰ ھن  یھب اُھٹای ےھجم ےن  یسک اور آیئ اکل یک  اکاک ہرش ایک  
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وبیل ۓ وہ  ڈاےتل ںیم رپیلس اپؤں   اور لکن  ےس رتسب ےس  دلجی وہ ....... 

  

 

 ریہ  وس ےک چیب دگےھ وھگرے  یہ مت  وہں ریہ  اھٹ ت ےس  بک  ںیم

 ......... ھت

 

  آیت ےک وہ رفشی ایھب سب ںیم  رکو  وٹی ٹنم دو  مت ااھچ

ئگ  ھگ  ںیم روم واش یہ  ےتہک  وہ..... وہں   

 

ھت ئگ ٹلپ وہےئ ےت رکسما سب امدئہ  ......... 
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 یہ اسی  وہ  گ اجےئ وہ  ےبیچ  یہ تنس  انم اک ہرش  وہ ھت  اجیتن

 ےک اس  ابت  رھپ ت اہیں اور وایل  دےنی اجن ےپ اونپں ھت

۰۰۰ ھت  یک اکاک ہرش   

 

 ھٹیب اپس ےک وفن  اور آیئ ےچین ےک وہ  رفشی دلجی دلجی وہ

 ........ئگ

  

 

ول رک انہتش لہپ  ازنہل ....  
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 ںیھت اجیتن وہ  اگچ    وٹاک ےک دکی  ےھٹیب اےسی اےس ےن  مگیب اثہین

 ےسھچک وکسن  گ ےل رک   ںیہن  ابت ےس  ہرش  وہ ت بج ےک

گ اھکےئ ںیھن  ....... 

 

 وفن ھت ںیم ااظتنر  ےس بک وج وہ یجب یٹنھگ یک وفن وتق ایس

وبیل  ےس رقاری ےب  یہ  اھٹےت ......... 

 

اک اکل آیکپ ھت  ریہ رک وٹی ےس  بک  ںیم اکاک ہرش  ولیہ ......... 

  

 

یل  رک انہتش ڑگای ریمی ےہ یسیک ¿ 
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ل ںیم
ب لک

۰۰۰ یہ  ےسیک آپ وہں  کیھٹ   

 

 اُےس  لہپ وہ  رھپ ھت  اجیتن ..........وبیل وہےئ  رکےت وگل وسال  اک انےتش

 رفف وہ ایھب گم  اگ  دے  رک نب  وفن اور اگ وبےل اک رکےن انہتش

ھت یتہ اچ رکان ابت ےس اکاک اےنپ  ...... 

 

 اکتےت ہپ رکیس س  وہ ےہ وہان ایک ےھجم  وھں کیھٹ  یھب ںیم

 وہں گم اھت رہ  پت ںیم  اخبر  دشدی مسج ےک بج  وبال وھےئ

ھت سک  رپواہ ..... 

 

وبال وھےئ وسےتچ ھچک ہرش   اتبؤ ابت اکی ااھچ   
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وبیل  وہےئ وہےت دیسیھ ازنہل وبںیھچ اکاک یج  

 

ھا رہ  ت رزل  ےھ ارادہ  اک  رکےن ایک آےگ

م

 

ت

اگ ےئ  آ  دعب امہ دو  .... 

 

 وخب  اور ےھ وساچ  اک رکےن وکرزس ھچک  سب ںیھن اخص ھچک

وبیل ےس رکفی ےب وہ ےھ  الپن اک  وسےن ... 

 

ے
ک
 
ب
 

ج

 ئگ  ھکب  رکسماٹہ رپ وبلں ےک ہرش وموجد رطف دوسی 

وایل اسنہےن  وک بس ھت یہ اسی وہ  ھت   

 

 ںیم  ادناز وسچ رپ وہ  یل  ےک پ آ  ںیھ وسےتچ  ھچک رھپ ت ااھچ

 وبال
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 پ  آ  ےس بک الپن وکئ ان انبںیئ اکاک یچس ایھٹ لھک دم اکی ازنہل

ےھ  ںیہن  یھب داھکی وک   

 

ولں  رک  گنکیپ یھب ںیم اب  یہ ےتلم لک رھپ ولچ  

  

  یہ  ےتلم لک رھپ ںیلچ گٹی  دسٹی یہ رےہ آ لک  پ آ  واؤ 

۰۰۰۰ یک  کیٹ   

 

 تہب اےُس  ایھب اھبگ اتبےن وک مگیب  اثہین وہ  یہ رےتھک رپ رکڈیل  وفن

ھت  رکان یھب ایتری  اسری  
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                    *****^****^*******^***** 

 

۰۰  ںیم اکجل زمحہ ۰ زمحہ اور ازنہل ےھت ےچب یہ دو ےک لع  اور اثہین

 رفی  ےک دے   ازگیازم ےک رٹیمک  ایھب ازنہل ےک  بج اھت

ھت  وہئ  

 

 اسل اپچن ےک اشدی  یک اُن  ےک وج اھت اٹیب اک  اھبئ ےک لع  ہرش 

 وادلنی اھت ڑبا اسل یت  ےس زمحہ اور اھت وہا ےس وتنمں ڑبی دعب

 اینپ یھب وک ہرش  ےن اثہین اور لع دعب ےک ومت ااچن  یک

 اےنپ  ےپ وپٹس یک  نٹپیک ںیم آرم  وہ اب اور اپال رطح  یک اوالد

اھت  رہ  دے  ااجنم  رفائ   
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               *********************** 

 

یجب یٹنھگ یک سلیپ ازنہل بج اھت  ںیہن لکن  رطح وپری  وسرج  ایھب   

 

 ےسیک  ایگ گل ےلگ ےک اُس ہرش  یہ  وھکےتل دروازہ  ےک وچدیکار 

وپاھچ وہےئ وہےت  اگل  ےن اُس  اچاچ یہ   

 

ل ام 
ب لک

ل اسنم  ےک مت  ےچب ےہ کیھٹ 
ب لک

 ول دکی ای  ےھ  اگنچ الھب 

وبال وہے رکےت وچری  اھچیت اینپ اخن ریش   

 

ےپ  رھگ یہ ےسیک بس  ابیق اور   
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 اک  پ آ  ےس اگڑی ام  ادنر  ولچ پ  آ ۰  اٹیب یہ کیھٹ  بس

ےہ ولکناات اسامن   

 

 وہ  ایگ ڑبھ تمس یک ادنر  وہا الہات س وہ  ہپ ابت یک  اخن ریش

 یک سج اھت اچاتہ رکان ددیار  اک کیپ  رپی  اُس دلج از  دلج

اھت  آای  الچ دوڑا وہ یل ےک دےنھکی کلھج اکی  

 

 اثہین اھت اجاتن ایگ  ڑبھ رطف یک چک  وہ یہ  رےتھک دقم  ادنر

ںیگ وہں ویہ مگیب   
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ں ٹلپ  رپ آواز  یک السم مگیب اثہین

ھ

 

ت

 اکھج آےگ ےک ان  وہ دم اکی اور 

 ڈریھوں وہےئ  ریھپےت ہھت رپ  س ےک اس  ےن اوھنں اھت

دی  داعںیئ   

 

 وہ احل ایک رک اھک اھک اھکان اک م  اٹیب  وہ ئگ  وہ زمکور ےنتک

 ںیم ت   بت آؤ رک  وہ رفشی مت اک ےچب ریمے ےہ ایگ

وہں اگلیت انہتش    

 

۰  اھکان اک ہھت ےک آپ  یہ ئگ وہ دن  تہب  امں اچیچ ےہ  کیھٹ

ایگ  ڑبھ اجبن یک رمکے  اےنپ وہا  رکسماات وہ وہےئ  اھکےئ  
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 دلجی وہ  ھت  دی  دے  االطح  یک آےن ےک  ہرش  وک ازنہل ےن المزہم

 رکٹا ےس  ہرش ےت آ ےس  اسنم  ہک ھت  ریہ اج  ےچین رک وہ  ایتر ےس

 

 

 رک احلئ گد ےک  رمک یک اس ہھت اکی ےس  دلجی ےن  ہرش  گ

اچبای ےس گےن اےس  ےک   

 

 اک رہچے ےک اُس رظنی یک  ہرش  ھت یٹہ ےھچیپ دم اکی وہ

ںیھت ریہ رک وطاف    

   

ایک  وسال  وفرا یل ےک اپھچےن اتہربھگ اینپ آپ  یہ ےسیک اکاک   

 

 وگرا  اک اس ںیم رفاک  واےل رکاھئ اسدہ  ےک رگن  الگیب

 ایپری تہب وہ یھب ےک اپ  کیم یسک انب اھت رہ  دم  رگن
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 ےک  اس  اھت گم  ںیم  دےنھکی اےس  وج وہ .... ......... ھت  ریہ گل

ایگ  وچن ےپ البےن  

 

ل  ںیم  
ب لک

ئگ  وہ   ایتری  اتبؤ مت وہں  کیھٹ   

 

وپاھچ ےس اس  ےن اس وہےئ ارتےت ڑیسیھ   

 

اھت  رہ  رک گزی ےس  دےنھکی  رطف یک  اس  وہ  

 

گ  اجےئ وہ لمکم آج  سب  

 

ھت  وایل وہےن رشوع  الکس نٹنیپ  ےس دعب دن  دو  ےن ازنہل  
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 اجبن یک لع ت  ہرش  ایک السم یہ اےھٹک ےن دوونں رک  چنہپ ےچین 

ایگ ڑبھ   

 

ےہ اگلای کچ  دعب ں دون ڑبے ابر اس  ربوخردار  یھب ہں    

 

اھت ایک وسال  وہےئ  رکےت  اگل ےس وخد  اےس ےن لع  

 

 ےک آپ آج  اور آای واسپ یہ لک اھت ہپ  نشم اچوچ  سب

وہں اسنم    

 

۔۔۔  دای وجاب وہےئ رکسماےت ےن  اس   
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داھکی۔۔۔  وک ےجیتھب ےس تبحم ےن لع  

 

اھت رہ گل ڈنیہس  زایدہ  ےس لہپ  وج   

 

رہچا  رھکنا ا رھکن ںیم  یمق  ولشار  دیفس   

ےھت  رےه رکسما  بل انعیب دےب ےلت وموھچنں  ینھگ  

 

اھت  نیسح ت  دح یک اجےن گل رظن وہ  ش  ےب   

 

 ان  ںیم  چس ںیہک ابمدا  ںیل ٹہ  رظنی ےس رپ  اس  وفرا   ےن  اوھنں

اجےئ  گل ہن رظن یک   
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 ازنہل اج دعب دونں ڑبے ایک ںیم اموحل اےھچ ےن بس انہتش

اھت اھکای اھکان رک لم اسھت ےن ونیکمں بس ےک سلیپ    

 

 رضوری وکئ ہک اھت آای  وفن اک  امعر یہ  رےه آ  ولگ امعر  وک اشم آج 

۔ ےہ  رکئن  ابت  

 

وبےل وہےئ اپھتپھتےت بل ےس  نکپین لع   

 

 ےس  رپاشیین ےن مگیب اثہین ےہ ابت ایک ںیہن وپاھچ ےن آپ 

  وپاھچ
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اگ اتبےئ  یہ ےک  آ  اھت رہ ہک  اھت وپاھچ   

 

وبںیل  ےس دنمی رکف  وہ ےگل رتہب اںیھن ےسیج ںیلچ ااھچ   

 

اگ  رےئیہ رپ رھگ یھب ےچب بس  اپ ... مہ  

 

 . وبےل دےتھکیوہےئ رطف یک  بس لع   

 

اباب یج  ....  

ل  ایک 
ب 

 

ئ

 

فب

ےہ رہ آ یھب را   
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وپاھچ وہےئ وہےت  وخش ےن  ازنہل    

 

 ایتر ڈرن اس لشیپس ولگ پ آ یہ رےہ  آ ولگ بس وہ  ہں

۔  اگ ےئجیل رکوا  

 

۔  ےگ لکن ےئل ےک آف  رک لم ےس  بس  اور وبےل وہےئ  اتھٹ  لع  

 

ں یلچ وھچڑےن اںیھن یھب مگیب اثہین

 

گئ

  

    

ل  آب دوسا اھت  وہا آای ہرش  ت اکی  ھت وخش تہب وہ

 

 ب
فئ

 را

اھت رہ  آ یھب    
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ل

 

 ب
فئ

ل اور ازنہل اھت اٹیب اک  الکن  امعر را

 

 ب
فئ

ھت دویتس اھچ  یک را   

 

 داھکی  ےس  وغر ڑبے  ےن ہرش وک  رہچے  ےتکمچ ےس وخش  ےک ازنہل

اھت  ایگ  رہ  ےک وسچ ھچک اور اھت  

 

 ۔،۔۔۔،،۔۔۔،۔۔۔۔۔۔۔،۔،۔۔۔۔۔                     

 

ل ےس بک اجنےن وہ یٹیل ایٹل رپ ڈیب

 

 ب
فئ

 وسچ  ںیم  ابرے  ےک  را

ل....ھت ریہ

 

 ب
فئ

 رپوپز اےس ےن  اس  بج  اور اھت رکات نسپ  اےس را

ایک ںیہن  ااکنر یھب ےن اس ت ایک  
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ل اےس الکن امعر آج  اور 

 

 ب
فئ

 ایھب  ایکس  ےھت رےہ آ امےنگن یل ےک  را

ل

 

 ب
فئ

ھت  وہیئ ابت ےس را   

 

 زگر ںیہن یھب  وتق ںیم  وخش اس  اور ھت وخش تہب وہ اب

 ابرہ وہےئ ےھت الھپےت  ہپ اشونں دوہٹپ اور ایھٹ وہ آرخ اھت رہ

ئگ لکن   

   

        :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

اٹھکٹھکای دروازہ  ےن اس  رک روک  اسنم  ےک رمکے ےک  ہرش    

 

ان  مک سی                           
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داھکی  اجبن یک  دروازے  رک اھٹ رظن  ےس اتکب ےن ہرش    

 

اھٹیب وہ  دیساھ  وہ  رک دکی آات ادنر وک ازنہل   

 

آئ یھب ےل مت دوھکی اور اک ےنیپ اکف  اھت  رہ وسچ ےس  بک  ںیم   

 

دکی  وک ازنہل ریتھک رپ  لبیٹ اسڈئ م  ےک اکف وہ   

وبال رک  

 

ےہ  یتلم ینتک وسچ ریمی  اور یک آپ  ںیل دکی   سب   

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e2
6

 

Page | 26 

 

  ھٹیب رپ وصےف اسنم  رک ڑکپ پک اانپ اور وبیل وہےئ رکسماےت وہ

 

گ   

 

وبال وہےئ  تیل  پس اک اکف  وہ  اک  ےہویٹھچں الپن ایک ممہ  

 

وساچ  ںیہن یھب  ھچک ت ایھب  

  

 ےک رک تخ  اکف مت  یہ ےتلچ وھگنم  ںیہک یہ  رکےت ااسی رھپ ولچ

انبای الپن  دلجی دلجی  ےن ه رش  اجو وہ ڑڈیی   

 

ل  آج ےگ ںیلچ لک ںیہن آج  اکاک ںیہن

 

 ب
فئ

یہ رےہ  آ ولگ را   
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اھت وٹاٹ ھچک ںیم  آوھکنں رباون  یک  ہرش      

 

ایگ اپ  اکوب رپ  تیفیک اینپ  وہ حمل  یہ اےگ گم    

 

وہک مت ےسیج  ےہ کیھٹ   

 

رکسماای ےس  یسب ےب وہ   

 

 ہتپ ےہ  وساچ ایک  ںیم  ابرے  ےک اشدی  ےن آپ اکاک  ااھچ

یہ رمیت ہپ آپ رفڈنیز  اسری ریمی  ےہ   

یک واولں آرم ےہ  ڈامین  ڑبی    
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اھت رہ  دکی  اےس  وہےئ  رکسماےت وہ اور ھت  ریہ اتب اےس ےس وجش وہ   

 

اپررنٹ الفئ ایکپ گ  وہ یسیک ان اتبںیئ ااھچ  .  

 

ل  گ وہ  وصعمم تہب  اپررنٹ الفئ  ریمی
ب لک

 انزک  سیج  ےک اکچن 

وایل    آوھکنں ومیٹ ومیٹ یس   

 

  ینتج سب  سب

 

 ز
ی

 

 ب
لئ

 ت ںیم  داین ڑلیک اسی  ان یہ رےہ اتب آپ وکا

ےہ تکس  اج ونبایئ رپ آڈر لشیپس اہتبل ہں  گ لم  ںیہن   

 

وبیل ںیم  ادناز دیھک اظبرہ  وہےئ اڑاےت زماق  ااکس وہ  
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 وہےئ دےتھکی وک ازنہل ےس اگنوہں  رنم وہ   یتلم ںیہن  ےسیک رھپ یہ دےتھکی ولچ

  وبال

 

وہگن  یہ واےل آےن ٹسیگ وہں  وہیت  ایتر یھب ںیم ںیلچ   

 

وبیل  وہےئ اتھٹ وہ   

 

گ  وہ ےس رطف یک آپ  رکمی آسئ آج اور   

 

رتحمہم  مکح آاکپ ےسیج  ےہ کیھٹ    

وبال ےس وصعمتیم  ہرش    
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ئگ  لکن ابرہ  وہےئ   ےتسنہ  وہ  رپ  ادناز اےکس  

 

 یسک سب اب اور اھت الچ  ںیہن یھب اتپ اک  وتق ںیم  ابتں ابتں

 ےس  روپ وارڈ ےس دلجی وہ  ےھت واےل آےن  ولگ وہ وتق  یھب

ئگ  ھگ ںیم  روم  واش  رک اکنل ڈرسی  

 

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

 

 یہ آج  ےک وبل وک آیٹن ت وہک  وہ ریہ گل نیسح  دح ےب  ت  آج  واہ  ارے 

دوں ڑپوھا اکنح   

 

ھت یھب  راز  مہ   ایکس  اور دوتس یک نپچب ےک  ازنہل وج امدئہ    
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وبیل وہےئ ےت  ڑیھچ اےس ےس رشارت    

 

 اےس وہ ےہ یکچ آ البےن  دعف دو المزہم  ولچ دلجی اور ںیہن وکب

  لکن ابرہ وہےئ وھگرےت

 

گ   

  

  ھٹیب  اسھت ےک ہرش وہ رک لم ےس  یٹنآ  الکن

 

گ   

 

 وکیئ وہ ںیم ڈوےٹپ ڑڈی ڈلب اسھت ےک ڈرسی  ےک رکبی لب  ڈارک 

ھت ریہ  گل وحر   

 

ل  یہ  ڑپےت رظن رپ  اس 

 

 ب
فئ

 اور یک  م ٹیب اکی  ےن دل ےک  را

ایگ وہ انرلم حمل یہ اےلگ   
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اھت رہ رک ابیت  ےس  رش  ہ ت  اظبرہ وہ   

ںیھت ریہ رک  وطاف  اک  رہچے ےک زنہل ا رظنی ایکس ابر ابر گم   

 

ل ےس دری اکف  ه رش 

 

 ب
فئ

 طبض ااکس اب گم  اھت رہ  رک  ونٹ وک را

اھت رہ دے  وجاب   

 

ل  وہ ہک اھت  رہ رک ت دل ںیل نیھپ  ایھٹمں  ےس  زور ےن  اس 

 

 ب
فئ

 یک را

دے  رک  اغبئ ےس وہں وک ازنہل ای ےل  اکنل آںیھکن  

  

ل وہ

 

 ب
فئ

 اکچ دکی  دپی ےک تبحم  ےتلج یل ےک  ازنہل ںیم آوھکنں یک  را

 اھت
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ایگ  اھٹ ےس وہں  وہ  داتی وجاب  طبض ااکس لہپ ےس اس   

 

وہا  انک ڈور ہک اھت رہ  رک رٹنکول رپ  ےصغ اےنپ وہ  ایھب   

  

ان  مک سی  

 

اٹلپ وہےئ ےتہک وہ    

  

ایک نب  واسپ  دروازہ  ےس آتسہ  ےن ازنہل  
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 تہب وک ہرش ئوہ وبیتل ےس دنمی رکف  وہ آئگ ویکں  اےسی آپ اکاک

ھت گل  یس  اینپ اینپ   

 

 انلچ  اھکےن  رکمی آسئ   اتبو  مت  ھت ئگ  آ اکل  رضوری اکی  ایر  سب

ںیہن  ای ےہ   

 

ھت   آئ رکواےن اید یہی وک آپ ںیم یج    

 

وبال وہےئ اھٹےت اچیب یک اگڑی  وہ  آای ایھب سب ںیم ولچ مت ااھچ   

 

آای  ےل  ابرہ  وک دوونں  ان  رک  اتب وک مگیب  اثہین    

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e3
5

 

Page | 35 

اھت اکچ  اج اسھت ےک  دووتسں اےنپ یہ  لہپ زمحہ   

 

اھت  ااھچ اکف  یھب  ومس  اک  راوڈنپلی  ت ج  آ   

  

ھت اجری  ابدنی وبدنا کلہ کلہ   اسھت ےک وہاؤں  ڈنھٹی    

 

 آ  وھچڑےن رھگ ےک اس وک امدئہ   وہ  دعب  ےک ےن اھک  رکمی  آسئ 

ےھت ےئ   

 

 وسال  ےس اس وہےئ ےتچوس  ھچک  ےن  ہرش وہکں ابت اکی  ازنہل   

اھت ایک   
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 اےسی ھت ریہ  رک وسحمس  وبدنوں  یک  ابرش ہپ   ہھت وھکےل   شیش  وج وہ 

وبںیل اکاک یج وبیل  ںیم  ادناز  ےس  وھکےئ  وھکےئ یہ                    

  

 رھپ اور ڈایل ہپ  رہچے وصعمم ےک اس  رظن اکی ےن ہرش 

 ڈاانل ںیہن ںیم ااظتنر وک وصعمم  اس وہ  دای دبل  ارادہ  اانپ  اک  ےنہک ھچک

اھت اچاتہ   

  

وہں  رکواات  اشگنپ ںیہمت آج ولچ ںیہن ھچک  

 

اھت ایگ  داب ںیم  دل  ابت یک  دل وہ      

 

ےہ رہگا انتک ےس ادنر  وہ اھت اجاتن ںیہن وکیئ اھت یہ ااسی  وہ   
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                    *************** 

 

  ولچ  ایگ آ  امل اشگنپ رک ےل اےس  وه 

 

 

 ریاس  وخب ب

ول رک اشگنپ                

 

 وہےت دالخ ںیم اشپ ڈیلزی اکی اسھت ےک اس   وہ 

وبال وہےئ                

 

اگلےئ اسھت اےنپ رشٹ  دو  وہ ولں واال اس وکن  اکاک   

 

ھت ریہ  وپھچ ےس اس                           
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 م

ہ
 
 ہ
ہ

 ورک  ٹکیلس وشز اور دو ادرھ  ہی کلب  ول ےل یہ دوونں رکو ااسی 

وہں  رکواات کیپ ہی ںیم ت  بت   

 

وبال وہےئ  تیل ےس ہھت ےک اس  رشٹ وہ         

 

ئگ یلچ ںیم اشپ یک وجتں اسنم   وہیئ الہیت  س وہ    

 

 ولٹ  رھگ ےجب 9 رات ولگ وہ ےک  رک اشگنپ اسری وخب 

ںیھت ریہ رک ااظتنر اک ان  مگیب  اثہین  ت   

 

ئگ  یلچ ںیم روم اےنپ رک لم ےس ان  ت  ازنہل    
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ایگ ھٹیب اپس ےک ان  ہرش  ہکبج       

 

 اس  ٹیلپ  یک اھٹمیئ مگیب اثہین اھکو اھٹمیئ ہی ول ہرش   

  وبںیل وہےئ رکےت آےگ ےک

 

ےن اس  ی اھٹمیئ یک ابت سک   اکی اک ربف  

وپاھچ  وہےئ رےتھک ںیم  نم ڑکٹا    

 

 ولگ   اھبیئ  امعر ےھت آےئ  امگن رہتش اک ازنہل

ل 

 

 ب
فئ

یل ےک را اےس  ےس  رظنوں  رہگی وہ    

  وبںیل  وہےئ  دےتھکی 
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ےہ  ایگ سنھپ ںیم  ےلگ  اےکس ڑکٹا اک اھٹمیئ اگل وک ہرش     

 

  اھت رہ دکی ںیھنا ےس ینیقی ےب وہ  

 

وہں آات ایھب ںیم  

ایگ اھبگ رطف یک روم  اےنپ وہ لپ یہ اےلگ رھپ اور     

 

  ےہ رہ  وہ ایک بس ہی ہک  اھت رہ آ  ںیہن نیقی اےس

 

  یل  اےنپ اےس  ےسیک وکئ ےہ   تکس وہ   یک اور یسک ےسیک ازنہل یک اس  ازنہل

ےہ   تکس   امگن  
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 وہں سب  ےب تہب ںیم رکوں  ایک  ںیم  امکل ریمے اے 

رفام دمد ریمی  

اھت  رہ رک رفاید ےس رب  اےنپ وہ   

 

 آج  ڑپی   کلھچ  ےس یسب ےب  آںیھکن یک اس   وہےئ وسےتچ  ابیت یہی

دعف یلہپ  تبحم  یک  ادمح لع ازنہل  رمد  وخوصبرت   اک  الب وہ  

رہ رو ںیم  اھت    

      “””””””””””””””””””””””””””””     

 وہ  وھکال ںیہن دروازہ  ےن اس گم  ھت  آیئ دےنی اچےئ اےس  المزہم

اھت اچاتہ دانی ںیہن  وجاب اک وساولں ےک یسک وتق  اس    

ایگ الچ  رک ھت  یہ وخد واال اجبےن رھپ  رہ تجب  دری اکف  دروازہ    
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  ںیئگ وہ سخ دح ےب   ےس وہج یک روےن آںیھکن  یک  اس 

 وک کع  اےنپ  آےت رظن ںیم آنیئ  ےس یسب ےب ےن  اس  ںیھت

   داھکی

 

 اب  ایگ ڑبھ اجبن  یک روم واش  رک کٹھج س یہ  وخد رھپ

اھت امانگن وک ازنہل ےس رب  اےنپ  اےس رات  اسری   

اھت رہ  آ امتگن  اےس ےس رب  اےنپ یہ اےسی  ےس رعےص تہب وہ    

 

اھت   ایگ نب ومعمل ااکس ہی ت اب  

 

وہ وھبری آوھکنں وایل ڑلیک اجنےن بک اس ےک دل ےک تخت رپ رباامجن 

 وہئ اےس اتپ یھب ںیہن الچ اھت 
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 وہ دن زگرےن ےک اسھت اسھت اس یک تبحم ںیم ڈواتب الچ ایگ اھت 

 

بج یھبک زمحہ ےس اس یک ڑلایئ وہیت وہ رویت وہیئ ڑگای اس ےک اپس آیت  

ینپ اینپ یتگل یھت اےس تہب ا  

  

 اس یک آوھکنں ںیم آوسن اےس تہب فیلکت دےتی ےھت  

 وہ وکشش رکات اھت ہک وہ یھبک ہن روےئ 

 

 اس یک رہ وخاشہ وپری رکان اہرش ےن وخد رپ رفض رک ایل اھت 

 

 رھپ وتق ےک اسھت اسھت اس یک تبحم زمدی رہگی وہیت یئگ 
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وساتچ اک اتبےن وک ازنہل  یھب  بج وہ    

وصعمم رہچے رپ رظن ڑپےت یہ اانپ ارادہ دبل داتی  اس ےک  

 

 وہ سب حیحص وتق ےک ااظتنر ںیم اھت  

  

 رگم اب احالت اےسی ںیہن ےھت ہک وہ حیحص وتق اک ااظتنر ایک اجات   

 

 رھپ ھچک وسچ رک اس ےن اانپ ومابلئ وفن اکنال اور ربمن ڈالئ رک ےک اکن وک اگل ایل 

 

زنہل وک ےسیک احلص رکان ےہ  اس ےن وسچ ایل اھت ہک اےس ا  
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 ,,,,,,,,,,,     ,,,,,,,,,,,     ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,      ,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,, 

 

 ازنہل اکی ےکٹھج ےس اھٹ یھٹیب  اس ےن  آج رھپ ویہ وخاب داھکی اھت   

 

یہ اےس اکیف دن ےس اگلاتر اکی یہ وخاب آ راہ اھت ہک وہ ےگنن اپؤں  اھبگ ر

 ےہ رگم وکیئ راہتس ںیہن لم راہ رہ رطف انھگ لگنج ےہ  

 دور ںیہک یلگنج وتکں ےک وھبےنکن یک آوازںی انسیئ دے ریہ ںیہ 

 اھبےتگ اھبےتگ وہ کھت اجیت ےہ رگم  اےس ابرہ اک راہتس ںیہن اتلم  

ااچکن اس اک اپؤں رٹپ اجات ےہ اور وہ رگےن یہ یتگل ےہ ہک دو وبضمط 

  ںیہ اہھت اےس اھتم ےتیل
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رہ ابر ںیہی رپ اس یک آھکن وھکل اجیت یھت ایھب کت اےس  ھجمس ںیہن آ ریہ  

 یھت ہک اکی یہ وخاب ابر ابر ویکں آ راہ ےہ  

  

 

                ***###****###*** 

 

ازنہل ےک رمکے اک دروازہ انک رکےت وہےئ اس ےک رہچے رپ  

 رکسماٹہ یھت  

 

" ان  مک  سی "                 

 

ڑھکیک دنب رکےت وہےئ یٹلپ۔  ازنہل  
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 یسیک وہ ؟ اہرش ےن  دیپسچل ےس اس اک اجزئہ ےتیل وہےئ وپاھچ  

 

وہ نمیل رلک یک الگن رشٹ ےک اسھت مہ رگن وچری راد زبی نت ےئک 

 وہےئ یھت 

 دالھ دالھای اداس رہچہ  رہ مسق ےک کیم اپ ےس اپک اھت  

  

ل کیھٹ وہں ۔ آپ اتبںیئ ےسیک ںیہ؟ 
ب لک
 ںیم 

  

ی وھچڑو۔ مت اتبو  ایک اب ت ےہ ویکں رپاشین وہ اچیچ امں ےس  یم 

 ڈاٹن ڑپی ےہ ایک ؟
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 وہ راستین ےس وپھچ راہ اھت ۔

 

ںیہن اکاک یسک ےس ڈاٹن ںیہن ڑپی سب آج دل تہب رپاشین ےہ بیجع  

 اس لیف وہ راہ ےہ ںیم ےن رات وک تہب ربا وخاب داھکی ےہ  

 

 وہات ےہ مت رپاشین وکیئ ابت ںیہن ربے وخاب اطیشن یک رطف ےس

تم وہ ہکلب دلجی ےس ایتر وہ اجو ںیہمت ھچک داھکےن ےل اجان ےہ  

ٹنم ںیم ےچین وچنہپ   15کیھٹ   

 

 وہ دروازہ وھکےتل وہےئ وبال اور ابرہ لکن ایگ 

 

 ازنہل ےتکٹھج وہےئ  واش روم ںیم سھگ یئگ 
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ھٹ  وہ ایتر وہ رک ےچین آیئ وت اہرش اثہین مگیب ےس ااجزت ےتیل وہےئ ا

 ڑھکا وہا ....... 

 

اھت  وپاھچ وہےئ دےتھکی  وک ازنہل ےن اس  ..... ںیلچ    

 

 یج     ..............  

 

 ان یک اگڑی اکی رپاین وحیلی ےک اسےنم رویک یھت

 

 ہرش  رھپ اور وک وحیلی رپاین اس  لہپ  وہےئ وہےت  ریحان  ےن  ازنہل 

اھت داھکی   
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وازہ وھکےتل وہےئ اس ےس وپھچ ریہ  مہ اہیں سک ےس ےنلم آےئ ںیہ وہ اگڑی اک در

 یھت 

 

 اتپ لچ اجےئ اگ ےلہپ ادنر وت ولچ  

 

رمی ےک ےنھگ لگنج ںیم واعق  رپاین  رطز یک ینب وہ وحیلی الب ہبش تہب 

 وخوصبرت یھت  

 

وہا دالخ ادنر رک ےل  اےس ہرش      

 اتبو ایک ول یگ اچےئ ای اکیف وےسی یما وت اچےئ اک ومڈ ےہ مت اانپ اتبو 
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ویکں وپھچ رےہ ںیہ    آپ  

ایک ہی آپ اک رھگ ےہ  رگم آپ ےن وت اہک اھت مہ یسک ےس ےنلم آےئ  

 ںیہ  ایک آپ ےن وھجٹ وبال اھت ھجم ےس  

 

 وہ ریحان وہےت وہےئ اس ےس وپھچ ریہ یھت 

 

 اہرش ےن اکی رظن داھکی اور دروازہ دنب رک دای     

 

 اکاک اتبںیئ انں مہ اہیں ویکں ںیہ           

 

رش ےن اےنپ کشخ وہےت وبلں رپ ذابن ریھپی اور رھپ وبےنل اگل  اہ  
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 اہں ازنہل ںیم ےن وھجٹ وبال اھت         

 

رگم یمے اپس اور وکیئ راہتس ںیہن اھت ںیم مت ےس اکنح رکان 

 اچاتہ وہں آج اور ایھب   

 

ازنہل وک اگل اےس ےننس ںیم یطلغ وہیئ ےہ ہی اافلظ اس ےک اکاک ےک وہ یہ 

  ےھت ںیہن ےتکس

 

 ایس ےیل وہ انب ھچک وبےل بس ےنھجمس یک وکشش رک ریہ یھت

 

ایھب ھچک دری ںیم ومولی اصبح اور وگااہن یھب چنہپ اجںیئ ےگ بت کت 

 مت ایتر وہ اجو وہ ااکس اہھت رکپ رک رمکے ںیم الےت وہےئ وبال  
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 اور ہی اگل اھت ازنہل وک اکٹھج  

ےھچیپ یٹہ  یھت   وہ وج اب کت شکمشک ںیم التبم یھت اکی دم  

 

 ہی آپ ایک ہہک رےہ ںیہ ااسی ےسیک رک ےتکس ںیہ آپ 

 آپ ےن  ااسی وسچ یھب ےسیک ایل  

 آپ وت یمے اک اک ںیہ ان وت رھپ ہی بس ویکں وبال آپ ےن   

آپ اانت دنگا زماق ےسیک رک ےتکس ںیہ یمے اسھت  ںیم انراض 

 وہ اجوں یگ  آپ ےس  

 

  یھتوہ اس یک ابت وک زماق ھجمس ریہ
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 ازنہل ںیم ےن وکیئ زماق ںیہن ایک وج اہک ےہ وہ یہ وہ اگ

 

 آپ ااسی ویکں رک رےہ ںیہ ںیم ےن ایک اگبڑا ےہ آپ اک؟ 

 

دوھکی ازنہل انتج اہک ےہ اانت ھجمس ول  دوھکی ںیم بس اھبنسل ولں اگ سب مت 

 ھجم ےس اکنح رک ول ںیہمت یھبک وکیئ فیلکت ںیہن وہیگ زیلپ یما نیقی رکو سب

ھا رے دقومں ںیم  

م

 

ت

اکی دہعف ھجم رپ اابتعر رکےک دوھکی اسری زدنیگ 

 روہں اگ ۔

 

 وہ اس ےک  اسےنم ونٹھگں ےک لب اھٹیب ااجتل رک راہ اھت۔  

 

 رگم ازنہل وک وہ دشدی اقلب رفنت گل راہ اھت ۔۔ 
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 روےن یک وہج ےس اس یک آںیھکن رسخ وہ یکچ ںیھت۔

 

ھت۔ آیئ آواز  یک رنک  ےک ڑویںاگ ابرہ  ہک ھت وایل یہ  وبےنل ھچک وہ     

  

اس ےن وچکن رک  اہرش یک رطف داھکی اھت وج اب وخد وک اکیف 

 اھبنسل اکچ اھت۔  

 

مصتعم ولگ آےئگ ںیہ۔   مت رسکلی وہ اجؤ سب ھچک دری یک ابت ےہ رھپ 

 ںیم ںیہمت یھبک روےن ںیہن دوں اگ 

 

 اےنت ںیم اس اک ومابلئ ےنجب اگل  
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لکن ایگ وہ اکل اتنس ابرہ   

 

ازنہل یک ھجمس ںیم ھچک ںیہن آای وںیہ رنیم رپ ھٹیب رک رس وٹنھگں ںیم  

 دےی وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل۔  

 

                   ##____##____##_____## 

 

ایر اہرش اکی ابر رھپ وسچ ےل ایھب یھب وتق ےہ مت وہک وت ںیم الکن آیٹن  

ے ےیل ااکنر ںیہن رکںی ےگ۔ےس ابت رکوں اگ ےھجم نیقی ےہ وہ یھبک اہمتر  
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ںیہن ومیم ںیم اکی ٹنم یھب اےس وخد ےس دور ںیہن رھک اتکس۔     اس ےک  

 اعمےلم ںیم ںیم وخد وک تہب ےب سب وسحمس رکاتوہں 

 وہےئ وبال اھت  

ٹ ٹ

 وہ ےب یسب ےس بل اکٹ

    

 

 رگم الکن آیٹن وک ےسیک ڈنیہل رکو ےگ ؟

 

 رک ولں اگ ایر ۔ 

ں اگ سب اکی دہعف ازنہل ےھجم لم اجےئ ۔ ںیم بس ھچک اھبنسل ول   

مت ںیہن اجےتن وہ ںیم ےن لک یک رات ےسیک رقب ںیم زگاری 

 ےہ ۔
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رہ لپ اکی یہ ڈر اھت ہک ازنہل ھجم ےس دور وہ اجےئ یگ ںیم اےس ہشیمہ ےک 

 ےیل وھک دوں اگ ۔ 

ایر ھجم ںیم اینت تمہ ںیہن ےہ ہک اس وک وخد ےس دور وہےت دوھکیں ۔ںیم  

اگ اس ےک ریغب ۔    رم اجؤں   

 

ھا رے اسھت وہں ۔۔۔مصتعم اس ےک اہھت رپ 

م

 

ت

کیھٹ ےہ ایر وج یھب رکو ںیم 

 اہھت رھک رک وبال ۔ 

 

                  ################## 

 

اہرش رمکے ںیم دالخ وہا وت ازنہل وک رفش رپ یھٹیب کسس رک  

 ریہ یھت  
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 وہ یھب اس ےک اپس یہ ھٹیب ایگ ۔ 

 

  رک آےس داھکی ۔ازنہل ےن رس ااھٹ

 

اور ہنم اس ےک اشکدہ ےنیس ںیم اپھچ ایل ۔۔۔اکاک ےھجم تہب ڈر 

گل راہ ےہ زیلپ ےھجم رھگ ےل اجںیئ  زیلپ ےھجم تہب ڈر گل راہ ےہ 

 اہیں  آپ وک ایک وہ ایگ ےہ؟ 

 

اکی ےحمل وک وت اہرش اک دل ایک اےس واسپ رھگ ےل اجےئ رگم اےلگ یہ 

اھت۔ ےحمل وہ وخد وک وبضمط رک اکچ  
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 ےک آج  اور اھت ڑپان ںیہن زمکور آےگ ےک آوسنؤں ےک ازنہل  اےس آج 

اگ۔ دے  آےن  ںیہن آوسن  ںیم  آوھکنں یک اس دعب  

 

 دل یہ دل ںیم دہع  رکےت وہےئ اس ےن ازنہل وک وخد ےس اگل ایک ۔

 

یہ۔ رےہ رک وٹی  اصبح ومولی اجؤ  وہ رفشی اھٹ  ازنہل        

 

  

 رکوں یگ ےتھجمس ایک ںیہ آپ ےھجم وکیئ  ںیم یھبک یھب آپ ےس اکنح ںیہن

 الوارث ںیہن وہں ںیم وج آپ یمے اسھت زربدیتس رکںی ۔     
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انتک رھبوہس رکےت ےھت امام اباب آپ رپ اےنپ وچبں ےس زایدہ آپ ےس ایپر  

رکےت ےھت وہ رگم آپ ےن ایک ایک ان ےک ایپر ان ےک ولخص ان یک 

ےئگ۔        وتبحمں ےک ےلص ںیم ان یک زعت ےس لیھک  

 

 اہرش رظنںی اکھجےئ اس ےک اسرے ازلام ڑبے طبض ےس نس راہ اھت۔        

  

وہ وخد یہ وبےتل وبےتل کھت یئگ لسلسم ےنخیچ الچےن یک وہج ےس الگ رودنھ 

 ایگ اھت۔   

 

اہرش ےن اسڈئ لبیٹ رپ ڑپی وبلت ںیم ےس الگس ںیم اپین ادنالی اور 

 اےس امھت دای۔     
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ںیم اسرا اپین یپ یئگ۔         وہ اکی یہ وھگٹن    

 

اپین ےن رھپ ےس اس وک وھتڑی اطتق دی یھت اکاک زیلپ ااسی تم رکںی 

 ےھجم زیلپ اجےن دںی ںیم یھبک یسک ےس ھچک ںیہن وہکں یگ۔

 

ل ںیم   
ب 

 

فئ

گ۔  رکوں  اشدی  یہ  ےس ایس رصف  اور وہں رکیت نسپ وک را  

 

ااہظر ایک  اینپ رطف ےس اس ےن اہرش ےک اسےنم  اینپ وخاشہ اک

اھت ۔ اجنےن ویکں اےس نیقی اھت ہک ازنہل یک دنسپ اجےنن ےک دعب وہ اےنپ 

 ارادے ےس ٹہ اجےئ اگ ۔
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ل ےک انم رپ رسخ وہ یئگ یھت اور ہی اس ےک طبض ےک 
ی 

 

فئ

اہرش  یک آںیھکن را

 آرخی رمالح ےھت ۔۔وہ

ل ےک ےیل ارقار ہی سب ویہ اجاتن 
ی 

 

فئ

ربداتش رک ایگ اھت ازنہل اک را

  اھت

 

 وت مت ہی اکنح ںیہن رکو یگ اہں؟ 

 

آپ ےس اکنح رکےن ےس ےلہپ ںیم رمان دنسپ رکوں یگ ۔ وہ رفنت 

 رھبے ےجہل ںیم وبیل  

 

وت کیھٹ ےہ اےسی یہ یمے اسھت رہ ول ںیم وت اکنح رکان اچاتہ اھت 

 رگم مت یہ اےسی رانہ اچیتہ وہ 
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ہل اب مت اس  ھچک یھب وہ اجےئ اکی ابت وت اےنپ دامغ ںیم اھٹب ول ازن

رھگ ےس ابرہ بت یہ لکن یتکس وہ بج ےھجم ےس اکنح رک ول ۔ورہن اےسی یہ 

 اسری زدنیگ یمے اسھت زگار دو ۔ 

ہلصیف اہمترے اہھت ںیم ےہ ہک مت سک رطح زدنیگ زگاران اچیتہ وہ 

 ۔زعت ےک اسھت یمی ویبی نب رک روہ یگ ای رھپ اےسی یہ ۔

ےہ ۔ ےھجم دوونں ںیم یہ وکیئ ارتعاض ںیہن  

 

 وہ دگنسیل ےس وباتل ازنہل ےک مسج ےس اجن اکنل ایگ اھت 

 

اہرش ھچک اور یھب وبل راہ اھت رگم ازنہل نس ںیہن اپ ریہ یھت وہ سب اس ےک 

 ےتلہ وہوٹنں وک دھکی رک ریہ یھت  ۔ 
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گ۔۔ اپےئ  رہ  ںیہن ڑھکی رپ ریپوں  اےنپ زمدی وہ اھت  اگل اےس    

 

یھٹ یھت وہ وہش و رخد ےس  اس ےک رس ںیم درد یک دشدی رہل ا

 اگیبہن وہ یئگ ۔ 

 

اس ےس ےلہپ ہک وہ رگیت اور اس اک رس ڈیب اسڈئ لبیٹ ےس رکٹاات 

 اہرش اےس اھتم اکچ اھت ۔

 

 اےس بج دوابرہ وہش آای وت وہ ڈیب رپ ڑپی یھت۔ ...... 
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 اسرے  اور  ےہ اہکں  وہ ہک اچہ  رکان اید ےس س دےتھک اس  

۔ ئگ  وھگم اسنم  ےک آوھکنں یک  اس  انمرظ دہ  یلکت  ...... 

 

 وہ ایھب کت ےب ینیقی یک تیفیک ںیم التبم یھت ۔

 

۔  اھت رہ رک ااسی یہ  وہ اھت اھجمس اھبیئ ےسج   

 

سج رپ وخد ےس ڑبھ رک اامتعد ایک اھت اس ےن یہ اس یک زعت وک 

 الینم رکان اچہ راہ اھت ۔ 

 

 ایک ھجمس راہ اھت وہ اےس ؟   
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  وہش و وحاس ےس اگیبہن وہ یکچ یھت ۔۔۔۔ وسےتچ وسےتچ وہ رھپ

 

               

                 ####________####________#### 

 

وممس تہب رخاب اھت یسک یھب وتق وطافین ابرش رشوع وہ  

 یتکس یھت ۔...... 

 

وہ تخس رپاشین اھت ازنہل یسک وصرت یھب اس ےک اسھت اکنح رکےن رپ 

..... ایتر ںیہن وہ ریہ یھت ...  

 ۔اورپ ےس وہ ھچک اھک یپ یھب ںیہن ریہ یھت ۔ 
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اہرش ایھب ایہن وسوچں ںیم وھکای وہا اھت ہک اس ےک وفن یک رکسنی اگمگجےن 

 یگل ۔.... 

 

 اینپ وسوچں وک کٹھج رک اس ےن ٹنیپ یک اپٹک ےس ومابلئ وفن اکنال .....

 

 اسےنم یہ اچیچ امں اکگنل ےک اافلظ اگمگج رےہ ےھت ۔

 

 رکےت اڈنیٹ اکل وہ دعب ےک وسےنچ حمل ھچک  ۔۔۔۔۔۔۔ امں  اچیچ یج   

۔  وبال وہےئ  

 

 اہرش اٹیب اہکں ںیہ آپ ولگ؟ 
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 وہ رپاشیین ےس وپھچ ریہ ںیھت ۔۔۔۔ 

 

ل رپاشین تم وہں مہ 
ب لک
اچیچ امں مہ رمی آےئ وہےئ ںیہ ۔۔۔۔آپ 

 رات کت رھگ چنہپ اجںیئ ےگ ۔۔۔۔ 

 

تم رفس رکو  ںیہن اٹیب وممس تہب رخاب ےہ مت ولگ آج  

رمی ےک راےتس وےسی یھب ڈنیل السڈیئگن یک وہج ےس دنب وہ ےئگ  

 ںیہ ۔۔۔ 

 

 مت ولگ اہکں  وہ اس اٹمئ  ؟ 

 

 وفن ںیم یلع یک آواز وگیجن یھت ۔۔
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اچوچ ںیم ازنہل وک انان وایل وحیلی داھکےن الای اھت  ۔۔ رگم وممس تہب  

 رخاب وہ ایگ ےہ ۔۔۔ 

 

کت راےتس وھکل دےی اجںیئ ےگ ۔  وکیئ ابت ںیہن ۔۔۔ااشنءاہلل حبص  

 

۔   اجؤ رک ویہ  رات یک آج  ولگ مت رکو  ااسی   

 

۔۔ ےس  ازنہل دو رکوا ابت ریمی کلب  رانھک ایخل اک  ازنہل  اور اانپ اور   

 رپاشین وہ ریہ وہ یگ وہ۔

 

 اہرش دنچ ےحمل وت ھچک وبل یہ ںیہن اکس اھت ۔۔۔۔ 
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ےہ ۔۔۔   اچوچ وہ ےچین ےہ اگرڈ ےک وچبں ےک اسھت یھٹیب  

 

 وبال  وھجٹ ےس ان  وہےئ  ےتجیھب التعن دعف وس  اورپ اےنپ  ےن ہرش 

۔۔۔  اھت  

 

 آپ رکف تم رکںی ںیم ایخل روھکں اگ ازنہل اک۔۔۔۔ 

 

اجاتن وہں مت ایخل روھک ےگ اس اک ایس ےیل وت ےب رکف وہں ہک مت اس ےک 

 اسھت وہ ۔۔۔ 

 

  ۔۔۔۔ ولچ اانپ ایخل رانھک اور ازنہل وک انہک رپاشین ہن وہ
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وفن دنب رک ےک وہ ازنہل ےک رمکے یک اجبن ڑبھ ایگ اب وہ نئمطم اھت 

 اس ےک اپس وپری رات اک اٹمئ اھت ازنہل وک اکنح ےک ےئل انمےن اک ۔۔۔۔۔ 

 

اور اےس نیقی اھت وہ اےس انم ےل اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم وہ اس ےک 

  اھت ۔۔۔۔ اسھت وکیئ زربدیتس ںیہن رکان اچاتہ اھت ۔۔۔۔رک اتکس یہ ںیہن

 

اس اک رب اجاتن اھت ہک ازنہل اک روان ، ڑتانپ اےس ینتک فیلکت ںیم  

 التبم رک راہ اھت ۔۔۔

 

یئک ابر وت اس ےن وساچ ہک تنعل ےجیھب اس تبحم رپ اور ازنہل وک واسپ ےل 

 اجےئ ۔۔
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ل ےس اس یک اشدی رکوا دے اور اےس یھبک روےن ںیہن دے۔۔۔۔۔ 
ی 

 

فئ

 ۔را

 

اور ےک اسھت دھکی اتکس اھت ۔۔۔۔۔ رگم ایک وہ اےس یسک   

 

 یہی اکی وسال اھتوج اےس ہی بس رکےن رپ وبجمر رک راہ اھت ۔۔۔۔ 

 

                   ##################### 

  

 

 ازنہل ایھب یھب وس ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 اہرش اس ےک رقبی ڈیب رپ ھٹیب ایگ ۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ ازنہل ےک رہچے رپ ایھب یھب آوسنؤں ےک اشنن ےھت ۔  

 

 اس رطح وسیئ وہیئ وہ وکیئ ڑگای یہ گل ریہ یھت ۔۔۔ 

 

 ابولں یک آوارہ ںیٹل اس ےک رہچے رپ وھجل رںیہ ںیھت ۔۔

 

 اہرش ینتک یہ دری استک اھٹیب اس ےک اداس رہچے وک اتکت راہ ۔۔ 
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ازنہل ےک ابل ابر ابر اس ےک رہچے ہپ آ رک اس  یک دنین ںیم للخ 

 ڈال رےہ ےھت   ۔۔۔۔۔ 

 

 ڑباھ رک اس ےک رہچے ےپ آےت ابولں وک اایتحط ےس اس اس ےن اہھت

 ےک اکونں ےک ےھچیپ ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اےنپ رہچے رپ انامونس اس سمل وسحمس رک ےک ازنہل ےن آںیھکن وھکیل  

 ںیھت اور اہرش وک ےھٹیب دھکی رک اکی دم اھٹ یھٹیب یھت ۔۔۔۔

 

 یکسھک اہرش اس ےک تہب رقبی اھٹیب اھت ۔وہ ےب اایتخر وھتڑا ےھچیپ

 یھت ۔
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 آوھکنں ےک وگےش اکی دہعف رھپ ےنگیھب ےگل ےھت ۔۔۔۔   

 

۔۔۔۔۔۔۔  اھت رہ  اج ٹھپ  ےس درد  ہک  اھت س   

 

اس یک اس رحتک رپ اہرش اک دل اچاہ وخد وک متخ رک ےل ۔۔۔آج 

 اس تبحم یک وہج ےس اس ےن ازنہل اک اابتعر وھک دای اھت ۔۔ 

 

ااترےت وہےئ ازنہل یک اجبن وتمہج وہا آوھکنں ںیم آیئ یمن وک اےنپ ادنر 

 اھت ۔  

 

 وہ اکی انکرے رپ یھٹیب کسس ریہ یھت ۔۔۔ 
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ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہرش ےن اس وک  دوونں دنکوھں ےس اھتےتم وہےئ  

 وہےل ےس اکپرا اھت ۔۔۔ 

 

 رگم وہ وت اس ےک وھچےن ےپ یہ ربی رطح ڑتپ ایھٹ یھت ۔۔۔ 

 

  آیئ یھت ۔۔اس ےک اہھت کٹھج رک وہ ڈیب ےس یہ ارت

 

بس؟  ہی آپ یہ رےہ  رک ویکں اکاک         

 

 ایک ےلم اگ اےسی رک ےک؟
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اہرش اکاک زیلپ ااسی تم رکںی آپ وک اہلل اک واہطس ےہ ۔ےھجم اجےن 

 دںی ںیم یھبک یسک ےس ھچک ںیہن وہکں یگ ۔۔۔ 

 

" رپام  آیئ  " 

 

 وہ وسہل اسل یک ڑلیک ربی رطح رھکب یکچ یھت ۔۔۔ 

 

اپس آپ وک دےنی ےک ےیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویکں   ھچک ںیہن ےہ یمے

 یمی زعت ےس لیھک رےہ ںیہ آپ؟ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔  ھت تکس ںیہن  یھب وسچ  یھبک ںیم  ےگ ںیلکن ایٹھگ اےنت آپ   
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ل یک وہں ۔۔۔۔۔ہی ابت اجےتن وہےئیھب آپ  
ی 

 

فئ

ںیم رصف را

 ااسی رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔

 

۔۔ویکں؟۔۔ یہ؟ اچےتہ انبان اکشر اک وہس اینپ ےھجم  ویکں    

 

اس یک ابت ایھب لمکم ںیہن وہ اپئ یھت ہک اہرش اک اہھت ااھٹ اور ازنہل ےک  

 دیفس اگل رپ اشنن وھچڑ ایگ ۔۔۔۔۔ 

 

ے  

 

سئ
 

ج

ازنہل ریحت اور دصےم یک تیفیک ںیم ڑھکی اےس دھکی ریہ یھت 

 یھبک اےس وھپولں یک ینہٹ ےس یھب ہن امرا اھت ۔۔۔۔۔ 

 

رےہ ےھت ۔ وہ ںیہک ےس یھب اس ےک اکاک ںیہن گل  
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 وکباس دنب رکو اینپ اانت ایٹھگ اھجمس وہا ےہ ےھجم مت ےن؟

    

 وہ ےصغ ےس البلب ااھٹ اھت ....

 ازنہل ےن اس ےک رکدار اس یک رمدایگن رپ ڑچیک ااھچال اھت

 

پچ اچپ اب اکنح ےک رپیپز رپ اسنئ رک دو ورہن۔ اجیتن وت وہ 

 ںیم انتک ایٹھگ ااسنن وہں۔۔۔

 

اس ےن ااملری اک ٹپ وھکال اور ادنر ےس اکی دیفس   اینپ ابت لمکم رک

رگن اک ڈوہٹپ اکنل رک اس ےک رس رپ وھگٹھگن یک لکش ںیم اوڑاھ 

 دای ۔۔۔۔ 
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اکنح ےک رپیپز رپ اسنئ رکےت وہےئ وہ وھپٹ وھپٹ رک رو دی ہک اب وت 

 اس یک تمسق ںیم روان یہ اھکل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اینپ ہگج ےس ںیہن یلہ یھت ۔۔۔۔ دن ےس رات وہ یئگ یھت رگم وہ   

 

 لسلسم روےن یک وہج ےس اس یک آںیھکن وسج یکچ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

حبص ےس ھچک ہن اھکےن اور لسلسم روےن یک وہج ےس اس اک رس درد 

 ےس اٹھپ اج راہ اھت رگم اےس ھچک وسحمس یہ ںیہن وہ راہ اھت ۔۔۔
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وت رمکے  اہرش مصتعم ولوگں وک رواہن رک ےک رمکے ںیم دالخ وہا

 ںیم پھگ ادنریھا اھت ۔۔۔۔ 

 

اس ےن آےگ ڑبھ ےک الٹئ آن یک وت وہ اےس وںیہ زنیم  رپ یھٹیب یلم یھت 

 اہجں وہ اےس وھچڑ رک ایگ اھت ۔۔ 

 

اس یک احتل اس یک دشدی ذینہ ارتبی اک وبثت یھت ۔۔۔۔۔اہرش 

 ےک دل وک ھچک وہا اھت۔۔۔۔ 

 

  وک اکپرا اھت۔۔۔ ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس وہےل ےس ازنہل
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 ھت آیئ  ںیہن دبتیلی وکیئ  ںیم  ووجد ےھٹیب  استک ےک  ازنہل گم 

 ۔۔۔۔۔ 

 

اہرش رپاشیین ےس اس یک رطف ڑباھ اھت اور اس ےک رقبی 

 اج رک اکی ابر رھپ اےس اکپرا اھت ۔۔۔ 

 

 اس ابر ازنہل ےن آںیھکن اورپ ااھٹ رک اےس داھکی اھت  ۔۔۔۔۔۔ 

 

ں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ایک ایک ںیہن اھت اس یک آوھکن 

 ڑتپ ایگ اھت 
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ازنہل اس ےک اقملب ڑھکی وہیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔رس ےس ااتھٹ درد اناقلب 

 ربداتش وہ راہ اھت رگم اےس تمہ ںیہن اہرین یھت ۔۔۔۔ 

 

اس وتق اس صخش ےس اےس دشدی رفنت وسحمس وہ ریہ یھت 

 ۔۔۔۔ 

 

اب وہ یہ لپ ںیم رہتش یہ دبل ایگ اھت حبص وہ اس اک احمظف اھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےن یتخس ےس آںیھکن چیم ںیل وہ اس ےس آےگ ھچک وسانچ ںیہن اچیتہ 

 یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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اب وت آپ وج اچےتہ ےھت آپ ےن رک ایل ےہ ۔۔اب وت ےھجم رھگ 

وھچڑ آںیئ ۔۔۔۔۔۔ااہتنیئ رفنت رھبی اکی رظن اہرش رپ ڈاےتل 

 وہےئ وبیل یھت۔۔

 

 ڑکواٹہ وک اےنپ  اہرش ےن اس ےک ےجہل ںیم رھبی رفنت یک

 ادنر ارتات وسحمس ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم ےن وج رک دای ےہ اس وصعمم ےک اسھت اس ےک دعب  وت ہی ھجم ےس  

ھا ری اسری رفنت وک اینپ 

م

 

ت

ینتج رفنت رکے وہ مک ےہ رپ ںیم 

 تبحم ےس متخ رک دوں اگ 
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 ودعہ  ےس مت ریما  ہی گ اجؤ وھبل  بس  دن  اکی یھب مت ہک 

۔۔۔۔۔۔۔  ےہ  

 

دل یہ دل ںیم اس ےس اخمبط وہےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔  وہ  

 

دروازے رپ وہےن وایل دکتس رپ وہ ایخالت یک داین ےس ابرہ لکن رک دروازے 

 یک اجبن ڑبھ ایگ ۔۔

 

دو المزم اھکےن یک اھتل ےیل ڑھکے ےھت ۔۔اس یک ااجزت ےتلم یہ 

 دلجی دلجی اھکان لبیٹ رپ اگلےن ےگل ۔۔۔ 

 

اھک ول ۔۔۔۔اہرش وچبں یک رطح اےس اکپرےت وہ ےئ وبال۔ازنہل ولچ ڑگای اھکان   
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 اھبپ اڑاات رگم رگم اھکان یھب ازنہل یک وھبک ںیہن اگج اپای اھت ۔۔۔ 

 

 اس ےک ادنر زدنہ رےنہ یک وخاشہ یہ متخ وہ یئگ یھت ۔۔۔

 

ںیہن ےھجم آپ اک دای وہا ھچک ںیہن اچےیہ آپ زیلپ ےھجم رھگ وھچڑ آںیئ  

 ۔۔۔۔۔ 

 

ےلہپ آپ اھکان اھک ول رھپ ںیم ںیہمت رھگ وھچڑ دوں اگ ۔۔ دوھکی ازنہل   

 

 ۔وہ سب یسک یھب رطح اےس ھچک الھکان اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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ںیہن آپ ےھجم رھگ وھچڑ رک آںیئ ایھب ےک ایھب ۔۔۔۔وہ اےنپ آوسن اصف  

 رکےت وہےئ وبیل ۔۔۔ 

 

کیھٹ ےہ رھپ اےسی وت اےسی یہ حیحص وےسی مت دیسیھ رطح یتہک ہک اہرش 

 آپ ےس دور ںیہن اجان اچیتہ وت ےھجم زایدہ وخیش وہیت رگم ولچ اےسی  ںیم 

 یھب کیھٹ ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رشارت۔ رھبے ےجہل ںیم وبال ۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن اس یک ابت رپ انیھجمس ےس رس ااھٹ رک اےس داھکی اھت۔۔
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 ت  آای ںیم  ھجمس لطم  اک ابت یک  اس  بج لپ یہ اےلگ گم 

 ےک ااسنن  دوےلغ اور اظل  اس  زیچ زینو وکیئ ہک ایک دل اک  اس 

۔ امرے   دے  رپ س  

 

اہرش اس ےک دل یک احتل ھجمس راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ااھچ ولچ اور ھچک 

 ںیہن وت اناپشیت یہ اھک ول۔۔۔۔ ںیھمت وت تہب دنسپ ےہ ان ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اناپشیت ےک السسئ اکٹ رک اےس دے راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل یھب تہب دنسپ ےہ وت
ی 

 

فئ

ایک آپ ےھجم وہ یھب ال دںی ےگ ؟وہ اس  ےھجم وت را

 رپ وھچٹ رکےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔ 
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اور اخومیش ےس اس ےک اہھت ےس اکی سیپ ےل ایل اھت آرخ بک 

کت وھبیک ریتہ ۔۔۔۔احالت اک اقمہلب رکےن ےک ےیل اےس اطتق یک 

 رضورت یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ابت رپ اہرش طبض ےک ڑکے رمالح ےس زگرا اھت ۔۔۔۔۔ 

 

  وبال ھچک ںیہن اھت ۔ رگم

 

وہ ایھب اس ابرے ںیم ابت ںیہن رکان اچاتہ اھت وہ ازنہل وک وتق 

 دانی اچاتہ اھت ۔۔۔۔ 
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پچ اچپ اسڈئ لبیٹ ےک دراز ںیم ےس دنین یک دوا اکنل رک الگس 

 ںیم اپین اڈنالی اور ازنہل وک امھت دای ۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن انیھجمس ےس اس یک رطف داھکی ۔ 

 ۔۔۔۔۔ 

 

ھا ر

م

 

ت

ے رس اک درد اس ےس کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔۔۔وہ واضتح دےتی 

 وہےئ وبال ۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن پچ اچپ وگیل لگن یل یھت ۔۔۔۔ 
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اس ےک وگیل اھکےت یہ اہرش ےن اپین اک الگس اس ےک اہھت ےس رکیل  

 واسپ راھک ۔۔۔۔ 

 

ازنہل ادنر ےس دروازہ الک رک ول مہ لک رھگ اجںیئ ےگ آج راےتس دنب وہ ےئگ  

 دس ےجب کت وھکل دےیاجںیئ ےگ وت ںیم ںیھمت رھگ وھچڑ ںیہ حبص

 دوں اگ ۔۔۔۔ 

 

 وہ اپسٹ ےجہل ںیم اتہک ٹلپ ایگ اھت ۔۔۔۔ 

 

 ازنہل اس ےک ےجہل ےس ھچک ادنازہ ںیہن اگل  یکس یھت ۔۔۔
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رگم رھپ ااچکن یہ ایخل آےت یہ وبیل ےھجم امام ےس ابت رکین ےہ وہ 

 یمی وہج ےس رپاشین وہ ریہ وہں یگ۔۔۔۔ 

 

اہرش وج دروازے ےس ےنلکن یہ واال اھت اس یک آواز رپ راک اھت رگم ڑما  

 ںیہن ۔۔ 

 

یمی ابت وہ یئگ ےہ ان ےس  ۔وہ اجیتن ںیہ مہ لک آںیئ ےگ اب مت آرام رکو 

 اور دروازے الک رک ول ۔۔۔ 

 

 وہ اینپ ابت لمکم رکات وہا ابرہ لکن ایگ ۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔ ازنہل دروازہ دنب رک ےک رتسب رپ ٹیل یئگ   
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اکی دن ںیم ایک ےس ایک وہ ایگ اھت ۔۔۔۔اس رپ یسیک ایقتم  

 زگر یئگ یھت۔۔۔۔ 

 

 ئگ  وھگم  اسنم  ےک آوھکنں یک اس  انمرظ دہ  یلکت  بس 

 اچنہپ ںیم  داین یک  ےببخی اےس ےن وگیل یک  دنین یہ دلج گم

۔۔۔  اھت دای  

 

  

          #######_________####### 
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 ےس وشر ےس یلھک یھت ۔۔۔وکیئ زور دار ادناز ںیم  ایلگ حبص اس یک آھکن بیجع

 دروازہ اجب راہ اھت ۔۔

 

ےلہپ ھچک ےحمل وت وہ آںیھکن وھکل رک اردرگد اک اجزئہ ےنیل یگل ہک وہ اہکں ےہ  

 ۔رگم ےسیج یہ ذنہ ےن وعشر یک زنمںیل ہت ںیک وہ اکی دم اھٹ یھٹیب ۔

 

 دروازہ لسلسم اجبای اج راہ اھت۔۔۔

 

۔  ئگ  ڑبھ اجبن یک  دروازے  وہےئ  الیھپےت رپ ونںاش  ڈوہٹپ وہ   

 

وھکال؟  ںیہن ویکں وہں رہ رک انک ےس  بک   ؟  وہ ت کیھٹ  مت ازنہل       
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 اہرش ادنر دالخ وہےت یہ رکفدنمی ےس وبال اھت ۔۔۔۔ 

 

۔۔ ھت  ئگ ٹلپ دی وجاب  اک ابت  یک  اس  انب ازنہل   

 

 رک یہ ہن ولں  اور  ویکں ڈر گل راہ اھت آپ وک ےک ںیہک ںیم وخد وک ھچک

آپ یک تنحم ےب اکر یلچ اجےئ ۔۔۔ایھب وت آپ ےن ھجم ےس تہب ھچک 

 احلص رکان ےہ؟؟؟ 

          

 

اس یک ابت اہرش ےک دل ےپ وھتہڑے یک رطح یگل یھت رگم وہ زگری  

رات ںیم وخد وک اکیف دح کت آےن واےل احالت ےک ےیل ایتر رک اکچ 

ےت وہےئ وبال ۔ اھت اس ےیل اس یک ابت وک اونگر رک  
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دلجی ےس رفشی وہ اجو ںیمہ رھگ ےک ےیل ھچک یہ دری ںیم انلکن ےہ  

 ۔۔۔ 

 

           ####____####____####____#### 

 

 وہ رفشی وہ رک ےچین آ یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

اہرش اچاتہ اھت ہک وہ ھچک اھک ےل رگم ازنہل یسک وصرت زمدی 

 اکی ٹنم یھب واہں رےنک رپ ایتر ںیہن یھت ۔۔۔ 
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 اور اےس ےل رک اگڑی یک اجبن ڑبھ 

 

آرخ اہرش ےن یہ ایھتہر ڈال دٹ 

 ایگ ۔۔۔ 

 

آےگ ڑبھ رک ےلہپ ازنہل وک دروازہ وھکل رک ادنر اھٹبای اور رھپ وھگم رک ڈراویئگن 

 ٹیس اھبنسل یل ۔۔۔ 

 

ازنہل یک احتل تہب رخاب یھت ۔۔۔۔۔لک ےک ےنہپ ےئگ ڑپکے  

 آںیھکن اس ےک روےن یک وگایہ  نکش آولد وہ ےکچ ےھت ۔۔۔رسخ وسیج وہیئ

 دے ریہ ںیھت ۔

 

 ازنہل رھگ ںیم ایھب یسک ےس ھچک تم انہک ۔۔۔۔
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 ۔حیحص وتق آےن رپ ںیم وخد بس ھچک اھبنسل ولں اگ ۔۔ 

 

ل یھب رپاشین تم وہان امہرے درایمن رصف رہتش دبہل ےہ ۔
ب لک
 مت 

 آج یھب ابیق بس واسی یہ ےہ ۔ 

 

وہےئ اس ےک اہھت رپ اہھت رھک رک وبال اھت  وہ اس اگڑی رھگ ےک اسےنم روےتک  

 ۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےن اانپ اہھت اس ےک اہھت ےک ےچین ےس ےنچنیھک وہےئ اکی رفنت  

 رھبی اگنہ اس رپ ڈایل اور انب اس ھچک وبےل ادنر یلچ یئگ ۔

 

 بس ےس ےلہپ اس یک اگنہ الؤجن ںیم یھٹیب اثہین مگیب رپ ڑپی یھت ۔۔۔ 
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ڑھکی وہیئ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ یھب اےس دےتھکی یہ اھٹ   

 

ازنہل امں ےک ےلگ گل رک زارواطقر  رو دی ۔۔۔۔ینتک ےبسب رک دی یئگ یھت وہ  

 ۔۔۔۔۔ 

 

 اثہین مگیب اس یک احتل رپ ربھگا یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ادنر دالخ وہا وت اثہین مگیب مگیب اےس وخد ےس اگل رک ریہ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 مگیب ےس ااجزت یتیل رمکے اہرش رپ رظن ڑپےت یہ ازنہل اثہین

 ںیم یلچ یئگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش یک اگنوہں ےن دور کت اس اک اعتبق ایک اھت ۔۔ ۔۔۔ 

 

 وہ اثہین مگیب ےک اسھت یہ ھٹیب ایگ ۔۔۔۔ 

 

اہرش ازنہل وک ایک وہا ےہ ہی اےسی ویکں رو ریہ یھت اور اس یک احتل ایسی 

 ویکں وہ ریہ ےہ ؟ 

 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ رکفدنمی ےس اس ےس وپھچ ریہ ںیھت
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ھچک یہن وہا اچیچ امں وہ سب رات آپ ےس دور ریہ ےہ ایس ےیل رپاشین 

-یھت  

 

ل کیھٹ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اںیھن رنیم ےس  
ب لک
آپ رکف ہن رکںی وہ 

 اھجمسےت وہےئ وبال ۔۔ 

 

 ااھچ ولچ مت یھب ھچک دری آرام رک ول کھت ےئگ وہ ےگ ۔۔۔۔۔ 

 

   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت ایتر یل ےک اجےن ابرہ وہ یہ  دعب دری ھچک         
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آےنیئ ےک اسےنمڑھکا وہ دلجی دلجی وخد رپ رپویفم ڑھچک راہ اھت 

 ۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت  تیفیک اکی یک  اانیمطن رپ  رہچے ےک اس      

 

 اب اس ےک دل ںیم اینپ تبحم وک وھک دےنی اک وکیئ ڈر ںیہن اھت۔۔۔۔۔۔۔

 

 یھب اےس احلص  ازنہل اب رصف اور رصف ایس یک یھت ۔۔۔۔۔۔رگم ایھب

 رکےن ےک ےیل اےس تہب تنحم رکان یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل اک اابتعر واسپ انتیج اھت ۔۔۔۔اس یک رفنت وک تبحم ںیم  

 دبانل اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رگم اےس نیقی اھت وہ ہی بس رک ےل اگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایہن وسوچں ںیم مگ وہ المزم وک اتب رک اگڑی ٹیگ ےس ابرہ ےل ایگ ۔۔۔۔ 

 

    #####_____#####_____#####_____#### 

 

اہرش رھگ ںیم دالخ یہ وہا اھت بج اس ےن اثہین مگیب وک 

 رپاشیین ےس ازنہل ےک رمکے اک دروازہ انک رکےت داھکی ۔۔۔۔۔ 

 

 اجنےن ویکں اےسھچک ڑگڑب وسحمس وہیئ یھت ۔۔۔۔ 
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 اس ےس ےلہپ ہک وہ ھچک وباتل اثہین مگیب یک رظن اس رپ ڑپی یھت ۔ 

 

ازنہل حبص ےس دروازہ ںیہن وھکل ریہ ےہ ۔ اہرش دوھکی   

 

ںیم بک ےس انک رک ریہ وہں ۔  اتپ ںیہن ویکں یما دل تہب 

 ربھگا راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ریپوں ےک ےچین ےس زنیم انلکن ایک وہات ےہ اہرش وک آج اتپ الچ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اگڑی یک اچایبں اور ومابلئ وفن کنیھپ رک اس ےک رمکے یک 

اھت ۔ اجبن اھباگ    
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 ازنہل ازنہل دروازہ وھکول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زیلپ زیلپ ازنہل اونپ دی ڈور ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ تہب رقباری ےس وبل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس روم یک دورسی اچیب الںیئ دلجی۔۔۔۔ 

 

اس ےک ےنہک رپ اثہین مگیب اچایبں ےل آںیئ وہ وخد یھب ربھگاںیئ وہںیئ 

یپھچ ےبرقاری وک وسحمس ںیہن  ںیھت ایس ےیل اہرش ےک ےجہل ںیم 

 رک یکس ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔ رہ امھگ اچیب  ںیم  وہل یک  ےس  ہوھتں اکےتپن   

 

اس اک دل رو رو رک داع رک راہ اھت۔۔۔۔۔ اہلل ایمں زیلپ اےس ھچک تم  

 رکان۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دانی تم وک ازنہل زیلپ زسا یک یطلغ ریمی   

 

م ےہ زیلپ اےسھچک ہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔آپ وت اجےتن ںیہ وہ وصعم  

 

 دروازہ ےتلھک یہ وہ ےب اتیب ےس ادنر ڑباھ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسرہ رمکہ اتریکی ںیم ڈواب وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش اک دل ڈر راہ اھت ۔۔۔۔ 
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اس ےن آےگ ڑبھ رک السٹئ آن ںیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسےنم یہ ڈیب رپ وه   

۔۔ یٹیل یھت اس اک رگن الیپ رپ اکچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 اہرش اک دل سج ابت ےس ڈر راہ اھت وہ یہ وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش اور اثہین مگیب اس یک احتل دھکی رک ربھگا ےئگ ےھت ۔۔۔۔ 

 

 ۔ازنہل اک وپرا مسج اخبر ںیم لج راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 لسلسم نشنیٹ یک وہج ےس اےس اخبر ڑچھ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔اےس تہب زیت اخبر ےہ ۔اہرش اٹیب دلجی ےس ڈارٹک وک وفن رکو ۔۔  

 

 اہرش وج ڈر یک وہج ےس دروازے ںیم یہ ڑھکا اھت۔  

 

۔۔۔۔۔۔  اھٹ وچن رپ  اکپرےن  ےک ان    

 

 وہ زدنہ یھت اےسھچک ںیہن وہا اھت رگم رطخے ںیم یھت ۔۔۔۔ 

 

رکشت اک اکی آوسن وٹٹ رک اس ےک ڑپکوں ںیم ذجب وہ ایگ 

 اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

اھت ۔۔۔۔۔ وہ دلجی ےس ڈارٹک وک ےنیل اھباگ   
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دنپرہ ٹنم دعب وہ ڈارٹک وک ےل رک رمکے ںیم دالخ وہا اھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 

 اثہین مگیب ازنہل ےک رس رپ ایٹپں رھک ریہ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رپاشین وہےن یک ابت ںیہن ےہ وممس دبل راہ ےہ ایس وہج ےس اخبر وہ 

 ایگ ےہ ۔

 

 ۔آج لک ےک ےچب یھب وت اانپ ایخل ںیہن رےتھک ۔۔۔۔۔ 
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یک ابت رپ اہرش ےن وکسن یک اسسن یل رگم وہ اجاتن اھت ہک   ڈارٹک

ازنہل وک اخبر یسک ومیمس دبتیلی یک وہج ےس ںیہن وہا اھت ہی لک یک 

 نشنیٹ اور وخف اک ہجیتن اھت ۔۔۔۔۔ 

 

ااجنےن ںیم یہ حیحص رگم اس یک ذات  ازنہل وک فیلکت اچنہپےن اک 

 ابثع ینب یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےس رفنت وسحمس وہیئ یھت   ۔۔اس وتق اےس اےنپ ووجد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 لک اےس ڑپھت امرےن ےک دعب وہ اسری رات وس ںیہن اپای اھت  ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اس ےن رفنت ےس اےنپ اہھت رپ دنبیھ یٹپ وک داھکی اھت ۔۔۔۔ 

 

اس ےن اانپ وہ اہھت یہ زیمخ رک ایل اھت وج اس یک ازنہل وک فیلکت اچنہپےن 

 اک ابثع انب اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ےک اجےت یہ وہ یھب اےنپ رمکے ںیم آایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈارٹک   

 

اس اک دل وت وںیہ رےنک وک اچہ راہ اھت رگم اثہین مگیب اےس یئک دہعف آرام 

 رکےن اک وبل یکچ ںیھت....... 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت آایگ  ےس وہں یھب وہےئ اچےتہ ان وہ یل  اس    
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ںیم سھگ ایگ    دنین وت آین ںیہن یھت اس ےیل وہ ووض رکےن واش روم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی ا یب ےک ےیل داع رکےت وہےئ وہ اجےئ امنز رپ یہ 

 

حئ
ص

اےنپ۔رب ےس ازنہل یک 

 وس ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔

 #####____####______#####            ۔ 

 

 ایلگ حبص اس یک آھکن وفن یک لسلسم ےنجب وایل یٹنھگ یک آواز رپ یلھک یھت ۔۔۔۔ 
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"  ےس وہج یک  ۔۔۔۔دنین اھت وبال وہےئ  رکےت کپ اکل  وہ    " ولیہ

۔۔۔۔۔  ھت ریہ وہ اھبری آواز   

 

 ولیہ "  اپرنٹ اہکں وہ مت؟؟؟؟؟ 

 

 دورسی اجبن ےس دشکل زانہن آواز ارھبی یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ویکں ریختی وت ےہ ؟؟؟؟  

 

آربہ وک آج ویوینریٹس آےت اکی ہنیہم وہ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم 

اگل اھت ۔۔۔۔۔۔ اس اک دل ایھب کت ویین ںیم ںیہن  
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ویوینریٹس ںیم ےلہپ دن ےس یہ اس یک۔ ذاہتن ےک نگ اگےئ اجےن 

 ےگل ےھت ۔۔۔۔۔ 

 

بس یہ  اس یک اقتیلب یک وہج ےس اس ےس دویتس رکان 

 اچےتہےھت۔۔۔۔ 

 

وہ بس ےس یہ اےھچ ےس یتلم یھت ۔۔۔۔۔۔رگم اس یک رصف رممی    اور  

 ومہنم ےس رہگی دویتس وہ یکس  یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہ رپاشین یس اپرگنک اریای ںیم ڑھکی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ و  
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آج  اک اسرا دن وت تہب ااھچ اھت رگم اب وہ دو ےٹنھگ ےس ڈراویئر ےک ااظتنر 

 ںیم یھت ۔۔۔۔۔۔۔

 

دبیتمسق ےس آج وہ اانپ لیس وفن اسھت الان وھبل یئگ یھت اور  اب یج رھب رک 

 اتھچپ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اکچ اھت ۔۔۔۔اور یہی ابت اےس زمدی اپرگنک اریای رقتًابی اخیل

 رپاشین رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رپاملب ںیئگ۔۔۔۔۔وکیئ یہن ویکں رھگ اےنپ ت ایھب آپ م    

ایک؟  ےہ  
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 آواز رپ آربہ ےن وچکن رک اس یک رطف داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ڈنیہمس اس ڑلاک آوھکنں ہپ اکےل رگن ےک نس الگزس اگلےئ ایس  

۔۔۔۔۔۔۔اور اب اےس دےتھکی وہےئ اےنپ وسال ےک  ےس اخمبط اھت

 وجاب اک ااظتنر رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ یما ڈراویئر ایھب کت ےھجم ےنیل ںیہن آای ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رواہیسن وہ رک وبیل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔آںیھکن ںیھت ہک یسک یھب وتق کلھچ ڑپےن وک ایتر ںیھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 

زئہ ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔   وج اجنےن زمحہ ےن وغبر اس رپاشین یس ڑلیک اک اج

 ویکں اےس تہب اینپ اینپ یس یگل یھت............. 
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وہ اکنٹ ےک ےکلہ زبس رگن ےک ڑپکے ےنہپ دیفس رگن یک ڑبی یس اچدر 

اوڑےھ وہےئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔رہگی اکیل آوسنؤں رھبی آںیھکن وج اخمفل 

 وک وحملں ںیم اانپ اریس انب ےل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آپ اےنپ رھگ اکل رک ںیل اس ںیم وکن اس اینت ڑبی ابت ےہ۔۔۔۔  وت 

 ۔۔وہ اجیت ےہ دری ارثک ۔۔۔۔۔ ۔۔۔آپ رپاشین تم وہں ۔۔۔۔۔

 

 اینپ رطف ےس اس ےن اس اک ہلئسم یہ لح رک دای اھت ۔۔۔۔۔    

 

رگم آربہ ےن اس یک ابت اک وکیئ وجاب ںیہن دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔ایک وہا  

س رھگ اک؟؟؟؟۔۔۔۔ ربمن ںیہن ےہ ایک آپ ےک اپ  
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ںیہن وہ آج یما وفن رھگ رہ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔وہ اینت  آیگتسہ ےس وبیل یھت ہک 

 زمحہ لکشم ےس یہ اس یک وپری ابت نس اکس اھت۔ ۔۔۔۔۔ ۔۔ 

 

 ےک  رک اکل  رھگ  ےس وفن ریمے آپ ںیہن  ابت وکیئ ۔۔۔۔۔ت اوہ 

۔۔۔۔۔۔۔  ںیل رک  اتپ اک ڈراویئر   

 

بن ڑباھےت وہےئ وبال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اانپ لیس وفن اس یک اج  

 

آربہ ےن ریحاین ےس اس ڑلےک وک داھکی اھت وج یبھک یسک ےس ابت ںیہن رکات  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رھگ ےک ربمن رپ وکیئ اکل کپ ںیہن رک راہ اھت وت اس ےن اےنپ لیس وفن  

 رپ اکل یک یھت ۔۔۔۔۔اب یک ابر بسح وتعق آہنیئ ےن اکل ااھٹ  یل یھت۔۔۔۔۔ 

 

ےس ابت رکےن ےک دوران یہ اس یک رظن ٹیگ ےس ادنر دالخ آہنیئ  

وہیت اینپ اگڑی رپ ڑپی یھت ۔۔۔۔۔۔ڈراویئر آایگ ےہ ںیم رھگ آ رک ابت رکیت 

 وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن ٹھج ےس وفن دنب ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

تہب رکشہی آپ اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وفن زمحہ وک واسپ امھتےت  

 وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔
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ہ ھچک انہک اچاتہ اھت رگم وہ دلجی ےس اینپ اگڑی یک رطف ڑبھ زمح

یئگ یھت........... وت وہ یھب رس کٹھج رک اینپ اگڑی یک رطف آایگ اھت  

 ۔اہجں اس ےک دوتس بک ےس اس اک ااظتنر رک رےہ ےھت ۔۔۔۔۔ 

 

          ##……##……## 

 

ےھت اور احل یہ  آربہ اور آہنیئ دو یہ ںینہب ںیھت ۔۔۔ان ےک وادل آریم ںیم 

 ںیم ان اک رٹارفسن راوڈنپلی ںیم وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھت اپال یہ ےن وھپھپ یک ان  اںیھن دعب ےک ااقتنل  ےک امں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔اسرئہ مگیب وجاین ںیم یہ ویبہ وہ رک اھبیئ یک دزیلہ رپ  آ یئگ ںیھت  

ں ےک انم رک دی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور رھپ اوھنں ےن اینپ وجاین اھبیئ یک ویچب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 آربہ اور آہنیئ یھب اںیھن اینپ امں یہ یتھجمس ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                    ####   ####   #### ####       

 

رمکے ںیم اس اٹمئ اچر وفنس وموجد ےھت ونیتں ڑلےک آریم 

 ویافینرم ںیم وبلمس ےھت بج ہک ان یک اسیھت ڑلیک داھین رگن یک

 دجدی نشیف یک یلس وہیئ ولشار ضیمق ےنہپ وہےئ یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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البہبش وہ اچروں یہ تہب نیسح ےھت ۔۔۔۔۔۔    ان ےک رہچوں ےس یہ  

 ذاہتن کلھچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔      

 

ایک ربخ درتس ےہ؟ ؟؟؟؟  ان ںیم ےس اکی ےن وپاھچ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ےہ انس وخد ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ےہ درتس  دصیف وس 

 ںیم جہل  رپنیقی ےن ڑلیک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہ رےہ رک الپگن یہی  ولگ

۔۔۔۔۔۔۔  اھت دای وجاب   

 

ل یھب وتق ںیہن ےہ ںیمہ ایھب اکیٹ رکان وہ اگ 
ب لک
وت رھپ امہرے اپس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ایس ڑلےک یک ابت رپ بس ےن یہ اابثت ںیم رس الہای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

س اگڑی ںیم وسار وہ اب وہ بس امکڈنرو ویافینزم ںیم وبلم 

رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان ےک ےتھٹیب یہ اگڑی زن ےس یبمل 

 ڑسک رپ رفاےٹ رھبےن یگل یھت ۔۔۔۔ 

 

                 #####     #####                  ##### 

 

 آج دورسا دن اھت ازنہل یک احتل ںیہن لھبنس ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔
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اھت رگم اس یک احتل ںیم وکیئ   ڈارٹک روز کیچ رکےن آ راہ

 اخص رتہبی ںیہن آ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔   

 

 اسھت ےک اس  وتق رہ  رطح یک اسےئ ت  مگیب اثہین   

۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیھت ریتہ   

 

  

 

دو دن یک امیبری ےن یہ اےس المک رک رھک دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔الگیب رگن ںیم 

 الیپٹہ لھگ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ھچک اتپ ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یلع یھب   اہرش اک یھب دو دن ےس

 زبسن وٹر رپ ایلٹ ےئگ وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رےہ رک اھبل  دکی نکمم رہ  یک ازنہل مگیب اثہین  اور زمحہ  ںیم  اےسی  

 وھبک یک  بس ےن امیبری یک ۔۔اس ....۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھت

۔۔۔۔۔۔۔  ھت دی  رک  تخ ایپس  

 

۔۔۔۔ہی مت ےن اانپ ایک احل انب آج امدئہ اس ےس ےنلم آیئ یھت ۔۔۔۔۔ 

 راھک ےہ؟؟؟؟ ایک وہ ایگ ےہ ںیہمت؟؟؟؟ 

 

 امدئہ اس ےک رس رپ ڑھکی اس ےس وپھچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھا رے  

م

 

ت

ویکں بس وک فیلکت دے ریہ وہ ںیھمت اتپ ےہ رھگ ںیم بس 

 ےیل انتک رپاشین ںیہ؟    

 

 ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔

 

۔ایک نشنیٹ ےہ آیٹن وک دوھکی ان دونں ںیم ایک ےس ایک وہ گ

 آرخ ںیھمت؟؟؟؟ 

 

 ےک ازنہل وہ ےک رک تخ  ابت اینپ ت ئگ ھت بج وبےتل  وبےتل امدئہ 

  ھٹیب  یہ اسھت

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت گ  

 

ازنہل بک ےس ڈیب ےک اسھت کیٹ اگلےئ اےنپ اہوھتں وک دےتھکی وہےئ یسک 

 رہگی وسچ ںیم ڈویب  وہیئ   یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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ھت رپ راھک وت ازنہل اس ےک ےلگ گل رک اس امدئہ ےن اانپ اہھت اس ےک اہ

 دشت ےس رویئ ےک امدئہ ربھگا ےک رہ یئگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ایک وہا ےہ؟؟؟؟یمی وکیئ ابت ربی یگل ےہ ایک؟؟؟؟ 

 

امدئہ رپاشین ےجہل ںیم اس ےس وپھچ ریہ یھت رگم وہ یھت ہک پچ وہےن اک انم 

 یہ ںیہن ےل ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بج اس اک دل ھچک اکلہ وہ ایگ وت اس ےن رس امدئہ  اکیف دری روےن ےک دعب

 ےک دنکےھ ےس اگل ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 امدئہ ایھٹ اور گج ےس اپین الگس ںیم ڈال رک اےس دای اھت ۔۔۔۔۔ 
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 ازنہل ےن دو پس ےل رک الگس اےس واسپ امھت دای اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اب اتبؤ ویکں رویئ مت اےسی؟؟؟؟؟ 

 

۔۔۔۔۔۔اجنےن ویکں اےسھچک ڑگڑب اک وہ اب اس ےس وپھچ ریہ یھت ۔۔۔

 ااسحس وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

امدئہ وہ اہرش  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازنہل ےک رلزےت وبلں ےس آواز یلکن یھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک وہا ےہ اہرش اکاک وک؟؟؟؟ وہ کیھٹ وت ںیہ ان؟؟؟؟ 
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ازنہل ےک ادنر یگل آگ ےس رسکی ااجنن وہ اہرش یک رکف ںیم التبم یھت 

 ۔۔۔۔ 

 

ہل ےن ےب یسب ےس اینپ اس دوتس وک داھکی اھت وج اس ےک دل یک رہ  ازن

ابت انب ےہک یہ اجن یتیل یھت رگم آج وت وہ یھب ہن ھجمس یکس یھت 

 ۔۔۔۔ 

 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آای  ہصغ رپ ہرش وک ازنہل   
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یمی زدنیگ ربابد رک ےک ہی صخش ےسیک بس ںیم ربتعم ےہ ۔۔۔۔۔وکیئ 

 الڈےل اہرش امحد ادمح ےن یمے وسچ یھب ںیہن اتکس ان بس ےک

 اسھت ایک ایک ےہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےھجم سک آگ ںیم وھجکن دای ےہ ان ےک اہرش ےن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ںیہمت یھبک اعمف ںیہن رکوں یگ اہرش یھبک یھب 

 ںیہن ۔۔۔۔ 

 

 وہ دل یہ دل ںیم اہرش ےس اخمبط یھت ۔۔۔ 

 

 امدئہ ےن اس ےک رہچے وک ڑبے وغر ےس داھکی اھت ۔۔۔۔ 
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ھا ری؟؟؟   

م

 

ت

 ازنہل اتبو ایک ابت ےہ ویکں ایسی احتل ےہ 

 

 بج ےس واسپ ایسی ویکں وہ یئگ وہ؟؟؟  

 

 وہ تہب ولخص ےس اس ےس وپھچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور رھپ ازنہل ےن اس ےس ھچک ںیہن اپھچای اھت ایس رطح روےت وہےئ یہ وہ 

 اےس بس اتب یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

  یہ دری ھچک وبل یہ ںیہن یکس یھت ۔امدئہ اس ےک اس ااشکنف رپ ینتک
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ااسی ےسیک رک ےتکس ںیہ اہرش اکاک؟؟؟؟؟؟؟؟ اانت ڑبا دوھاک ےسیک رک ےتکس ںیہ 

 وہ؟؟؟؟ 

 

 امدئہ ایھب یھب ےب ینیقی یک تیفیک ںیم التبم یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم ایھب وفن رکیت وہں اںیھن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ازنہل وک یلست دےتی وہےئ 

ڈالئ رکےن یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اہرش اک ربمن۔   

 

 ابر ابر اکل رکےن رپ یھب اہرش ےن اکل ںیہن ااھٹیئ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےھجم اتگل ےہ وہ رصموف ںیہ ایھب رگم مت رکف تم رکو ںیم وخد  

 ان ےس ابت رکوں یگ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ارگ اوھنں ےن اانت ڑبا۔   دقم ااھٹای ےہ وت رضور اس یک وکیئ ہن وکیئ وہج

 رضور وہ یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                      #_____###_____###_____# 

 

امدئہ دھکی ریہ یھت ےک ازنہل یک تعیبط۔   ابلکل یھب کیھٹ ںیہن یھت۔۔۔۔۔۔۔اےس  

  رک امدئہ ےن اس ےک اورپ لبمک اوڑاھ دای ۔۔۔۔اور وخد اس ےک 

ٹ

 
ل

  ۔۔۔۔۔۔ رساہےن ھٹیب رک اس ےک ےبمل ابولں ںیم اہھت الچےن یگل
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اس اک ذنہ ڑبی زیتی ےس اکم رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تہب دری 

وسےنچ ےک دعب یھب بج ھچک ھجمس ںیہن آای وت وہ یھب ازنہل ےک اسھت یہ ٹیل 

 یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ دیساھ وہےت وہےئ وبال   ۔۔۔ 

 

  اھت ۔۔۔۔       رگم دورسی اجبن ےس وج وبال ایگ اےس نس رک وہ وفرا ااھٹ

 

اانپ گیب کیپ رک ےک وہ رھگ ےس لکن ایگ اھت اس ےک اپس اانت 

 اٹمئ ںیہن اھت ہک وہ ازنہل  ای اثہین مگیب ےس اتلم ۔۔۔۔ 

 

 اس ےک کلم وک اکی ابر رھپ اس یک رضورت یھت ۔۔۔۔۔ 
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 ونط یک یٹم اےس اکپر  ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وموجد ےھت   وہ ولگ االسم آابد ےک اکی وپش العےق ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اُںیہن ربخ یلم یھت ہک اہیں اکی رھگ ںیم داشئ ےک ھچک ولوگں ےن 

 انپہ ےئل وہےئ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور آج ان اک رسرباہ رصف ھچک وٹنھگں ےک ےئل اس رھگ ںیم آ راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ش یھت امی آیئ۔ )رٹلمی ایلیٹن سنج (  وک اجنےن بک ےس اس یک لت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یئک ونیہمں ےس وہ اس ےک آےن اک ااظتنر رک رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آس اس رھگ ںیم اکم وایل نب رک یسھگ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےب کش ہی اکم اکی ڑلیک ےک ےیل  

تہب تہب لکشم اھت رگم وہ وکیئ اعم ڑلیک ںیہن یھت 

  اہبدر اٹنجی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ امی آیئ یک اکی

 

اور ہی اسری اافنرنشیم اس یک دبوتل یہ ان کت ںیچنہپ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ل ارلٹ اھچڑویں ےک ےھچیپ ےپھچ ےھٹیب ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 وہ ولگ 

 

 اںیھن سب اےنپ اکشر اک ااظتنر اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آےئگ ںیہ    دوھکی وہ اس اسڈئ ےس السٹئ وک ااسی اتگل ےہ وہ ولگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۔۔۔۔۔

 

  گدین  رطف اس  یھب ےن ونیتں  ان  رپ ےنہک ےک افئ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیھت امھگںیئ  
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ل وچانک وہ 
ب لک
اگڑی اب اکیف رقبی آیکچ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ولگ 

 ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔اںیھن ںیہن ولعمم اھت ہک ان ںیم ےس وکیئ زدنہ ےچب اگ یھب ای ںیہن رگم 

ور اتپ اھت ہک ان ےک کلم اک وہ اناپک دنمش ان ےک اہوھتں ےس  ہی رض

 آج ںیہن چب ےک اجاتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اکی زعم اھت اکی ونجن اھت ان ےک ادنر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ونط یک یٹم یک  

 افحتظ یک ذہم داری یھت ان رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رات ےک نیت ےجب کلم ےک ہی اہبدر ارسف اجگ رےہ ےھت بت 

 یہ وت وپری وقم وکسن یک دنین وس ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اگڑی اب ٹیگ رپ رک یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادنر ےس دروازہ وھکال اج راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

      

 

اہرش ےن رھپیت ےک اسھت  اینپ ہگج وھچڑی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور 

اھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اےلگ یہ ےحمل وہ دویار ےک اس اپر وکد ایگ  

 

اس ےک اسیھت اس ےک اکی ااشرے ےک ااظتنر ںیم ےھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ وکیھٹ ےک الن اک الھچپ ہصح اھت وکیھٹ یک رقتًابی امتم ادنروین اور 

 ریبوین السٹئ آن ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ دےب دقومں ااہتِنیئ اایتحط ےک اسھت آےگ ڑبھ راہ اھت 

 تہب ڑبے اصقنن اک ابثع نب یتکس  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک ذرا یس یطلغ

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دویار ےک اسھت اسھت اتلچ وہ وکیھٹ ےک اےلگ ےصح یک اجبن ڑبھ راہ اھت  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکی ہگج آ رک وہ رک ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔اہیں ےس اےس وپرچ  اک ریبوین ہصح رظن آراہ اھت 
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 اگڑایں ٹیگ ےس ادنر دالخ وہ ریہ ںیھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےن ٹکیج یک 

اپٹک ےس رگڈنی اکنال اور۔  اس یک نپ اےنپ داوتنں ےس چنیھک رک وپرچ یک 

 رطف ااھچل دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اےلگ یہ ےحمل وپرا العہق زوردار  آواز ےس وگجن ااھٹ اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔

 

وگں ااشرہ ےتلم یہ وکیھٹ ےک ادنر دالخ وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔  افکئ ول

 دڑھا دڑھ افرئگن رشوع وہ یکچ یھت ۔۔۔ 
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وکیھٹ واےل اس ااچکن ااتفد ےک ےیل ایتر ںیہن ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم اںیھن اسری وپزنشی ےنھجمس  اور وجایب  

 اکرروایئ رکےن ںیم زایدہ وتق ںیہن اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ان ولوگں ےک اپس زایدہ وتق ںیہن اھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وٹلٹ آھٹ  

ولگ ےھت نج ںیم ےس ےس نیت اہرش ےک ےکنیھپ ےئگ ڑگڈین ےس منہج 

 والص وہ ےکچ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

افرئگن ےک دوران یہ آس ےن ومسک سیگ وپرچ یک اجبن  

 ااھچیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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لسلسم افرئگن ےک دعب احالت ان ےکرٹنکول  دنپرہ ٹنم یک 

ںیم ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس بس ںیم اہرش اک 

 ابزو زیمخ وہ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 وخن اس ےک ابزو ےس لکن رک اھگس رپ زجب وہ راہ اھت 

 

 یک اس  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسرئ ۔۔۔۔۔۔ ےھت ئگ وہ  اکایمب ولگ  وہ      

 وی آر  ہرش  ہرش         ۔۔۔،۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت ڑباھ  رطف

 اوےک؟؟؟؟؟؟ 

 

اسرئ اس ےس وپھچ راہ اھت رگم اس یک آںیھکن دنب وہ ریہ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےب وہش وہےن ےس ےلہپ اہرش ےک ذنہ ںیم آرخی ایخل ازنہل اک آای 

اھت ۔۔۔۔۔۔وہ امیبر یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔فیلکت ںیم یھت 

وھبےنل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک فیلکت ےک اسےنم اہرش وک اانپ درد 

 گل ایگ اھت ۔۔۔۔۔ ۔۔۔ 

 

ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ اس ےک وبلں ےس وہےل ےس رکاہ یلکن یھت اور وہ 

 وہش و وحاس ےس اگیبہن وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                    ###___###___###___### 

 

وھپھپ آپ ڈرسی دںیھکی ںیم ذرا ومہنم ےک ےیل ٹفگ ےل 

 ولں۔۔۔۔۔۔ 
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ایس ےتفہ ینگنم وہین یھت ایس ےئل  آربہ وھپھپ ےک اسھت امرٹیک آیئ یھت  ومہنم یک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ وھپھپ وک واہں وھچڑ رک آےگ ڑبھ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ومہنم وک ویجرلی تہب دنسپ یھت وت وہ ویجرلی اشپ یک رطف  

 ڑبھ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھت ےسیج یہ وہ ڑمےن یگل اس یک رظن   اےس ھچک اخص دنسپ ںیہن آ راہ

 اکی ڈنیپٹن رپ رہھٹی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔وہ واٹئ وگڈل اک انب اکی وخوصبرت دل ےک ڈزیانئ ںیم انب اھت دل 

اک ظفل اھکل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  Aےک ادنر واٹئ وگڈل اور ڈاڈنمئز ےک اسھت   

 

آربہ وک آہنیئ ےک ےیل وہ ڈنیپٹن تہب دنسپ آای اھت 

۔۔ایھب ہی واال ڈنیپٹن کیپ رک دںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

 و ز یم۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ آواز رپ یٹلپ یھت اور اےنپ اسےنم زمحہ وک دھکی رک 
سکی
ب ک

ا

 ریحان وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ریحان وت زمحہ یھب وہا اھت رگم اےلگ یہ ےحمل وہ لھبنس ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ارے سم آربہ یسیک ںیہ آپ؟؟؟؟؟؟  
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 وہں،رکش ےہ اہلل اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آربہ ےن اس  ںیم کیھٹ

 ےس اس اک احل یھب ںیہن وپاھچ اھت ۔۔۔۔۔ 

 

و یل وہ یمی 
چ 
ب ک

آربہ ایک آپ ہی ڈنیپٹن ےھجم دے یتکس ںیہ ؟؟؟؟   ا

وھچیٹ نہب یک اسرگلہ ےہ وت ےھجم اس ےک ےیل رصف یہی دنسپ آای ےہ اور ہی 

 ان ےک اپس آرخی سیپ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہ رنم ےجہل ںیم اانپ دماع ایبن رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ و  

 

وکیئ ابت ںیہن آپ ہی ےل ںیل ںیم ےن یھب اینپ نہب ےک ےیل ایل اھت 

 رگم وکیئ ابت ںیہن ںیم ھچک اور دھکی ولں یگ۔       
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 وہ رنیم ےس رکسماےت وہےئ وبیل۔ اور اشپ ےس لکن یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                      ###====###====### 

 

ازنہل یک تعیبط اب اکیف دح کت لھبنس یکچ یھت ۔۔۔۔۔۔۔اور اےس 

اھبنسےنل ںیم امدئہ اک بس ےس زایدہ اہھت اھت ۔۔۔۔۔۔۔وہ ےلھچپ نیت ےتفہ ےس  

 اس ےک اسھت یہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 رکےن یک وکشش رک ریہ یھت رگم رہ ابر اس اک ربمن 

ٹ

ی کٹ

ٹ

ئ

 

ب
اگلاتر وہ اہرش ےس وک

۔۔۔۔ ۔ دنب اتلم اھت ۔۔۔۔۔۔  
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لک ےس ازنہل اور اس ےک اکجل اٹسرٹ وہ رےہ ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔احالت ےسیج یھب ےھت رگم رھپ یھب وہ دوونں یہ اکجل اجےن 

 ےک ےیل تہب ااسکیڈٹئ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

   

        

            ### ___ ###____###___###___###  

 

اتپ ںیہن اھت اہرش وک ےئگ ھچ امہ وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔رگم اس اک وکیئ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ااسی یہ اھت اجات وت ونیہمں راہطب ںیہن وہ اپات اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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۔ارثک وت اثہین مگیب اس یک اس اجب ےس ربھگا اجیت ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔امں ںیہن ںیھت رگم امں نب رک اےس اپال اھت ۔۔۔۔۔۔اےنپ وچبں ےس زایدہ  

۔۔۔۔ اںیہن اہرش زعزی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

ارثک وت زمحہ اور ازنہل ان ےس وکشہ رکےت ےھت ہک آپ امہرے ےس زایدہ  

 اہرش اکاک ےس ایپر رکیت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

            

             ###-------####------####----### 
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  ری اجری یھت سج یک وہج ےس   

 

امرچ ےک وممس ںیم یھب دشدی ربف

رٹسز سنھپ یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ اکاغن ںیم اکجل وٹرز یک وک  

 

ہی اریای آریم ےک سیب پمیک ےک رقبی یہ یھت اس ےیل آریم ےک 

 وجان ان ےسنھپ وہےئ ولوگں ےک ےیل اھکان ےل رک ےئگ ےھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےھت وھبےک  ےس بص اٹسف اور  ڑلایکں امتم    

 

  ری ںیم اےنپ کلم  

 

وجاونں ےن آج یک رات وںیہ ڑسک رپ دشدی ربف

 یک زعوتں یک افحتظ رکےت وہےئ زگارین یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ے اگڑی ںیم اھٹیب  آںیھکن دنب ےیک  ازنہل ےک ابرے ںیم وسچ 
س
 

کئ

اہرش 

 راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اکنح ےک دعب اب کت اےس یٹھچ ںیہن یلم یھت ۔۔۔۔۔۔۔دلج یہ وہ 

نٹپیک اہرش ےس رجیم اہرش ےننب واال اھت وہ اچاتہ اھت ہک رپوومنش  

 دعب اکی یہ دہعف رھگ اجےئ اور اچوچ ےس ازنہل اک اہھت امگن ےل  ےک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش اںیھن وسوچں مگ اھت ہک ڑلویکں ےک ےنسنہ یک آواز رپ  احل ںیم واسپ 

 آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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آوھکنں رپ ےس ابزو اٹہےت وہےئ وہ دیساھ وہ اھٹیب اھت 

 ریہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسےنم یہ دو ڑلایکں ربف رپ لیھک

ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اکی ڑلیک دورسی    وک ربف ےک وگےل انب رک امر  

 ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔  

 

ہی ڑلایکں ابرہ ویکں یلکن ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان ےک رچیٹز یھب ےنتک ریغ 

 ذہم دار ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکیئ احدہث وہ ایگ وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑلویکں یک اجبن ڑبھ ایگ اھت   یہی وسےتچ وہےئ وہ اگڑی ےس ابرہ الکن  اور ان 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  ری یک وہج ےس وممس اکیف رسد وہ راہ اھت 

 

لسلسم وہےن وایل ربف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دوونں ڑلویکں یک اس یک اجبن ھٹیپ یھت وہ اکی دورسے ےس وھتڑے 

 افےلص رپ ڑھکی ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ۔ان ںیم ےس ویہ رشاریت ڑلیک ربف اک ونس نیم انبےن ںیم 

 رصموف یھت ۔۔۔۔۔ 

 

۔اینت رسدی ےک ابووجد وہ ڑلیک زنیج ےک اسھت کنپ رلک اک اٹپ ےنہپ وہےئ 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اس ےن اینپ پیک اور ٹکیج ونس نیم وک انہپ دےی ےھت ۔۔۔۔۔

 

 و ز یم سم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
سکی
ب ک

 ا

 

۔اہرش یک اکپر رپ رقبی ڑھکی ڑلیک ےن ٹلپ رک داھکی اھت بج ہک 

 وایل ڑلیک کت اشدی اس یک آواز ںیہن یچنہپ ونس نیم 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

اہرش اکاک آپ؟؟؟؟؟اسےنم ڑھکی ڑلیک ریحاین اور ےب ینیقی ےک ےلم  

 ےلج اترثات ےیل اےس دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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امدئہ مت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ڑلیک وکیئ اور ںیہن امدئہ یھت وت اس اک بلطم  

ہل ےہ ؟؟؟؟؟؟؟ ایک دورسی ڑلیک ازن  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت ایک  وسال  ےس وخد ںیم  دل یہ  دل ےن ہرش   

             

 

 "  ےس وہج  یک ینیقی ےب ےہ؟؟؟؟؟ ازنہل ہی ایک ک     " ازنہل

یک  اس    

 زابن ےپ اافلظ اکٹ رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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اس ےس ےلہپ ہک امدئہ وکیئ وجاب دیتی اہرش اس ڑلیک یک رطف ڑبھ 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وج اب اےنپ ونس نیم وک لمکم رک ےک ایگ

 ڑھکی وہ رک اتشیشئ رظنوں ےس دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

امدئہ دوھکی انتک ایپرا انب ےہ یما ونس نیم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ ےھچیپ دقومں یک آواز ےتنس یہ وہ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وبےتل وہےئ یٹلپ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

رگم اسےنم ےس آےت اہرش وک دھکی رک  اس یک زابن وک ربکی گل یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔ومیٹ ومیٹ رباؤن آںیھکن ریحت ےک ابثع زمدی لیھپ یئگ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ایھب ریحت اور ےب ینیقی ےس اہرش وک دھکی یہ ریہ یھت ہک اہرش اس  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک رقبی چنہپ ایگ اھت۔ ۔۔۔۔۔۔   

 

  ری 

 

اکی لپ وغر ےس اس یک رطف داھکی اھت وہ لسلسم وہےن وایل ربف

یک وہج ےس وپری یک وپری یلیگ وہ ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اکپرا انم  ااکس ےس وہےل  ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہرش " ازنہل  "  

 رک  ڑکپ ےس ابزو  وک ووجد ےئ وہ ےگیھب ےک اس  حمل یہ اےلگ  رھپ اور اھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت اچنیھک     

 

ازنہل یسک ومم یک ےب اجن یس ڑگای یک رطح اس یک اجبن یچنیھک  یلچ آیئ 

  

 

 

  

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےن ےب اتیب ےس اےس  اےنپ اسھت اگل  رک پ

 ایل  اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دالان اچاتہ اھت وہ ےسیج وخد وک  اس یک واہں وموجدیگ اک نیقی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس اک مسج تہب ڈنھٹا وہ راہ اھت اہرش ےن اس زمدی وخد ںیم  

 ومس رک اےنپ ےنیس یک رگیم دی یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ںیم  ھجمس احالت اےس اور ایک اکم یہ ےسیج ےن  دامغ ےک  ازنہل 

 ںیم  مسج ے وپر ےک اس  اگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےس ےگل آےن

۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ ئگ گل آگ   

 

اہرش اس یک تیفیک ےس ےب ربخ یسک اور یہ داین ںیم مگ اھت اےس  

 گل راہ اھت اس ےن اینپ اتمےئ اجں وک اپ ایل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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وخاںیشہ ویں یھب وپری وہیت ںیہ اس ےن بک وساچ اھت ےک اےس اس  

ےلم یگ   ربف۔ زہاروں ںیم رھگ ےس زہاروں ولکرٹیم دور اس یک ازنہل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ایھب اس ےک واہں وہےن اک نیقی یہ رک راہ اھت ہک ازنہل ےن اےس وپری اطتق  

ےس داکھ دای اھت ۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک ےیل ایتر ںیہن اھت ایس ےئل اس ےک دو  

 دقم ےھچیپ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اےس ازنہل ےس اےنت دشدی رد لمع یک وتعق رہزگ ںیہن 

 انیھجمس ےس اس یک اجبن دےنھکی اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ازنہل یک آوھکنں ںیم اہرش ےک ےیل رفنت یہ رفنت رھبی یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک وھچےن رپ ازنہل اک ووجد اکی ان دیھکی آگ ںیم 

 ٹپل ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وموجد یل  ےنپا ںیم آوھکنں یک اس   ےن ہرش  " ازنہل  "  

 ھت اچیہ رکان ابت ےس  اس  وہےئ رکےت ادناز رظن وک رفنت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اخومش اکی دم اخومش اینپ دنگی زابن رپ آدنئہ یھبک یھب یما  

انم تم الان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ دشدی  

 رفنت رھبے ےجہل ںیم اکنھپری یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش رپ اکی اکٹ دار رظن ڈاےتل ولچ امدئہ ۔۔

 وہےئ وہ تب ینب امدئہ یک رطف ڑبےتھ وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

  

 

اہرش ےن ےب یسب ےس اس ڑلیک وک داھکی اھت وج اس ےک دل و دامغ رپ راج  

رکیت یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ینتک رہگی دویتس یھت ازنہل 

ےس ۔۔۔۔۔۔   ےس اس یک نپچب  

 

۔اس ےن ہشیمہ یہ ازنہل یک آوھکنں ںیم اےنپ ےیل زعت دیھکی یھت 

 رگم آج ایہن رباؤن آوھکنں ںیم اس ےک ےیل رفنت یہ رفنت یھت  
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ایک رک دای ہی مت ےن اہرش؟؟؟؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےسیک رکوں ےگ اس 

یک اینت رفنت اک اسانم ۔؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےسیک  

ےگ؟؟؟؟  ربداتش رکو  

 

ہی ایک وہ ایگ ےہ ھجم ےس  ںیم ےن وت یھبک ااسی ںیہن اچاہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔ںیم ےن وت ںیھمت وھک دےنی ےک دڑ ےس یہ ہی بس ایک اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےسیک اھجمسؤں اگ ںیم ںیھمت؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

وہ ربف رپ اھٹیب وخد اانپ ااستحب رکےت وہےئ ڑتپ راہ اھت 

ےس ڈکھ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ربف ڑبی زیتی ےس ا  
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ںیہن ںیم اےس انم ولں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یمی تبحم ےک 

آےگ اس یک رفنت کھج اجےئ یگ ۔۔سب ےھجم تمہ ںیہن اہرین  

 ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اکی ےئن زعم ےس وسےتچ وہےئ ااھٹ اھت اور اےنپ اسویھتں یک 

 رطف ڑبھ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

               # ##===#====#====#===## 

 

آربہ وک دو وتفہں ےس ویوینریٹس ےس اغبئ یھت ۔۔۔۔........۔۔۔۔۔زمحہ اک 

دل اس ےس ابت رکےن وک لچم راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آںیھکن ںیھت 

 ےک ددیار وک رتس یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اتپ ںیہن اہکں وہ یگ وہ؟؟؟؟ ںیہک وہ امیبر وت ںیہن ےہ؟؟؟؟؟ اس ےک  

امغ ںیم رطح رطح یک ابںیت آ رںیہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د  

 

 ولچ ںیم ذرا الربئریی ےس وبسک اوشی رکوا ےک آات  

 

 

ٹ
 

ااسبم ایر مت ولگ ک

وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اےتھٹ وہےئ اےنپ رگوپ ےس وبال اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ان اک رگوپ اپچن ڑلوکں رپ لمتشم اھت وہ ولگ نپچب ےس یہ اکی اسھت

ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےلہپ اکی یہ وکسل رھپ اکجل ںیم یھب وہ ولگ 

اکی اسھت یہ ےھت۔۔۔۔۔۔ اب ویوینریٹس ںیم یھب ان اک رگوپ  

 بس ےس اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ولچ ےلہپ الربئریی ےتلچ ںیہ رھپ یہ نیٹنیک ںیلچ ےگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اعترف یک ابت رپ زمحہ ےن اےس اھک اجےن 

اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وایل رظنوں ےس داھکی  

 

ااھچ ااھچ مت اےلیک یہ ےلچ اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔مہ وت اس ےیل ہہک رےہ ےھت ہک 

ھا ری دالھیئ یہ ہن وہ اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔ااسبم 

م

 

ت

ںیہک ڑلویکں ےک اہوھتں 

 اس یک اٹگن ےتچنیھک وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اج رک ھچک آڈر رکو ںیم ایھب آات وہں ۔ 

 

 

ٹ
 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااسبم وکب تم اور ک

ایھب یھب ھچک وبل راہ اھت رگم وہ ان ینس رکےت وہےئ آےگ ڑبھ ایگ اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اس ےک ادنازے ےک اطمقب ومہنم ولگ اےس الربئریی ںیم یہ 

لم یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ آرخی لبیٹ رپ یھٹیب ونسٹ  

 انب ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 و ز یم 
سکی
ب ک

سم ۔۔۔۔۔۔۔۔ایک ںیم آپ ولوگں اک یتمیق وتق ےل اتکس وہں ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اہنتی رنم ےجہل ںیم ان دوں ےس اخمبط وہا اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس یک ابت رپ ان دوونں ےن اکی اسھت رس ااھٹ رک اےس داھکی اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارے آپ؟؟؟؟ یج یج ںیہک ایک انہک اچےتہ ںیہ 

 آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 سم آربہ ےک ابرے ںیم وپانھچ اھت  ۔۔۔۔۔۔اکیف دن ےس وہ ویین وہ ےھجم

ںیہن آ ریہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ کیھٹ وت ںیہ ان  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رس اکھجےئ ان ےس وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہٹن اےنپ  اسھت اکی رپ ابت  یک اس  ےن دوونں " اوہ "

 ھت وبیل  وہےئ رےتام آکن  وک رممی ومنم  رھپ اور ےھت  وکسڑے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےسیک آےئ یگ وہ وت اب زمدی ھچک ےنیہم ویین ںیہن آےئ یگ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ویکں؟؟؟؟؟؟؟ایک وہ کیھٹ وت ںیہ ان؟؟؟؟؟؟ وہ رکفدنمی ےس وپھچ راہ اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ایک ےہ ہن وہ اےنپ زہدنیب ےک اسھت انردرن اریایز یک ریس ےک ےیل یئگ 

 ےہ وت ےھجم دے  وہیئ ےہ
 
ج

مئ س

۔۔۔۔۔۔۔۔ارگ آپ ےک اپس ان ےک ےیل وکیئ 

دںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ان کت 

 اچنہپ دوں یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زمحہ وک اگل اھت وپری تھچ اس ےک رس رپ آ یئگ ےہ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ھچک ںیہن کنیھت وی ۔۔۔۔۔۔۔وہ وٹےٹ ےجہل ںیم  

ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےتہک وہےئ ٹلپ    
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            #______####______####_____# 

 

 ےہ  ئگ وہ رخاب تہب تعیبط یک ڑلیک اکی وہ س 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ ئگ گل سدی  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشدی  

 

اوہ ہی آج لک یک ڑلایکں یھب ان اجمل ےہ وج وکیئ رگم ڑپکا نہپ ںیل  

۔۔۔۔۔سب نشیف ےک ےھچیپ اھبیتگ ریتہ ںیہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔وہ ےصغ ےس وسچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےلہپ وت وہ اےس ڈیملکی ٹک دے رک ےنجھب اگل اھت رگم رھپ اس ےن 

 وساچ ہک ایس اہبےن ھچک دری ازنہل وک دھکی ےل اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھا رے اسھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےتہک وہےئ اس 

م

 

ت

ولچ ںیم یھب اتلچ وہں 

ےگ ڑباھ دےی ےھت۔۔۔۔۔۔۔ ےن دقم آ   

 

           #____#___#___#___#___#__# 

####________#####_____#### 

 

سک اگڑی ںیم اجان ےہ ؟؟؟؟؟؟؟؟  وہ رمےت وہےئ اےنپ ےھچیپ  آےت وہےئ  

 ٹننیٹفیل ےس وپاھچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےس یج رس وہ اپوچنںی ربمن وایل وکرٹس ںیم اجان ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ایلگن

 ااشرہ رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  ری ںیم اینپ اینپ اگڑویں  

 

اتپ ںیہن ےسیک وہ ڑلایکں اینت دری ےس اس ربف

ںیم دیکب یھٹیب ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ایھب زمدی اتپ ںیہن 

 راہتس اصف وہےن ںیم انتک وتق انگل اھت 

 

ڑلیک  کیھٹ ےہ مت اجو اور اج رک ڈیمنسی دے دو اس 

وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اتپ ںیہن ینتک تعیبط رخاب وہیگ  

 ۔اچیبری یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور  دودھ گم ےس میک  سیب یل ےک اس  لہپ مت  ہک رکو ااسی ےکلب 

 احتل زمدی ےس اھکےن  ڈیمنسی اےسی آو  ےل  وریغہ انے 

۔۔۔ اجےئ ڑگب ہن   
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 وک ےتہک

ٹ

ٹ

 

 ی
ئ

ٹ

ی
لی ف

 وہےئ رپورسیفز یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ رکفدنمی ےس 

اجبن ڑبھ ایگ اھت وج رپاشین ےس آگ ےک اپس ےھٹیب ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

االسم ومکیلع!!!    ےسیک ںیہ آپ بس؟؟؟؟؟؟ وہ ان بس ےک اپس ےتھٹیب 

 وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مہ وت کیھٹ ںیہ رگم احالت کیھٹ ںیہن ںیہ 

۔۔مہ وسچ رےہ ںیہ ہک ایک ایک اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان وت مہ ولگ آےگ اج ےتکس ںیہ۔ اور  ان یہ واسپ  

 ےھچیپ اج ےتکس ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایچبں اگل رپاشین ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وکیئ ابت ںیہن رس آپ ولگ رپاشین تم وہں اس اٹمئ یھب اکم اگل 

ءاہلل لک حبص کت راےتس وہا ےہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااشن

 وھکل دےی اجںیئ ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اجات ےہ ارثک ااسی وممس رپ یسک اک زور وھتڑی اتلچ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رس وہ ازنہل یک تعیبط تہب زایدہ  رخاب وہ یئگ ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امدئہ روےت وہےئ اےنپ رپورسیف ےس وبیل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ےس اڑ ایگ اھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہرش اک دامغ کھب
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اہرش اہرش اکاک ازنہل وک دںیھکی ان وہ آںیھکن ںیہن وھکل ریہ ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اہرش وک دےتھکی وہےئ رپاشیین ےس روےت وہےئ  وبیل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم ںیم داتھکی وہں ۔۔۔۔۔۔۔وہ امدئہ وک وجاب داتی زیتی ےس 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امدئہ یھب اس ےک اسھت یہ  وکرٹس یک رطف اھباگ

 دوڑیت وہیئ آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

ازنہل ازنہل آںیھکن وھکول ۔۔۔۔۔۔۔۔ازنہل زیلپ آںیھکن وھکول 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن ڑتےتپ وہےئ ےجہل ںیم  اےس اکپرا اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وےسی یہ  ےب وہش ڑپی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ے یک امدنن دیفس وہ راہ اھت 
ھ

ٹ

لٹ

۔۔۔۔اس اک رگن رسدی یک وہج ےس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور الگیب وہٹن ےلین وہ رےہ  

。。。。。ےھت ...  

 

اہرش ےن دلجی ےس اس یک ضبن وٹٹیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک دل  

 یک دڑھنک تہب دممھ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ووجد وک اینپ ابوہں    اہرش ےن دڑھےتک دل ےک اسھت اس ےک ےب وہش

ںیم ااھٹای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امدئہ دلجی ازنہل اک گیب الو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ ازنہل وک  ابوہں ںیم ااھٹےئ وہےئ  رقتًابی اتخیچ وہا امدئہ ےس وبال اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔امہری ےتکس اج ےل ںیہن اےسی وک یچب امہری آپ نٹپیک 

 لک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مہ ںیئگ  اجںیئ  اسھت  ےک آپ  یھب رپورسیف ڈیلی

 ےگ  دی وجاب ایک وک ابپ امں  ےک یچب  اس  رک  اج واسپ وک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رپورسیف ڑبے ےصغ اور دبزیمتی ےس اہرش ےک اسھت  ابت یک یھت     

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور یہی دبزیمتی اےس یگنہم ڑپی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔رپورسیف اصبح سج ڑلیک یک ۔۔۔ٹش اپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

آپ ابت رک رےہ ںیہ وہ یمی ویبی  ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس ےک امں ابپ یمے  

 اچاچ اچیچ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہی آپ ولوگں یک وہج ےس اس احتل ںیم ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دوھکی اس وک  ہی ےسیک ےب اجن ڑپی ےہ 

یھب یھب اےس ےل اجےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور مت ولگ ا

ںیہن دے رےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہی رھک رک امران  

 اچےتہ وہ اےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔ارگ رئیک ںیہن رک ےتکس وت الےت ویکں وہ وچبں وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہں  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویکں ےنلکن دای اےس اس ربف ںیم ویکں؟؟؟؟؟ 
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دار رصف اور رصف آپ ولگ  اس یک اس احتل ےک ذہم 

ںیہ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکی ابت یمی اکن وھکل رک  

 نس ںیل آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ارگ یمی ازنہل وک ھچک یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔ذرا اس یھب ھچک وہا ان وت ںیم آپ ولوگں وک واہں ےل رک اجؤں اگ ہک آپ یک 

یگ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آےن وایل ںیلسن اید رکںی  

 

ی ےس ڈاھرات وہا  اںیھن وارن رک راہ اھت   

گ

 

ی

 

ش

وہ ایلگن ااھٹ رک در

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپورسیف اصبح یھب اس ےک ےجہل یک رگج وک  

 وسحمس رک ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔وج یھب اھت یطلغ وت ان ےس وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس 

 ےتکس ےھت وتق وہ ھچک رک یھب ںیہن

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

 

  ری یھب رےنک اک انم ںیہن ےل ریہ یھت اور اہرش ےن بج وخد ہہک دای اھت ہک  

 

ربف

ازنہل اس یک ویبی ےہ وت اس ےک دعب وت وکیئ ابت رکےن وک یچب یہ ںیہن یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی رطح سنھپ ےتکس ےھت ۔اور ارگ اب ازنہل وک ھچک وہ اجات وت وہ رب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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کیھٹ ےہ رگم آپ اےس اینپ ذہم داری رپ اہیں ےس ےل رک اجرےہ 

ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپورسیف اصبح اک ہجہل اصمتحل آزیم  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےن ان یک ابت اک وکیئ وجاب ںیہن دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور 

وہ زن ےس اگڑی اگھب ےل ایگ اھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امدئہ ےک گیب الےت یہ   

 

                        # # # ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔###

 

زمحہ  وک اگل اھت ہک اس ےک اپس زدنہ رےنہ یک وکیئ وہج ںیہن یچب ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اےس رہ رہ رک آربہ ےپ ہصغ آراہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویکں؟؟؟؟؟؟؟ 

اےنپ ےیل ےتلج تبحم ےک دپی ںیہن دھکی یکس یھت  وہ اس یک آوھکنں ںیم  

 ویکں؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 وہ ےسیک اس ےک اسھت ااسی رک یتکس یھت؟؟؟؟؟ 

 

ےسیک رےہ اگ وہ اس ےک ریغب؟؟؟؟؟؟  سج ےک ریغب زدنیگ اک وکیئ وصتر یہ  

 ںیہن اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےسیک ےٹکیگ ہی اہپڑ یسیج زدنیگ؟؟؟؟؟؟؟ 

 

آرخ ویکں؟؟؟؟؟   ویکں وہیئ اس وک ہی تبحم ویکں؟؟؟؟  
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اور اس ویکں اک اس ےک اپس وکیئ وجاب ںیہن اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

تبحم یھب ینتک اظمل زیچ ےہ اےھچ ےلھب دنبے وک ایک ےس ایک رک انب رک 

 رھک دیتی ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔انتک ےب سب رک ےک رھک دیتی ےہ ہی تبحم  ہک وبحمب ےک 

وسحمس ںیہن وہیت  دقومں ںیم رگےن ںیم یھب وکیئ آر

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔تبحم ےک امرے وبحمب یک اخرط دودھ یک رہنںی کت اکنل ںیل  

 رھپ یھب ارثک۔  یہت داامں یہ رےتہ ںیہ ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔

 

ویکں اےس یھب تبحم ےن اانپ اکشر رک ایل اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب ےسیک وہ در در وبحمب ےک ددیار یک اخرط  

۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ڑتےتپ وہےئ وسچ راہ اھت ےکٹھب اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رگم ںیہن ںیم ںیھمت یھب وکسن ےس ںیہن رےنہ دوں اگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نیھچ ولں اگ اس صخش ےس یھب مت یھب اےسی یہ 

 ڑتیتپ روہ یگ ڑگڑگا رک ھجم ےس اعمیف اموگن یگ ............... ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہی اشدی اس یک رمیض ےک الخف وہیئ وہ  نکیل وہ اتکس ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک اتپ اس ےک اسھت زربدیتس یک یئگ وہ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ےسیک رہ۔ریہ وہ یگ مت اکی ان اچےہ صخش ےک اپس  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آرخ امہرے کلم ںیم یہ ااسی ویکں وہات ےہ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دامغ ںیم رھگ رک رںیہ ںیھت رطح رطح یک وسںیچ اس۔ ےک

۔۔۔۔۔۔۔۔یھبک اےس آربہ ےپ ہصغ آراہ اھت وت یھبک۔ وہ اس یک رکف ںیم  

 رپاشین وہ راہ اھت  

 

 زگار  روےت ںیم تبحم  یک ڑلیک اس ےن  اس  رات  اسری       

 اخبر دشدی  مسج اک  اس  بص ایلگ ںیم ےجیتن ےک سج ھت دی 

۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت رہ  ج  ںیم  

              

 

               ###____###____###_____### 
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ےنتک دن وہ ےئگ ںیہ اہرش وک دےھکی وہےئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازنہل یھب  وٹر  رپ یئگ وہیئ ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وےسی یلع ازنہل ےک ریغب 

امہرا رھگ انتک وسان اتگل ےہ ان  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بج وہ اس رھگ ےس ۔۔۔۔۔۔۔

 رتصخ۔ وہ رک اجےئ یگ مہ ےسیک اس ےک ریغب رںیہ ےگ ؟؟؟؟؟؟ 

 

اہرش ہشیمہ ڈوییٹ رپ وہات ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمحہ  

دووتسں ےک اسھت ابرہ لکن اجات ےہ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ وک اےنپ اکروابر ےس رفتص ںیہن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم اسرا دن المزومں یک ںیلکش یتلم ےہ ۔۔۔۔۔

دےتھکی زگار دیتی وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ وک  
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ںیہن اتگل امہرے رھگ ںیم یھب وکیئ ہلہ ہلگ وہان اچےیہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اثہین مگیب آےنیئ ےک اسےنم ڑھکی اےنپ ابل اھگنک رکےت وہےئ وبیل ںیھت  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یلع ےن پیل اٹپ دنب رکےت وہےئ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایپر رھبی رظنوں ےس اینپ رشکی ایحت وک 

 داھکی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زدنیگ ےک ےنتک یہ اسل اکی دورسے یک رافتق ںیم زگار دےی ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وت ںیلچ رھپ مہ ازنہل وک 

ہشیمہ ےک ےیل اس رھگ ںیم یہ رھک ںیل ےگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔   
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۔۔اہرش تہب ااھچ ویجن اسیھت اثتب وہ اگ امہری یٹیب ےک ےیل  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یلع اہرش اور ازنہل وک وصتر یک اھکن ےس اکی اسھت دےتھکی وہےئ رکسما رک وبےل  

 ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ےک رےتش   اچیتہ وت ںیم یھب یہی وہں اور ایس ےیل ںیم ےن
ی 

 

فئ

اہرش وک را

وایل ابت اتبیئ یھت رگم اس ےن وکیئ اخص رنشکی ںیہن دای اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشدی اس اک دل ںیہک اور وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکفدنمی ےس وبیل ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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دوونں  دشدی   ۔۔ان اور اہرش یک امں وج ہک اثہین مگیب یک دور یک  نہب ںیھت

وخاشہ یھت ہک ازنہل اور اہرش اکی دورسے ےک ویجن اسیھت ںینب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آج ارگ وہ زدنہ وہںیت وت اںیہن اہرش یک راضدنمی اجےنن ےک ےیل اینت  

 گت و دو۔ ںیہن رکان ڑپیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ ادایس ےس وسچ ریہ ںیھت ہک یلع یک آواز رپ واسپ احل ںیم ولٹ آیئ  

۔۔ ںیھت ۔۔۔  

 

وج یھب ےہ اثہین مہ اہرش ےک اسھت زربدیتس وت ںیہن رک ےتکس ان اور وےسی یھب 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امہرے ابت رکےن  ایھب ازنہل وھچیٹ 
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 ےھجمسہک مہ ےن اس وک اانپ داامد انبےن ےک ےس اہرش ںیہک ہی ہن

 ےیل اےنت ایپر ےس اپال ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

تق اک ااظتنر رکان اچےیہ  ںیمہ حیحص و 

ل یھب اپاتسکن واسپ آ 
ی 

 

فئ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بت کت را

ل 
ی 

 

فئ

اجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ارگ اہرش رایض ہن وہا وت را

 ازنہل ےک۔ ےیل رتہبنی ااختنب وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یلع ھچک وسےتچ وہےئ وبےل ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                    #===####====####====# 
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 اھت۔ آای ےل ںیم روم اکی ےک وہٹ  وک ازنہل ہرش       

 اھت دور تہب ہلٹپس ےس اہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویکہکن

 اس یھب  وہ اھت  رفس اک ٹنھگ  دو مک ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مک

  ری  ےک ںیم  وصرت

 

 وہ  اصف راےتس اور اجیت رک ربف

 اھت ںیہن نکمم ت  دن  دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وج۔۔۔۔۔ اجےت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اےس پمیک ںیم ںیہن ےل اج اتکس اھت ہک واہں وہسایلت یک دعم 

وموجدیگ ےک اسھت اسھت وکیئ ڑلیک یھب وموجد ںیہن یھت اس ےیل اس ےن 

رقبی ےک وہلٹ ںیم یہ اکی رمکہ ےل ایل اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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مک آرام دہ ڈلب ڈیب ےک اسھت اسھت رٹیہ اور رگم اپین دایتسب    اہیں مک از

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  رک وہ دیساھ ڑھکا وہ رک وسچ راہ اھت ہک اب ایک ایک 

ٹ

 
ازنہل وک ڈیب رپ ل

 اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بس ےس ےلہپ اس ےن ورٹی ےس رگم دودھ ںیم دلہی ڈال ےک الےن وک 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہک اھت

 

رمکے اک رپمٹرچی رٹیہ یک وہج ےس آہتسہ آہتسہ انرلم وہ راہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ایھب وسچ ںیم یہ مگ اھت ہک ورٹی 

 دودھ ےل آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اب بس ےس ڑبا ہلئسم ازنہل وک دودھ الپےن اک 

ڈیئ لبیٹ رپ رھک رک  اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےن الگس اس

ازنہل ےک اگولں وک اپھتپھتای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک   

لسلسم اپھتپھتےن رپ ازنہل ےن اقنتہ ےس آںیھکن وھکیل ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس وک آںیھکن وھکےتل دھکی رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےن اےنپ ابزو ےک  

ودھ اک الگس اس ےک اہسرے اس ےک رس وک وھتڑا اس اواچن رک ےک د

 وبلں ےس اگل دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ونغدیگ ےک اعمل ںیم یہ ازنہل ےن وھتڑا اس دودھ ایپ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےن دودھ ےک اسھت یہ اےس 

 ڈیمنسی یھب الھک دںی ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وں اک دودھ اور دوایئ اےس دےنی ےک دعب اب دورسا ہلئسم ازنہل ےک ڑپک

اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ایھب کت حبص واےل ےلیگ ڑپکوں  

ںیم یہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نج اک دبانل ےب دح رضوری اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اس ربف ںیم اےسی ےلیگ ڑپکوں ںیم وبلمس وہان اینپ ومت وک 

 دوعت دےنی ےک رتمادف اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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رت وموجد ںیہن یھت وج ازنہل ےک ڑپکے دبولا دیتی اور وخد ازنہل رگم واہں وکئ وع

یک احتل ایسی ںیہن یھت ہک وہ وخد اےنپ ڑپکے دبتلی رک یتیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےک اپس وسےنچ اک زایدہ وتق ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

               #_____###____###____# 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آج  اےس رات ےس اخبر اھت ۔

اسمئ ولگ اس ےس ےنلم آےئ ےھت اور اس وک اس احتل ںیم دھکی  

 رک دگن رہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e1
9

9
 

Page | 199 

ایر ہی ایک احتل انب ریھک ےہ مت ےن اینپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وھبل اج اےس اکی ڑلیک یہ وت ںیھت 

ھا رے بیصن ںیم اس اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م

 

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔

اسھت ںیہن اھت ایس ےئل اس یک اشدی وہ یئگ اب اےس اس ےک احل 

 رپ وھچڑ دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے ےیل یھب اور اس ےک ےیل یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رنیم  

م

 

ت

یہی رتہب وہ اگ 

ےس اس ےک رساہےن ھٹیب رک لسلسم اےس اھجمس راہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

رگم زمحہ رپ وت ےسیج اس یک یسک ابت اک ارث یہ ںیہن وہ راہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارث وت بت وہات ان بج وہ اسمئ یک وکیئ 

 ابت نس راہ وہات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اسمئ ںیم اےس اےسی ںیہن وھچڑ اتکس وہں 

 اک وسال یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم اس ےک ریغب  وت ےنیج

 دیپا ںیہن وہات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےھجم آربہ رہ احل ںیم اس رمکے ںیم اور  اینپ زدنیگ ںیم اچےیہ 

اچےہ اس ےک ےیل ےھجم ھچک رکان یہ ویکں ہن ڑپے 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم بس ھچک رک زگوں  

 اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آوھکنں یک یمن بس اھجمس  اسمئ وک اس ےک ےجہل یک اس یک اچسیئ اس یک

 یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ایر ہی مت نک راوتسں رپ لچ ڑپے وہ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟       

 

 ۔

 

ولٹ آو ایھب یھب وتق ےہ ولٹ آ یمے اھبیئ ولٹ 

آ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان راوتسں ہپ رصف اور رصف 

ن راوتسں رپ ےنلچ  ںیھمت ںیفیلکت یہ ںیلم ںیگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا

 واولں ےک اپؤں زومخں ےس وچر وہےت ںیہ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دھکی ایر تبحم ںیم المپ وہ ہی رضوری وت ںیہن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تبحم وت وہ ےہ وج ااسنن وک داین ےک قشع 
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ےس اکنل رک رب ےک قشع ںیم التبم رک دے 

 اھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اےس اھجمس راہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایر یما دل اتہک ےہ وہ وخش ںیہن وہ یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم سب 

اکی ابر اےس دانھکی اچاتہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشدی ایس  

رطح یمے ےب رقار دل وک رقار لم اجےئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھجم نیقی آ اجےئ ےک وہ یمی ںیہن ےہ 

۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

سب اکی ابر اےس ڈوھڈنےن ںیم یمی دمد رک دو۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمحہ ےک ےجہل ںیم ااجتل یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تبحم یھب ااسنن وک ایک ےس ایک انب دیتی ےہ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسمئ ےن زمحہ وک دےتھکی وہےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وساچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

کیھٹ ےہ ںیم اتپ رکواات وہں یسک رطح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ 

 اےتھٹ وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                ###===###===###===### 

 

اہرش۔ یک ھجمس ںیم ھچک یھب ںیہن آ راہ اھت ہک وہ ایک رکے 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہکں ےس یسک وعرت وک ڈوھڈن رک الےئ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ اکورٹن رپ آای اھت ہک اشدی اہیں اٹسف ںیم  وکیئ اور وعرت وہ ای 

۔۔رگم رھپ وکیئ رمٹسک یہ ایسی وہ وج اس یک دمد رک ےکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 واہں یھب اےس تخس اموییس اک اسانم رکان ڑپا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

د ازنہل ےک اب اس ےک اپس رصف اکی یہ لح اھت ہک وہ وخ

ڑپکے دبولا دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم وہ یھبک یھب ااسی 

 ںیہن رکان اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم ےسیک اےس اس یک رمیض ےک ریغب اہھت اگل اتکس وہں 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن وخد ےس وسال ایک اھت 

ھا ری ویب 

م

 

ت

ی ےہ رحمم وہ مت اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ 

ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔ںیھمت اس رپ بس اایتخر احلص ںیہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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دل ےن ورالغےن یک وکشش یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اایتخر  یہ  

وت ںیہن احلص ایھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم اچوچ اچیچ وک 

 ایک ہنم داھکؤں اگ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

ای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارگ اےس ھچک وہ اس ےن دل وک اھجمس 

ایگ بت ایک ہنم داھکو ےگ اںیہن یھب اور اےنپ ریمض وک 

 یھب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

اس ےک ادنر ےس ںیہک آواز  ارھبی یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن اےس ھچک ںیہن وہ اگ ںیم  

۔۔۔۔۔۔وہ  اےس ھچک ںیہن وہےن دوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ادنر ےس اےنھٹ وایل آوازوں ےس ڈر ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اےس ھچک وہ ایگ وت ںیم وخد وک یھبک اعمف ںیہن رک اپوں اگ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اعمف وت دور ںیم وت اس ےک ریغب 

ں رہ اتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک اسسن ےک اسھت یہ وت یمی 
 
ئ ہ 

 

ہ ئ ٹ

زدنہ 

 یتلچ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپ ںیم ااسی ویکں وسچ اسںیسن

 راہ وہں؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

ھچک ںیہن وہ اگ اےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن وخد وک ڈاٹپ اھت اور ازنہل اک 

 گیب وج وہ آےت وہےئ اےنپ اسھت اگلای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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گیب ںیم ےس اس ےک ڑپکے اکنل رک ابرہ الیھپ رک دےنھکی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وتہب ایر ہی ےتنہپ ےسیک ںیہ؟؟؟؟؟؟   اگل۔۔  

 

وہ اس یک رفاک یک دورویں اور زپ ےس اےتھجل وہےئ وخد ےس وبال اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یسیک ڑلیک ےہ وکیئ ڈگنھ اک ڑپکا ںیہن ےہ گیب ںیم  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الھب وکیئ رٹپ ہپ اےسی ڑپکے ےل رک آات ےہ 

ھل ےت وہےئ وخد ےس یہ ابںیت رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 
ج

 

ج ٹ

وہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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آرخ اس ےن اکی کنپ رکات ےکسج ےلگ رپ تس ریگن داھوگں ےس  

ڑکاھیئ وہیئ وہیئ یھت اور دیفس رگن اک  رٹاوزر اکنل ایل اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک رھپ یھب اےس ھچک ھجمس آ یئگ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےن رمکے یک الٹئ اھجب دںی ںیھت وہ اس ےک مسج وک اس یک  

رمیض ےک ریغب وھچان وت دور دانھکی یھب ںیہن اچاتہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑبی لکشم ےس اس  ےن اس ےک ڑپکے دبتلی رکواےئ ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک ڈنھٹے  مسج وک  وھچےت یہ اس اک دل 

ےن ےک ےیل ےنلچم اگل اھت  اس ےک رقب وک اپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رگم وہ ااسی ھچک ںیہن رکاناچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایھب اس 

ہ اس ےک اکنح ےک اپس وکیئ اایتخر ںیہن اھت۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےب کش و 

ںیم یھت لمکم رشیع رہتش اھت ان دوونں اک 

 اس رپ ۔۔ ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ امتم وقحق راتھک اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم ایھب وہ اےنپ دل وک اھبنسل ایگاھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسری رات ازنہل اک مسج 

دشدی اخبر ںیم اتلج راہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےن 

اسری رات اس ےک رساہےن ھٹیب رک زگار دی یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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                                     #==#===#===#==#   

 

ارے واہ آیپ  آج وت آپ  تہب یہ ایپری گل ریہ ںیہ۔   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکی دو ولگ وت اکپ اہلٹپس چنہپ اجںیئ ےگ آج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آہنیئ آربہ وک البےن رمکے ںیم آیئ وت اس ےک دشکل رساےپ وک 

  وہےئ وبیل یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دےتھکی

 

اس یک رعتفی رپ وہ پنیھج یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور  اکی 

 رکسماات رہچہ اس یک آوھکنں ےک اسےنم آای اھت ۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ااھچ دلجی ںیلچ ڑلےک واےل دنہمی ےل ےک آےت یہ وہں ےگ 

ےس ابرہ لکن آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک آواز رپ وہ ایخالت یک داین 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آہنیئ ےن  آربہ اک اہھت ڑکپا اور اےس ابرہ ےل یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہجں  

بس امہمن آ ےکچ ےھت اور رقتبی سب رشوع یہ وہےن وایل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ولگ اینپ زکن یک اشدی ہپ رانج وپر آیئ وہیئ 

 ان ےک اتای یک یٹیب یھت  ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ں
 
ئ

 

س
ف

۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 سج دن ےس ان یک اشدی یک اترخی یکپ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ان ےک اتای اںیہن اور وھپوھپ وک اےنپ اسھت یہ ےل آےئ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 راہ اھت رگم اہیں وہ اوجناےئ یھب تہب رک ریہ یھت ۔اس یک ڑپاھیئ اک رہج وت وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ارے آربہ ادرھ آو یمے اپس وت وھٹیب 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اماشءاہلل اماشءاہلل ینتک  ایپری گل ریہ ےہ 

یمی یچب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہلل رکمی رہ ربی رظن ےس وفحمظ رےھک  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےتیل وہےئ وبںیل ںیھت ۔۔اتیئ اامں اس یک البںیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ان یک اس درہج تبحم رپ آربہ یک آںیھکن نیکمن اپوینں ےس رھب یئگ  

 ںیھت ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آج ارگ اعہلیئ زدنہ وہںیت وت وہ یھب اےس ایس رطح یہ ایپر رکںیت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اینپ امں اعہلیئ مگیب ےس تہب اچیٹ یھت ۔۔۔۔ نپچب ںیم وہ   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔ان یک ااچکن وافت ےک دعب وہ یئک ےنیہم انرلم زدنیگ ںیہن زگار 

 یکس یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم رھپ اسرئہ مگیب ےن اھبیئ یک ویچبں ےک اسھت اسھت اسرے  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھگ وک یھب اھبنسل ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

۔دوونں ویچبں وک یھبک امں یک یمک وسحمس ںیہن وہےن دی یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ ڑیسویھں رپ یھٹیب امں وک اید رک ےک کسس ریہ یھت ہک اس ےک دنکےھ رپ 

 یسک اک اہھت آ رہھٹا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

داھکی اھت   ۔۔آربہ ےن رس ااھٹ رک آےن واےل وک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ویکں رو ریہ ےہ یمی  اہبدر یٹیب ؟؟؟؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یسک   

 ےن ھچک اہک ےہ ایک؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 ۔

 

رنجل زریب رکفدنمی اور رپاشیین ےس اس ےک اپس یہ ڑیسیھ رپ 

 ےتھٹیب وہےئ وبےل ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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د ےک وخل ںیم یٹمس ہی  یٹیب اجن ےس یھب زایدہ  اںیہن اینپ وھکیئ وھکیئ یس وخ

 زعزی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس یک آوھکنں ںیم آوسن دھکی رک ان ےک دل وک ھچک وہا اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اباب  امام ںیمہ اینت دلجی وھچڑ رک ویکں یلچ۔  ںیئگ؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ر رو دی  وہ ان ےک ےلگ گل رک زارواطق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک اس 
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رطح روےن رپ رنجل زریب یک اینپ آںیھکن یھب من وہ یئگ ںیھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس لپ وہ اںیہن تہب یہ وٹیٹ وہیئ اور رھکبی رھکبی یس گل ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ربص ےس اکم ںیل  اور ان اےسی ںیہن روےت اٹیب ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےک ےیل داع رکںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آپ ےک اس رطح روےن ےس اںیہن فیلکت وہیت وہ یگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ ااہتنیئ رنیم ےس اس ےک آوسن اصف رکےت وہےئ اےس اھجمس رےہ ےھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ابش اںیھٹ اہیں ےس اور اج رک اوجناےئ رکںی رھپ ہی اٹمئ ںیلچ  اش

 بک ےلم اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ان یک ابت رپ وہ رس الہ رک رکسمایت وہیئ اھٹ یئگ یھت 

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

 

ایٹیبں یھب ینتک دلجی ڑبی وہ اجیت ںیہ اتپ یھب ںیہن اتلچ 

۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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۔رنجل زریب آربہ وک اجےت دھکی رک وسچ رےہ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

       ####____###_____####_____#### 

 

زمحہ ےلگنب ےک ابرہ ڑھکا اس اک اجزئہ ےل راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔وہ دجدی رطز اک انب  وخوصبرت شیب تمیق ہلگنب امتم اشن و وشتک

ےک اسھت رس ااھٹےئ اس ےک اسےنم  

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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دروازے ےک ابرہ مین ٹیلپ رپ یلج رحوف ںیم رنجل زریب اک انم اگمگج 

 راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رھپ۔ ھچک وسےتچ وہےئ اس ےن ٹیگ ےک اسھت یگل لیب رپ اہھت رھک دای اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

ھچک ےحمل دعب یہ ٹیگ وھکل رک وچدیکار ابرہ آای اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔یج اصبح سک ےس انلم ےہ آپ  

وک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ےس وپھچ راہ اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔،۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ سم آربہ رھگ رپ ںیہ ایک؟؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 ںیم ان اک الکس ولیف وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اکیف دن ےس ویوینریٹس ںیہن آ رںیہ ںیھت وت اںیہن اک ہتپ رکےن آای وہں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔یمی ھچک زیچںی ان ےک اپس ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ 

۔۔۔۔ یھب واسپ ینیل ںیھت ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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زمحہ اعم ےس ےجہل ںیم وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےسیج  

 اےس آربہ یک اشدی ےک ابرے ںیم اتپ یہ ںیہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔زمحہ اچاتہ اھت وچدیکار اےس وخد اتبےئ ات ہک وہ اےس ابوتں ںیم 

 ااھجل رک  زمدی ابںیت ولکنا ےکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رپ ںیہن ںیہ  اسرا یلمیف رانج وپر ایگ وہا ےہ  ارے اصبح وہ وت رھگ

 اشدی رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ااھچ بک کت آںیئ ےگ بس ولگ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔ 

وہ وت اشدی اکی دو دن دعب آںیئ ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپ ھچک اکپ  

 ںیہن اتپ ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رھک ںیل بج وہ ولگ آاجںیئ وت  ولچ کیھٹ ےہ آپ ہی یما اکرڈ

 ےھجم االطع رک دےیجی اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔

 

اےنپ واٹلئ ےس اکرڈ اکنل رک وچدیکار وک امھتےت وہےئ وبال اور اگڑی یک رطف  

 ڑبھ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

           #______####_____####_____# 
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 یھت حبص رجف ےک دعب ںیہک اہرش ےن اسری رات آوھکنں ںیم اکیٹ

 رکیس رپ ےھٹیب ےھٹیب یہ اس یک آھکن گل یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایھب وہ یچک دنین ںیم یہ اھت ہک ااجنےن وشر وک نس رک  وہ رہڑبا رک اھٹ اھٹیب 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

؟؟؟؟؟ ۔؟؟؟؟؟؟  وہ ت کیھٹ مت وہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک" ازنہل "   

 

اہرش ےب اتیب ےس اس اک اہھت اھتےتم وہےئ وپھچ راہ اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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امام امام  درد وہ راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ےب وہیش یک احتل 

ںیم یھب فیلکت ےس ڑتےتپ وہےئ ڑبڑبا ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ات وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہکں درد ےہ ےھجم اتبو ںیم داب  

 

۔اس وک اس احتل ںیم دھکی رک اہرش ےک وت اہھت اپوں یہ وھپل ےئگ ےھت 

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

 

وہ اس ےک امےھت رپ آےئ وہےئ ابل ےھچیپ رکےت وہےئ اس ےس وپھچ راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رس ، ابزو  اور اہیں اہیں اہیں ۔۔۔۔۔

 اٹوگنں یک رطف ااشرہ رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اہرش ھجمس ایگ اھت ہک ازنہل اک وپرا مسج اخبر یک وہج ےس وٹٹ راہ ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اس یک دنب آوھکنں وک دےتھکی وہےئ اس یک اٹںیگن دابےن  

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

کی اکی رکاہ رپ وہ ڑتپ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ڑلیک یک ا  

 

 ۔اس اک درد اےس اےنپ مسج رپ وسحمس وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اکیف دری اس ےک دابےن ےک دعب ازنہل وک وکسن آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش۔ آہتسہ ےس  اس ےک اپس ےس ااھٹ اور ڑھکیک ےک اپس اج 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑھکا وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔  

 

دور دور کت وسرج ےک ےنلکن اک وکیئ ااکمن ںیہن اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ری اسری رات وےفق وےفق ےس اجری ریہ یھت 

 

۔ربف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس وتق ریک وہیئ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۔رہ زیچ رپ ربف یک دیفس ہہت مج یکچ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےس رظن اٹہ رک  وہ اکی ابر رھپ ازنہل ےک اپس ھٹیب ایگ اھت  ابرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اکی دن ےک اخبر ےن یہ اےس المک رک رھک دای اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہٹن ایھب یھب رسدی یک وہج  

 ےس اجینم ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یھت   اہرش ےن اس ےک اورپ راضیئ زمدی اےھچ ےس الیھپیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔ایھچ رطح یلست رکےن ےک دعب بج اےس نیقی وہ ایگ ہک اب اےس  

ڈنھٹ ںیہن گل ریہ وہ رمکے ےس ابرہ لکن ایگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ڈنیٹس وفن  لیٹ  وہ  رک  دے  آڈر  اک انوں اےلب اور دودھ  گم  یل ےک  ازنہل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت ایگ ڑبھ رطف یک  

 

۔افکئ ولوگں وک ازنہل ےک ابرے ںیم رصتخم اتب رک اس ےن اینپ  ھچک دن 

یک یٹھچ یک دروخاتس عمج رکواےن وک وبال  

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ابت متخ رک ےک اس ےن رھگ اک ربمن الم ایل اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اثہین مگیب وک ازنہل یک تعیبط ےک 

رے ںیم اتبان اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اب  

 

دورسی اجبن لسلسم لیب اج ریہ یھت رگم وکیئ وفن ںیہن ااھٹ راہ 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔اشم ےک وتق وفن رکےن اک ہلصیف رک ےک وہ واسپ رمکے ںیم آ  

 ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہیئ یھت سج رطح وہ وھچڑ رک ایگ اھت  ازنہل ایھب یھب ایس رطح وسیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔اس وک اکی رظن دھکی رک وہ واش روم ںیم سھگ ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

             

 

وہ ایھب واش روم ےس الکن یہ اھت ہک ورٹی آڈر ےل آای اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

واسپ دروازہ دنب ایک اور ازنہل ےک اپس آ ایگ لپ ےپ رک ےک اس ےن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وہ ایھب یھب ایس احتل ںیم یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش اک 

ل دل ںیہن اچہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اےس ااھٹےن وک 

 

 رگم اےس دوایئ الھکان یھب رضوری اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھچک الھکان یھب اھت   اور دوایئ دےنی ےسےلہپ اےس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازنہل اوھٹ ھچک اھک ول رھپ دوابرہ وس اجان  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

وہ رنیم ےس اس اک اگل اپھتپھتےن وہ اےس اکپر راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اےنپ ےتلج اگل رپ اس ےک ڈنھٹے اہھت اک سمل وسحمس رک ےک ازنہل ےن آہتسہ  

ل رک اس یک اجبن داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےس آںیھکن وھک  

 

 اس ےک اس رطح دےنھکی رپ وہ رکسماای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ولچ اوھٹ اشابش دودھ ےک اسھت دوایئ ےل ول رگم اس ےس ےلہپ وھتڑا 

 اس اڈنا اھک ول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

اور اب  ابزو اک اہسرا دے رک اس ےن اےس اےنپاسھت اگل رک اھٹیب ایل اھت

 اےنپ اہوھتں ےس اےس الھک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                      #_____#_____#____# 
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ل اس وک اےنپ ےنیس ےس اگلےئ وہےئ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور  
ب لک
وہ 

آرام آرام ےس وھتڑا وھتڑا اڈنا وتڑ رک اس وک الھک راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےک اسھت یگل پچ اچپ اھک ریہ یھت ۔وہ یھب اس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ہنم اس ےک اشکدہ  ےنیس ںیم 

اپھچےت وہےئ وبیل یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وھتڑا اس اور اھک ول سب اانت  

 اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہرش  تنم رھبے ےجہل ںیم اس وک وھتڑا  اس اور الھکےن یک 

  اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکشش رک راہ

 

ازنہل ےن آدےھ ےس یھب مک اڈنا اھکای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن اور   

 ںیہن سب ان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔وہ زمدی  اس ےک ےنیس ںیم  ہنم  اپھچےت  وہےئ وبیل ابمدا ںیہک  وہ 

 اےس  زربدیتس یہ ہن الھک دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رپ یھب وٹٹ  رک  ایپر  آای اھت  اہرش وک اس یک اس ادا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھبت وہ ابزو اک  ریھگا زمدی  گنت رکےت  وہےئ وبال  اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  ااھچ 

ولچ  وکیئ ابت ںیہن  ےہ یمی اجن اک  ںیہن دل اھکےن اک وت وکیئ 

 زربدیتس وھتڑی ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل اےس یسک وھچیٹ  یس 
ب لک
یچب یک رطح رٹٹی رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہ   

 ۔۔ 

 

وہ یھت یھب وت وھچیٹ یس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انتک ملظ رک ایگ اھت وہ اس رپ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ویکں وہ اانت وخد رغض وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وخد یہ وسچ 

 راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رھپ ڈیمنسی یھب ینیل ےہ ںیھمت ازنہل ڑگای ولچ وھتڑا اس دودھ یہ یپ ول

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس ےک ابولں ںیم اہھت الچےن وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔رگم وہ اس ےک ےنیس ںیم ہنم اپھچےئ یہ  وس یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑگای  اوھٹ ڈیمنسی اھک ول رھپ وس اجان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔وہ اس اک رس دیساھ رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اوں وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ین اھکین وہ رس واسپ اسھکےت وہےئ انمنمیئ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔اجن سب اکی ڈنکیس اک وت اکم ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زیلپ اھک ول ان  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھت ںیم ےیل اس یک ںیتنم رک راہ اھت وہ دودھ اک الگس اور وگایلں اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اس یک آواز رپ اکی ابر رھپ ازنہل ےن ہنم  ابرہ اکنال  

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہرش ےن دلجی ےس وگایلں اس ےک ہنم ںیم ڈاںیل اور دودھ اک  

 الگس اس ےک وہوٹنں ےس اگل دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

ہل ےن رھپ رس اس ےک ےنیس ےس اگل ڈیمنسی اھکےن ےک دعب ازن

 ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   اور آںیھکن ومدن ںیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔ 

  

 

اشدی اس رطح اےس وکسن لم راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ وخد رپوکسن  یٹیل اہرش اک وکسن ربابد رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رپ اہرش اک دل لچم راہ اھت   اس یک اس درہج رقتب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اس رطح ازنہل وک اےنپ اسھت اگلےئ وہےئ یہ ٹیل ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ازنہل اس ےک ےنیس رپ رس رےھک رپ وکسن دنین وس یکچ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ح  ۔اہرش ےن اےس زمدی وخد ےس رقتب ایک اور احلف ایھچ رط

 اس ےک اور اےنپ رگد ٹیپل ایل اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

اہرش اسسن روےک اس ےک یلمخم دبن ےس اےنھٹ وایل دممھ دممھ  

 وخوبش وک اےنپ ادنر ااتر راہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔اےنپ ذجابت رپ اقوب رانھک اس وتق اس ےک ےیل اکی لکشم رتنی 

۔۔۔۔۔ اکم اثتب وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

رگم وہ ربص رک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجاتن اھت ہک وہ ایس یک ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آج ںیہن وت لک اےس ایس ےک اپس یہ آان ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۔۔ 

 

وہ اس رطح اےنپ ذجابت یک لیمکت یک اخرط اس یک وصعمتیم 

 ےسیک نیھچ اتکس اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وسےتچ وسےتچ یہ اجنےن بک وہ دنین یک وادویں ںیم ارت ایگ اھت یہی ابںیت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔ 

 

      ###_____####_____####_____### 
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آربہ آج وپرے اکی ےنیہم دعب اکجل آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس 

اکی ےنیہم ںیم اس اک ڑپاھیئ اک تہب اصقنن وہ ایگ اھت 

۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

تہب اسرے اوپمرٹنٹ رچکیل وہ سم رک یکچ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اب افلنئ ازگیازم ںیم یھب ھچک ےنیہم یہ رہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔وہ اینپ ڑپاھیئ وک ےل رک آج لک  تہب رپاشین وہں ریہ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یھت اور اس دہعف یھب اےس اانپ راکیرڈ اکمئ   وہ ہشیمہ یہ اےھچ رگڈیز یتیل آیئ

 رانھک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔سج ےک ےیل وہ تہب رپاشین یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ومہنم اور رممی ےن اس ےک ےیل ونسٹ انب رک رےھک  

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ اور اب وہ اںیھن الیھپےئ اگس رپ یھٹیب   وہیئ ںیھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔  
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 رک ںیم دعب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ابیق ےہ ریہ گل وھبک تہب  ایر 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ےگ ںیل  

 

۔رممی اےنپ ونسٹ دنب رکےت وہےئ یتسس ےس وبیل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہں وھبک وت ےھجم یھب یگل ےہ ولچ ےلہپ نیٹنیک ےتلچ ںیہ  ھچک اھک ںیل رھپ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑپھ ںیل ےگ

0 

 

 ومہنم یھب اس یک اتدیئ رکےت وہےئ وبیل یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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ااسی رکو مت ولگ نیٹنیک یلچ اجؤ  یما سب ہی  وھتڑا اس اکم رہ ایگ 

ےہ ںیم  بت کت ہی لمکم رک یتیل وہں رھپ رس امظع ےک  

 رچکیل ںیم ےتلم ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ونں یہ اینپ زیچںی ٹیمس رک اھٹ یئگ ںیھت آربہ یک ابت رپ دو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ آربہ ےن دوابرہ ےس اینپ اسری  وتہج ونسٹ رپ رک یل 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

وہ ایھب ھجمس یہ ریہ یھت ہک اس۔  ےس۔ ھچک افےلص رپ یہ ڑلوکں اک اکی رگوپ 

 آ رک ھٹیب ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےس وبےنل اور ابت ابت رپ ےہقہق اگلےن ےس آربہ    ان ڑلوکں ےک زور زور

 ڈرٹسب وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آرخ دس ٹنم دعب اس ےن واہں ےس اینپ اتکںیب ںیٹیمس اور گیب 

 دنکےھ رپ ڈال  رک اھٹ ڑھکی وہیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یھت   اس یک اعدت یھت ہک وہ  ہشیمہ اخومیش ںیم یہ ڑپھ  اپیت     

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ذرا اس وشر یھب اس وک ڈرٹسب رک داتی اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۔۔۔وہ واہں ےس لکن رک ڈاپیرٹنمٹ یک یلھچپ اسڈئ رپ آ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہی ہگج تہب رپوکسن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔تہب مک وکیئ وٹسڈٹن اس رطف آات اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایھب وہ  ےنھٹیب ےک ےیل وکیئ انمبس ہگج ڈوھڈن یہ ریہ یھت ہک یسک ےن زور  

ےس اس اک ابزو دوباچ اور اےس رقتًابی چنیھک رک اسےنم ڑھکے انتور 

 درتخ ےک اسھت اگلای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل یھب ایتر ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایس  
ب لک
وہ اس بس ےک ےیل 

۔۔۔۔۔۔ ےیل یتچنیھک یلچ یئگ ۔۔۔۔  

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e2
4

9
 

Page | 249 

 

 ۔۔ 

 

۔اس یک رمک ربی رطح درتخ ےک اسھت ےنگل یک وہج ےس لھچ  یئگ 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 درد یک دشت یک وہج ےس اس یک آںیھکن ںیم آوسن آ ےئگ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ 

 

۔اس ےس ےلہپ ہک وہ خیچ رک یسک وک دمد ےک ےیل اکپریت اخمفل ےن اس  

 رھک رک اس یک خیچ۔ اک الگ وھگٹن دای اھت ےک رنم وہوٹنں رپ اانپ تخس اہھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وخف و رہاس ےس آربہ یک آںیھکن وپری یک وپری لھک یئگ ںیھت  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن ےب یسب ےس اس صخش یک 

 رطف داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سج یک آوھکنں ےس ےصغ ےک ےلعش کپل رےہ ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔  

 

۔وہ آگ انب اخمفل وک اس آگ ںیم الجےن یک اطتق 

 راتھک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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آربہ زایدہ دری اس یک آوھکنں ںیم ںیہن دھکی اپیئ ںیھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ایک ھچک ںیہن  اپھچ اھت اس یک ان اظمل آوھکنں ںیم  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ں ایک مت ےن ااسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ویک  

 

 ایک ںیھمت یمی رظنوں اک اغیپم ںیہن الم اھت؟؟؟؟؟؟ 

 

 اتبو ےھجم رھپ ویکں ایک ااسی ؟؟؟؟؟؟؟ 
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ایک داھکی اس صخش ںیم ہک دو ےتفہ ںیم یہ اس ےس اشدی راچ  

 یل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔وبول آربہ ںیم ھچک وپھچ راہ وہں مت ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔

 

ہ زمدی اےس درتخ ےک اسھت اگل رک درایمین افہلص مک رک ایگ اھت و

 ۔۔۔۔۔۔۔ 
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آربہ وک اگل وہ اسسن ںیہن ےل اپےئ یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمحہ  

د  رک ےک رھک 

 

ی
 م
ج

 

مٹ

یک اس دقر رقتب اور ہصغ  ےن اس ےک وحاس 

 دےی ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکن ےہ وہ آربہ ںیم ھچک وپھچ راہ وہں مت ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 صخش سج ےس مت ےن اشدی یک ےہ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

ںیم ےن وکیئ اشدی ںیہن یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یمی یسک 

 ےس اشدی ںیہن وہیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ ےھجم ںیہن اتپ آپ سک اشدی اک وپھچ رےہ ںیہ وہ اےس دےتلیکھ وہےئ  

۔ خیچ رک وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   
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۔۔اور رھپ بج کت زمحہ وک اسری ابت ھجمس ںیم آیئ وہ واہں ےس  

 اج یکچ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

#####______#####________#####______##### 

 

اس یک آھکن یلھک وت ازنہل اس یک ابوہں ںیم یپھچ ایھب کت وس۔ ریہ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یھٹیم دنین وسےت داتھکی راہ اہرش ینتک یہ دری انب کلپ ےکپھچ اےس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس اک دل رک راہ اھت وتق ںیہی مھت اجےئ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ہشیمہ اےسی یہ اس یک ابوہں ںیم وسیئ رےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔اور وہ بس ھچک وھبل رک سب اےس یہ داتھکی رےہ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ش ےک دل ںیم اجنےن ایک آای اھت اکیف دری اےس دےنھکی ےک دعب اہر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔اس ےن ڈیب اسڈیئ لبیٹ رپ راھک اانپ لیس وفن ااھٹای اور ازنہل  

 ےک اسھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔اس یک اس درہج رقتب ںیم ےنتیب واےل ان وحملں وک رمیکے  

 یک آھکن ںیم دیق رکےن اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  

 

س اکم ںیم وغشمل رےنہ ےک دعب اس ےن لیس وفن واسپ اکیف دری ا

 راھک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔
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اکی ایپر رھبی رظن وسیئ وہیئ ازنہل رپ ڈایل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور رھپ اےنپ بل اس یک رگم اشیپین رپ رھک دےی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رطح ٹیپل رک وارشوم ںیم سھگ ایگ    ازنہل اک اماھت وچم رک وہ اےس ایھچ

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ازنہل یک اھکن وھکیل وت رمکے ںیم پھگ ادنریھا اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مسج درد ےس وٹٹ راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس یک ھجمس ںیم ھچک ںیہن آ راہ اھت ہک وہ اہکں ےہ 

اےنپ اورپ ےس احلف ااترےن یک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن

 وکشش یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔رگم وہ وخد ںیم اینت تمہ وسحمس ںیہن رک اپ ریہ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن وںیہ ےٹیل ےٹیل یہ رمکے اک  

 اجزئہ ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔ واہں اس ےک العوہ اور وکیئ یھب وموجد ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

اس اک الگ اخبر یک وہج ےس کشخ وہ ایگ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن اےنپ داںیئ اجبن رظن دوڑایئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڈیب اسڈیئ لبیٹ رپ اپین اک گج راھک 

 وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن ےب یسب ےس اپین ےک گج وک داھکی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور الگس ںیم اپین ڈاےنل ےک ےیل  اکیف اطتق   ۔۔اےس گج ااھٹےن

 اچےیہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔اخبر ےن اےس زمکور اور ےب سب رک ےک رھک دای اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

الگ  ایپس ےس کشخ وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن اہھت 

دور  ڑباھ رک الگس اھتےنم یک وکشش یک رگم وہ اس ےس وھتڑا اس 

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔وہ وھتڑی اور اس رطف یکسھک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب اس یک  

 اایلگنں الگس وک وھچ یتکس ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔رگم اےس ڑکپےن ےک ےیل ازنہل وک زمدی آےگ وہےن یک رضورت یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ وکشش رک یہ ریہ یھت ہک الگس اس ےک وھچےن یک وہج ےس زنیم رپ 

اور اےلگ یہ ےحمل انھچےک  یک آواز ےک اسھت وٹٹ ایگ  رگا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش رمکے ےک اسھت یہ ہقحلم ابوکلین ںیم ڑھکا رگیت ربف وک دھکی 

راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااچکن الگس وٹےنٹ یک آواز نس رک ادنر  

 اھباگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہا؟؟؟؟؟؟  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک۔۔۔۔۔" ازنہل " " ازنہل "  

 

 مت کیھٹ وت وہ؟؟؟؟؟
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 الگس ےسیک وٹٹ ایگ؟؟؟؟؟ 

 

 ایک ںیھمت اپین اچےیہ؟؟؟؟؟؟؟ 

 

اس ےن اکی یہ اسسن ںیم یئک وسال وپھچ ڈاےل ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےس ےلہپ ہک ازنہل وکیئ وجاب دیتی وہ رمکے ےس  

 ابرہ لکن ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےک ازنہل حمل یہ اےلگ  اور  ایگ ت   اکورٹن رک اھبگ اپؤں  ےگنن 

 اھت رہ  ڈال  اپین ےس گج یل ںیم  ہھت الگس ڑھکا رپ س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ازنہل اپین یپ ول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ازنہل ےک رساہےن ھٹیب رک اس اک  

رس اےنپ دنکےھ رپ رھک رک اب اےس رنیم ےس اکپر راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

اک اخبر رھپ ڑبھ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڈنھٹے اپین ےک دو  ازنہل

وھگٹن اس ےک ےتپت ےنیس ںیم ڈنھٹک رھب ےئگ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

  رک اےنھٹ اگل وت ازنہل ےن اس اک اہھت ڑکپ رک روک ایل 

ٹ

 
اہرش اےس ل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اشدی ڈر ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  راہ ےہ ایک؟؟؟؟؟ ایک وہا اجن ڈر گل
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وہ واسپ اس ےک اسھت ےتھٹیب وہےئ اس ےس وپھچ راہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس اک اکی ابزو ازنہل ےک رس ےک ےچین داب اھت وت  

 دورسا اس ےک اہوھتں ںیم اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ےن رکسما رک اےس داھکی اور رھپ وخد یھب اس ےک اسھت یہ ٹیل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

اتپ ںیہن بج ںیہمت وہش آےئ اگ مت ےھجم انتک طلغ وھجمس یگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ اتکس ےہ مت ھجم ےس زمدی دبامگن یھب وہ اجو رگم ازنہل یمے اپس  

اس ےک العوہ اور وکیئ راہتس ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم 

ت ےتنب وہےئ  ںیہن دھکی اتکس اھت ںیھمت ربف یک ےب اجن ومر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ںیم ںیھمت بس اھجمس دوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت ہصغ رکو یگ ںیم  

 پچ اچپ نس ولں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔رگم زیلپ ھجم ےس ہنم تم ریھپان یھبک 

ھا رے ریغب 

م

 

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم رم اجؤں اگ 

ھا رے العوہ ےہ

م

 

ت

یہ وکن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یمی زدنیگ ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ ازنہل ےک ابولں ںیم ہنم اپھچےئ وسچ راہ اھت۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

         ####_____####______#####____### 

 

 اہےئ رگزل  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ دوونں یہ ومسوسں ےس رھبوپر ااصنف رک رںیہ ںیھت بج اکی  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وخوصبرت  آواز ان ےک اکونں ںیم ڑپی یھت  

 

ےہ ولیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دوونں یک ھجمس ںیم ںیہن آ راہ اھت ہک اہیں 

ےس ےسیک اھبںیگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمحہ تخس ویتر ےیل ان ےک  

 رس رپ ڑھکا وھگر راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس ےک ادناز ےس یہ اتپ لچ راہ اھت ہک ان دوونں اک وھجٹ ڑکپا ایگ ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 چس چس اتبو وھجٹ ویکں وبال اھت مت ولوگں ےن؟؟؟؟؟؟ 

 

زمحہ ےن ان ےک اسےنم وایل رکیس چنیھک رک ےتھٹیب وہےئ ان دوونں ےس وپاھچ  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ وہ زمحہ اھبیئ مہ ےن رصف ذماق ایک اھت  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مہ دانھکی اچیتہ ںیھت ہک آپ آربہ ےس انتک 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سب اور امہرا وکیئ دصقم ںیہن اھت ایپر رکےت ںیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

رممی ےن ڈرےت ڈرےت اےس اسری لیصفت اتبیئ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اب وھجٹ وبال ےہ وت زسا یھب ینتگھب ڑپے یگ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمحہ افسیک ےس وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دوونں  زمحہ  اھبیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وی آر ریلی وسری ۔۔

 اکی اسھت وبیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وت کیھٹ ےہ اکی رشط رپ مت دوونں وک اعمیف لم یتکس ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یسیک رشط؟؟؟؟؟ دوونں اکی دورسے یک اجبن دےتھکی وہےئ وبیل 

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم مہ اس ےتفہ یمے امام اباب یک یمج اینی وررسی ےہ اور ایس وخیش 

ولوگں ےن اکی اپریٹ ارجنی یک ےہ  اور مت ولوگں یک زسا ہی ےہ ہک یسک یھب  

 رطح آربہ وک اس اپریٹ ںیم ےل رک آان ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ابت رپ دوونں یہ رکسما ایھٹ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔کیھٹ ےہ زمحہ اھبیئ مہ اےس ےل آںیئ ےگ آپ رکف یہ ہن رکںی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی وت امہرے داںیئ اہھت اک اکم ےہ ۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ولچ رھپ دےتھکی ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت ولگ اہکں کت 

 اکایمب وہیت وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ رکسما رک اتہک وہا واہں ےس اھٹ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تہب 

۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑبا وبھج دل ےس ارت ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

 ۔وہ وخد وک تہب اکلہ اکلھپ وسحمس رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 امام ازنی بک واسپ آےئ یگ ۔۔؟؟؟؟؟ 

 

وہ ایھب ایھب رھگ ولاٹ اھت اور رھگ اھت ہک اےس ازنہل ےک ریغب اکےنٹ وک دور ریہ 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ومدنے وپھچ  ۔ایس ےیل اب وہ اثہین مگیب یک وگد ںیم رس رےھک آںیھکن

 راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اثہین مگیب ےن رکسما رک ےٹیب یک اجبن داھکی اھت  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھکنا رھکنا اصف رہچہ ینھگ وموھچنں ےلت 

دےب انعیب وہٹن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نج رپ یجس رکسماٹہ اںیہن 

 زمدی رپششک انب ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رکسما رک دل یہ دل ںیم اس رپ وسرںیت ڑپھ ڑپھ رک وھپںیکن اثہین مگیب ےن  

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایک ابت ےہ آج یما اٹیب ڑبا وخش ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑبی 

اخص وہج ےہ امں رگم ایھب ںیہن اتبؤں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ ےک ےیل 

 رسرپازئ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اچےئ ونبایت وہں ابیق ابںیت اچےئ ااھچ ولچ مت جنیچ رک ول ںیم بت کت 

ےک اسھت یہ رکںی ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ اس اک رس اپھتپھت رک 

 نچک ںیم یلچ ںیئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔بت وہ یھب ااھٹ اور یٹیس رپ دنھ اجبات اےنپ رمکے ںیم آایگ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سب ھچک دن اور رھپ ںیم ںیہمت ہشیمہ ےک ےیل 

ں ےل آؤں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہی  

 

۔۔وہ وصتر ںیم یہ رکسماےت وہےئ آربہ ےک سکع ےس اخمبط وہا اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھپ وخد یہ رس کٹھج رک واش روم  یک 

 اجبن ڑبھ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

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

 

  ےلہپ ےس تہب  رتہب یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایلگ حبص  ازنہل یک تعیبط

 ۔اخبر وت ارت اکچ اھت  رگم مسج ںیم ایھب یھب زمکوری یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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آںیھکن وھکےتل یہ وخد وک اہرش ےک وبضمط اصحر ںیم دھکی رک اس اک دامغ 

 وھگم ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

رک الای   اس صخش یک ہی تمہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکی ابر رھپ ےھجم اوغا

۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک دامغ ںیم یلہپ ابت یہی آیئ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک ایک ےہ اس ےن یمے اسھت؟؟؟؟؟ 

 ںیم وت امدئہ ےک اسھت یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 آہتسہ آہتسہ اس ےک ذنہ ںیم زگری ابںیت اید آےن ںیگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےسیک آیئ  ۔رگم اےس ھچک اید ںیہن اھت ہک وہ اس رمکے ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یھبت اس اک دایھن اےنپ ڑپکوں یک رطف ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 او یمے دخاای ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی ایک وہ ایگ؟؟؟؟؟                   

 

ےھجم ںیہن اتپ اھت اہرش مت مت اےنت ایٹھگ ولکن ےگ 

ے وسحمس وہےئ

 

ی
 
 ھئ
چ

 ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےس اےنپ مسج رپ اکےٹن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔ااسی گل راہ اھت یسک ےن اےس آگ ےک دےتکہ آالو ںیم کنیھپ دای 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ایھب یھب ےب ینیقی یک تیفیک ںیم التبم یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم ںیھمت یھبک اعمف ںیہن رکوں یگ اہرش امحد ادمح  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھبک یھب ںیہن

 

 مت اس رطح ےسیک ےھجم ربابد رک ےتکس وہ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 مت ےن ویکں ایک ہی؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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۔۔یہی ابںیت وسےتچ وہےئ وہ رتسب ےس ارتےن یگل یھت ہک اہرش ےن اہھت ڑباھ رک 

 اےس اھتم ایل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

دنب آوھکنں ےس یہ اس ےک ابزو وک اکی اکٹھج دای اھت  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔  

وہ ومم یک ینب انزک یس ےب اجن  ڑگای یک رطح اس ےک اورپ آ رگی یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےن ایس رطح اس ےک رگد اےنپ ابزوں اک اصحر اچنیھک اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یسیک تعیبط ےہ اب یمی اجن یک؟؟؟؟؟؟؟ 
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ے ےجہل ںیم  اہرش اےس زمدی وخد  ںیم ومس رک اانپتیئ رھب

وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشیتب  آںیھکن ونہز دنب 

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔

 

اہرش یک اس دقر رقتب ہپ ازنہل وبالھک یئگ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دیفس اگل ایح اور ےصغ یک وہج  

 ےس الل وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ںیل وت اس اک ہی روپ داتھکی یہ رہ ایگ اہرش ےن آںیھکن وھک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔اس ےس ےلہپ ہک اہرش اےنپ ذجابت ںیم  

 ہہب رک وکیئ اتسگیخ رکات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل اےس داکھ دے رک  ڈیب ےس ارت یئگ یھت  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ یک تمہ ےسیک وہیئ ےھجم اہھت اگلےن یک  

؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟  

 

ل ےک اس  رک ارت ےس ڈیب وہےئ دےتھکی وک اس یھب ہرش   
ب لک

 اسنم  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہا ڑھکا آ   
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وت اس اک بلطم اسحب دےنی اک وتق آ ایگ ےہ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولچ ایر اہرش وخد وک ایتر رک ول  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےن ابمل اسسن ادنر ےتچنیھک وہےئ وساچ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت   

 

ھا ری تعیبط کیھٹ ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آرام ےس 

م

 

ت

ازنہل 

 ھٹیب رک ابت رکےت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ٹش اپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یمی رکف رکےن یک وکیئ 

رضورت ںیہن ےہ آپ وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےتگل  

 ایک ںیہ آپ یمے؟؟؟؟؟؟ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e2
8

1
 

Page | 281 

 ےھجم ےھجم وھچےن اک قح دای آپ سک ےن یمی رکف رکےن اک

 وک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

وہ اینپ رطف ایلگن رکےت وہےئ اس ےس وپھچ ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔آںیھکن ںیھت  ہک نب اسون رباست رباس ریہ  

 ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آیئ ٹسج ٹیہ وی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

آپ  وسچ یھب   ۔رفنت رکیت وہں ںیم آپ ےس اینت رفنت ےک

 ںیہن ےتکس ۔۔۔۔۔۔۔  
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وہ دےتھک رس وک اھتےتم وہےئ وپری وقت ےس الچیئ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل دوھکی رٹسسی تم ول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔ٹسج رسکلی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

مت ےلہپ ھچک اھک ول رھپ ڑلایئ رک انیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مہ دوونں 

و دن یہی ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب زمدی د  

 

۔۔انتج ڑلان ےہ اھکان اھک رک ڑل انیل زیلپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رکفدنمی ےس وبل راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھا را دای وہا وت  

م

 

ت

ںیہن اھکان ھچک یھب ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور 

ےصغ اور اقحرت ےس  زرہ یھب ںیہن اھکان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ 

 وبل ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یمے ڑپکے سک ےن دبےل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

اہرش یک آںیھکن کھج یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازنہل  

 ہی تہب رضوری اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے ڑپکے وفری وطر رپ ںیہن دبےل اجےت وت مت ڈنھٹ ےس رم 

م

 

ت

ارگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   
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۔یمے اپس اور وکیئ آنشپ ںیہن اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وت رمےن دےتی ےھجم اجن وھچٹ اجیت یمی یھب مت ےسیج ایٹھگ اور  

 دوھےک ابز ااسنن ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مک از مک یمے  رمےن ےک دعب وت وکسن آ اجات ںیہمت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ایسی ایک یطلغ وہ یئگ وج مت اےسی اہھت دوھ رک یمے ےھچیپ ڑپ اتپ ںیہن ےھجم ےس 

 ےئگ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ایسی زدنیگ وت ومت یہ رتہب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۔ایک ہنم داھکؤں یگ ںیم داین وک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

مت ےن ےھجم زعت ےس رس ااھٹ رک ےنلچ ےک اقلب یہ ںیہن وھچڑا  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

وہ روےت وہےئ دوونں اہوھتں ےس رس وک اھتےم  وٹنھگں ےک لب ڈنھٹے  

 رفش رپ یتھٹیب یلچ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک اس رطح ےنکلب رپ اہرش وک وخد ےس دشدی رفنت وسحمس 

وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےسیک رکوں اگ ںیم بس 

 کیھٹ؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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ی وہج ےس ازنہل وک زدنیگ ےس رفنت وہ یئگ ےہ یم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہلل رکے اہرش مت رمے اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےسیج مت ےن یمی  

زدنیگ ربابد یک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھجم ےب وکسن ایک ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت یھب اےسی یہ ےب وکسن روہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یھب وکسن ہن ےلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیھمت ںیھمت داین ںیم ںیہک

 یھب اےسی یہ وخد ےس رفنت وہ اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ روےت وہےئ اےس دباع دے ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےن 

 ےب یسب اور دھک ےس آںیھکن چیم ںیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e2
8

7
 

Page | 287 

 

ہی بس ربداتش رکان اب اس ےک سب ےس ابرہ وہ راہ اھت  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ازنہل ےک اپس یہ ونٹھگں ےک لب ھٹیب ایگ  ۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے اسھت 

م

 

ت

ںیم تہب ربا وہں ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ےن 

تہب طلغ ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یمی ذات ےس ںیھمت  

 اینت ںیفیلکت لم ریہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیھمت اانت اہں اہلل رکے ںیم رم اجؤں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روالےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اانت ڑتاپےن ےک ےیل ومت وت تہب ومعمیل زسا 

 ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۔وہ تہب رھکبے وہےئ ےجہل ںیم وبل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےن ازنہل اک اھھت ڑکپان اچاہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بج وہ اکی ےکٹھج 

 ےس اھٹ ڑھکی وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ربخدار ےھجم اہھت اگلےن یک وکشش یھب تم رکان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اچوق رپ ڑپی یھت 

ٹ

 

۔یھبت اس یک رظن لبیٹ رپ رےھک اہرش ےک سپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رپ یٹفیس چیک اگل اھت اس ےیل ازنہل ےن دلجی ےس ڑبھ رک اچوق اہھت ںیم  

ٹ

 

سپ

 ےل ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ت یک  یھب وکشش یک آےن رقبی ریمے  ےن مت وج بخدار    

ھا را ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ت

م

 

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گ  دوں  رک تق    

 

 ھت الچیئ  ےس زور وپرے  رک دکی وک ہرش  ڑبےتھ رطف اینپ وہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 امر دو ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ھا رے اسرے دھک اسرے درد ارگ یمے رمےن ےس متخ وہےت  

م

 

ت

م ںیم دری تم رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہ وت اس کین اک  

 

ل اےنپ دل رپ رھک رک ازنہل یک 
ب لک
اہرش اس ےک اھھت ںیم وموجد رجنخ وک 

 آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ  وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ازنہل اک دل اچاہ ہک اسرے اک اسرا رجنخ اس ےک دل ںیم ویپتس رک  

 دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن یھت ہک یسک ااسنن یک اجن ےل یتیل   رگم وہ اینت اظمل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےن ےب یسب ےس اہرش یک رطف داھکی وج اس ےک رہچے  ےک 

 ااتر ڑچاھؤ اک وغبر اجزئہ ےل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن ںیم ںیھمت ںیہن امر یتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےک  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دل ںیم وکسن ارتا اھت ۔۔۔۔۔۔   
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 رگم ںیم وخد وک وت امر یتکس وہں ان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ رجنخ اک رخ اینپ رطف ومڑےت وہےئ الچیئ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہرش وک اگل ےسیج  یسک ےن اس ےک مسج ےس اجن اکنل یل ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھت  رہ دکی وک اس  ےس ینیقی ےب وہ  " ازنہل  "  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیتکس رک ںیہن ااسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت  
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ھا را وصقر وار ںیم وہں ےھجم وج انہک ےہ ہہک ول 

م

 

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اچےہ وت یمی اجن ےل ول 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم وخد وک اصقنن اچنہپےن اک تم وسوچ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یت  اس ےن ےلہپ ےک ازنہل رجنخ اےنپ ٹیپ ںیم امر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔اہرش ےن اس اک ابزو ڑکپا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔ازنہل وک بج اگل ہک اہرش اس ےک اہھت ےس رجنخ نیھچ ےل اگ اس ےن 

انب ھچک وسےچ  رجنخ اک زیت داھر رسا  اےنپ دورسے اہھت ےس وبضمیط  

 ےس اھتم ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہل اک اتزہ وخن رگا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازنہل وک  اےلگ یہ ےحمل رفش رپ ازن

 اےنپ ادنر وکسن ارتات وسحمس وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 گم اھت یل اکنل  رجنخ ےس ہھت  ےک اس ےن ہرش  " ازنہل "

 رھپا رپ  ہھت ےک ازنہل رطح وپری رجنخ  ےس  وہج یک  ےنچنیھک ےک اس 

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وک زمدی رہگا رک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔اور زمخ  
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اہرش ےن رجنج اکی ےکٹھج ےس دور کنیھپ دای اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل اک اھھت اےنپ اسےنم ایک اھت رگم ازنہل ےن یھٹم دنب رک ریھک یھت سج  

 یک وہج ےس وخن  زمدی زیتی ےس  لکن راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

ھا ری؟؟؟؟؟؟ 

م

 

ت

 ارے اٹیب ایک وہا تعیبط وت کیھٹ ےہ 
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وہ ایھب رھگ ںیم دالخ یہ وہیئ یھت اس ےک رہچے رپ وہاایئں اڑ ریہ  

 ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وبالھکٹہ اور وخف و رہاس اصف داھکیئ دے رےہ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیہن رکان اچیتہ وہ اس وتق اس احتل ںیم یسک اک یھب اسانم

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم وشیئم تمسق ےک رھگ ںیم دالخ وہےت یہ اس اک اسانم الؤجن 

 ںیم یھٹیب وہیئ اسرئہ مگیب ےس وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 وہ اںیھن دےتھکی یہ زمدی ربھگا یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔رگم اس ےن ان ےک وسال اک وکیئ وجاب ںیہن دای اھت    

 

وہ اس احتل ںیم یہ ںیہن یھت ہک ان یک یسک ابت اک وجاب دیتی  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک وہا اٹیب ؟؟؟؟؟ 

 

وہ اس ےک اپس آےت وہےئ دورسی دہعف اینپ ابت دورہا ریہ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وکیئ اڈیسکیٹن دھکی ایل ایک؟؟؟؟؟؟؟ 

 

ازہ اگلےت وہےئ وبیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اب وخد ےس یہ ادن  

 

آربہ ےن اب ےک رظن ااھٹ رک اںیہن داھکی اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم وبیل اب یھب ھچک ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آج لک ےک ےچب یھب ان اجمل ےہ وج دایھن ےس ڈراویئ رکںی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اتپ ںیہن اچیبری امں اک ایک احل وہ راہ وہ اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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مت اجؤ رفشی وہ رک او اور ربھگاو ںیہن سب داع رکو ہک اہلل اس وک  

 زدنیگ دے تحص دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔ںیم یھب بت کت امنز ڑپھ رک داع رکیت وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسرئہ مگیب وخد یہ وسال رک ریہ ںیھت اور وخد یہ وجاب دے ریہ ںیھت 

۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

۔اینپ ابوتں ںیم اوھنں  ےن اس ابت رپ دایھن یہ ںیہن دای اھت ہک آربہ ےن 

اکی دہعف یھب اڈیسکیٹن ےک ابرے ںیم ھچک ںیہن اہک اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اسرئہ مگیب ےک اجےت یہ آربہ اےنپ رمکے ںیم اھبگ یئگ یھت اور 

 رس وٹنھگں ادنر ےس دروازہ الک رک ےک وںیہ دروازے ےک اسھت ھٹیب رک

 ںیم دےی وھپٹ وھپٹ رک رو دی  یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وارڈ اور ایھٹ وہ ت ایگ وہ اکلہ دل اک اس  بج دعب ےک  روےن دری اکف   

 ئگ ھگ ںیم روم واش   رک اکنل  ڑپکے  اےنپ  ےس روپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دعب اب وہ دقرے  رسدی ےک ابووجد ڈنھٹے اپین ےس اشور ےنیل ےک 

 رتہب وسحمس رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ڈرگنسی لبیٹ ےک اسےنم ڑھکی وہ رک اےنپ دنکوھں کت  آےت ابولں وک  

اایتحط ےس ربش رکےت وہےئ اس ےن اانپ اجزئہ ایل اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آںیھکن روےن یک وہج ےس وسج ںیکچ  

ں اھٹ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رس ںیم در
 
 سئ
ھئ

ٹ

ت

د یک دشدی 

 رںیہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ربش رھک رک ڈیب رپ ٹیل یئگ  یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور آوھکنں رپ اہھت رھک رک وسےنچ یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 زمحہ آپ ےن ےھجم اانت ایٹھگ ویکں اھجمس ۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 

ایک؟؟؟؟؟؟ ویکں یمے ےیل اےنت ربے وظفلں اک اامعتسل  

 

 ویکں؟؟؟؟؟ 

 

اور اس ویکں اک اس ےک اپس وکیئ وجاب وموجد ںیہن اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ھجمس ںیم ھچک ںیہن آ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔آج وہےن واےل واہعق ےک ابرے ںیم وسےتچ وہےئ یہ وہ رہگی دنین وس 

 یکچ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

           :  ***************************** 

 

ازنہل زیلپ اہھت وھکول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن رکو ااسی  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دوھکی انتک وخن لکن راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش اس اک رگات وخن دھکی رک وبال اھت اس ےک ےجہل ںیم ڑتپ یھت۔۔۔۔  

 ااجتل یھت ۔۔۔ےب یسب یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ںیہن آ راہ اھت ہک ایک رکے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک  اس یک ھچک ھجمس ںیم یہ 

 ںیہن رکے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آرخ اس ےن زربدیتس چنیھک رک ازنہل یک دنب یھٹم وھکل رک  یلیھتہ اےنپ 

 اسےنم الیھپیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس یک انزک یلیھتہ رپ رہ ہگج وخن یہ وخن اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑکپ رک اےس ڈیب کت ےل آای ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اہرش ایس رطح اس اک اہھت  
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رفٹس اڈی ابسک ںیم ےس اکنٹ اکنل رک اس اک اہھت اصف رکےن اگل 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وخن اصف رک ےک زمخ۔  اک اجزئہ ےلراہ اھت ےک ازنہل ےن اس ےک اہھت 

ںیم ےس اانپ اہھت ڑھچواےن یک وکشش یک رگم اہرش یک رگتف اس 

  وبضمط وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک اہھت رپ زمدی

 

اےس ہصغ وت تہب آ راہ اھت ازنہل یک اس رحتک رپ  رگم وہ وبال ھچک ںیہن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

کٹ ےک ھٹیب اجؤ  ازنہل اور ےھجم آرام ےس ڈنیبج رکےن دو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔ وخن ارگ ںیہن راک وت تہب ہلئسم وہ اجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 ۔اہیں دور دور کت وکیئ ڈارٹک یھب ںیہن ےلم اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس یک ابت اک ازنہل رپ ازنہل ےن وکیئ وجاب ںیہن دای وت اہرش ےن رس 

 ااھٹ رک اس یک اجبن داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔وہ ےلچن وہٹن وک داوتنں ےس دابےئ درد ربداتش رکےن یک وکشش ںیم  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےب احل وہ ریہ یھت ۔۔  
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اہرش وک اس وتق اس رپ وٹٹ رک ایپر آای اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بج درد ربداتش ںیہن رک ںیتکس ںیھت مت  وت  

 ایسی رحتک یہ ویکں یک؟؟؟؟؟؟ 

 

وہ وہوٹنں ہپ ارھبےن وایل اینپ رکسماٹہ اپھچےت وہےئ وبال اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مک ےہ وج ےھجم آپ ےس ےلم ںیہ ہی درد اس درد ےس تہب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس زمخ ےس یئک انگ ڑبے زمخ ےگل ںیہ یمی روح رپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اظرہی زومخں رپ وت رممہ راھک اج اتکس ےہ رگم ادنروین زومخں وک وکیئ زیچ 

 ںیہن رھب یتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اہرش ےن پچ اچپ اس یک ڈنیبج یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔وہ اچاتہ یہ یہی اھت ہک ازنہل ھچک ہن ھچک وبےل اور اس اک دایھن زمخ  

 ےس اےنھٹ واےل درد ےس ٹہ اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور تہب دح کت وہ اینپ وکشش ںیم اکایمب وہ یہ ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ڈنیبج رک ےک وہ ااھٹ اھت واش نسیب ےس اہھت دوھ رک انب ھچک وبےل ابرہ لکن 

اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ایگ  

 

اس ےک اجےت یہ ازنہل یک آوھکنں ںیم  زمخ ےس اےتھٹ درد یک وہج آوسن 

 آ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اہرش ےک اسےنم وہ وخد وک تہب اہبدر اثتب رک ریہ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم اب درد ربداتش ےس ابرہ وہ راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ےس اےس زمکوری وہ یئگ یھت تہب اسرا وخن ےنہب یک وہج 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وےسی یھب وہ ایھب وت اخبر ےس ایھٹ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ں ربداتش رکےن یک وکشش 
 
 سئ
ھئ

ٹ

ت

  وہ درد ےس اےنھٹ وایل 

 

 

 

اکیف دری کت بل پ

 رکیت ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔اور رھپ رس ےیکت رپ اکٹ رک آںیھکن ومدن ںیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ۔              *****************************      
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اہرش رمکے ےس لکن رک اکورٹن کت آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آج  

 وممس یھب دقرے رتہب اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔وسرج یک رکںین ابدولں یک اوٹ ںیم ےس یھبک ںیتلکن اور یھبک ہنم اپھچ 

 ںیتیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

نیسح رظنم وک اہرش ےن ڑبی رسحت ےس دقرت ےک اس 

 داھکی اور وفن ڈنیٹس یک رطف ڑبھ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھت ایک  ڈالیئ ربمن اک  افکیئ ےن  اس  لہپ ےس  بس 

 اھت ایگ  یل اھٹ وفن رپ  یٹنھگ یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دوسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ولیہ!  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دورسی اجبن ےس افکیئ یک وخوصبرت  

ی یھت ۔۔۔۔۔۔۔ آواز ارھب  

 

اہں افکیئ ںیم اہرش ابت رک راہ وہں  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ازنہل وک  راوڈنپلی وھچڑےن اج راہ وہں  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔مت ینتج دلجی وہ ےکس نیچ یگل اگڑی اس وہلٹ ںیم وجیھب ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e3
1

2
 

Page | 312 

اہں ۔۔۔وہ کیھٹ ےہ سب رھگ اجان اچیتہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اشدی 

 رتہب وہ اگ  اور یمے ےیل یھب یہی اس ےک ےیل یھب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔دورسی اجبن ےس اشدی ازنہل ےک ابرے ںیم وپاھچ ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ےن دلجی دلجی ابت متخ رک ےک وفن دنب رکدای اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ ازنہل ےک ذرک رپ اہرش رھپ ےس اداس وہ اکچ اھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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وہ رنم و انزک ےس رساےپ وایل ڑلیک اس یک وہج ےس اس رطح وخد وک  

 اذتی دے ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اینپ فیلکت دہ  وسوچں ےس لکن رک اس ےن اکی رسد آہ رھبی اور 

 اکورٹن یک اجبن ڑبھ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

وہ   ورٹی وک اھکےن اک آڈر دے رک وہ رمکے ںیم دالخ وہا وت اسےنم یہ

 دنمش اجن دنین یک وادویں ںیم مگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رہگی دنین ںیم وہےن ےک ابووجد یھب اس ےک رپویں ےسیج رہچے رپ درد 

 ےک آاثر واحض ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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اہرش ےن دھک رھبی رظنوں ےس اس ےک رہچے وک داھکی اور اےنپ  

ڈنھٹے وہٹن اس یک اشکدہ اشیپین رپ رھک دےی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔   

 

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

*** 

 

انامونس سمل وک وسحمس رک ےک ازنہل ےن آںیھکن وھکیل ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ھت  ھٹیب اھٹ رک دکی اپس اےنت اےنپ وک ہرش  اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یت اہرش ےن اےتھٹ وہےئ اےس  اس ےس ےلہپ ہک وہ رھپ وکیئ خلت ابت رک

 روک دای ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 زیلپ ازنہل ھچک تم وبانل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وھتڑی دری ںیم مہ ےن راوڈنپلی ےک  ےیل لکن اجانےہ رھپ ایک اتپ دوابرہ 

 یھبک ہی وتق آےئ یھب ای ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔وہ اس وک داتھکی وہا دریھے دریھے وبل راہ اھت ۔  

 

 وت رھپ ںیم اینپ زیچںی ٹیمس ولں؟؟؟؟؟؟ 
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اہرش اسسن ےنیل ےک ےیل راک وت  اس ےن  ٹھج ےس وپاھچ اھت  ی  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اسھت یہ اےنپ رھکبے وہےئ ڑپکوں یک رطف ااشرہ یھب رک ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھت ےک اسھت  مت رفشی وہ اجؤ ہی ںیم رک داتی وہں مت ےس زیمخ اہ

 ہی بس ںیہن وہ اپےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رکیت  عنم اےس ای  وبیتل ابت خلت وکیئ اےس  ازنہل  ہک لہپ ےس  اس  

 ھت وہیئ دتس  رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دروازے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ےن دلجی ےس آےگ ڑبھ رک دروازہ وھکال 

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اک رٹے ےیل ڑھکا اھت  اسےنم یہ ورٹی اھکےن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ولچ دلجی ےس اھکان اھک ول رھپ ںیمہ وفراً یہ انلکن وہ اگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہرش ورٹی وک لب دے رک اٹلپ وت اےس ایس رطح ےھٹیب دھکی رک وبال اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک ےنہک رپ ازنہل ےن رپاشین اگنوہں ےس اےس د  

 

ےھجم تہب وھبک گل ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ادناز 

 ںیم اےس دےتھکی وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہں۔ وت اھکان اھکؤ ان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک ابت ےہ؟؟؟        

 

 ایک ہی دنسپ ںیہن ےہ؟؟؟؟؟؟ 
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ازنہل یک ابت اہرش یک ھجمس ںیم ںیہن آیئ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایس ےیل وہ اس ےس وپھچ راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ یلھچم ںیم اکےٹن ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےک اکونں ںیم ازنہل یک دممھ یس آواز رکٹایئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوہ ۔۔۔۔۔۔۔اہرش ےک وہٹن وکسڑے ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔اب ابت اس یک ھجمس ںیم آ یئگ یھت ۔۔۔۔۔  
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ازنہل وک نپچپ ےس یہ یلھچم تہب دنسپ یھت رگم ہشیمہ یہ وہ اکےٹن اثہین  

مگیب ای اہرش ےس اصف رکوا رک اھکیت یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زگرے ےحمل اید رک ےک یہ اہرش ےک رہچے رپ رکسماٹہ رھکب یئگ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وبےل یلھچم ںیم ےس اکےٹن  اصف رک  وہ ازنہل ےک اسےنم ھٹیب رک انب ھچک 

ےک اس یک  ٹیلپ ںیم راتھک راہ اور وہ اھکیت ریہ یھت  

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

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e3
2

1
 

Page | 321 

اھکان اھکےن ےک ھچک دری دعب یہ وہ ولگ راوڈنپلی ےک ےیل لکن آےئ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رت انمرظ وک دھکی ازنہل رسحت ےس اگڑی ےک اسھت اھبےتگ وخوصب

 ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اہیں اکی وخوگشار وٹر رپ آیئ یھت رگم تمسق وک ھچک اور یہ وظنمر اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش اچاتہ اھت ہک وہ ایھب زمدی دو دن ںیہی رےہ ات ہک وہ اےس اس  

 العےق یک وھتڑی تہب ریس رکوا ےکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےک شیپ رظن اس ےن اانپ ارادہ دبل دای رگم ازنہل یک احتل

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اگلاتر اپچن ےٹنھگ یک ڈراویئ ےک دعب اہرش ےن اگڑی اکی وہلٹ ےک اسےنم  

 روک دی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  اھکان  ںیہن اھکان ارتو ےچین ولچ ازنہل   

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن ےھجم وھبک ںیہن ےہ سب اپین ال دںی ۔۔۔۔۔   

 

وہ ڑھکیک ےس ابرہ دےتھکی وہےئ اپسٹ ےجہل ںیم وبیل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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وسچ ول اس ےک اینت رات ںیم ںیہک ھچک اھکےن وک ںیہن ےلم اگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔اہرش ےن اکی ابر رھپ اےس اھجمسان اچاہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وت ںیہن اھکان سب  ںیم ےن آپ  وک اہک ےہ ان ںیہن اھکان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اب یک ابر وہ ےصغ ےس دیب دیب آواز ںیم وبیل یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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ھا ری رمیض ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اتہک وہا آےگ ڑبھ ایگ  

م

 

ت

کیھٹ ےہ ےسیج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل رس کٹھج رک رھپ ےس اینپ وسوچں ںیم مگ وہ یئگ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دری دعب اہرش یک وایسپ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اےنپ اسھت ھچک

 تہب اسرے اھکےن ےنیپ یک زیچںی الای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسامن یلھچپ ٹیس رپ رھک رک اس ےن اکی ابر رھپ ےس ڈراویئگن 

 اٹسرٹ رک دی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔ایھب وت تہب ابمل راہتس ےہ اےسی ےھٹیب  مت وھتڑی دری آرام رک ول ۔۔۔۔۔۔۔

 ےھٹیب وت کھت اجؤ یگ مت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

وہ اکی رظن اس ےک اداس رہچے رپ ڈاےتلوہےئ وبال اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔ےجہل ںیم رکف اور رپاشیین اصف کلھج ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم ازنہل ےن اس یک ابت اک وکیئ وجاب ںیہن دای اھت  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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۔ہی اس ابت اک العن اھت ہک وہ اس ےس وکیئ ابت ںیہن رکان 

 اچیتہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک دعب اہرش ےن یھب وکیئ ابت ںیہن یک سب پچ اچپ 

 ڈراویئگن رکات راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ رات ےک اکی ےجب رھگ ےچنہپ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور آےت یہ اےنپ 

سھگ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ رمکے ںیم    

 

دوونں اک یہ اکھتوٹ ےک امرے ربا احل وہ راہ اھت  اس ےیل ڈیب رپ ےتٹیل یہ 

دنین ےن اںیہن اینپ ٹیپل ںیم ےل ایل اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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              ********************************* 

 

 اےس ایس رطح وسےئ وہےئ اجنےن انتک وتق زگر ایگ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دوابرہ اس یک آھکن دروازے رپ وہےن وایل دکتس یک آواز رپ یلھک یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت یکچ  ڈھ  رات  ےس  دن    
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۔وہ اےنپ ابل اہوھتں ںیم ےتٹیمس وہےئ ایھٹ اور دروازے یک اجبن ڑبھ یئگ  

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت کیھٹ وت وہ آیب؟؟؟؟ 

 

۔۔۔ بک ےس دروازہ اجب ریہ یھت ںیم رگم مت وکیئ اسرا دن وسیت ریہ وہ ۔۔۔

 وجاب ںیہن دے ریہ یھت ۔۔۔۔, 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت  ئگ وہ یہ رپاشین ت ںیم    

 

 ھچک ںیہن ایر سب وھتڑا رس ںیم درد اھت وت وس یئگ یھت  ۔۔۔۔۔۔ 
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ھا رے دروازہ ےنٹیپ رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ایھب ایھٹ وہں 

 

ھا رے اےنھٹ اک ااظتنر رک ریہ یھت  اوہ ۔۔۔۔۔۔۔امی وسری ایر ںیم 

م

 

ت

بک ےس 

رگم مت اھٹ یہ ںیہن ریہ یھت ایس ےئل دروازہ اس رطح اجبان ڑپا  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےک ےجہل ںیم رشدنمیگ اک رصنع امنایں اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وکیئ ابت ںیہن مت ولچ ںیم رفشی وہ رک آیت وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ےتہک  

رک واش روم ںیم سھگ یئگ   وہےئ وارڈ روپ ےس اےنپ ڑپکے اکنل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ دلجی دلجی رفشی وہ رک یلکن ںیہ یھت ہک المزہم اھکےن ےک ےیل 

 البےن آیئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مت ولچ ںیم اپچن ٹنم ںیم  آیت وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔المزہم اس یک 

 ابت رپ رس الہ رک یلچ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اپچن ٹنم آربہ ےک ربش رکےت  اہھت زیتی ےس ےنلچ ےگل

 دعب یہ وہ ڑیسایھں ارت ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسےنم یہ ڈاگننیئ لبیٹ رپ ےھٹیب  بس ولگ  ایس ےک آےن اک ااظتنر رک 

 رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e3
3

1
 

Page | 331 

 

االسم ومکیلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکیس چنیھک رک ےتھٹیب وہےئ اس ےن  بس رپ 

 رتشمہک السیتم یجیھب یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

م ۔۔۔۔۔۔۔۔۔یسیک تعیبط ےہ اب یمی یٹیب یک؟؟؟؟؟؟ ومکیلع االسل  

 

اسرئہ وھپھپ تبحم رھبی رظنوں ےس اس وک دےتھکی وہےئ وپھچ ریہ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل کیھٹ وہں وھپھپ آپ وت اےسی یہ رپاشین وہ اجیت ںیہ 
ب لک
ںیم 

 رھبی رظنوں ےس اخفئ وہےت  

 

ھی ٹ
م

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ان یک 

۔۔۔۔ وہےئ وبیل یھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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اٹیب امں وہں ان رپاشیین وت وہیت ےہ ان وچبں یک فیلکت رپ ۔۔۔۔۔۔اور وےسی یھب  

 ایٹیبں وت وہیت یہ دنچ دن یک امہمن ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسرئہ مگیب یک آوھکنں ںیم یمن ارت آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ارے وھپھپ آپ سب روےن اور دیھک وہےن اک وکیئ ومعق اجےن تم دےیجی اگ  

 ۔۔۔۔۔۔۔اور اہں ںیم وکیئ ںیہن اجےن وایل ںیہک یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آہنیئ اسرئہ مگیب ےک رگد ابںیہ الیھپےت وہےئ تبحم رھبی یگفخ ےس 

 وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ااھچ ولچ اب اھکان رشوع رکو بک ےس راھک ڈنھٹا وہ راہ ےہ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رکوایئ  اسرئہ مگیب ےن ان دوونں یک وتہج اھکےن یک اجبن ذبمول

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایس رطح یکلہ یکلھپ پگ پش ںیم۔ تہب اےھچ رطےقی ےس  اھکان 

 اھکای ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

                  ***************************** 
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زمحہ آج ویوینریٹس ںیہن ایگ اھت وہ حبص واک ےک ےیل لکن راہ اھت  

یک رگنی رلک یک ڈلب نبیک رپ بج اس یک رظن  وپرچ ںیم ڑھکی۔ آریم 

 ڑپی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اوہ ۔۔۔۔۔۔۔۔اس اک بلطم ےہ ہک  اہرش اکاک آےئ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔واہ 

 انتک زمہ آےئ اگ رپوسں اپریٹ رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اھبگ رک ان ےک رمکے ےک ابرہ اچنہپ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دروازہ وھکےنل یک وکشش یک رگم وہ ادنر ےس الک اھت
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ل یھب آپ ےک اےنھٹ کت وٹی ںیہن 
ب لک
اوہ ٹش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھجم ےس 

وہ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ےب یسب ےس دنب دروازے وک دھکی رک ڑبڑباای 

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ولچ یئھب زمحہ ےلہپ واک یہ رکین ڑپے یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وخد ےس ابںیت رکات  

 وہا ٹیگ ےس ابرہ لکن ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  

رقتًابی اکی ےٹنھگ دعب وہ دوابرہ رھگ ںیم دالخ وہا اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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بس ےس ےلہپ اس اک اسانم الؤجن ںیم یھٹیب اثہین مگیب ےس وہا  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

االسم ومکیلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حبص ریخب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ےھچیپ ےس ان ےک  

ںیم وبال اھت   دنکوھں رپ ابںیہ الیھپےت وہےئ تبحم رھبے ادناز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ھا رے  

م

 

ت

ومکیلع االسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔آ ایگ یما اٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم 

 ےیل وجس الیت وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اےتھُٹ وہےئ وبںیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زمحہ اسےنم رےھک وصےف رپ ےنٹیل ےک ےس ادناز ںیم ھٹیب ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اھٹ ےئگ ایک؟؟؟؟  امام اکاک  

 

وہ اثہین مگیب ےک اہھت ےس وجس اک الگس اھتےتم وہےئ وپھچ راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایھب اہکں ںیم وخد حبص ےس نیت رکچ اگل یکچ وہں رگم رہ ابر یہ  دنب دروازہ 

 ےھجم  ہنم ڑچاھ راہ وہات ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ یھب اس ےک اسےنم واےل وصےف رپ ےتھٹیب وہےئ وبںیل ںیھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔  
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ںیلچ وکیئ ابت ںیہن مہ وھتڑی دری ان اک ااظتنر رک ےتیل ںیہ وےسی یھب وہ اےنت ےبمل 

 رفس ےس آےئ ںیہ کھت ےئگ وہں ےگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

ااھچ ےہ وھتڑا آرام رک ںیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھپ اسرا دن اہکں آرام اک اٹمئ  

 ےلم اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ااھچ ازنہل یھب ںیہن  ایھٹ ایک؟؟؟؟؟ 

 

  ںیم دھکی رک آیئ وہں وہ یھب وس ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن

 

ںیلچ ںیم رفشی وہ رک آات وہں آپ انہتش ونباںیئ بت کت وہ 

 دوونں یھب اھٹ اجںیئ ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ اتہک وہا اھٹ ڑھکا وہا اور اےنپ رمکے یک اجبن ڑبھ ایگ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔آج تہب دونں دعب  اثہین مگیب یھب وسیتچ وہیئ نچک ںیم یلچ آںیئ

ان ےک بس ےچب اکی اسھت انہتش رکےن واےل ےھت وت ایس ےیل وہ انےتش  

 ںیم ھچک اخص اامتہم رکان اچیتہ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

اہرش رقتًابی آھٹ ےجب ےک رقبی ااھٹ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔رفشی  

  زمحہ ےس الماقت وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ وہ رک ےچین آای وت بس ےس ےلہپ
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ارے اھٹ ےئگ آپ؟؟؟؟   ںیم حبص ےس آپ ےک اےنھٹ اک ااظتنر رک راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ اہرش ےس ےلگ ےتلم وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےک وہوٹنں رپ رکسماٹہ رھکب 

 

اس ےک ےجہل ںیم رھبی م 

 یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

  

ےہ؟؟؟؟ ےلہپ وت یھبک اےسی یما ااظتنر ںیہن ایک اس   ویکں یئھب ریخ وت

 دہعف ایک اخص ابت وہ یئگ ےہ ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 
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 روم ںیم زمحہ اک اجدنار ہہقہق ارھبا  

 

 

 

اس یک ابت رپ ڈرائ

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایک ایر آپ وت دنبے یک ابت یہ ڑکپ ےتیل ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔رگم حیحص ےچنہپ  

۔۔۔۔ وہ ےتسنہ وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہ اعمہلم ھچک ااسی یہ ےہ ۔۔۔۔۔  

 

 وت بک ولما رےہ وہ اس اعمےلم ےس؟؟؟؟ 

 

اعمےلم اک انم آربہ ےہ انجب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس اک انم ےتیل وہےئ اس  

 ےک ےجہل ںیم ارتحام اپھچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہرش ےن ڑبے وغر ےس زمحہ ےک رہچے رپ آےئ روگنں وک داھکی اور ان ےک 

یھت  دایمئ وہےن یک داع یک  

 

ارے مت ولگ ےلہپ انہتش رک ول رھپ ہی اسری ابںیت رکےت رانہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اثہین مگیب اہرش ےس ےنلم ےک دعب اںیھن ایپر ےس ڈاےٹن وہےئ وبیل 

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 انہتش تہب اےھچ اموحل ںیم ایک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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رک  ولچ یئھب زمحہ اب اتبؤ ایک اعمرجہ ےہ اھکےن ےس افرغ وہ

 وہ اس ےک رمکے ںیم یہ آ ایگ اھت

 

 اتبات وہں ایر ربص وت رکو ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور رھپ وہ اےس آہتسہ آہتسہ بس اتب ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مت وت ڑبے ےپھچ رمتس ےلکن ایر ڑلیک دنسپ یھب رک یل اور یسک وک اکونں اکن ربخ یھب 

 ہن وہےن دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔ اہرش اس ےک دنکےھ رپ اھھت ام  
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وج یھب ےہ اب آےگ یمی این آپ ےن یہ اپر اگلین ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ 

تنم رھبے ےجہل ںیم وبال وت اہرش ےن سنہ رک اےس ےلگ ےس اگل ایل  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

ھا ری ںیتنم 

م

 

ت

رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آربہ ایر ولچ ہن مہ بک ےس   

 

وھپھپ ےس یھب رپنشیم ےل ےکچ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب آرخ ںیھمت ہلئسم  

 ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 
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ےھجم وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ ایر سب ںیم اجان۔ یہ ںیہن اچیتہ 

 وہں .۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اب ہی یھب اتب دو ویکں ںیہن اجان اچیتہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رممی  

ےجہل ںیم وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ااتکےئ وہےئ  

 

 سب دل یہ ںیہن اچہ راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔وہ زیباری ےس وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ولچ اوھٹ اب ورہن ںیم دو اگلؤں یگ ںیھمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس اک اہھت ڑکپ رک زربدیتس ڈیب ےس ےچین اُاترےت وہےئ وبیل یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رکسماےت وہےئ ایتر وہےن  آربہ اس یک دوھسن رھبی دیکمھ رپ دل ےس

 یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

ایر است جب ےکچ ںیہ بک آںیئ یگ ہی ولگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمحہ 

لسلسم نیم ارٹنسن یک اجبن اگنہ اکٹےئ آربہ ولوگں ےک آےن اک  

 ااظتنر رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایر ےس رحموم اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رگم ایھب کت ددیار   
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اکی آرخی اگنہ نیم ارٹنسن یک رطف ڈال  رک وہ  ےنٹلپ یہ اگل اھت 

 ہک اس نیسح رپی رکیپ اک ددیار وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

وہ رہگے زبس رگن ےک ریھگدار رفاک ےک اسھت  مہ رگن  

 وچری راد زبی نت ےئک وہےئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےھت ےکلہ کیم اپ ےن 

 

اس ےک رھکنےت نسح وک اچر اچدن اگل دٹ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زمحہ ینتک یہ دری استک ڑھکا اےس داتھکی راہ اور رھپ رسمور اس آےگ 

 ڑبھ ایگ اھت  ۔۔۔۔۔ االسم ومکیلع وخوصبرت وخانیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 
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وہ بس اس ےک امام اباب ےس لم ریہ ںیھت بج زمحہ ےن ان ےک  

  ۔۔۔۔۔۔۔رس رپ چنہپ رک السم ایک اھت

 

اس یک آواز رپ وہ بس یٹلپ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارے زمحہ اھبیئ ےسیک ںیہ 

 آپ؟؟؟؟؟ 

 

رممی بس ےس ےلہپ زمحہ ےک السم اک وجاب دےتی وہےئ وبیل یھت 

 ہکبج آربہ اک وت اکوٹ وت وخن ںیہن .......... 

 

ان ےس یلم  ہی ںیہ یمی نہب ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔وہ ازنہل اک ان بس ےس  

  وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اعترف رکواےت
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ںیلچ آپ ولگ ازنہل ےک اسھت اوجناےئ رکںی ںیم آات  

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

وہ اکی اتسگاخہن رظن آربہ ہپ ڈااتل وہا آےگ ڑبھ ایگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

آربہ اس یک اس دوھسن رھبی رحتک رپ سلک رک رہ یئگ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

           ********************************* 
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 اٹپئ رک راہ اھت بج  وکرڈیور ںیم ومڑےت 
 
ج

مئ س

اہرش اےنپ ومابلئ وفن رپ وکیئ 

 وہےئ اس یک رکٹ اسےنم ےس آیت ازنہل ےس وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےس ےلہپ ہک وہ رگیت ازنہل ےن اےنپ دوونں اہھت رکٹاےن واےل ےک ےلگ ںیم 

 ڈال رک وخد وک وفحمظ ایک اھت۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

رطف  ایسی یہ اکی الوعشری رحتک اہرش ےن ازنہل یک  دورسی

 رمک ےک رگد ابںیہ الیھپ رک یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ےنتک یہ لپ اس ےک نیسح رساےپ ںیم وھکای راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔واٹیئ ٹین یک یسکم زبی نت ےئک ےکلہ ےس کیم اپ ےک اسھت وہ 

اہتس یھت اس وک ڈریھ رکےن ےک امتم اسزو اسامن  ےس آر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش اک دل اس یک اس دقر رقتب ہپ لچم لچم ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم اس ےس ےلہپ ہک اس ےس وکیئ اتسگیخ وہیت ازنہل اکی ےکٹھج ےس 

 دیسیھ وہیت وہیئ اس یک ابوہں ںیم ےس یلکن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

ھت وہا ایک ےہ ےلہپ وت اس یک ھجمس ںیم یہ ھچک ںیہن آای ہک اس ےک اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رگم اےلگ یہ لپ اس ےک رشتنم وحاوسں ےن اکم رکان رشوع رک  دای اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس اک وپرا مسج ااگنروں رپ ےنلج اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اکی ےصغ اور رفنت  رھبی رظن  اہرش رپ ڈاےتل وہےئ وہ انب ھچک  

 وبےل یہ آےگ ڑبےنھ یگل یھت۔۔۔۔۔۔  

 

بج اس یک انزک الکیئ وک اہرش ےن اےنپ وبضمط اہھت یک رگتف ںیم  

 ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ازنہل زیلپ وھبل اجؤ اسری رپاین ابںیت سب اکی دہعف رپاین ازنہل نب 

 اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اعمف رک دو ےھجم زیلپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ن ڑکپےت وہےئ وبال اھت  وہ اس یک الکیئ وھچڑ رک دوونں اہوھتں ےس اےنپ اک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم ازنہل ےن اکی اگنہ طلغ یھب اس رپ ڈاانل وگارا ںیہن یک یھت اور ایس  

 رطح پچ اچپ۔ اینپ یسکم ااھٹ رک  آےگ ڑبھ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ےن ےتلج دل ےک اسھت اس گنس دل ہنیسح وک اجےت وہےئ داھکی  

  ۔۔۔۔۔۔۔ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھبک وت مت یھب دبول یگ
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ھا را دل یھب یمے انم رپ دڑھےک اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 یھبک وت 

 

 رگم ایک بت ںیم اشدی ہن روہں ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مہ وردی واولں اک قشع وت ونط یک یٹم وہیت ےہ ایس ےس یہ امہری ایری وہیت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایس یک افحتظ یک اخرط رمےت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی مت ےن  

 ایک رک ایل اہرش؟؟؟  

 

ھا رے دعب ازنہل اک ۔۔۔۔۔؟؟؟؟  دل  ویک

م

 

ت

ں دل ںیہک اور اگل ےھٹیب وہ مت؟ ایک وہ اگ 

 رکفدنم وہا اھت 
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 وہ وت تہب وخش وہ یگ ہک اس یک داعںیئ وج وبقل وہں یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ااک آپ اہیں ںیہ اور ںیم آپ وک وپرے رھگ ںیم ڈوھڈنات 

 رھپ راہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مگ اھت ہک زمحہ ےک البےن رپ وچکن ااھٹ اھت   وہ اینپ یہ وسوچں ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ویکں ریختی ےھجم ویکں اپولگں یک رطح ڈوھڈن رےہ ےھت مت؟؟؟؟ 

 

 وہ اینپ وسوچں وک ےتکٹھج وہےئ اس ےس وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ارے آپ آںیئ وت یہس آپ وک ولماان ےہ یسک ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمحہ ےک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ادناز ںیم تلجع امنایں یھت  

 

 اہرش ےن ڑبے وغر ےس اےس داھکی اھت ۔۔۔۔ 

 

افنتس ےس ےٹک ابولں وک لیج اگل رک ےھچیپ ٹیس ےیک کیلب ڈرن وسٹ 

 ںیم البہبش وہ تہب اقلب اتسشئ گل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ارے آپ اےسی ایک دھکی رےہ ںیہ امان ہک ںیم تہب نیسح گل راہ وہں 

ہک آپ ےھجم رظن یہ اگل دںی ۔۔۔۔۔ رگم اس اک ہی بلطم وت ںیہن ےہ ان   
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اہرش ےک لسلسم دےنھکی رپ زمحہ ےپنیھج وہےئ۔ےجہل ںیم وبال اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وکب ںیہن اہلل ںیہمت رہ ربی رظن ےس وفحمظ رےھک اور وےسی یھب  اونپں یک رظن 

 ںیہن یتگل ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اہاہاہاہ وت امےتن ںیہ ان ہک ںیم آپ ےس زایدہ ڈنیہمس وہں؟  

 

ہ ےتسنہ وہےئ اےس گنت رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زمح  

 

 ااھچ ہی بس وھچڑو ہی اتبؤ ےھجم ویکں ڈوھڈن رےہ ےھت مت؟
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 اہرش اید آےن رپ اس ےس وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ارے دںیھکی ان ںیم وت وھبل یہ ایگ اھت آںیئ آپ وک یسک ےس ولماان ےہ 

 ےتچنیھک وہےئ وبال اھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس اک اہھت ڑکپ رک رقتًابی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ارے اہھت وت وھچڑ دو ولگ ایک ںیھجمس ےگ ںیم وکن اس ںیہک 

اھبگ راہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اہھت اس ےس وھچڑواےت وہےئ وبال 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ ےن اےس اھک اجےن وایل رظنوں ےس داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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        ************************************ 

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

 

سک ےس ولماان ےہ ھچک اتبؤ وت اہکں ٹیسھگ ےک ےل اج رےہ وہ  

 ےھجم؟؟؟؟؟ 

 

آپ پچ وت رکںی انں ........ اب آپ ےن اکی ظفل یھب وبال ان وت ںیم 

 آپ ےس افخ وہ اجؤں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ اب یک ابر زمحہ ےصغ ےس وبال اھت ۔۔۔۔۔  
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اہرش ےن اس ےک اترثات وک دےتھکی وہےئ پچ رےنہ ںیم یہ 

 اعتیف اجین یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 روم ےک دروازے رپ چنہپ رک اس اک اہھت وھچڑا اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 

 

 زمحہ ےن ڈرائ

 

وہ دںیھکی وہ رگنی ڈرسی وایل ڑلیک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رسوگیش ےک ےس ادناز  

 ںیم وبل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےس ےلہپ اس ڑلیک وک داھکی اھت وج اینپ ویلیہسں ےک اہرش ےن انیھجمس

اسھت یھٹیب وہیئ یھت رگم اجنےن ویکں اہرش وک وہ اداس یس یگل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔اور رھپ وساہیل رظنوں ےس زمحہ یک اجبن داھکی اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم ہنم ےس وپاھچ ھچک ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  یمی دمد رکین ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یہی ےہ سج وک اپےن ےک ےیل آپ ےن

 

 وہ اس یک وساہیل رظنوں ےک وجاب ںیم وبال اھت ۔۔۔۔ 

 

۔اس ےک ادناز ںیم رنیم اور تبحم یھت اور یہی تبحم اور رنیم اینپ آوھکنں 

ںیم ےیل وہ اسےنم ازنہل اور رممی ولوگں ےک اسھت یھٹیب یسک ابت رپ  

۔۔۔۔۔۔۔۔ رکسمایت وہیئ آربہ وک دھکی راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 تہب ایپر رکےت وہ اس ےس؟  
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 اہرش ےن اےس دیپسچل ےس دےتھکی وہےئ وپاھچاھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

تہب زایدہ ۔۔۔۔۔۔۔وہ آوھکنں ںیم تبحم ےک دپی اجسےئ تبحم  

ےس وچر ےجہل ںیم وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔رگم رظنںی ایھب یھب آربہ رپ یہ یکٹ وہیئ 

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایک رکو ےگ؟؟؟؟؟؟؟؟ ااھچ ارگ وہ ںیھمت ان یلم وت   

 

 اہرش ےن اجنےن ویکں ہی وسال ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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زمحہ ےن اس یک اس ابت رپ ڑتپ رک اےس داھکی اھت۔۔۔۔۔۔  

 اہرش وک اس یک آوھکنں ںیم وخف رظن آای اھت ۔۔۔۔ 

 

۔اینپ یلہپ تبحم ےک وھک اجےن اک وخف ۔۔۔۔۔۔۔اہرش تہب اےھچ  

 یئک اسل وہ یھب اس  ےس اس ےک دل یک احتل ھجمس اتکس اھت ویکہکن

 وخف ےک زری ارث راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم رم اجؤں اگ اور اےس یھب امر دوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکیف دری دعب اہرش 

 ےک اکونں ےس زمحہ یک رسوگیش امن اواز رکٹایئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہرش ےن تہب وغر ےس اس یک آوھکنں ںیم داھکی اھت اہجں اکی 

 اکی ےب یسب یھت ۔۔۔۔۔۔۔اور اشدی دور ںیہک زعم اھت اکی ونجن اھت

 یمن یھب وموجد یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ےن اےس ابزو ےس ڑکپ رک ےلگ اگل ایل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس وتق زمحہ 

 اےس تہب وٹاٹ وہا اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ھا ری 

م

 

ت

ھا ری ےہ ۔۔۔۔۔۔۔اور تہب دلج وک 

م

 

ت

مت رکف تم رکو وہ رصف 

۔ہی یما مت ےس ودعہ ےہ ںیم ھچک یھب رک زدنیگ اک ہصح وہ یگ ۔۔۔۔۔۔۔

ھا ری زدنیگ ںیم اشلم رک دوں اگ ۔۔۔۔۔سب مت آج ےک دعب 

م

 

ت

ےک اےس 

 رمےن امرےن یک ابںیت تم رکان ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہرش اےس وخد ےس اگل رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔ایس اکی لپ ںیم 

 اس ےن وسچ ایل اھت اےس اب آےگ ایک رکان ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وو ربو وی آر رگٹی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمحہ اک رہچہ وخیش ےس اگمگج ااھٹ اھت اوو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ولچ اب مت ابرہ اج رک امہمونں وک دوھکی ںیم اکی اکل رک ےک آات وہں 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس ےک اشےن رپ اہھت رھک رک آےگ ڑبھ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

         ********************************** 
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ہل تہب ایھچ یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ںیہک ےس یھب زمحہ اسیج زماج آربہ وک ازن

 ںیہن ریتھک یھت ۔۔۔۔ 

 

اس۔ وہ ےجہل یک وصعمتیم اور ےب انپہ  وخوصبریت ےن اےس اانپ رگودیہ انب 

 ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آج اس ےک اسھت تہب اسرا وتق زگار رک تہب دونں ےک دعب وہ وخد  

 وک رفشی وسحمس رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 
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زمحہ اکی ابر ےک دعب دوابرہ اس ےک اسےنم ںیہن آای اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔رگم اجنےن ویکں اےس وسحمس وہ راہ اھت ہک وہ اس یک رظنوں 

 ےک اصحر ںیم ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم رہ ابر ادرھ ادرھ دےنھکی رپ یھب اےس وہ رظن ںیہن آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دو ابر رھگ ےس وفن   ایس بس ںیم وتق زگرےن اک اتپ یہ ںیہن الچ اھت

 آ اکچ اھت رگم آہنیئ یھت ہک ایھب یھب اجےن وک ایتر ںیہن یھت ۔۔۔۔۔ 

 

ہی اافتق یہ اھت ہک ازنہل اور امدئہ  اس یک الکس ٹیم یھب ںیھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔  
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آہنیئ اب سب یھب رکو ابیق ابںیت دعب ںیم رک انیل ڈراویئر بک ےس  

یکچ یھت ۔۔۔۔۔۔  وٹی رک راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔وہ اب ربی رطح زچ وہ  

 

ارے اےسی ےسیک ایھب وت تہب اٹمئ راتہ ےہ اپریٹ متخ وہےن ںیم  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ازنہل تہب ٹیل وہ اجںیئ ےگ اجےت اجےت وھپھپ یک تعیبط یھب 

کیھٹ ںیہن ریتہ ایس ےیل امہرا اجان رضوری ےہ رگم رپاسم مہ دوابرہ ےنلم 

 آںیئ ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ںیم اس ےک اگل وک ایپر ےس وھچےت وہےئ ۔وہ اس یک ابت ےک وجاب  

 وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ںیلچ رھپ ارگ ایسی ابت ےہ وت آپ وک ااجزت ےہ آپ اج یتکس 

ںیہ رگم دوابرہ دلجی آےیئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ یھب اس یک وبجمری ےتھجمس وہےئ 

 رکسماےتوہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل رضور آںیئ ےگ مہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور رھپ وہ کیھٹ
ب لک

اپچن ٹنم دعب   

اثہین مگیب ےس ااجزت ےل  رک اگڑی ںیم ھٹیب رک رواہن وہ ںیئگ  

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                ***************************** 
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رات ےک دو ےجب ےئگ ےھت اےس امہمونں ےس افرغ وہےت وہےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ 

 
ل
 
ی  
ہ

ے اسھت لچ  ایھب ایھب اےنپ رمکے ںیم دالخ وہیئ یھت نیت اچن یک لسنیپ  
ک

 لچ رک اڑیایں دھک رںیہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بس ےس ےلہپ اس ےن ےلگ اور ابزو وک دوےٹپ ےک وبھج ےس آزاد ایک اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک رہ ادناز ںیم دشدی نکھت امنایں یھت ۔۔۔۔۔ 

 

ڈیب رپ یھٹیب وہ اےنپ رنم و انزک ریپوں وک لیہ ےک وبھج ےس آزاد رک ریہ یھت 

وہا اھت   اےس اگل ےک رمکے ےک ریٹس رپ وکیئ ےہ بج ابرہ  اکٹھک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وجےت اک رٹسپ وھکےتل وہےئ اس ےن وچکن رک الگس دوڑ  وک داھکی 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اور اےلگ یہ ےحمل وہ الگس دوڑ وھکل رک ریٹس رپ وموجد یھت ایھچ رطح اورپ 

ے  ےچین دےنھکی ےک دعب بج اس یک یلست وہ یئگ بت وہ واسپ رمک

ںیم آ یئگ یھت اور ایھچ رطح الگس دوڑ وک دنب رک ایل اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

وہ رھپ ےس ڈیب رپ ھٹیب رک اےنپ وجےت اک رٹسپ وھکےنل یگل یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک اپؤں وجات ےنگل ےس وھتڑے وھتڑے لھچ ےئگ ےھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ اےسی یہ یھٹیب ان اک اجزئہ ےل ریہ یھت بج الٹئ یلچ یئگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ارے ہی ایک وہا الٹیئ وک ؟؟؟؟ےلہپ وت یھبک ااسی ںیہن وہا وہ اکی دم رپاشین 

 وہےت وہےئ وخد ےس وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایھب وہ ڈیب ےس ڑھکی وہ رک دو دقم یہ یلچ یھت ہک اس اک اپؤں اس یک اینپ یہ 

ہک  یسکم ںیم ااھجل اھت اور وہ اکی دم ڑلڑھکا یئگ یھت رگم اس ےس ےلہپ 

 وہ رگیت دو وبضمط اہھت اےس اھتم ےکچ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےسیج یہ دو اہوھتں ےن اےس  رگےن ےس اچبےن ےک ےیل اھتام ازنہل ےن وخف 

ےس انخیچ اچاہ اھت رگم اقملب ےن اس ےک ہنم وک اےنپ اھبری اہھت ےلت  

 داب رک  اس یک وکشش وک اناکم انب دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیھت اس یک آںیھکن وخ 

 

ف ےس لیھپ و رہاس ےس لیھپ  گ

۔۔۔۔۔۔۔وہ وخد وک آزاد رکواےن ےک ےیل رھبوپر زور اگل ریہ یھت رگم اقملب یک  

رگتف وبضمط وہےن یک وہج ےس ربی رطح لچم رک رہ یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس یک زماتمح وک اخرط ںیم ہن الےت وہےئ اقملب صخش اےس  

 لچ راہ اھت  وہ یھب اس ےک اسھت  ایس رطح اھتےم اےٹل دقومں  ےھچیپ

 اسھت یہ ےھچیپ وک یٹیسھگ اج ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ل  دویار ےک اسھت گل رک رک ایگ اھت اور ایس رطح  
ب لک
آرخ وہ صخش 

ل اےنپ اسھت اگل ایل اھت رگم وبال ھچک ںیہن اھت ہن یہ ایھب  
ب لک
اےس یھب 

 کت اس ےک ہنم ےس اانپ اہھت اٹہای اھت۔۔۔۔۔۔ 

 

صخش یک اس رحتک رپ وہ اکی ابر رھپ ڑتپ ایھٹ یھت رگم  اس 

 اقملب صخش رپ وت ےسیج وکیئ ارث یہ ںیہن وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

    

اس وتق وہ وخد وک تہب ےب سب وسحمس رک ریہ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک ھجمس ںیم ںیہن آ راہ اھت وہ ایک رکے ےسیک وخد وک  

 اس ااجنن صخش ےس آزاد رکواےئ ۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e3
7

5
 

Page | 375 

دی ےب یسب ےک اعمل ںیم وہ کسس ایھٹ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس دش

 وتق اجنےن سک ااجنن صخش ےک رمح و رکم رپ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ویکں رو ریہ وہ اانت ربا اتگل ےہ ںیھمت یما وھچان ؟؟؟؟ 

 

ل اپس ںیہک اہرش یک آواز وگیجن یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اس ےک اکن ےک 

 

 یل اسن  رہگا  اکی  ےن اس  رک اچہپن وک آواز  یک ہرش 

ل  وک آپ اےنپ اور اھت
ب لک

۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت دای وھچڑ ڈالیھ   

 

 ۔وج یھب اھت اس اک وخف اکی ےحمل ںیم اھبگ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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وہ اس ےک تہب رقبی اھت اانت رقبی ےک اس یک اسوسنں 

 یک رگامشیئ وک ازنہل اینپ رگدن رپ وسحمس رک یتکس یھت ۔۔۔۔۔ 

 

؟؟؟؟ مت ویکں ااسی رک ریہ وہ؟؟؟؟  

 

 ویکں ڈریت وہ اانت ھجم ےس؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 ںیم رھکب راہ وہں ازنہل زیلپ ےھجم ٹیمس ول زیلپ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس ےک ہنم ےس اانپ اہھت اٹہےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e3
7

7
 

Page | 377 

آپ وک اینپ فیلکت رظن آیت ےہ یمی ںیہن ۔۔۔۔۔۔آپ ےن وج ھچک 

یھب یمے اسھت زربدیتس ایک اس یک ہی زسا وت تہب مک ےہ 

۔۔۔۔۔۔یما وکسن ربابد رک ےک آپ یھبک یھب وکسن ےس ںیہن رہ اپںیئ ےگ ۔

 ۔۔۔۔۔ 

 

اس یک ابت رپ ازنہل ےک زمخ رھپ ےس اتزہ وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ دےمیھ  

 نکیل ےتگلس وہےئ ےجہل ںیم وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش وک اگل اس ےس وج یطلغ وہ یئگ ےہ ازنہل اےس زدنیگ رھب اعمف  

یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن رکے   

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e3
7

8
 

Page | 378 

ایھب وہ ھچک وبےنل یہ اگل اھت ہک ازنہل ےک رمکے اک دروازہ زور ےس اجبای ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دوونں یہ اس بس ےک ےیل ایتر ںیہن ےھت۔۔۔۔۔۔۔اشدی الٹیئ ہن 

 وہےن یک وہج ےس وکیئ اس یک رکف ںیم دروازہ اجب راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دےنھکی یک وکشش یک یھت اس ےن ادنریھے ںیم یہ اہرش یک اجبن

 رگم وہ رصف اس اک ویھہل یہ دھکی یکس یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رپاشیین اور ربھگاٹہ ںیم اجنےن بک اس ےن اہرش اک اھھت  

 ڑکپ ایل اھت اےس اتپ یہ ںیہن الچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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رگم اہرش ےک ےیل ہی لپ اومنل ےھت آج ازنہل ےن یلہپ ابر وخد ےس اس یک 

اھت اور اس ےن اس ےک اہھت وک وبضمیط ےس اھتم  رطف اہھت ڑباھای

 ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اب ایک وہ اگ ؟؟؟ارگ یسک ےن اس وتق آپ وک اہیں دھکی ایل وت؟؟؟؟ 

 

 وہ ربھگاےئ وہےئ ےجہل ںیم وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل  اور تم ربھگاؤ  سب مت  اگ وہ ںیہن ھچک  
ب لک

 روہ  پچ 

 وسات یھمت  دعب ےک  اجبےن دروازہ  رید ھچک  اگ وہ  یھب وکیئ   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وج

 اکنانل  تم آواز وکیئ سب مت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگ اجےئ الچ ےک ھجمس

 ۔۔۔۔ 
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وہ ےتجب دروازے یک اجبن دےتھکی وہےئ تہب دممھ آواز ںیم اےس  

 اھجمس راہ اھت ۔۔۔۔۔

 

ایھب وہ اس یک ابت یہ نس ریہ یھت بج اس ےک ڈیب رپ راھک ومابلئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔ وفن ےنجب اگل اھت ۔۔۔۔  

 

رمکے یک اتریکی ںیم ومابلئ وفن یک یتلج یتجب رکسنی رپ زمحہ اک انم اور 

 ربمن اگمگج راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اجبن یک  وفن اگنچرےت سلسم  ےس رظنوں  رہااسں ےن اس     

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔ اھت داھکی  
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 ازنہل وک اگل اس اک دل ہنیس ریچ رک ابرہ آ اجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ربھگاؤ تم ھچک ںیہن وہ اگ ۔۔۔۔۔۔ںیم وہں ان ۔۔۔۔۔۔۔وہ اےس رنیم ےس  

 دنکوھن ےس اھتےتم وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل یک آوھکنں ںیم آوسن عمج وہےن ےگل ہی صخش ےھجم ںیہک اک ںیہن وھچڑے اگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھبیئ ےن ارگ اےس اہیں داھکی وت ایک ںیھجمس ےگ؟؟؟  

 

ے ابرے ںیم ؟؟؟ ایک وسںیچ ےگ وہ یم   

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e3
8

2
 

Page | 382 

 

اس ےس آےگ وہ ھچک یھب وسچ یہ ںیہن یکس یھت درد اور وخف یک اکی رہل 

 یس دل ںیم ایھٹ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔  وہں رہ اج ںیم دو وھکل  دروازہ  مت   

 

۔وہ اس یک احتل دےتھکی وہےئ زمدی گنت رکےن اک ارادہ رتک رکےت  

اچر اگویلں ےس یھب وناز دای  وہےئ  وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔دل یہ دل ںیم زمحہ وک دو

 اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن مت اس اٹمئ تم ابرہ ولکن ایک اتپ ےچین وکیئ وہ ۔۔۔۔۔۔۔ںیھمت وت وکیئ 

 رفق ںیہن ڑپے اگ رگم یمے اپس ھچک ںیہن ےچب اگ ۔۔۔۔۔ 
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 اس ےک ےجہل ںیم دشدی یخلت رھبی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا ری وت وےسی یھب ہی دریہنی وخاشہ یھت ان ہک ںیم  

م

 

ت

بس یک رظنوں 

ںیم رگ اجؤں آج وت ںیھمت ومعق الم ےہ اےنپ دصقم ںیم اکایمب 

 وہےن اک۔۔۔۔۔۔ایس ےیل وت آےئ وہ مت یمے رمکے ںیم ۔۔۔۔۔ 

 

اجؤ اج رک داھکی دو بس وک ہک مت اکایمب وہ ےئگ وہ رگا دو بس یک 

رظنوں ںیم ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہکلب روک اےسی وت تہب مک وہ اگ اےنت ںیم  

ھا ر

م

 

ت

ا دل اہکں رھبے اگ  ںیم وخد یہ بس وک البیت وہں۔۔۔۔۔۔   

 

۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت ڑبیھ  رطف یک دروازے  دم اکی وہےئ  ےتہک  وہ   
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وہ وخد ںیہن اجیتن یھت ہک ےصغ اور ےب یسب ںیم ایک وبل ریہ ےہ ای ایک رکےن 

 اج ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش اس ےک اس دقر دبامگن وہےن رپ دششر رہ ایگ اھت 

 

ےس ےلہپ ہک ازنہل دروازہ وھکیتل وہ وہش یک داین ںیم واسپ    رگم اس 

آےت وہےئ اکی ےکٹھج ےس آےگ ڑباھ اور اےس ابزو ےس چنیھک رک دویار ےک  

 اسھت اگلای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  

ازنہل اک رس دویار ےک اسھت رکٹاای اھت اور اس ےک وبلں ےس ےنلکن وایل خیچ وک 

وک ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہرش ےک وبضمط اہھت ےک دابؤ ےن وںیہ ر   
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۔درد یک دشت یک وہج ےس ازنہل یک آںیھکن آوسنؤں ےس رھب یئگ 

ںیھت۔۔۔رگم اقملب ڑھکا صخش اس یک اس احتل ےس یعطق ےب  

 ربخ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

دروازے رپ وہےن وایل دکتس اب رک یکچ یھت اشدی آےن واال اب 

 انادیم وہ رک اج راہ اھت ای اج اکچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ش وک وھتڑی دری دعب بج ایھچ رطح ابرہ وموجد دنبے ےک اجےن یک اہر

 یلست وہ یئگ بت اس ےن ازنہل یک رطف دایھن دای اھت۔۔۔۔ 
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وہ اس ےک ااہتنیئ رقبی وموجد یھت اینت رقبی ےک اس یک 

 اسوسنں یک رگامشیئ اہرش وک اینپ رگدن رپ وسحمس وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

یمن وسحمس وہیئ یھت اس ےن وچکن رک ااچکن یہ اہرش وک اےنپ اہھت رپ 

 ادنریھے ںیم یہ ازنہل یک اجبن داھکی،۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔  ےہ ایگ  الچ ۔۔۔۔۔وہ ۔۔۔۔ رسکلی سج     

 

 ۔اینپ رطف ےس اس ےن اےس یلست دی یھت.۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔رگم اس رپ اس یک ابت اک وکیئ ارث ںیہن وہا اھت ہکلب وہ اب اےنپ دوونں  

رپ راھک اہھت اٹہےن یک وکشش رکےن یگل یھت اہوھتں ےس اس اک اےنپ ہنم 

 ۔۔۔۔۔۔    

 

اہرش ےن انیھجمس ےس اس یک اجبن داھکی اور رھپ اس اک بلطم  

 ھجمس رک اس ےک ہنم رپ ےس اانپ اہھت ااھٹ ایل ۔۔۔۔۔۔

 

 ایس وتق الٹئ آ یئگ یھت اور وپرا رمکا رونش وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےک اہھت ےک دابؤ یک وہج ےس   ۔اہرش ےن ازنہل ےک رہچے وک داھکی وہ اس 

رسخ وہ ایگ اھت اور آںیھکن ںیھت ہک لسلسم آوسن اہب رںیہ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔ 
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اہرش وک اینت زور ےس دابےن رپ دھک وہا اھت رگم اس ےن ازنہل ےک اسےنم ھچک  

 اظرہ ںیہن ایک اور اس اک ابزو وھچڑ رک دور ٹہ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔

 دنب ےیک ےچین واال وہٹن داوتنں ںیم وہ ایھب یھب دویار ےک اسھت یگل آںیھکن

دابےئ رس ےس اےنھٹ واےل درد یک دشت وک ربداتش رکےن یک وکشش رک 

 ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ے ےصح وک  
ھل
 

ج
پ ٹ 

اہرش ھچک وبےنل یہ اگل اھت بج اس ےن ازنہل وک اےنپ رس ےک 

 اہھت ےس وھچےت داھکی اھت ۔۔۔۔ 
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 ایک وت اس رپ اگل وخن اےلگ یہ لپ بج اس ےن اہھت اینپ آوھکنں ےک اسےنم 

 دھکی رک  ازنہل ےک اسھت اسھت اہرش یھب ےتکس ںیم آ ایگ اھت ۔۔۔۔ 

 

اوہ یمے دخاای ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی ایک وہ ایگ ھجم ےس وہ اکی دم یہ 

 ڑبڑباےت وہےئ زیتی ےس  اس یک اجبن ڑباھ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےک الو ےھجم دےنھکی دو ںیہک  زمخ زایدہ یہ رہگا ہن وہ ۔۔۔۔وہ اس 

 رقبی چنہپ رک وبال اھت ۔۔۔۔۔ 

 

ی وبیل یھت 

گ

 

ی

 

ش

ربخدار ۔۔۔۔۔۔وھچان تم ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ایلگن ااھٹ رک در

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ازنہل دض تم رکو دےنھکی دو ےھجم وہ اس یک ابت وک رظن ادناز رکےت وہےئ 

تنم رھبے ےجہل ںیم وبےتل وہےئ آےگ ڑباھ اھت رگم ازنہل ےن  

دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔  اس اک اہھت ربی رطح کٹھج  

 

اکی ابر انسیئ ںیہن داتی آپ وک اہک ےہ ان ےھجم اہھت اگلےن یک وکشش 

 تم رکںی ھجمس ویکں ںیہن آیت آپ وک ۔۔۔۔۔ 

 

اےنت ےس زمخ ےس رم وت ںیہن اجؤں یگ تہب ڈٹیھ واعق وہیئ وہں 

ںیم اانت ھچک وہےن ےک دعب ںیہن رمی ہی وت رھپ ومعمیل اس زمخ 

 یہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ازنہل ےھجم دےنھکی دو ںیہک زمخ رہگا ہن وہ  وہ اس یک ابت وک ان زیلپ

 ینس رکےت وہےئ اس ےک رس وک وھچےن اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔بج ازنہل ےن دوونں اہھت اس ےک ےنیس رپ رھک رک اس وپرے زور ےس ےھچیپ 

 دلیکھ دای اھت ۔۔۔۔۔ 

 

ے اک وکیئ اخص ارث ںیہن وہا اھت

 

لی
 
ی
ی ک
ھ

وہ وپری اطتق اگل   اہرش رپ اس ےک د

 رک یھب اےس رصف دو دقم یہ ےھچیپ رک یکس یھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وکیئ رضورت ںیہن ےہ ےھجم اہھت اگلےن یک ںیہ یہ وکن آپ یمے؟؟؟ 

 

؟؟؟  رپ ھجم اک آپ ےہ ایک یہ قح   
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رصف اور رصف اامعتسل رکان اچےتہ ںیہ آپ ےھجم اور ھچک ںیہن 

اہوھتں ےس ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تم وھچا رکںی ےھجم اےنپ اناپک   

 

ویکں ویکں ہن اہھت اگلؤں ںیھمت ویبی وہ مت یمی اسرے وقحق راتھک وہں  

 ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رصف اہھت اگلےن یک ابت رکیت وہ مت ںیم وت اور یھب تہب ھچک رک اتکس وہں 

 ۔۔۔۔۔۔۔اتبؤں ایھب ایک رک اتکس وہں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔اہں؟؟؟ 

 

اک دامغ وھگم ایگ اھت رہ ابت رپ ازنہل ےک ےصغ اور دض یک وہج ےس اس 

 دض رکیت ےہ ہی ڑلیک ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ازنہل ےن آج ےس ےلہپ یھبک اےس اےنت ےصغ ںیم ابت رکےت ںیہن داھکی اھت 

 یھبت دو دقم زمدی ےھچیپ وہئ یھت رگم وبیل ھچک ںیہن یھت ۔۔۔

 

اہرش ےن اس اک اہھت ڑکپ رک ڈیب رپ اھٹیبای اھت وہ رھپ یھب پچ ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 

 ےک اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکش رہ ےل اجزئہ  اک زمخ ےک اس وہ  اب 

 اھت  ایگ گل ک  اس وھچاٹ سب  اھت ںیہن رہگا زمخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔اس ےک زمخ یک ڈرگنسی رک ےک وہ اس ےک اسےنم یہ زنیم رپ ونٹھگں 

ےک لب ھٹیب ایگ اھت اور اس ےک دودایھ رگن ےک انزک ڈنھٹے  

ام اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہوھتں وک اےنپ وبضمط اہوھتں ےس اھت  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔   ھت وبیل ںیہن  ھچک یھب  رھپ وہ گم     

 

ازنہل وج وہا ایک مت اےس وھبل ںیہن ںیتکس ایک بس ےلہپ اسیج ںیہن وہ اتکس 

ںیم اماتن وہں یما رطہقی طلغ اھت رگم دخا یک مسق ازنہل یما  

 ادارہ طلغ ںیہن اھت۔۔۔۔۔۔ 
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 اگل ایھب یھب ھچک ںیہن رکوں اگ وت ںیم سب ںیھمت وھکےن ےس ڈر ایگ اھت ےھجم

ںیھمت ہشیمہ ےک ےیل وھک دوں اگ رگم دوھکی ان وھک وت ںیم ےن اب یھب دای ےہ 

 ںیھمت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےھجم اتبؤ ااسی ایک رکوں ںیم ےک مت رھپ ےس ےلہپ یسیج وہ اجؤ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وخد وک ےب یسب یک ااہتن رپ وسحمس رک راہ  اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

داویئرس دے دںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم اس زربدیتس ےک آپ ےھجم 

 دنبنھ ےس اکٹھچرا اچیتہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش وک اگل ےسیج یسک ےن رمکے ںیم وموجد اسری زیچںی اس ےک 

 رس رپ دے امری وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس ےن اینپ آںیھکن زور ےس چیم رک دوابرہ وھکںیل ںیھت رگم درد یک دشت  

۔۔۔۔۔ ایھب یھب اینت یہ یھت ۔۔   

 

 ازنہل ےک اافلظ ےن وگای اس یک زابن بلس رک دی یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ انب ھچک وبےل یہ دروازے یک اجبن ڑبھ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےک وہوٹنں رپ ڑبی اجدنار رکسماٹہ آ رہھٹی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور  

 ویکں ہن آیت آج اس ےک اہھت اہرش یک زمکوری یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

     

                    ************************  
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  اینپ تمسق رپ اممت انکں اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

 
 اہرش اےنپ ڈیب رپ ااٹل ل

 

 ازنہل  اس یک وہ رک یھب اس یک ںیہن یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےس گل راہ اھت ہک اس ےن ازنہل وک اپ رک یھب وھک دای ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور یہی ابت اےس نیچ ںیہن ےنیل دے ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔

 

اس یک ھچک ھجمس ںیم ںیہن آ راہ اھت ہک وہ ااسی ایک رکے ےک ازنہل اک دل 

 اس یک رطف ےس اصف وہ اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ اس ےس اےنپ ذجابت اک ااہظر رکان اچاتہ اھت رگم وہ اےس وکیئ ومعق 

 یہ ںیہن دے ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ۔۔وہ بج بج اس ےک اپس اجات اھت وہ وخد وک زیمخ رک یتیل یھت

 

ہی اکی رطح ےس اس ےس دشدی رتنی رفنت اک ااہظر رکےن اک 

 رطہقی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اچوچ ےس ابت رکےن ےس ےلہپ ازنہل اک دل اینپ اجبن ےس اصف  

رکان اچاتہ اھت رگم آج ازنہل ےک اافلظ اےس اچکب یک رطح ےگل ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ر اس یک ابوتں وک وسچ انتک طلغ یتھجمس یھت وہ اےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہرش ابر اب

 راہ اھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اور ینتج دہعف یھب وہ اس ےک ابرے ںیم وساتچ فیلکت یک دشت 

 ںیم زمدی ااضہف وہات اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

آربہ ولگ رھگ ںیچنہپ وت بسح وتعق وہ الوجن ںیم ںیھٹیب ان دوونں ےک  

ر رک ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔ آےن اک ااظتن   
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اینت دری رک دی آےن ںیم مت ولوگں ےن ںیم وت اب رپاشین وہ یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ان ےک الوجن ںیم دالخ وہےت یہ وبںیل ںیھت آواز اور ےجہل ںیم رپاشیین 

 واحض یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آربہ ےن ڑیتی آھکن ےس آہنیئ وک داھکی ےسیج ہہک ریہ وہ دھکی ول اہک اھت ان  

  رپاشین وہ ریہ وہں یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ وھپھپ

 

 اس ےک اس رطح دےنھکی رپ آہنیئ ےن رس اکھج ایل اھت ۔۔۔۔۔ 
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وھپھپ سب ابںیت رکےت وہےئ  وتق زگرےن اک ااسحس یہ ںیہن وہا رگم مہ  

 آدنئہ دایھن رںیھک ےگ ہک آپ وک ایسی وکیئ رپاشیین ںیہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔  آربہ ایپر ےس ان ےک ےلگ ںیم ابزو ڈاےتل  

 

اماشءاہلل یمی یچب ینتک ھجمس دار وہ یئگ ےہ اہلل ںیھمت دسا وخش  

 رےھک ۔۔۔۔

 

 ۔

 

 وہ اس اک اماھت وچےتم وہےئ وبیل ںیھت ۔۔۔۔۔ 
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ارے وھپھپ وھتڑی یس تبحم یمے ےیل یھب اچب رک رںیھک مہ یھب وت ڑپے ںیہ 

 راوہں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ن ےس وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ آہنیئ ہنم وسبرےت وہےئ ا  

 

اس یک ابت رپ الوجن ںیم زربدتس ہہقہق وگاجن اھت اور آہنیئ اک 

 ہنم نب ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

انٹ رئیف  وھپھپ آپ یھب ان ےک اسھت لم یئگ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔اس  

 رھگ ںیم وت وکیئ ھجم ےس ایپر یہ ںیہن رکات ۔۔۔۔۔ 

 

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہ زامےن رھب یک ولظمتیم ہنم رپ اجسےت وہےئ وبیل  
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آربہ ےن اس یک لکش دیھکی وت اکی ابر رھپ اےنلب واےل ےہقہق وک روک 

 ںیہن یکس یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بس یہ مت ےس ایپر رکےت ںیہ  امےئ ڈریئ اہں سب ھجم ےس وھتڑا زایدہ رکےت  

 ںیہ ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔وہ رفیض اکرل اھجڑےت وہےئ رکسما رک وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ڈاالیئگ یک وتعق رک ریہ یھت اس یک آہنیئ وج اس ےس یسک

  

 اومیش

 ابت رپ ہنم رھب رک دبزمہ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور اےلگ یہ ےحمل اس ےک رمکے اک دروازہ زور دار دامھےک ےک اسھت دنب 

 وہےن رپ آربہ اک کلف اگشف ہہقہق وگاجن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔

 

  یھت اب دو دن وکسن رےہ رھگںیم ۔۔۔۔۔۔وہ رکسماےت وہےئ وبیل

 

ایس ےس وت روقن ےہ اس رھگ یک ۔۔۔۔۔۔مت دوونں یلچ اجؤ  یگ وت انتک وریان  

 وہ اجےئ اگ ہی رھگ ۔۔۔۔ 

 

 ۔وھپھپ ادایس ےس وبںیل ںیھت ۔۔۔ 
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آپ رکف یہ ہن رکںی مہ اینت دلجی آپ وک وھچڑ رک اجےن وایل ںیہن ںیہ  

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔اور بج اجںیئ ےگ وت آپ وک یھب اےنپ اسھت ےل اجںیئ ےگ   

 

ھا رے رسسال واےل مہ دوونں وک اکنل دںی ےگ ۔۔۔۔۔وہ اس یک ابت 

م

 

ت

اہں اور 

 وک زماق ںیم اڑاےت وہےئ وبیل ںیھت ۔۔ 

 

 ان یک ابت رپ اکی ابر رھپ دوونں اک ہہقہق وگاجن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

         

                 ****************************  
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رکںین ڑھکیک ےک راےتس دالخ وہ ریہ    آھکن یلھک وت رمکے ںیم وسرج یک

ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وتق اک ااسحس وہےت یہ وہ اکی دم رہڑبا ااھٹ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےس دری بص آکن یک اس  ےس وہج یک اجےنگ رات  اسری       

 ئگ وہ اضق امنز یک جف  یک  اس  اب ںیم ےجیتن ےک سج ھت گل

۔۔۔۔۔۔۔  ھت  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ومابلئ رپ اٹمئ دےتھکی وہےئ ڑبڑباای اھت اف اینت دری وسای راہ ںیم ۔۔

 ۔۔۔۔ 

 

 دنین وپری ہن وہےن یک وہج ےس رس درد ےس وبلھج وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اجبن یک روم  واش  وہ اسھگات رپیلس ںیم اپؤں   رک  لکن ےس  بمک  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت  ایگ ڑبھ  

 

 رتہب وسحمس رک راہ اھت وھتڑی یہ دری ںیم وہ اہن  رک الکن وت وخد وک ےلہپ ےس اکیف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہتبل آںیھکن ایھب یھب دنین وپری ہن وہےن یک یلغچ اھک ریہ ںیھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ابولں وک ربش رک ےک ڈریھ اسرا رپویفم وخد رپ ڑھچک ےک دعب   

 اانپ دیقنتی اجزئہ ےنیل ےک دعب ابرہ لکن ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ایل یگتسکش ںیہن یھت اس ےک ادناز ںیم ںیہک یھب رات و

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وکیئ یھب اےس دھکی رک ادنازہ ںیہن اگل اتکس اھت ہک زگری رات اس رپ سک دقر 

 اھبری یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وبلں رپ دشکل اکسمن اجسےئ وہ ڑیسایھں ارت رک ڈاگننیئ لبیٹ رپ آ ایگ 

 اھت ۔۔۔۔۔ 

 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔ بس وک رتشمہک السم رکات وہ رکیس چنیھک رک ھٹیب ایگ اھت
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س رک رےہ ےھت بج ہک ازنہل 

سک

یلع اور اثہین مگیب رات وہےن وایل اپریٹ وک ڈ

 اور زمحہ ایھب اشدی اےھٹ یہ ںیہن ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اچوچ ےھجم آپ ےس اکی رضوری ابت رکین یھت ۔۔۔۔۔۔۔وہ ھچک وسےنچ ےک 

 دعب الگ اصف رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےتہ ںیہ آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج اٹیب وبںیل ایک انہک اچ  

 

۔یلع اس یک رطف وتمہج وہےت وہےئ رنیم ےس رکسما رک وبےل ےھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ایھب وہ اافلظ یہ رتبیت دے راہ اھت ہک ازنہل السم رکیت وہیئ اس ےک اسھت وایل 

 رکیس چنیھک رک ھٹیب یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےک ولہپ ںیم آ رک   اہرش وک اینپ آوھکنں رپ نیقی ںیہن آ راہ اھت وہ وخد اس 

 یھٹیب یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اینت یس ابت رپ یہ اس اک دل ویلبں اےنلھچ اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےس اگل ارگ وہ ھچک 

 دری اور وںیہ ریہ وت اس اک دل ہنیس ریچ رک ابرہ آ اجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

الٹیئ کنپ کلس ےک وسٹ ںیم ریفوزی رگن اک ڈوہٹپ اشونں رپ 

پ ےس اپک وصعمم اس رہچہ اس ےک طبض الیھپےئ ۔۔۔۔۔۔ کیم ا

 اک ااحتمن ےل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اہرش اٹیب آپ وکیئ ابت رکان اچےتہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔اس اک اسرا 

دایھن یہ ازنہل یک اجبن اھت بج انہتش رکےت وہےئ یلع ےن اید آےن 

 رپ اس ےس وپاھچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رہ لکن آای اھت ۔۔۔۔۔ یلع ےک وپےنھچ رپ وہ اےنپ ایخالت یک داین ےس اب  

 

س رک ںیل ےگ ۔۔۔۔ایھب  

سک

یج اچوچ ےھجم ھچک رضوری ابت رکین یھت مہ رات وک ڈ

س رکان ۔۔۔۔۔۔۔ 

سک

 اس وتق انمبس ںیہن ےہ وہ ابت ڈ

 

 اتگل ےہ اکیف ریسسی ابت ےہ ولچ رات وک دےتھکی ںیہ ۔۔۔۔۔ 
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یک الکیئ وہ ایھب ان یک ابت اک وجاب یہ دےنی اگل اھت بج اس یک رظن ازنہل 

 رپ ڑپی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دشدی ےب ینیقی یک تیفیک ںیم التبم وہ سب اس یک زیمخ الکیئ وک کت 

 راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےن اےس فیلکت  اچنہپےن ےک ےیل اینپ الکیئ ہگج ہگج ےس زیمخ یک وہیئ 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ھجمس ںیم اب آای اھت ہک وہ اس ےک اانت رقبی ویکں وہ

 رک یھٹیب یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ رصف اےس اینپ الکیئ داھکیان اچیتہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل وک بج وسحمس وہا ہک وہ اےس یہ دھکی راہ ےہ اس ےن دلجی ےس اینپ وفڈل 

 یک وہیئ آنیتس وھکل رک زیمخ الکیئ وک اپھچ ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رمکے یک اجبن ڑبھ ایگ اےلگ یہ لپ اہرش رکیس ےھچیپ داتلیکھ اھٹ رک اےنپ

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اےس ایک وہا؟؟؟  انہتش یھب وپرا ںیہن ایک ۔۔۔۔۔اثہین مگیب اس ےک 

 اس رطح  اھٹ رک اجےن رپ رکفدنمی ےس وبںیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وکیئ ابت ںیہن اشدی اےس وکیئ اکم اید آ ایگ وہ ۔۔۔۔۔۔۔یلع ےن اںیہن 

 یلست دی یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وپرا یھب وےسی ت  دصقم اک   اس گل  رکےن انہتش رک کٹھج اشےن  ازنہل 

 ھت ریہ  رک وسحمس اس رسمور وک وخد وہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب اھت اکچ  وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش وک فیلکت دے رک وہ بیجع اس وکسن وسحمس رکےن یگل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

               ***************************** 
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 آ راہ اھت ہک وہ اس اقمح  ڑلیک اک ایک رکے اہرش یک ھجمس ںیم ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےسیک اھجمسےئ اےس ہک اس یک ذرا یس فیلکت رپ وہ ڑتپ ااتھٹ ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ رفنت ںیم اس دح کت آےگ ڑبھ اجےئ یگ اےکس ومہ و امگن 

 ںیم یھب ہی ابت ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن دھکی اتکس اھت   رگم وہ اس وک اس رطح وخد وک فیلکت اچنہپےت

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e4
1

6
 

Page | 416 

وہ دوونں اہوھتں ںیم رس اھتےم ڈیب ےک انکرے رپ کٹ ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آج وج ازنہل ےن ایک وہ اس یک ربداتش ےس ابرہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔اس اک دامغ  

 ےصغ ےس وھکل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھچک وسےتچ وہےئ اکی دم ڈیب ےس ااھٹ اور رمکےےس ابرہ لکن ایگ  

۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  

 

ازنہل ےک رمکے ےک دروازے رپ ڑھکے وہ رک اس ےن اکی لپ وک  

ادرھ ادرھ داھکی اور رھپ انب دکتس دےی دروازہ وھکل رک ادنر ڑبھ ایگ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ادنر دالخ وہےت یہ وہ اٹلپ اور دروازے وک ادنر ےس الک رک دای اھت  

یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔رمکے ںیم اگنہ دوڑاےن ےک دعب وہ وںیہ دروازے ےک اپس 

 ڑھکا راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل رمکے ںیم ںیہن یھت اشدی ڈرگنسی روم ںیم یسھگ وہیئ یھت رگم 

 وہ اس ےک ےھچیپ ںیہن ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  اےنپ ادنر اےتلب دشدی ااعتشل وک دابےن یک 

 

 

 

۔وںیہ ڑھکے وہ رک وہ ایھٹمں پ

 وکشش ںیم رصموف اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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آیئ وت اسےنم یہ اہرش وک ڑھکے اپای اھت  ازنہل ڈرسی جنیچ رک ےک ابرہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس وک اس رطح اےنپ رمکے ںیم وموجد دھکی رک وہ رپاشین وہ یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 

اس وک اکی رظن دےنھکی رپ یہ وہ اجن یئگ یھت ہک وہ دشدی ےصغ ںیم ےہ 

 اور اب ًانیقی اس یک ریخ ںیہن یھت ۔۔۔۔۔ 

 

ےنچب اک رطہقی وسچ ریہ  وہ ادرھ ادرھ دیتھکی اہرش ےک اتعب ےس

 یھت بج وہ اس ےک رقبی آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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انب ھچک وبےل اہرش ےن اس اک ابایں ابزو ڑکپ رک آنیتس اورپ یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔اور  

اس یک اس دقر ےب دردی ےس اکیٹ یئگ الکیئ دھکی رک اےس اےنپ ادنر ااعتشل  

 ااتھٹ وسحمس وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

؟؟  ویکں ایک مت ےن ااسی؟؟  

 

  اس ےس وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 

 

 وہ یتخس ےس بل پ

 

اس ےک ےجہل ںیم وموجد یتخس اور ےصغ ےن اےس ڈرا دای اھت ۔۔۔۔۔رگم اےلگ یہ  

لپ اس ےن اسری تمہ ایھٹک رک یل یھت ۔۔۔۔۔اےس اہرش ےک اسےنم 

 زمکور ںیہن ڑپان اھت ۔۔۔۔۔ 
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رکوں ای   یما مسج ےہ ںیم وج رمیض رکوں اس ےک اسھت ۔۔۔۔۔۔زیمخ

 الجؤں یسک وک ایک ۔۔۔۔۔۔ 

 

اور آپ وک ینتک دہعف اھجمسان ڑپے اگ ہک آپ یمے ہپ وکیئ قح ںیہن 

 رےتھک ںیہ ۔۔۔۔۔تم وھچا رکںی ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےن ےصغ ےس اینپ الکیئ اس یک رگتف ےس آزاد رکواان اچیہ یھت رگم  

یئگ یھت ۔۔۔۔۔ اقملب یک رگتف اکیف تخس یھت وہ اینپ یس وکشش رک ےک رہ    

 

وھچڑںی یما اہھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک ہلئسم ےہ آپ ےک اسھت ویکں 

 ےھجم نیچ ےس ےنیج ںیہن دےتی ںیہ آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۔ آوسن ےھت ےک پٹ پٹ ربےنس ےگل ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش انب ھچک وبےل بیج ےس ومابلئ اکنل رک اس یک یئک وصتریںی چنیھک یل ںیھت 

ےس اس یک اس رحتک وک داھکی اھت  ۔۔۔۔۔۔ازنہل ےن ریحاین 

 ۔۔۔۔۔اور رھپ وہ ڑھبک ایھٹ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

وھچڑںی یما اہھت ورہن ںیم وشر اچم دوں یگ ۔۔۔۔۔۔وہ ایلگن ااھٹ رک اےس  

 وارن رکےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔رگم اہرش رپ اس یک ابت اک وکیئ ارث ںیہن وہا اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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ہل ہک آدنئہ ایسی وکیئ رحتک تم آج آرخی دہعف اھجمس راہ وہں ازن

 رکان ورہن ےھجم ےس ربا وکیئ ںیہن وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا را ںیہن یما ےہ اور ارگ مت وخد اک ایخل کیھٹ ےس ںیہن  

م

 

ت

اور اہں ہی مسج 

 روھک یگ وت ےھجم دلج یہ اچوچ ےس امہری اشدی یک ابت رکان ڑپے یگ ۔۔۔۔ 

 

ھا ری ڈٹسزی ٹیلپمک وہ

م

 

ت

اجںیئ رھپ یہ امہری  ںیم وت اچاتہ اھت 

اشدی وہ رگم ےھجم ںیہن اتگل مت ااسی اچیتہ وہ۔۔۔۔۔اور اہں آدنئہ یھبک ھجم 

 ےس الطق ےنیل اک وخاب ںیم یھب تم وسانچ ۔۔۔۔۔ 

 

ھا ری وھبل ےہ ہک مت ھجم ےس اگل وہ یتکس وہ ۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ہی 
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ادیم ےہ دوابرہ ےھجم ہی بس ںیہن دورہاان ڑپے اگ ۔۔۔۔۔اانپ ایخل 

رکو وخش راہ رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔ راھک   

 

 وہ رنیم ےس اس ےک اگل وک اےنپ وبلں ےس وھچ رک ابرہ لکن ایگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہکبج ازنہل تب ینب اینپ ہگج ےس لہ یھب ںیہن یکس یھت ۔۔۔۔۔۔ایک ہہک  

 ایگ اھت وہ ۔۔۔۔۔۔

 

 ۔ےنتک آرام ےس وہ اےس انتک ھچک اھجمس ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

اینپ یہ زدنیگ رپ وکیئ اایتخر ںیہن اھت اس اک ازنہل وک اگل وہ تہب ےب سب ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وخد یک ےب سب وسحمس رکےت وہےئ آںیھکن لسلسم ربس ریہ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اکیف دری دعب وہ اینپ ہگج ےس یلہ یھت اور ڈیب رپ رگےن ےک ےس ادناز ںیم 

 ٹیل یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔  اھت اھٹ وگجن ےس ویکسسں یک  اس  رمکا وپرا لپ یہ اےلگ   

 

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

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e4
2

5
 

Page | 425 

ایک ابت ےہ آج یمے رمکے ںیم ویکں ڈریے ڈاےل ےھٹیب وہےئ وہ  

 ؟؟؟؟ 

 

 وہ رھگ واسپ آای وت زمحہ اس ےک ڈیب رپ مین دراز اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

وےسی وت آپ ےس ابت رکےن اک اٹمئ یہ ںیہن اتلم ںیم ےن وساچ آج 

 وس اجؤں ات ہک بج یھب آپ آںیئ یمی آپ ےک رمکے ںیم یہ

 ابت وہ اجےئ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رکسماےتوہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ااھچ ایک ںیم وخد وسچ راہ اھت اکیف دن ےس مت ےس ابت رکوں ۔۔۔۔۔ 
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۔مت ایھچ یس اچےئ ونبا رک الو بت کت ںیم رفشی وہ رک آات وہں رھپ 

 آرام ےس ھٹیب رک ابںیت رکںی ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اےس اتہک واش روم ںیم سھگ ایگ ۔۔۔۔۔۔ہکبج زمحہ ہنم انب   وہ

 رک ابرہ لکن ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل زیلپ دو پک اچےئ انب دو ۔۔۔۔۔۔۔۔زمحہ نچک ںیم ایگ وت ازنہل  

 رفجی وکےل ڑھکی اجنےن ایک ڈوھڈن ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک رفامشئ رپ رس ااھٹ رک اےس داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ا اےسی ایک دھکی ریہ وہ اچےئ یہ امیگن ےہ ںیم ےن وکن اس ںیھمت  ایک وہ

 وکےہ ونر الےن اک ہہک دای ےہ وج ان رظنوں ےس وھگر ریہ وہ ےھجم ۔۔۔۔۔ 

 

 ھچک ںیہن ںیم سب آپ وک رشم دالےن یک وکشش رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

دو دن ےلہپ ںیم ےن اہک اھت ےھجم امرٹیک ےل اجںیئ وت انجب ےک 

لم رےہ ےھت اور آج ینتک ددیہ دریلی ےس آپ ھجم ےس    زماج یہ ںیہن

 اچےئ یک رفامشئ رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ہنم وسبرےت وہےئ وبیل یھت۔     
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اس یک اس ابت رپ زمحہ ےک اسھت اسھت اہرش اک رھب وپر ہہقہق 

 یھب وگاجن اھت  

 

  وہ ایھب ایھب زمحہ ےس ینیچ مک رےنھک اک وبےنل آای اھت بج اس ےک اکونں ںیم 

 ازنہل یک انرایگض رھبی آواز ڑپی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل لجخ یس یس وہ یئگ یھت اور رھپ اہرش وک وھگرےت وہےئ  اس ےن واہں ےس  

 ےنلکن ںیم اکی ٹنم یھب ںیہن اگلای اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ولچ ایر  وہ وت انراض وہ یئگ اب وخد یہ اچےئ انبین ڑپے یگ ۔۔۔۔ وہ فلیش یک  

اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رطف ڑبےتھ وہےئ وبال   
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ہی یھب کیھٹ ےہ ۔۔۔۔۔۔وےسی اجب رک رک ےک اور رھگ ےس دور رہ رک 

ل رٹڈنی وہ اجات ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 دنبہ 

 

 آپ یک ویبی وت تہب وخش رےہ یگ آپ ےک اسھت ۔۔۔۔۔ 

 

اس یک ابت رپ اہرش یک آوھکنں ےک اسےنم دشکل رسااپ وھگم ایگ اھت 

آ رہھٹی یھت ۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔اور وہوٹنں رپ دممھ یس رکسماٹہ  

 

زمحہ اےنپ یہ دایھن ںیم وبل راہ اھت ورہن ارگ وہ اہرش یک رکسماٹہ 

 دھکی اتیل وت رضور بس ھجمس اجات ۔۔۔۔۔
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اچےئ نب یئگ ےہ ولچ اب روم ںیم ےتلچ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اچےئ انب 

 رک اس اک گم اس ےک اہھت ںیم امھتےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔ 

 

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

 

۔۔۔۔۔  ےن  آپ ےہ انبیئ اھچ اکف ت  اچےئ     

 ازنہل وت یئک اسل کت ایسی اچےئ انبان ںیہن ھکیس یتکس ےہ ۔۔۔۔۔۔۔

 

 وہ اس یک رعتفی رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔ 

 

 اس یک ابت ےن اہرش ےک وہوٹنں رپ رکسماٹہ رھکب دی یھت  ۔۔۔۔۔۔
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 انبات ہک مت رعتںیفی یہ رکےت روہ  ااھچ اب اینت یھب ایھچ اچےئ ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دیسیھ رطح اتبؤ ایک اکم ےہ ھجم ےس ویکں اانت اکسم اگل رےہ وہ ےھجم؟؟؟

 

 اس یک ابت رپ زمحہ ےن رس اکھج ایل ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےسیج وہ ابت رکےن ےک ےیل ظفل ڈوھڈن راہ وہ۔۔۔۔۔۔ 

 

 آپ وک اید ےہ آپ ےن اکی ودعہ ایک اھت ھجم ےس ۔۔۔۔ 
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یف دری اخومش رےنہ ےک دعب رمکے ںیم زمحہ یک آواز وگیجن یھت اک

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وکن اس ودعہ؟؟؟  

 

اہرش ےن اکی آربو ااھٹ رک اس یک اجبن وساہیل رظنوں ےس 

 داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ابت رپ زمحہ اک ہنم لھک ایگ اھت  ۔۔۔۔ 

 

 وہ ےب ینیقی ےس اےس دےھکی اج راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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ی ےسیک وھبل ےتکس ںیہ ۔۔۔۔ آپ اینت دلج   

 اےنت زایدہ دن رپاین ابت وت ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ایھب یھب ےب نیقی اھت ۔۔۔۔۔ 

 

اس یک ھجمس ںیم ںیہن آ راہ اھت ہک اہرش وک وہ ودعہ ےسیک وھبل ایگ 

 ۔۔۔۔۔ 

 

 ایر دن ںیم زہاروں اکم وہےت ںیہ اہکں اید راتہ ےہ بس  ۔۔۔۔ 

 ےہ مت ےھجم اید رکوا دو ںیم ےن ایک  ۔ہی وکیئ تہب ڑبا ہلئسم وت ںیہن

 ودعہ ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رھپ یہ ںیم اےس وپرا رک وکسں اگ ان ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اینپ رطف ےس اس ےن اس اک ہلئسم یہ لح رک دای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ابت رپ زمحہ ےن اکی دہعف رھپ رس اکھج ایل اھت۔۔۔۔ 

 

 دیھکی یھت ورہن وفراً زمحہ ےن اس ےک وبلں رپ رھکبی دشکل اکسمن ںیہن

 ھجمس اجات ہک وہ رصف اےس گنت رک راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےھجم یما ودعہ اےھچ ےس اید ےہ زمحہ اور اکی دو دن ںیم وپرا یھب وہ 

 اجےئ اگ۔۔۔۔۔ 
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۔وہ اےس زمدی گنت رکےن اک ارادہ رتک رکےت وہےئ دیجنسیگ ےس وبل راہ  

 اھت ۔۔۔۔ 

 

ت رکےن واال وہں ۔۔۔۔۔ںیھمت آج ایس ےلسلس ںیم ںیم اچوچ ےس اب

 رسرپازئ دانی اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 رگم مت ےس وت دو دن یھب ربص ںیہن وہ راہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔وہ اخیل گم لبیٹ رپ رےتھک وہےئ دیجنسیگ ےس  وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 چس  ؟؟؟؟                                        
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ی یلم یلج تیفیک ےس  اس یک ابت رپ زمحہ ےن اےس ےب ینیقی 

ی ک

 

ش

اور وخ

 داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوووو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ربو وی آر رگٹی ۔۔۔۔۔۔                  

 

وہ وخیش ےس وھچےٹ وچبں یک رطح اس۔ ےک ےلگ ےتگل وہےئ وبال اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش یک ابت ےن ےھجم اس ےک رہچے رپ یئک رگن ریھکب دےی ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےن ڑبی دیپسچل ےس اس ےک رہچے رپ رھکبے روگنں وک دھکی رک ان  ۔اہرش 

 ےک دایمئ وہےن یک داع یک یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

اکش یما یھب وکیئ ڑبا اھبیئ وہات وج ازنہل وک اچوچ ےس یمے ےیل اماتگن  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رھپ ےھجم یھب ہی بس ںیہن رکان ڑپات ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےن ارسفدیگ ےس وساچ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ں وھک ےئگ ںیہ آپ؟؟؟؟؟؟ ارے اہک  
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اس وک ایخولں ںیم مگ دھکی رک زمحہ  اس ےک رہچے ےک اسےنم اہھت 

 الہےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔  ےہ رکین ابت  ےسیک ےس اچوچ اھت رہ وسچ  ایر ںیہن  ھچک   

 

اوہ ااھچ ااھچ رھپ وت آپ یج رھب ےک وسںیچ آرخ اس ںیم  

 یما یہ افدئہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

زمے ےس وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔ ۔وہ   

 

ااھچ یج ۔۔۔وت کیھٹ ےہ ںیم وساتچ وہں مت ہی بس نچک ںیم رھک 

 ےک آو ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ اخیل گم یک رطف ااشرہ رکات وہا وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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زمحہ وفراً یہ  گم ااھٹ رک ابرہ لکن ایگ وےسی یھب اس اک اکم وت وہ ایگ اھت 

ر اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب رصف اےس اہرش ےک ابت رکےن اک ااظتن  

 

نچک ےس لکن رک وہ ابکیئ یک اچایبں ایلگن ںیم امھگات ابرہ لکن ایگ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔

آج وہ تہب وخش اھت اور وخیش اس ےک رہ اگن ےس کلھچ ریہ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                 ************************* 
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اور اس یک  زمحہ ےک اجےت یہ اہرش ےن اینپ بیج ےس ومابلئ وفن اکنال 

 رکسنی وک چٹ ایک ۔۔۔۔ 

 

رکسنی رونش وہےت یہ اسےنم رکسمایت وہیئ وصتری دھکی رک دشکل 

 رکسماٹہ ےن اس ےک وبلں اک یھب ااحہط رک ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے اسرے 

م

 

ت

اب اہکں کت چب ےک اجؤ یگ ۔۔۔۔۔۔۔ھچک یھب رک ول 

 راےتس ںیھمت یمے اپس یہ ےل رک آںیئ ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل یہ دل ںیم وساچ راہ اھت ۔۔۔۔۔ وہ د  
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ومابلئ ےس ڑیھچ اھچڑ رکےت وہےئ اس ےک وبلں رپ ڑبی وخوصبرت  

 رشاریت رکسماٹہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

س دورسے ربمن رپ  

ب ک

دلجی دلجی اس لیس ےس تہب اسری 

 واسٹ اپ ںیک ۔۔۔۔۔۔ 

 

  دلجی ےس ڑپےھ ۔۔۔۔۔۔۔دو اچر ٹنم زمدی رکسنی 

 

ز
چ 
مئ س

اسرے 

ور رھپ نئمطم وہ رک ابرہ لکن ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک اسھت ڑیھچ اھچڑ یک ا  

 

               ******************************** 
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ازنہل اےنپ رمکے ںیم آیئ وت اےس رھپ ےس اہرش یک ابںیت اید آےن ںیگل 

 ںیھت ۔۔۔۔ 

 

 وہں اتھجمس ایک ےہ وخد وک ۔۔۔۔ 

 

 اہلل رکے مت رم اجؤ ۔۔۔۔۔ 

 

یھب رم اجؤ وت ایک اصقنن وہ روز  اےنت ولگ رمےت ںیہ اکی مت 

 اجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہں یما الھب وہ اجےئ اگ ۔۔۔۔ 
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 اجن وھچےٹ یگ ۔۔۔۔۔ 

 

رہ وتق وسیل رپ یکٹل ریتہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجنےن  بک یسک وک اس اکنح اک 

 اتپ گل اجےئ۔۔۔۔۔ 

 

 رہ وتق اکی یہ ڈر راتہ ےہ ےھجم ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔

 ایک اتپ اھت ااھچیئ اک ےنتک اےھچ ےھت  آپ یمے اسھت  رگم یسک وک

 رصف ڈراام ےہ ۔۔۔۔۔ 

 

 ےتکس رک ںیہن احلص ےھجم یھب یھبک گم  ںیل رک یھب ھچک  آپ 

۔۔۔۔ ادمح  ہرش   
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 ڈیب رپ مین دراز وہ یخلت ےس وسچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ھت ریہ  وھچ وک اگل اےنپ وہےئ وسےتچ وک  ہرش  وہ  یہس یہ ںیم ااجنےن 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

  واہں ایھب یھب اتزہ اھت ۔۔۔۔۔۔اہرش ےک ایپر اک الہپ سمل

 

وہ اجنےن ینتک دری زمدی اےسی یہ یھٹیب ریتہ بج المزہم ےن اس  

 اس اک لسلسم اتجب وفن امھتای اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ دلجی ںیم اانپ وفن نچک ںیم یہ وھبل آیئ یھت ۔۔۔۔۔
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 اور اب اس رپ لسلسم یسک  یک اکزل آ رںیہ ںیھت ۔۔۔۔ 

 

 اگمگجات ربمن دھکی رک اس اک قلح کت ڑکوا وہا اھت ومابلئ ڑکپےت یہ رکسنی رپ

 ۔۔۔ 

 

 اتپ ںیہن وکن وحنمس امرا ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 رکسنی رپ ااجنن ربمن ایھب یھب اگمگج راہ اھت ۔۔۔ 

 

رگم اس ےن اڈنیٹ رکےن ےک اجبےئ وفن اسٹنلیئ رپ رک ےک اسڈیئ 

 لبیٹ رپ رھک دایاھت ۔۔۔۔۔ 
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                    ********************* 

 

 دروازے رپ وہےن وایل دکتس رپ اثہین مگیب ےن ٹلپ رک داھکی اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 سی مک ان ۔۔۔۔ 

 

 ان ےک ااجزت دےنی رپ اہرش ادنر آ ایگ اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اتکب ڑپےتھ یلع ادمح اک دایھن یھب دروازے یک اجبن یہ اھت ۔۔۔۔ 
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رپ رھک اہرش وک ادنر آےت دھکی رک اوھنں ےن اتکب دنب رک ےک اسڈیئ لبیٹ 

 دی یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اور وخد یھب دیسےھ وہ رک ھٹیب ےئگ ےھت ۔۔۔ 

 

ھا را یہ ااظتنر رک راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ارے آو آو ںیم بک ےس 

 

 وہ اےس اےنپ اپس یہ اھٹبےت وہےئ وبےل ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یج اچوچ ےھجم رضوری ابت رکین  یھت آپ ےس ۔۔
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وونں ےک رہچوں یک ۔اانت وبےنل ےک دعب وہ ذرا اس راک اھت اور ان د

 اجبن داھکی اھت ۔۔۔ 

 

 وہ دوونں یھب وپری وتہج ےس اےس یہ دھکی اور نس  رےہ ےھت ۔۔۔۔ 

 

درالص ابت ہی ےہ ہک زمحہ ےن اےنپ ےیل اکی ڑلیک دنسپ یک 

 ےہ۔۔۔۔۔۔ وہ اس یک ویین ںیم یہ ڑپیتھ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

و یل زمحہ اس ےس اشدی رکان اچاتہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
چ 
ب ک

 ا

 

ےک ااتتخم رپ اس ےن ان دوونں وک داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔اینپ ابت  
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 دوونں ےک رہچوں رپ واحض ےب ینیقی یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

  اتپ رکوایئ ںیہ ۔۔۔۔۔وہ ڑلیک تہب اےھچ اور 

 

 

ٹ

 

اچوچ ںیم ےن ڈی

 رشفی رھگ یک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھ وہ یئگ یھت

 

پ ٹ
 ہکلب اس ےک افدر یھب آریم آرسیف ںیہ ۔۔۔دمر یک تہب ےلہپ یہ ڈ

 ۔۔۔۔  

 

دوونں ونہبں وک  ان یک وھپھپ ےن یہ اںیہن اپال ےہ ۔۔۔۔۔۔یمے اسحب 

 ےس رہتش تہب ااھچ ےہ ۔۔۔۔ 

 

 وہ رنیم ےس اںیہن اقلئ رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔ 
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ھا ری اشدی رکان اچےتہ ےھت ۔۔۔۔ 

م

 

ت

 اہرش مت زمحہ ےس ڑبے وہ مہ ےلہپ 

 

 اثہین مگیب رپاشیین ےس وبںیل ںیھت ۔۔۔۔۔ 

 

یک دنسپ رپ اںیہن وکیئ ارتعاض ںیہن اھت رگم الہپ قح اہرش اک  زمحہ 

 اھت۔۔۔۔۔ 

 

 ولگ ایک ےتہک ہک ےجیتھب وک وھچڑ رک ےلہپ ےٹیب یک اشدی رک دی ۔۔۔۔۔۔ 

 

اور یہی ابت اوہنں ےن اہرش ےک اسےنم یھب الب کھجھج ہہک دی یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ض ںیہن ےہ وت ویکں ولوگں ولوگں اک وت اکم ےہ ابںیت رکان اور بج ںیمہ وکیئ ارتعا 

 ےک دڑ ےس زمحہ یک وخایشں داو رپ اگل دںی ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اںیہن اھجمس راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےس رہ احل ںیم اس وک اقلئ رک 

 ےک یہ اانھٹ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے رفض ےس یھب  

م

 

ت

اہرش مہ اچےتہ ںیہ زمحہ ےک اسھت اسھت 

 دکبسوش وہ اجںیئ ۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑلیک دنسپ ےہ؟؟ ؟؟؟  مت اتبؤ ںیھمت وکیئ  
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یلع اکیف دری دعب وبےل ےھت۔۔۔۔۔۔ رگم اہرش ےک ومہ و امگن ںیم یھب 

 ںیہن اھت ہک وہ اس ےس ایسی وکیئ ابت رکںی ےگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایس ےیل ھچک دری وت وہ ھچک یھب وبےنل ےک اقلب ںیہن راہ اھت ۔۔۔۔ 

 

وہ اچوچ یمی ابت اہکں ےس آ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔ایھب ےلہپ زمحہ یک اشدی 

 اجےئ رھپ ںیم ھچک وسوچں اگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اٹیب مہ ںیھمت یھب آابد دانھکی اچےتہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے امں ابپ وک ایک وجاب دںی ےگ مہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ۔لک وک 
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 اثہین مگیب انمنک ےجہل ںیم وبیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک ںیم سج ڑلیک ےس وہکں اگ یمی اشدی رک دی اجےئ یگ ۔۔۔۔۔؟؟؟ 

 

بیجع ےس ےجہل ںیم وسال ایک اھت ۔۔۔۔  اہرش ےن  

 

 مت انم وت ول اہجں وہک ےگ مہ واہں رہتش ےک اجںیئ ےگ ۔۔۔۔۔ 

 

اثہین مگیب اےس نیقی وت دال ریہ ںیھت رگم اسھت اسھت وہ داع یھب رک رںیہ 

 ںیھت ہک وہ ازنہل اک انم ےل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم ھچک داعںیئ یھبک وپری ںیہن وہیت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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            ***************************** 

 

ںیم ایھب اشدی یہ ںیہن رکان اچاتہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھجم ایھب وھتڑا اس 

 وتق اچےیہ ۔۔۔۔۔آپ زیلپ زمحہ یک اشدی رک دںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک اشدی ےک دعب یہ ںیم یھب اشدی رکوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔ ۔ 

 

؟؟ آپ ولوگں وک ںیم ویں ےب رکف اس ااھچ ںیہن اتگل ایک؟؟   

 

ویکں اینت ڑبی ذہم داری یمے اورپ ڈاانل اچےتہ ںیہ آپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 
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 وہ رہ رطح ےس ان اک دایھن اینپ رطف ےس اٹہان اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت ےن وکیئ ڑلیک دھکی ریھک ےہ ایک ۔۔۔۔؟؟؟                        

 

ہ ےل یلع ادمح وج اکیف دری ےس اس یک ابںیت ےتنس وہےئ اس اک وغبر اجزئ

 رےہ ےھت اس یک ابت ےک ااتتخم رپ وبےل ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش وک اگل وہ ان ےس چس ںیہن اپھچ اتکس ےہ ۔۔۔۔۔               

 

 اجنےن ان ےک ادناز ںیم ااسی ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔                                
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ںیہن وےسی یھب یھبک ہن یھبک وت اےس ان وک چس اتبان یہ اھت ان وت اب ویکں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل یک رحوتکں ےن اےس رپاشین رک دای اھت ھچک دن ےس اس اک دل یئک دہعف  

 اچاہ اھت ہک بس وک اتب دے ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ےن اکی دہعف ان ےک رہچے یک اجبن داھکی  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           

 

وہ ایس یک رطف دےتھکی وہےئ اس ےک وجاب اک ااظتنر رک رےہ ےھت 

۔ ۔۔۔۔۔۔  
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 وہ اچوچ ںیم اکنح رک اکچ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   

 

اگنںیہ رفش رپ امجےئ وہ ےسیج اینپ یطلغ اک ارتعاف رک راہ اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اثہین مگیب ےب ینیقی ےس اےس دھکی ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                

 

 ارھبا اھت بج ےک یلع ادمح ےک رہچے رپ اب یھب وکیئ اترث ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ےسیج ےلہپ یہ اجےتن ےھت وہ۔ ااسی یہ ھچک ےنہک واال ےہ ۔۔۔۔۔۔ 
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ھا ری ایسی رتتیب وت ںیہن یک 

م

 

ت

ہی مت ایک ہہک رےہ وہ اہرش ںیم ےن 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت ےن ویکں اپھچای مہ ےس؟؟؟؟                    

 

ھا ری وکیئ وخاشہ رد یک ےہ وج مت ےن

م

 

ت

  ااسی ایک ۔۔۔۔؟؟؟ایک ےلہپ یھبک 

 

 اثہین مگیب ےب ینیقی ےک اعمل ںیم یہ وبل رںیہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔      

 

اہرش ےن اب یھب رظن ااھٹ رک اںیہن ںیہن داھکی اھت ہن یہ ان یک  

 ابت اک وکیئ وجاب دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ وخد ںیم اینت تمہ ںیہن اپ راہ اھت ہک ان ےس رظنںی الم اپات ۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑلیک؟؟؟؟                             وکن ےہ وہ   

 

 رمکے ںیم اکی ابر رھپ یلع ادمح یک ریبمھگ آواز وگیجن یھت ۔۔۔ 

 

 اہرش ان ےک اترثات ےس ھچک یھب ادنازہ ںیہن اگل اپ راہ اھت ۔۔۔۔     

 

 رپ وہوٹنں  شخ  اےنپ ےن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس  وہ 

 اھت ایک ایتر  یل  ےک وبےنل وک وخد ۔۔۔۔۔۔۔۔اور ریھپی زابن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور ہی اگل اھت  دوونں وک اکٹھج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

 ینتک یہ دری وت وہ ےب نیقی رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اثہین مگیب یک وت ھجمس ںیم یہ ھچک ںیہن آ راہ اھت ہک وہ ایک راہ ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

نیقی وت یلع ادمح یھب وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔  اب یک ابر ےب  
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۔۔رگم وہ دلج یہ اس ےب ینیقی یک تیفیک ےس ابرہ لکن آےئ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بک وہا اکنح ۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 

 است امہ ےلہپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔وہ ےچین دےتھکی وہےئ وبال اھت ۔۔۔ 

 

 اہکں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمی وایل وحیلی ںیم ۔۔۔۔۔  
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 ۔رظنںی اب یھب یچین ںیھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک ازنہل یک رمیض اشلم یھت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 ںیہن ںیم ےن اےس ڈرا رک اکنح ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔اس بس ںیم وہ وصعمم ےہ اس اک وکیئ وصقر ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اسری یطلغ یمی ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ اثہین مگیب ازنہل وک الب رک الںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 ۔۔وہ مگ مص ڑھکی اثہین مگیب ےس اخمبط وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ان یک ابت رپ اثہین مگیب رمے وہےئ دقومں ےس ابرہ لکن یئگ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت رہ  راج اک اخومش دری ھچک ںیم  رمکے   

 

اور کیھٹ اپچن ٹنم دعب اثہین مگیب ازنہل ےک رمہاہ رمکے ںیم  

۔۔۔ دالخ وہیئ ںیھت ۔۔۔۔۔   

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e4
6

4
 

Page | 464 

ازنہل وک اشدی وہ دنین ےس دیبار رک ےک الیئ ںیھت ۔۔۔۔۔۔یھبت اس یک 

 آںیھکن رسخ وہ ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےن اس یک رطف داھکی ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اب اتپ ںیہن ایک وہ اگ ۔۔۔۔۔رگم وج یھب وہ ںیم ازنہل ہپ وکیئ ازلام 

 ںیہن آےن دوں اگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابرے ںیم الہحئ لمع ایتر  وہ دیجنسیگ ےس آےن واےل احملت ےک

 رکےن ںیم رصموف اھت۔۔۔۔۔۔ 
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 ھت ڑپی  ںیم اکونں ےک اس  آواز یک ادمح لع  بج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےھجم مت ےس ہی ادیم رہزگ ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔انتک امن اھت ےھجم مت رپ 

 ۔۔۔۔۔ازنہل ےن دھک ےس آںیھکن چیم ںیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔آج ےک دعب بس ھجم ےس رفنت  وت آج وہ ڑھگی آ یہ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔

 رکںی ےگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔ےسیک اسانم رکوں یگ ںیم ان بس اک۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اھت رہ دکی یہ  اےس وہ  داھکی وک ہرش  رظن اکی ےن اس        

 ۔۔۔۔ 

 

۔ازنہل وک اس لپ اسےنم ےھٹیب اہرش ےس دشدی رفنت وسحمس وہیئ 

 یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

د وک اس آےن واےل بت یہ اس ےن یلع ادمح وک داھکی اور وخ

 احالت ےک ےیل ایتر ایک اھت ۔۔۔۔

 

اباب ۔۔۔۔۔۔ےھجم ںیہن اتپ آپ وک اس اکنح ےک ابرے ںیم ایک اتبای  

 ایگ ےہ ۔۔۔۔۔ 
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رگم چس یہی ےہ ہک اس بس ںیم یمی وکیئ رمیض اشلم 

 ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔

 

انں یہ ےھجم اس اکنح ےس وکیئ دیپسچل ےہ اب بج آپ وک بس اتپ 

 وت ںیم ادیم رکیت وہں آپ دلج یہ یمی اس اکنح  لچ یہ ایگ ےہ

 ےس اجن وھچڑوا دںی ےگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اینپ ابت ےک ااتتخم رپ اس ےن ان بس وک اکی رظن داھکی اھت اور  

 رھپ انب رےک رمکے ےس لکن یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ایھب کت اس ےک وظفلں اور ےجہل ںیم رھبی رفنت ےک زری 

 ارث اھت۔۔۔۔۔۔ 
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 اگل ارگ وہ زمدی ھچک لپ اےسی یہ ڑھکی رںیہ وت اانپ وتازن اثہین مگیب وک

 ربرقار ںیہن رھک  ںیکس ںیگ ۔۔۔۔۔ 

 

اچوچ ںیم ازنہل ےس اشدی رکان اچاتہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔ینتج دلجی وہ 

 ےکس  اےس یمی زدنیگ ںیم اشلم رک  دںی ۔۔۔۔۔۔

 

 اثہین مگیب وک اگل اھت وہ اسسن ںیہن ےل اپںیئ ںیگ ۔۔۔ 

 

ل یلع ادمح اک یھب اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ےس اےسی اطمےبل  ھچک یہی اح

 یک ادیم ںیہن رک رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھا رے اسھت ںیہن رک اتکس ۔۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ںیہن ربوخردار ںیم اینپ یٹیب یک اشدی 

 

دورسی رطف ےس تہب دیجنسیگ ےک اسھت وجاب دای ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  یل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہرش وک اگل اس ےک مسج ےس یسک ےن روح چنیھک

 

ل یھب ان ےس اےسی ااکنر یک ادیم ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اےس 

 

 ےیل ےھت  

 

 

  

درد یک دشت وک مک رکےن ےک ےیل اس ےن اےنپ بل یتخس ےس پ

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e4
7

0
 

Page | 470 

ںیم اس ےک ریغب ںیہن رہ اتکس ۔۔۔۔۔زیلپ اچوچ اےس ھجم ےس دور  

 ںیہن رکںی.  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےس یمی زدنیگ ںیم اشلم رک ںیم اےس انم ولں اگ آپ سب

 دںی ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اچوچ ںیم ازنہل ےک ریغب رم اجؤں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیہن زدنہ  رہ اپؤں اگ ںیم اس ےس دور وہ رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھجم ےس یطلغ وہ یئگ ۔۔۔۔۔ںیم دڑ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ےھجم اگل اھت ںیم 

 اےس وھک دوں اگ ۔۔۔۔ایس ےیل ںیم ہی بس رک ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رپ آیئ وسرٹی یما وکیئ طلغ ارادہ ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ںیم اماتن وہں یما رطہقی طلغ اھت ایس ےیل ںیم اینپ یطلغ رپ 

 رشدنمہ وہں ۔۔۔۔ 

 

آپ وج زسا دںی ےگ  ےھجم وبقل وہ یگ ۔۔۔۔وساےئ ازنہل ےس دجایئ ےک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ہ۔ 

 

۔۔۔۔۔۔ ۔ارگ آپ ازنہل ےک ےیل آزادی اچےتہ ںیہ وت یمی اجن ےل ںیل   

 

 اس ےک العوہ ازنہل وک وکیئ ھجم ےس دور ںیہن رک اتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ زنیم رپ ھٹیب رک ان ےک  ونٹھگں رپ اہھت رھک رک ان ےک اسےنم ےب یسب یک وصتری 

 انب وہا اھت ۔۔۔۔۔۔

 

 اثہین مگیب ےس اب زمدی ربداتش ںیہن وہا اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ں دنکوھں ےس اھتم رک اےنپ وہ اینپ ہگج ےس آےگ ڑبںیھ اور اہرش وک دوون

 اسےنم ڑھکا ایک اھت ۔۔۔۔ 

 

ھا را  

م

 

ت

اہرش ںیھمت ہی بس ںیہن رکان اچےیہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رطہقی طلغ اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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رگم مت اینپ یطلغ رپ رشدنمہ وہ اس ےیل ںیم اس ابرے ںیم  

 ںیھمت ھچک ںیہن وہکں یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اانپ ںیہن نکیل اکی ابت اک دھک رضور ےہ ہک مت ےن ںیمہ 

 اھجمس۔۔۔۔۔۔۔مت اکی ابر ہہک رک وت دےتھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مہ ےن ہشیمہ ںیھمت ےجیتھب ےس زایدہ داامد یک رظن ےس داھکی ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا ری امں ےس ودعہ ایک اھت ںیم ےن ہک ازنہل ان یک یہ وہب ےنب یگ  

م

 

ت

۔

 ۔۔۔۔۔۔۔ 
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اچےتہ ےھت  ۔مہ رصف مت دوونں یک رمیض ےک ریغب وکیئ اعمہلم ںیہن رکان

 ۔۔۔۔۔ایس ےیل اےنت اسل ااظتنر ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا ری یہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ںیم اینپ 

م

 

ت

اب یھب احالت ےسیج یھب وہں ازنہل 

 رموحہم نہب ےس ایک ودعہ ںیہن وتڑ یتکس وہں ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور یہی ادیم ےھجم یلع آپ ےس یھب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم امیتن وہں اہرش 

ہقی طلغ اھت نکیل  اس یک یک یطلغ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس اک رط

 تین اور ارادہ طلغ ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔

 

 وتق مہ یہ انں ۔۔۔۔۔۔۔اور ےتکس رھپ ںیہن  ےس زابن اینپ  مہ گم 

۔۔۔۔۔۔  یہ ےتکس دبل  وک  
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وج وہان اھت وہ ایگ اب وخد وک ای وچبں وک اذتی دےنی اک وکیئ افدئہ ںیہن ےہ  

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب امہرے اہھت   تمسق ںیم ان اک اسھت اےسی یہ اھکل

 ںیم ےہ ہک مہ ےن اس اسرے اعمےلم وک ےسیک اھبنسانل ےہ ۔۔۔۔

 

اینپ ابت ےک ااتتخم رپ اوھنں ےن رہگا اسسن ےل رک ان دوونں وک داھکی 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

کیھٹ ےہ ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن اس اشدی رپ نکیل یمی اکی 

 رشط ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رےنہ ےک دعب رمکے ںیم یلع ادمح یک ریبمھگ  اکیف دری اخومش 

 آواز وگیجن یھت ۔۔۔

 

اہرش ےن اسسن روک رک اںیہن داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔اتپ ںیہن وہ  

 ایک ےنہک واےل ےھت ۔۔۔۔۔ 

 

مت ازنہل وک اےنپ اسھت ںیہن ےل ےک اجؤ ےگ بج کت اس یک ڑپاھیئ  

 لمکم ںیہن وہ اجیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن رکشت اہرش اک راک وہا اسسن احبل وہ

 رھبی رظنوں ےس ان یک رطف داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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یلع ادمح یھب اینپ ہگج ےس اھٹ ڑھکے وہےئ ےھت اور اہرش وک ڑبی رگم وجیش  

 ےس اےنپ اسھت اگل ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اںیھن دھک وت ایھب یھب اھت اہرش یک رحتک رپ رگم وہ اںیہن زمحہ ےس  

 زایدہ زعزی اھت ۔۔۔۔ 

 

 ےک انبےئ دنبنھ وک ریغب یسک وہج ےک وتڑےن اک 
ی
۔دورسا وہ اہلل اعتٰل

 انگہ ںیہن رک ےتکس ےھت  ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اب اہرش ےک ےلگ گل رک وہ اسری خلت ابںیت وھبل ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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البہبش وہ ان یک  ازنہل ےک ےل رتہبنی اھت ۔۔۔۔وہ ازنہل وک یھبک وکیئ فیلکت  

 ںیہن دے اگ ۔۔۔۔۔۔

 

س ابت رپ اںیہن وکیئ کش ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔ ا  

 

ان ےس اگل وہ رک وہ اثہین مگیب ےس الم اےس ایھب یھب نیقی ںیہن آ راہ اھت ہک 

 بس اینت دلجی وہ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ انتج یھب اےنپ رب اک رکش ادا رکات مک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یئگ اکی وخوصبرت اور رشیلیم یس رکسماٹہ اس ےک وبلں رپ رہھٹ

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ دلج ےس دلج ازنہل وک دانھکی اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس یک اےھچ 

 ےس ربخ انیل اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اس ےک اھجمسےن ےک دعب یھب اس ےن الطق یک ابت ےنتک 

 دڑھےل ےس یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بلطم وہ ایھب یھب اس ےس اگل وہےن ےک وخاب دھکی ریہ یھت  اور یہی 

ت اہرش وک اپت یئگ یھت........... اب  
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ان ولوگں ےک افلنئ ازگیازم وہےن ںیم سب ھچک یہ دن رہ ےئگ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

ل اخیل اخیل یس یتگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 ایس ےیل آج لک ویوینریٹس 

 

 ان اک یھب آج آرخی دن اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔اس ےک دعب سب ریف ولی واےل دن یہ آان اھت ۔۔۔۔۔ 

 

ویین ےس ان ولوگں یک ےب امشر ایدںی واہتسب ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔یہی وہج یھت ہک رہ 

 وٹسڈٹن یہ اداس اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 آربہ ولگ یھب ایس ادایس ےک زری ارث ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اےنت دن اسھت زگارےن ےک دعب اب۔ وہ اکی دورسے ےس دجا وہ 

 رںیہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔

 

 رقنعبی وہےن وایل آج یھب وہ ونیتں اھگس رپ یھٹیب رممی یک

س رک رںیہ ںیھت۔۔۔۔۔  

سک

 اشدی وک یہ ڈ

 

   یجب یھت ۔۔۔۔۔ 
 

 ب
 
ج

مئ س

 بج ومہنم ےک لیس وفن رپ 

 

 داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔ 
 
ج

مئ س

 اس ےن وفراً وگد ںیم راھک وفن ااھٹ رک 
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  ریی ےتلچ ںیہ ےھجم ھچک سکب اچںیہ۔۔۔۔۔ 
 

 

 ایر ولچ الئ

 

وبیل یھت ۔۔۔۔۔   ۔ومابلئ گیب ںیم ڈاےتل وہےئ وہ ڑبی تلجع ںیم   

 

 مت یلچ اجؤ ان اینت ایھچ دوھپ یلکن وہیئ ےہ مہ وت ںیہن آ ریہ ںیہ  ۔۔۔ 

 

۔۔اس یک ابت ےک وجاب ںیم رممی ےن یتسس رھبے ادناز  

 ںیم اہک اھت ۔۔۔

 

 یھب  ااشرہ  اسھت اسھت ےک وھگرےن  اےس ےن ومنم  رپ ۔سج  

۔۔۔۔  اھت ایک  
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ولچ ےتلچ ںیہ ۔۔۔۔  اوووو ۔۔۔۔۔اید آای ےھجم یھب سکب ینیل ںیہ  

 

 ۔۔آربہ ےن ریحاین ےس اس یک رطف داھکی ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔رگم ایھب وت مت ہہک رںیہ ںیھت انں ہک ںیہن اجان وت رھپ اب ویکں؟؟؟؟ 

 

ایر ںیم وھبل یئگ یھت ان ایھب اید آای ےہ۔۔۔۔۔۔۔اب ابیق  وسال دعب ںیم  

 رکان۔۔۔۔ 

 

اھت اور رھپ  آربہ ےن ریحاین ےس اینپ اس رس رھپی دوتس وک داھکی 

 اتفس ےس رس کٹھج رک ان ےک اسھت ےنلچ یگل یھت ۔۔۔۔۔ 
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  ریی ےک 
 

 

ایر یمے ونسٹ الکس روم ںیم رہ ےئگ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔الئ

 دروازے ےک اسےنم چنہپ رک ومہنم وک اید آای اھت ۔۔۔۔ 

 

ھا رے اسھت ۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ںیم وت ںیہن اج ریہ اینت دور 

 

۔۔۔۔۔۔۔  ۔رممی  اس ےک ےنہک رپ دلجی ےس وبیل یھت  

 

ایر زیلپ ال دو ان ۔۔۔ںیم بت کت سکب اوشی رکوا ولں یگ ۔۔۔دوھکی ارگ  

 ںیم یئگ وت رھپ زمدی اٹمئ گل اجےئ اگ ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔زیلپ یلچ اجؤ ان ۔۔۔۔ 
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 وہ تنم رھبے ےجہل ںیم وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 

 

 یھبک یھب ںیہن مت وخد یہ اجؤ ےنیل ںیم کھت یئگ وہں ۔۔۔۔۔ 

 

 مت دوونں ڑلو تم ںیم ےل آیت وہں مت ولگ سکب اوشی رکوا  رک  ااھچ

 نیٹنیک ںیم ےلچ اجان ںیم وںیہ آ اجؤں یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ان یک ان متخ وہےن وایل ثحب وک زمدی ڑباتھ دھکی رک آربہ ےن وخد یہ اجےن اک 

 ہلصیف ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک واہں ےس آےت یہ ومہنم اور رممی ےن اکی دورسے وک 

 داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اور رھپ اضف ںیم ان دوونں اک دنلب ہہقہق وگاجن اھت ۔۔۔۔ 

 

 اکم وہ ایگ ولچ نیٹنیک ےتلچ ںیہ ۔۔۔۔۔ 

 

 اٹپئ رکےت وہےئ رممی ےس وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 
ج

مئ س

 ۔ومہنم 

 

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

 

ابرہ آ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ اہرش اچوچ اچیچ ےس ڈریھوں داعںیئ ےل رک   
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۔اب اس ےک دقومں اک رخ ازنہل ےک رمکے یک اجبن اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  وہ انب انک ےیک اس ےک رمکے  

 

 

 

وبلں وک یتخس ےس آسپ ںیم پ

 ںیم دالخ وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسرا رمکہ ادنریھے ںیم ڈواب وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔ ےہ رکیت ںیہن ادنریھا لمکم  یھب  یھبک ازنہل اھت  اجاتن وہ   

 

 اس ےن آےگ ڑبھ رک اسری السٹئ آن ںیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ اسےنم یہ ڈیب رپ اودنےھ ہنم یٹیل زارواطقر روےن ںیم  

 رصموف یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک رطف ڑبےنھ ےس ےلہپ اہرش ےن دروازہ الک ایک اھت ۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           

 

۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت ایگ اکپرا ےس تبحم اور مرن تہب انم اک اس    

 

 آواز رپ وت وہ رکٹن اھک رک دیسیھ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ وت ھجمس ریہ یھت ہک اشدی اثہین مگیب آیئ ںیہ ۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e4
8

9
 

Page | 489 

 

رگم اہرش وک اےنپ رقبی ڈیب رپ اھٹیب دھکی رک اس اک  اسسن وسھک 

 ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشرہ یھت ۔۔۔۔۔۔ اس وتق اس یک اہیں وموجدیگ سک ابت اک ا  

 

 اس ےن نس وہےت دامغ ےس وسےنچ یک وکشش یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آپ ویکں آےئ ںیہ اہیں؟؟؟؟؟؟؟ 

 

زیلپ ےلچ اجںیئ اہیں ےس ںیم آپ وک دانھکی یھب ںیہن اچیتہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔  
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ی ےس وبیل یھت رگم آواز اب یھب یچین یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

گ

 

ی

 

ش

 وہ در

 

ےس ابرہ اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ںیہن اچیتہ یھت ہک اس یک آواز رمکے    

 

اہرش انب ھچک وبےل پچ اچپ  اس یک  وھچڑی وہیئ ہگج رپ دراز وہ 

 ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل وت اس یک اس رحتک رپ ےصغ ےس رھب یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

آپ یک تمہ ےسیک وہیئ یمے ڈیب رپ ےنٹیل یک وہ اسڈیئ ےس ارت رک  

 ڑھکی وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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پ ےس ؟؟؟ ںیم ےن ھچک وپاھچ ےہ آ  

 

 رگم اقملب وت ےسیج اکونں ںیم رویئ ڈاےل اھٹیب اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اجمل ےہ وج ازنہل  یک ابت اک ذرا یھب اس رپ ارث وہا وہ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک وہوٹنں رپ رھکبی رکسماٹہ ازنہل وک زمدی اپت یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ےسیج وہ اس ےک ےصغ وک اوجناےئ رک راہ وہ۔۔۔۔۔ 
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امںیئ ںیم یہ ابرہ دعف وہ اجیت وہں ۔۔۔۔ یہس ےہ آپ اہیں آرام رف  

 

وہ ریپ ےتخٹپ وہےئ اجےن یگل یھت بج اہرش ےن اس اک اہھت اھتم رک زور  

 ےس اینپ اجبن اچنیھک اھت ۔۔۔۔۔ 

 

اور وہ اانپ وتازن ربرقار ںیہن رھک اپیئ یھت ایس ےیل دیسےھ ےٹیل اہرش ےک 

 اورپ رگی یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک رگد اےنپ ابزوں اک اصحر  اس ےک ےنیس ےس ےتگل یہ اہرش ےن

 اچنیھک اھت ۔۔۔۔ 

 

 ازنہل یک وت ھجمس ںیم یہ ںیہن آای ہک وہا ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور رھپ بج اس ےک وحاس احبل وہےئ وت اس اک رہچہ ےصغ اور 

 تفخ یک وہج ےس رسخ وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ےن ڑبی دیپسچل ےس اس ےک رسخ ڑپےت رہچے وک داھکی اھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 

 وھچڑںی ےھجم ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔نھگ آیت ےہ آپ ےک ووجد ےس ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔ینتج دہعف ےھجم وھچےت ںیہ دل رکات ےہ وخد وک متخ رک ولں ۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ اسرے احلظ البےئ اطق رھک رک وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ٹش اپ ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔ٹسج ٹش اپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ےصغ ےس ڈاھرا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا را احل

م

 

ت

ظ رکات وہں مت اینت یہ دبزیمتی رکیت وہ۔۔۔۔۔۔ ۔ںیم انتج   

 

 وہ اکی ےکٹھج ےس اےس وخد ےس دور رکےت وہےئ اھٹ ڑھکا وہا اھت ۔۔۔ 
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 ازنہل یک ابوتں ےن اس ےک وخوگشار ومڈ اک ڑیبا رغق رک دای اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اور اہں اکی ابت یمی اکن وھکل رک نس ول مت ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ 

 

ںیم یھب ایھچ رطح  اھٹیب ول ۔۔۔۔۔۔۔   ۔اور اےنپ اس ےھنن ےس دامغ  

 

 وہ اےس ابزو ےس ڑکپ رک ڑھکا رکےت وہےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھت  وبال وہےئ وھچےت ےس اویلگنں  دو یک ہھت داںیئ  اےنپ وک ٹپنک  یک اس  

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل وک اب اےنپ اافلظ یک دشت اک ادنازہ وہ راہ اھت ۔۔۔۔ 
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ےہ ۔۔۔۔۔۔ اہرش زیلپ یما ابزو وھچڑںی درد وہ راہ   

 

  یئ ےجہل ںیم وبیل یھت ۔۔۔۔ 

 

 
 ۔وہ آوسنؤں رھبی آںیھکن ےیل اج

 

 اہرش وج زمدی ھچک وبےنل اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ابت رپ ےب ینیقی ےس اےس داھکی اھت ۔۔۔ 

 

اہرش وک وت اےنپ اکونں رپ نیقی یہ ںیہن آ راہ اھت ہک ازنہل ےن اس اک انم ےل رک البای  

 ےہ ۔۔۔۔۔ 
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  ایک اہک ےہ مت ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ ےس وہک

 

 وہ اکٹھج دےتی وہےئ اےس زمدی رقبی رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔ 

 

 ےھجم درد وہ راہ ےہ ۔۔۔۔۔وہ رظنںی اکھجےئ وہےئ وبیل یھت ۔۔۔ 

 

اہرش ےن اس وک ایپر رھبی رظنوں ےس داھکی اور رھپ اینپ رگتف 

 ےس آزاد رک دای ۔۔۔۔۔ 

 

  یھت ۔۔۔۔ ازنہل دلجی ےس اس ےس دور وہیئ

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (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 

ر ی آںیھکن اہھت یک تشپ ےس اصف  
 ھ
ٹ

آیئ ٹیہ وی ۔۔۔۔۔۔۔وہ آوسنؤں

 رکےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔ 

 

 ٹب آیئ ول وی ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ربسکع رکسماےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔ 
ب لک
 وہ ایس ےک ادناز ےک 

 

 ازنہل ےن ےب ینیقی ےس اس یک رطف داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

اھت ۔۔۔۔۔ ایک ںیہن اھت اس یک آوھکنں  وہ رکسماےت وہےئ اےس یہ دھکی راہ

 ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ازنہل رظنںی ریھپ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ونس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        

 

۔۔اب اداس رانہ وھچڑ دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ںیھمت اینت وخایشں دوں اگ ہک 

 مت اسرے مغ اسری ںیفیلکت وھبل اجؤ یگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

ں وک اےنپ وبلں ےس وھچ رک وھچڑےت وہےئ ابرہ لکن ایگ وہ رنیم ےس اس ےک اہوھت

 اھت  ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہں ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e5
0

0
 

Page | 500 

 اتھجمس ایک ےہ وخد وک ۔۔۔۔؟؟؟ 

 

 وظفلں ےک اجدو ےس ےھجم ںیہن اسنھپ ےتکس وہ مت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم یھبک یھب ںیھمت اینپ زدنیگ اک ہصح ںیہن ےننب دوں یگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دل ںیم وسچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔  وہ دوونں اہوھتں ےس اگل رڑگےت وہےئ  

 

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

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

 

 اسری رات دنین اس یک آوھکنں ےس دور ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 ۔وہ وسچ وسچ ےک کھت یئگ یھت ہک آرخ اباب اک رد لمع ایک راہ وہ اگ۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟ایک وہ اہرش ہپ ہصغ وہےئ وہےگن   

 

ل یھب ہی ادنازہ ںیہن گل راہ اھت۔۔۔۔۔
ب لک
 رگم اس ےک روےی ےس وت 

 

 اس ایٹھگ ااسنن ےن اتپ ںیہن ایک اہک وہ اگ  اںیہن ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک اتپ ان ےک  اسےنم ےھجم یہ وصقر وار رقار دے دای وہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e5
0

2
 

Page | 502 

 وت ایک اباب ےن نیقی رک ایل وہاگ اس یک  ابت  اک ۔۔۔۔۔۔؟

 

ایر وہ ایک ےھجم اجےتن ںیہن ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن   

 

 اب اانت رھبوہس وت وہ اگ یہ اںیہن ھجم ہپ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رپ اامتعد وت اس دوےلغ ااسنن رپ یھب تہب رکےت ںیہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہکلب اشدی ھجم ےس زایدہ اںیہن ایس رپ اابتعر ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔یھبت وت ھچک ںیہن اہک اےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  ےس  اکنل دانی اچےیہ اھت اںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں ورہن وت اےس رھگ

 

 وہ وخد ےس وسال رکیت اور اےلگ یہ لپ وہ وخد یہ وجاب وسچ یتیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یہی بس وسےتچ وہےئ  رات ےک اجنےن وکن ےس رہپ اس رپ دنین یک  

 دویی رہمابن وہیئ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

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

 

دقم ااھٹےت وہےئ الکس روم کت یچنہپ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آربہ زیت زیت    
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ل اخیل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اسرا الکس روم 

 

وہ دلجی ےس اےنپ ولطمہب ہگج کت یچنہپ یھت رگم ہی ایک اہیں وت 

 وکیئ ونسٹ ںیہن ڑپے   ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اورپ ےچین دےنھکی یگل رگم اےس ھچک ںیہن الم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  یہ اےس ےتلم ان۔۔۔۔۔۔۔۔۔ واہں وکیئ ونسٹ وہےت وت

 

ھل ےت وہےئ واسپ 
 
ج

 

ج ٹ

اکیف دری ڈوھڈنےن رپ یھب بج اےس ونسٹ ںیہن ےلم وت وہ 

 اجےن ےک ےیل  یٹلپ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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رگم اسےنم ڑھکے زمحہ وک دھکی رک اس یک وگای اجن یہ لکن یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یل ںیہن یھت ھچک دن ےلہپ یک اجےن وایل اس یک دبزیمتی وہ ایھب کت وھب

 ۔۔۔۔۔ 

 

ایس ےیل زمحہ وک اس وتق اےنپ اسےنم دھکی رک اےس رھپ ےس بس اید 

 آےن اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زمحہ ڑبی رفتص ےس دوونں اہھت ےنیس ہپ ابدنےھ اس اک لمکم  

 اجزئہ ےل راہ اھت ۔۔۔۔  
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  ڑھکی اےس وھگرےت  

 

 

 

وہ اس وتق اظمل ہنیسح ینب دوونں بل یتخس ےس پ

ےنلکن یگل یھت ۔۔۔۔ ۔  وہےئ اشدیئ ےس  

 

 یھبت وہ دلجی ےس اس ےک اسےنم آ ڑھکا وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایر  ےلہپ یمی ابت ونس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھپ یلچ اجان ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم آربہ ےن وت ےسیج اس یک ابت ینس یہ ںیہن یھت ۔۔۔۔۔ 

 

وہ اس ےک اسھت ےس ےنلکن یگل بج زمحہ ےن ےصغ ےس اس اک ابزو ڑکپ رک 

۔۔۔  ۔۔۔   اچنیھک اھت  
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 اھک ںیہن اجؤں اگ ںیم ںیھمت ۔۔۔۔۔۔وج مت اےسی اھبگ ریہ وہ ۔۔۔۔۔ 

 

ی ےس ڈاھرات اھت ۔۔۔۔۔۔ 

گ

 

ی

 

ش

 وہ در

 

 وہ ااسی یہ اھت ذرا یس ابت رپ ڑھبک اجےن واال ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس وتق یھب وہ وھبل ایگ اھت ہک اس ےک اسےنم ڑھکی ڑلیک ینتک  

 اخص ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےک ےصغ ےس رھبے رہچے اور رھپ آربہ ےن ریحاین ےس ےلہپ

 اےنپ ابزو وک داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۔وج ایھب یھب اس اظمل ااسنن ےک اہھت ںیم اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔رگم رھپ اےس یھب ہصغ آ ایگ اھت ۔۔۔۔۔ 

! 

 

 ہھت ریما ۔۔۔۔۔اور ےہ رکین  ںیہن ابت وکیئ  ےس آپ ےھجم  گم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دی وھچڑ  

 

ن یھبک یھب  اینت ےب یفلکت ںیہن ریہ ہک آپ ےھجم اےسی  وےسی یھب  امہرے درایم

 روںیک ۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔وہ اےنپ ابزو یک  رطف ااشرہ رکیت ےتگلس وہےئ ےجہل ںیم  وبیل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم اقملب وک وت اس یک ابت یک ریت رھب رپوا ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  اس یک ابت وک رظن ادناز رکےتوہےئ اس ےن اس ےک ابزو وک اکٹھج

 اھت۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔  ھت  رقبی دح ےب ےک اس وہ حمل یہ اےلگ  رھپ اور   

 

 درایمین افہلص اب لکشم اکی اہھت یہ اچب اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 آربہ یک وت ھجمس ںیم یہ ںیہن آای ہک وہ ایک راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ھجم ےس ایک رپاملب ےہ آپ وک ۔۔۔۔؟؟؟ 

 

 ںیم ےن ایک اگبڑا ےہ آپ اک ۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 

ہصغ اور اڑک وھبےتل وہےئ انمنمیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اانپ   

 

 ابزو ےک درد ےن بس وھبال دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم وہ ےچین واال وہٹن داوتنں ںیم دابےئ درد طبض رکےن یک وکشش ںیم  

 رصموف یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھا رے رھگ جیھب  

م

 

ت

ںیم اکی دو دن ںیم  اےنپ ڑیپسن وک 

 راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہں ۔۔۔۔۔۔ 

 

یما رپووپزل ےل رک  آںیئ ےگ ۔۔۔۔۔ وہ    

 

۔اور اکی ابت یمی اکن وھکل رک نس ول یمے رپووپزل وک ااکنر ںیہن 

 وہان اچےیہ ۔۔۔۔ 

 

 رکےن القئ ںیہن وچب یگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

سئ ٹ
ب ک
 ۔۔ورہن مت یسک اور اک رپووپزل ا

 

 آربہ ےن ےب ینیقی ےس اس ےک اجراحہن ادناز وک داھکی اھت ۔۔۔۔ 
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اکھج یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ ۔اور رھپ رظنںی    

 

۔۔اس وتق وہ سج دقر ےصغ ںیم اھت اس ےن پچ رانہ یہ 

 انمبس اھجمس اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 احالہکن ہصغ وت تہب آ راہ اھت اےس رگم وہ داب یئگ یھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ ےن وغبر اس ےک رپاشین رہچے اک اجزئہ ایل ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔اور رھپ اس اک ابزو وھچڑ رک دو دقم اس ےس دور   
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 اور لک ےس مت ویین ںیہن آو یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آیئ ابت ھجمس ںیم ؟؟؟ 

 

 وہ رکسماےت وہےئ وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 رگم آربہ رظنںی ااھٹیت وت یہ دیتھکی ان۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔اس ےن ایس رطح یہ رس وک اابثت ںیم الہای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےھکی  ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ںیہن اچیتہ یھت ہک زمحہ اس ےک آوسن د   

 

 ڈگ رگل ولچ اب اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ اےس رظنوں ےک اصحر ںیم ےیل وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےک اانت ےنہک رپ یہ آربہ دوڑیت وہیئ ابرہ لکن یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

 اہرش رمکے ںیم آای وت تہب وخش اھت ۔۔۔ 

 

  ازنہل رصف اس یک یھت۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔اب اس یک
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 اب سب اکی دہعف اشدی وہ اجےئ۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا ری اسری اکشںیتی اسری ںیفیلکت اےنپ ادنر ٹیمس ولں  

م

 

ت

۔ رھپ ںیم 

 اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیھمت یھبک یمی  ذات ےس وکیئ فیلکت ںیہن ےچنہپ یگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی یما ودعہ ےہ مت ےس یھب اور وخد ےس یھب ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ازنہل یک وصتری ومابلئ وفن رپ وھکےل اس ےس ابںیت رکےن ںیم نگم   وہ ڈیب رپ

ٹ

 
ل

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اور دور ڑھکی تمسق اس یک ابوتں رپ رکسما ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 وکن اجاتن اھت ہک ھچک وخاب ہشیمہ ادوھرے رےتہ ںیہ ۔۔۔۔ 

 

 ھچک ودعے اےسی وہےت ںیہ وج یھبک یھب وپرے ںیہن وہ اپےت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ان بس ےس ےب ربخ اینپ یہ ابوتں ںیم نگم اھت ۔۔۔۔۔۔  رگم  

 

ں یہ دنین اس یک  آوھکنں ےس وکوسں دور یھت  
 
 مئ
ٹ

 

ش

ازنہل وک اپےن یک  وخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور آج اےس اس ابت ےس وکیئ رفق ںیہن ڑپات اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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            ******************************* 

 

ی ایتر وہ اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیمہ امرٹیک  ازنہل دو ٹنم ںیم  اوھٹ  دلج

 اجان ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ایھب رتسب ںیم یہ یسھگ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بج اثہین مگیب ےن تلجع رھبے ادناز ںیم اےس اگجےت وہےئ مکح 

 انسای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 آپ یلچ اجںیئ ان ےھجم ںیہن اجان ۔۔۔۔۔۔۔۔اینت دنین آ ریہ ےہ ۔۔۔۔۔ 
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آںیھکن ومدنے یہ رکوٹ دبےتل وہےئ وبیل یھت ۔۔۔  وہ ان ےک ااھٹےن رپ  

 

 اثہین مگیب وج اس یک زیچںی ٹیمس رںیہ ںیھت ۔۔۔ 

 

  رک ںیئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹ  

 

 

 ۔اس یک ابت رپ ااھچ اخاص امئ

 

 ےہ وکیئ احل مت ولوگں اک ۔۔۔ ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔اشدی واال رھگ ےہ وس ریھکبے ڑپے ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رگم یمی زہشادی وک ایک رکف  

 

 امں ےہ ان بس رکے یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت ولگ رکو آرام ۔۔۔۔۔ 

 

 اثہین مگیب اس یک زیچںی ےتٹیمس وہےئ ڑبڑباںیئ ںیھت ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ وج دوابرہ وسےن یک وکشش ںیم رصموف یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ظفل اشدی رپ ازنہل ےک اکن ڑھکے وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔  دنین وت ےسیج وٹنمں ںیم اھبگ یئگ  
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 وہ اکی دم اھٹ یھٹیب یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک اہک آپ ےن سک یک اشدی ےہ اس رھگ ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے ابپ یک ۔۔۔۔۔۔۔۔اثہین مگیب ایھب یھب ےصغ ںیم ںیھت ۔۔۔۔۔

م

 

ت

 

 

 کک ایک؟؟؟؟ 

 

 اباب اس رمع ںیم اشدی رکےن واےل ںیہ  ۔۔۔۔۔؟
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۔۔۔۔۔۔۔۔دح یہ وہ یئگ ےہ اور آپ ےنتک زمے ےس ایترایں رک ریہ ںیہ ۔

 ۔۔۔ 

 

 وہ وت ان یک ابت رپ ڑتپ یہ ایھٹ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اے ڑلیک زابن وک اگلم دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ویکں اس رمع ںیم  یمے رس ںیم اخک ڈولاےن رپ یلت وہیئ  

 وہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔

 وبےنل ےس ےلہپ وسچ ایل رکو ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ انن اٹسپ وبےنل ںیم نگم یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  مگیب یک آواز رپ اس یک زابن وک ربکی یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔بج اثہین

 

 وت رھپ سک یک اشدی یک ابت رک رںیہ ںیھت آپ ایھب ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 

 وہ رپاشیین ےس وپھچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

ھا ری اور اہرش یک اشدی یک اور سک یک اشدی وہ یتکس ےہ  الھب 

م

 

ت

ول 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اثہین مگیب ےن انرلم ےس ادناز ںیم ابت  

 

 رگم ازنہل وک اگل اھت وہ اسسن ںیہن ےل اپےئ یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

 ایک ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟                                 

 

 یمی اشدی وہ یھب اس اہرش ےس یھبک یھب  ںیہن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہ ۔ ۔۔۔۔  آپ یمے اسھت ااسی ںیہن رک ےتکس  
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 ویکں ویکں ںیہن رک ےتکس ںیہ ۔۔۔۔؟؟؟، 

 

 رہج یہ ایک ےہ ۔ ۔۔؟؟؟؟ 

 

 اکنح وت وہ یہ اکچ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔رصف ریتصخ یہ وت ابیق ےہ ۔۔۔۔۔ 

 

اثہین مگیب اس یک ابت رپ اےھچ اخےص ےصغ ںیم آ یئگ ںیھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آپ اجیتن ںیہ ہی اکنح زربدیتس وہا اھت ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔
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امیتن وہں اس اکنح وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور ںیم ںیہن  

 

 یمی وکیئ رمیض اشلم ںیہن یھت اس ںیم ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رصف اور رصف وبجمری یھت یمی ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آپ ےسیک اس صخش ےک اسھت یمی اشدی رکوا ےتکس ںیہ  ۔۔  ۔۔ 

 

 سج ےن اےنپ یہ رھگ ںیم  ڈااک  ڈاال  ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ ؟؟؟؟ 

 

ںیہ ںیم ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ولگ  اس یک اچولں  ںیم آ ےتکس   
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 ںیم ےن اس صخش اک ایلص رہچہ داھکی ےہ ۔  ۔     ۔۔۔۔

 

آپ سج ےس رمیض یمی اشدی رک دںی ںیم اف کت ںیہن  

 رکوں یگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم وہ ااسنن یھبک یھب اہرش ادمح ںیہن وہ اگ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یمی زدنیگ ربابد رکےن واال صخش یھبک یھب یمی زدنیگ ںیہن ونسار اتکس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور ارگ آپ ولوگں ےن یمے اسھت زربدیتس رکےن یک وکشش یک وت  

 ںیم وخد وک ھچک رک  ولں یگ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اس بس ےک  ذہم دار آپ ولگ وہں ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اینپ ابت لمکم رک ےک رھپ وہ رویک ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ 

 

واش روم ںیم   آوسنؤں ےس رھبی آںیھکن ےب دردی ےس ڑرگےت وہےئ

 سھگ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اثہین مگیب  قح دق ڑھکی اس یک ابوتں ںیم مگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ازنہل یک ابوتں ےس اںیہن وخف وسحمس وہےن اگل اھت  ۔ ۔۔۔۔ 

 

 ای اہلل اےس دہاتی دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔دیساھ راہتس داھک دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڈال دے ۔۔   یمے امکل اس ےک دل ںیم اہرش یک تبحم

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ آںیھکن اصف رکےت وہےئ اےنپ رب ےس  اخمبط ںیھت ۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔ 
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             ************************ 

 

 آربہ رقتًابی اھبیتگ وہیئ نیٹنیک کت یچنہپ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسےنم یہ لبیٹ رپ اےس وہ دوونں یھٹیب وہیئ رظن آ یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  یکچ ںیھت۔۔۔۔۔ وہ یھب اےس دھکی

 

 یک اس  ےس دلجی وہ  رک دکی احتل  یک اس یل  اس  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیھت یکپل رطف  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیھت  آیئ  ےل ابرہ وبےل  ھچک انب رک ڑکپ  ہھت اک اس    
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 ول ہی اپین یپ ول ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔رتہب وسحمس وہاگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس وک امھتےت وہےئ وبیل ومہنم اےنپ اہھت ںیم ڑکپی اپین یک وبلت اک ڈنکھ وھکل رک

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آربہ ےن پچ اچپ وبلت اس ےک اہھت ےس ےل رک وبلں ےس اگل یل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دی  ڑباھ رطف یک  اس واسپ  رک ےل پس دو  گم 

 ھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس وک اےنپ وحاس اقوب رکےن ںیم رقتًابی اپچن ٹنم ےگل ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

؟؟؟؟؟؟؟ ایک وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟  

 

 رممی رنیم ےس اس اک اہھت دابےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ھچک ںیہن ایر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولچ رھگ ںیلچ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک مت ےھجم رھگ وھچڑ دو یگ ۔۔۔۔ ؟؟؟؟ 

 

 ویکہکن یما ڈراویئر وت اکیف دری ےس آےئ اگ ۔۔۔ ۔۔۔۔ 
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ے ےجہل  اہں ان ہی یھب وکیئ وپےنھچ یک ابت ےہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔رممی یگفخ رھب

 ںیم وبیل یھت ۔۔۔ 

 

 ۔۔اور اےس ےل رک  آےگ ڑبھ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ومہنم وج ھچک وبےنل یہ وایل یھت ہک رممی ےک ااشرے رپ اینپ ابت وبلں ہپ  

 یہ داب یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےس اب اینپ یطلغ اک ااسحس وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ 
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یتجیھب اور انں آربہ یک ایسی  انں وہ زمحہ یک ابوتں ںیم آ رک اےس الکس ںیم 

 احتل وہیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم اب ایک ایک اج اتکس اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

اہرش ایتر وہ رک الکن یہ اھت ہک اسےنم ازنہل ےک رمکے ےس اثہین مگیب وک 

ے داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

کلی

 

ن
 

 

 االسم ومکیلع ۔۔۔۔۔۔
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۔اس ےن  ان ےک رس رپ چنہپ رک السم ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔  

 

 ومکیلع االسلم۔         ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےتیج روہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک وہا ےہ آپ ھچک رپاشین ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ 

 

 وہ وغبر ان اک اجزئہ ےتیل وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رسخ آںیھکن روےن یک  یلغچ اھک ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیہن  اٹیب سب وہ یٹیب یک اشدی ےہ وت وسچ وسچ رک  یہ  روان آ راہ ےہ ارے ھچک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ داہتسن وطر رپ اہرش ےس ازنہل ےک روےی وک اپھچ یئگ ںیھت ۔۔

 

 وہ  ںیہن اچیتہ ںیھت اہرش ازنہل یک  ابوتں ےس دیھک وہ۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ ارے آپ وت اےسی رو ریہ ںیہ ےسیج وہ ںیہک دور اج ریہ   

 

 ںیہی وت وہ یگ آپ ےک اپس وت رھپ ویکں رپاشین وہ ریہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ رنیم ےس ان ےک  دنکوھں ےک رگد ابزو امحلئ رکےت وہےئ  اںیہن اھجمس راہ 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اثہین مگیب ےن ایپر رھبی رظنوں ےس اےس داھکی اور دل یہ دل ںیم  

رپ وھپکن دی ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ یئک وصروتں اک ورد رکےت وہےئ اس   

 

وہ یئگ آپ یک  رپونشکیٹ ڈلیش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وت زیلپ ھچک اھکےن وک دے دںی  

 ۔۔۔۔۔۔۔تہب وھبک گل ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اںیہن ڑیھچےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوووو ںیم وت وھبل یہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے اچوچ وک دھکی ول

م

 

ت

ں ایھب کت  ایتر وہےئ یھب ۔ ولچ مت ےچین وچنہپ ںیم 

 ںیہ ای ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e5
3

7
 

Page | 537 

 

 ںیلچ کیھٹ ےہ رگم دلجی آےیئ اگ آپ ولگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ  رکسما رک وبےتل وہےئ آےگ ڑبھ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔                   ***************************

 

اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ےچین آای وت لبیٹ رپ رصف زمحہ وموجد   

 

 وہ وخوگشار ےجہل ںیم اس ابںیت رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 بج ازنہل زیتی ےس ڑیسایھں ارتیت ےچین آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک ےتھجمس ںیہ آپ وخد وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟

 

 آج اتب یہ دںی ذرا ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ وہ اہرش ےک رس رپ  ڑھکی ااہتنیئ  دبزیمتی ےس وگای وہیئ یھت ۔۔۔۔   

 

 ازنہل ہی ایک رطہقی ےہ ابت رکےن اک ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 ےنتک ڑبے ںیہ وہ مت ےس اور مت ےسیک ابت رک ریہ وہ ان ےس ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 
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 زمحہ ایھب کت اسرے واےعق ےس ااجنن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایس ےئل اےس ازنہل اک اس ادناز ںیم اہرش ےس ابت رکان ربا اگل اھت 

وٹک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھبت اےس   

 

 ںیم وت ایھب اںیہن ھچک ہہک یہ ںیہن ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھبیئ ہی وت اس ےس یھب زایدہ ےک اقلب ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زمحہ یک امحتی رپ ازنہل ےک ادنر اک ہصغ زمدی ڑبھ ایگ اھت  ۔۔۔۔  

 ۔۔۔۔۔ 
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 ایس ےیل وہ زمدی دبزیمتی ےس رقتًابی الچیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

فن ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تہب وہ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا  

 

اہرش وج ایھب کت  اخومش اھت اکی دم اھٹ ڑھکا وہا اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور رھپ اےلگ یہ لپ اس اک اہھت ڑکپ رک رقتًابی ےتچنیھک وہےئ اس وک اےنپ 

 رمکے ںیم الای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےہ اہیں وہک ۔۔۔۔۔۔۔۔اب وبول وج وبانل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وج انہک   
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 ۔ابرہ امتاش اگلےن یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔ ۔۔۔۔۔ 

 

 رمکے ںیم آےت یہ اس اک اہھت وھچڑےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم وج انہک اھت ںیم ےن ہہک دای ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک ہہک دای ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ 

 

 اس ےک ےصغ ےس ےپت وہےئ رہچے وک دھکی راہ وہ دوونں اہھت ےنیس ہپ ابدنےھ

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےسیج اس ےس رضوری وت وکیئ اکم یہ ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یہی ہک ےھجم آپ ےس  اشدی ںیہن رکین ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم زہار ابر 

 آپ وک  وبل یکچ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اک وکیئ ارث یہ ںیہن  ےہ   رگم آپ ےسیج ڈٹیھ ااسنن رپ وت یمی ابوتں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل اس ےک ادناز رپ ادنر کت وھکل ایھٹ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔ایس ےیل اسرے احلظ البےئ اطق رھک رک وبیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھا ری ابت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 اہں وت کیھٹ ےہ نس یل ںیم ےن 

 

 وہ اس یک ابت ےک ااتتخم رپ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم۔ ہہک دوں اگ بس ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت رکف تم رکو  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ولچ اب ےچین بس ااظتنر رک رےہ وہں ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےب ینیقی یس ڑھکی یھت اےس اب کت نیقی ںیہن آ راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس ےس ےلہپ ہک وہ وکیئ دصتقی رکیت اہرش رمکے ےس ابرہ لکن ایگ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔  

 

وہ یھب ےچین آیئ وت بس ےک رہچے رپ رسد اترثات وموجد ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ول یج اب ہی ولگ یمے اسھت ااسی ولسک رکںی ےگ ہک  

 ںیم اس اشدی رپ وبجمر وہ اجؤں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم ااسی ھچک ںیہن وہ اگ یما انم یھب ازنہل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکیئ ےھجم وبجمر ںیہن رک اتکس ۔۔  
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 اہرش ےک روےی ےس اےس اکیف وحہلص الم اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم  رکےن انہتش ےس آرام  ےیک رپوا یک یسک انب وہ اب ےئل ایس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت   رصموف  

 

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

 

۔ آربہ۔رھگ یچنہپ وت رھگ رپ وکیئ وموجد ںیہن اھت  ۔۔۔۔۔۔۔  

 

۔۔اور اکی رطح ےس ہی اس ےک ےیل ااھچ یہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔وہ اس وتق یسک اک اسانم رکےن یک وپزنشی ںیم یھب ںیہن یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

المزہم وک اھکےن اک عنم رکیت وہ اےنپ رمکے ںیم دنب وہ یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےس زمحہ ےس وخف وسحمس وہےن اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔ںیہک چس ںیم یہ وہ اےنپ رھگ واولں وک یمے رھگ یہ ان جیھب دے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e5
4

7
 

Page | 547 

اتپ ںیہن وکن اس وحنمس ہحمل اھت بج ںیم ےن اس صخش ےس  

 ابت یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل یھب ادنازہ ںیہن اھت ہک مت اےسی ولکن ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ب لک
 ےھجم 

 

  ادمح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااہتنیئ دبزیمت اور اجلہ  ااسنن وہ مت زمحہ یلع

 

 وہ وصتر ںیم زمحہ ےس اخمبط وہےت وہےئ آںیھکن ومدن یئگ یھت ۔۔۔۔۔

 

 اےس ھچک وٹنھگں یک رپ وکسن دنین یک تہب رضورت یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

                ************************** 
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ایر وکیئ ااسی رطہقی ںیہن ےہ ہک ںیم یھب مت ولوگں ےک اسھت اج  

؟؟؟ وکسں ۔۔۔۔۔۔؟؟؟  

 

اب دوھکی ان ہی بس اسامن انتک اھبری ےہ ےسیک ااھٹو ےگ مت اانت 

 بس ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم ےل ولچ مسق ےس بس ااھٹ ولں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ بس ولگ آج آربہ ےک رھگ اس اک رہتش ےنیل اج رےہ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور زمحہ اک سب ںیہن لچ راہ اھت ہک یسک یھب رطح وہ ولگ اےس یھب 

  اجںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اسھت ےل

 

 آج اس دنمش اجں وک دےھکی وہےئ دو ےتفہ وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اب وہ ددیار ایر ےک ےیل ڑتپ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ھجمس ںیم ںیہن آ راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ےکس دکی  کلھج اکی یک  آربہ  ہک رکے ایک  ااسی وہ  ہک    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ یھبت وہ اہرش یک ںیتنم

 

۔۔۔رگم اہرش رپ وت ےسیج اس یک یسک ابت اک ارث یہ ںیہن وہ راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ایھب یھب ایس ادناز ںیم اھٹیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔اچےئ اک گم اکی اہھت ںیم  اھتےم دورسے اہھت ےس ومابلئ وفن 

 اامعتسل رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  یسک وک ہن دے ۔۔۔۔۔۔ آپ اسیج اھبیئ اہلل
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 وکیئ ںیہن انجب آپ اک وتق یھب دلج یہ آےئ اگ بت دےیھکی اگ ۔۔ ۔ 

 

زمحہ ےن بج اس رپ یسک ابت اک ارث وہےت وہےئ ںیہن داھکی وت ہنم 

 وسبرات  واہں ےس اھٹ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اہرش ےک دنلب ےہقہق ےن ادنر کت اس اک اھچیپ ایک اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

 وہ ولگ وکیئ اشم اپچن ےجب آربہ ےک رھگ ےچنہپ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ان اک اابقتسل تہب اےھچ ادناز ںیم ایک ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یکچ دے  االطع یک آےن اےنپ اںیہن مگیب اثہین یہ  لہپ ت رپ وفن 

۔۔۔۔۔۔۔  ںیھت  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟ آیٹن آربہ اک روم وکن اس ےہ   

 

 روم ںیم ےھٹیب ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

 

 وہ بس ولگ ڈرائ

 

 بج ازنہل ےن ان ےس آربہ ےک رمکے اک وپاھچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اسےنم وایل  رو ںیم دورسا  رمکہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ ااشرے ےس اتبےت وہےئ وبیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 کیھٹ ےہ آیٹن ںیم دھکی یتیل وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ےتہک وہےئ اھٹ ڑھکی وہیئ یھت ۔۔۔۔۔ ۔ ۔۔۔۔ وہ اںیہن

 

 دروازے رپ یکلہ  دکتس دے رک وہ ادنر آ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم ہی ایک ادنر اک وت رظنم یہ ھچک اور اھت ۔۔۔۔۔۔۔ ۔  
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 ایک وہا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ 

 

 آربہ آیپ آپ کیھٹ وت ںیہ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت  ریہ  وپھچ  ےس آربہ  رویت زارواطقر ےس رپاشیین وہ   

 

 ھچک ںیہن وہا اںیہن سب امہمونں اک نس رک ربھگا یئگ ںیہ ۔۔۔۔ 

 

 ۔بج ےس اتپ الچ ےہ رہتش آای ےہ روےئ اج ریہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 وجاب آربہ ےک اجبےئ آہنیئ ےن دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وج اشدی اس ےک روےن ےس  ااتکےئ یھٹیب یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

س وھٹیب ںیم  ذرا ںیم بس ےس  لم رک  آیت وہں ااھچ مت ان ےک  اپ 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ تلجع ںیم وبیتل رمکے ےس ابرہ لکن یئگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

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

اھت۔۔ اپای  ںیہن  وس رات اسری وہ  

ل  ازنہل  یہ واعق  ایک  ہک اھت رہ اپ  ںیہن  ھجمس وہ
ب 

 

فئ

 ےہ  اوناول  ںیم را

 ۔۔۔۔۔؟؟؟
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۔۔۔۔؟؟؟؟  ےہ ریہ اتس ےسا  رصف  رھپ ای   

 ربےتس  رطح  یک وھتہڑے  رپ  دامغ  ےک اس  وسال  ہی رھب رات

۔۔   ۔۔ رےہ  

اگ؟؟؟  اپؤں  وھچڑ  اےس  ںیم ایک  ت وہیئ اوناول یہ واعق وہ اگ اور  

ریغب؟؟؟؟؟  ےک اس ںیم اگ ولں یج ایک  

 یل  ےک نٹپن  ےس احالت واےل آےن اےنپ وہ دعب ےک جف  گم 

۔۔۔۔۔۔۔۔   اھت  اکچ رک نبی وصنمہب  

۔۔۔۔۔۔۔  ھت گل  آکن  یک اس رک اج ںیہک بت  

۔۔۔  اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔رپوکسن اھت نئمطم وہ  

 ل **********************              

 ہرش رکےت ابیت اسھت ےک مگیب اثہین ت  آیئ ےچین رک وہ  ایتر  ازنہل

۔۔۔۔  اھت داھکی ےس وغر ڑبے اےس ےن  
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ؤں؟؟؟ اج یلچ رطف یک امدئہ  ںیم امم  

۔۔۔۔ ھت  ریہ ےل ااجزت  وہےئ ڈاےتل  ابزو ںیم ےلگ ےک  ان  وہ  

 وہ  ت اب  اور رطف  یک  اس  اگلای ںیہن  یہ کچ یہ ئگ وہ دن  اکف

۔  ےہ یھب  امیبر  

۔۔۔ اووہ  

۔۔ اجؤ یلچ مت  ےہ ۔کیھٹ  

۔ وپنھچ  رضور یھب ےس رطف ریمی اور ۔۔  

۔۔۔ رطف  یک اھبیھب  گ اجؤں  یھب ںیم  ںیم دن  دو ۔اکی  

۔۔  ںیھت وبںیل وہےئ  رکےت ایپر اےس  مگیب اثہین  

 ںیم دعب ایتری یک  ابیق رھپ آو وھچڑ وک ازنہل  لہپ اجؤ اٹیب  ہرش 

۔۔  ےگ ںیل رک  
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   ےل یھب امریک  ذرا اےس ت وہ  رےہ یہ اج  ابرہ دوونں مت  اب ےکلب

۔۔۔۔  اجان  

۔۔۔ یہ رکین تہب ایترایں  اور ےہ ایگ رہ  مک وتق  

۔۔   اھت الوب ےس اتدعباری ہرش   

 اپؤں  یہ لہپ ےس ہرش  ڑکیتھ یہ رپ  اجےن اسھت  ےک  اس  ازنہل اور

۔۔۔۔ ھت ئگ لکن  ابرہ وہےئ  ےتخٹپ  

 رکسماٹہ  رپ  وبلں ےک مگیب اثہین  اور ہرش  رپ  ادناز  ےک اس 

۔۔ ھت ئگ  ھکب  

 یلھج

۔۔  اھت وبال ےس آتسہ ےن  ۔ہرش   

 ےک  اس  وہےئ تیل  ااجزت  ےس مگیب اثہین اس رھپ ۔اور

اھت  ایگ لکن ابرہ  یہ ےھچیپ  
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                   **************** 

۔۔۔۔۔ اھت ایگ آ  امل  اشگنپ   رک ےل اےس  ہرش   

۔۔ ھت رکوایئ اشگنپ اسری ڈریھ اےس ےن ہرش   

 تہب یل ےک رکےن گنت وک ہرش  رصف  یھب ےن اس  اور

۔۔ ںیھت یل ےل  یہ  اےسی زیچی اسری  

۔۔۔۔ اھت ایتر وک وارےن رپ  اس  ھچک بس ےسیج ت  ہرش  گم  

۔۔۔۔ اک اس  وہ  راک  ہھت یھب ذرا وج  ےہ  اجمل  

۔۔۔۔۔  اھت رہ داھک رباڈیئل اےس وہ  اب اور  

۔۔۔۔۔  ےہ  انیل ویکں  ڈرسی ےس ایھب ہک آیئ   ںیہن یہ  ھجمس ت   وک ازنہل  

۔۔۔ اگ وھچڑے  رک ےل بس یہ  آج  اھت اتگل ت  ہرش  گم  

 وہ اخیل یھب واٹلئ اک آپ ت اب ےہ ئگ  وہ  اشگنپ تہب آج 

۔۔۔ ےہ  اکچ  
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۔۔۔۔ ےگ ںیل رک  یھبک رھپ  ابیق  

۔ل ھت وبیل ےس  رپاشیین یہ  واعق اب وہ  

رکو  تم رکف مت  

ھا ری

م

 

ت

 یک ت اب اینپ ےن ںیم  ت یہ یل ےک اشگنپ اس ۔

ھت وہیئ  ریھک ےک رک یس  رلیسی    

اھت۔ ایگ وہ یہ  اہنل رپ وہےن  رپاشین ےک  اس  وہ  

رکو  نسپ  ڈرسی  اس اھچا  ےس دلج اشابش  ولچ  

 وبال وہےئ رکےت  ااشرہ  رطف یک  ڈرزسی ےگل اسنم  ےک  اس  وہ

۔۔۔۔  اھت  

۔۔۔  اھت  داھکی وک وجڑوں  یتمیق  اور وخوصبرت  ان  ےس دیل ےب  ےن ازنہل  

۔۔ اھت اھبای ںیہن وک دل ےک اس  یھب وکیئ  ےس ںیم ان  گم  

۔۔۔۔۔  ھت ریہ ںیہن  یہ دکی ےس کیھٹ اںیھن وہ  اشدی  ایر  
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۔۔۔۔۔۔۔ دوھکی ہی  

۔۔ ےہ اگل  ااھچ  تہب واال ہی ےھجم  

یہ۔ تیل ےل یہی  یہ رکےت ااسی  

۔۔۔۔۔۔ یہ تیل رکوا کیپ  یھب وہ ت  ےہ نسپ  اور وکیئ یھمت  رھپ ایں   

 ۔۔یک  

 گنہل  اک ین  گنی الٹیئ اےس  بخ  ےب  ےس تیفیک دیل یک  اس  وہ

۔۔۔۔ اھت ایگ ایک اکم  اھبری اک  رمشی کنپ اور رپل رپ سج   

۔۔۔۔  اھت وبال  وہےئ داھکیےت   

۔۔۔۔ اھت  آای نسپ ڈرسی یھب وک ازنہل  

۔۔۔۔ےک۔۔۔۔  ےہ کیھٹ یہی  ںیہن  

۔۔۔۔ ھت وبیل ںیم ادناز  واےل ڑھچاےن اجن  وہ  

۔۔۔۔  دی وھچڑ رھگ ےک امدئہ  ےھجم زیلپ  اب ااھچ  

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e5
6

2
 

Page | 562 

۔۔۔۔۔  ےہ ئگ وہ دری  تہب یہ لہپ  

۔۔۔۔  ھت وبیل یہ ےتھٹیب ںیم اگڑی وہ  

۔۔۔۔  وہں  داتی وھچڑ ےہ کیھٹ  

۔۔۔۔۔۔  ںیل  اھک اھکان لہپ  سب  

ےہ؟؟  اھکان ویکں اھکان  

ھت۔۔۔۔ وبیل وہےئ الھجنھجےت  وہ  

۔۔۔ ےہ گل  وھبک ےھجم  ہک ویکں  

۔۔۔ اھت وبال وہےئ  دابےت  ںیم وبلں رکسماٹہ  اینپ  وہ  

۔۔۔  اگ رےیہ رکےت رمیض وج رھپ دی رک ڈراپ  لہپ ےھجم آپ ت   

وہں ئگ وہ  ٹیل تہب ںیم   

ی ف  ڈریئ امیئ تکس  وہ ںیہن ھچک

 

ئ
۔۔ وا  
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اگ ڑپے  اھکان اھکان وک آپ لہپ  

۔۔   اگ  لم ڈراپ   یہ ۔رھپ  

 اگ ڑپے اھکان اھکان ت انں ےہ وھچڑواین دلجی اجن  ےس  ھجم  اگ اور

 ۔۔۔ 

 اج رپ  ڈراویئ الگن مہ تگل  ںیہن وھبک یھمت ت  بج  ورہن

۔  یہ ےتکس  

 رطف یک اس  وھتڑا وہےئ روےتک یاگڑ اسنم  ےک روٹسیرٹن وہ

۔۔  اھت وبال رک کھج  

۔۔۔۔۔  ےہ تکس یھب  رک وہ ےہ اہک  وج  ےن  اس  ھت  اجیتن ازنہل  

۔۔۔۔  ھت ئگ  آ ادنر   اسھت  ےک اس  اچپ پچ یھبت  

۔۔ ڈگ وریی   

۔۔  یہ وہیت یہ اسی ویبایں  ۔اھچ  
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۔۔۔۔ یہ رکیت ںیہن ض  البوہج   

 ےنیل آڈر ورٹی ہک ھت وایل  یہ ےنلوب  ہلمج خلت وکیئ رپ  ابت یک اس  ازنہل

۔۔۔ اھت ایگ  آ   

۔۔۔۔۔  ھت ئگ داب یہ رپ  وہوٹنں ابت  اینپ وہ  یھبت  

دے۔  داب ہلگ اک ہرش  ہک اھت رہ چ  ںیہن سب اک  اس   

۔۔۔۔۔  دے  رک اغبئ ںیہک  اےس رھپ ای  

۔۔۔۔۔  ھت ریہ  رک وسحمس سب ےب تہب  وک وخد وہ  

 وہےن  ن  وگےش ےک ںآوھکن یک اس  ےس ااسحس ےک یسب ےب ایس اور

۔۔۔۔ ےھت ےگل  

 یل ےک اپھچےن یمن یک آوھکنں  اینپ  وہ  ت  وہا افرغ رک  دے  آڈر ہرش 

۔۔۔۔ ھت گل  دےنھکی ادرھ ادرھ   

۔۔۔۔۔  اھت اکچ دکی  وہ گم  
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وہا؟؟؟  ایک  

۔۔؟؟ گل ربی ابت  وکیئ  

۔۔۔۔۔۔؟؟؟ ایک آیئ  ںیہن نسپ زیچ وکیئ رھپ   

گ  ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟  اھت انیل یھب اور ھچک  رھپ ای   

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟ ریہ  ویکں رو وہا  ایک   رھپ ت  

۔ اھت  وبال وہ رپ الہےن س ںیم یفن ےک اس   

۔۔۔۔ اھکان ںیہن  اھکان سب ےھجم ںیہن ھچک  

۔۔۔ ھت وبیل ںیم جہل ن   یہ  اےسی وہ  

۔۔ اھت یل اسن  رہگا  ےن ہرش   

۔۔۔۔ وہا ڑھکا اھٹ وہ رھپ اور  

۔ آؤں  وھچڑ  یھمت  ولچ  
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 اھت داھکی اےس رک اھٹ س ےس ریحاین ےن ازنہل رپ ابت  یک  اس 

 ۔

؟؟    گم۔  

۔۔۔ دی اکٹ ابت  یک  اس  ےن  ہرش  ہک ھت گل یہ وبےنل ھچک  وہ  

۔۔۔۔۔۔ل؟؟  ںیہن ای ےہ اجان  

ی وہ

گ

 

ب

 

ش

اھت وبال ےس  در   

۔۔۔ ھت  وہیئ ڑھکی اھٹ وفرا   ازنہل  

۔۔۔ ایگ لکن  ابرہ یل  وک ازنہل رتھک  ےچین ےک  واز الفور  سیپ  ہرش   

۔۔ اھت وبال ںیہن  ھچک وہ راہتس اسرا رھپ l 

۔۔۔؟؟  ےہ آان  ےجب ےنتک واسپ  

۔۔۔۔ اھت  رہ وپھچ وہےئ  روےتک  اسنم  ےک  ٹیگ ےک  امدئہ   اگڑی وہ  

۔۔۔۔۔  ھت وبیل ںیم  آواز دیمیھ ت۔۔۔وہ ےجب ھچ  
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ے ابرہ ےک اس  رھپ اور

 

کلی

 

ن
۔۔۔۔ اھت ایگ ےل اگھب اگڑی ہرش  یہ   

اھت۔۔۔۔ ابرہ ےس ھجمس یک ازنہل روہی اک  ہرش   

۔۔۔۔ ریہ رکیت انرلم وک وخد ڑھکی ابرہ دری یہ ینتک   وہ  یھبت  

۔۔۔ ئگ وہ  دالخ ادنر ےس ٹیگ رھپ اور  

۔۔۔۔  ےھت  دانی یھب وجاب ےک  وساولں ےک امدئہ اےس ایھب       

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

۔۔۔ ھت آیئ ویین دعب دونں تہب آج  آربہ   

  ریی  اےس
 

 

۔۔۔ ںیھت رکواین اوشی اتکںیب ھچک ےس  الئ  

 دای رک عنم  ےس  آےن یھب ےن  رممی اور ومنم یل ایس ھت  آف ویین

۔۔ اھت  

۔۔۔۔ ھت ئگ  آ  یہ ایلیک وہ ت  

۔۔۔۔۔  زیلپ  رںیک آربہ   
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  ریی
 

 

 اکپرا ےس ےھچیپ ےن یسک اےس ہک ھت یہ  لکن ابرہ وہ رک ےل سکب ےس الئ

 اھت۔۔۔۔ 

۔۔ ھت ٹلپ رک وچن وہ رپ آواز  ایبنج  

ی یبک  واال اکپرےن

صطفٰ
م

۔۔ اٹرپ اک ڈاپیرنمٹ  ےک  ان  اھت   

۔۔؟؟؟  ےھجم ےن آپ  رواک ویکں ںیہک یج  

رواک  وک ےنیل  ۔۔۔۔۔اسن اھت آای رک اھبگ وج وہ  

ےہ رکین ابت  ےس آپ  ےھجم   

۔۔۔ وہں  ریہ  نس ںیم  وبںیل یج  

و یل  وہ
چ 
ب ک

 انجیھب رھگ ےک پآ وک دمر  اینپ دعب ےک  ازگیازم ںیم  ا

۔۔۔۔۔  وہں  اچاتہ  

۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟  یل سک  
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   یھب رھپ  گم ھت ریہ ت  ھجمس ابت وہ

 

 ۔۔۔۔یھبت ھت اچیتہ رکان لک

۔۔۔ ھت وبیل  

 رعےص اکف ےھجم اپ ۔۔۔۔۔۔۔آربہ  ںیم ےلسلس ےک اشدی امہری

۔۔۔  یہ تگل اھچ ےس  

۔۔۔  اھت رہ رک ااظتنر اک وہےن تخ ویین رصف ںیم  

 وھگاسن دار  زور رپ نم ےک اس ہک ھت یہ  اجری ابت یک اس  ایھب

۔۔  اھت ڑپا  

 اھت وہا وبس زنیم یہ بت اھت ںیہن  ایتر یل ےک وار  اس  وہ

 ۔

 یہ ومق  وکیئ ااسی  اےس ےن اخمفل ہک اھت رہ  رک وکشش یک  ےنلھبنس وہ

۔۔۔۔ اھت دای ںیہن  

۔۔ ھت ریہ دے  ںیہن ےنلھبنس  اےس ابرش  یک وکمں اگلاتر  
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۔۔۔۔  اھت  رہ رک دالھیئ یک اس سلسم گوپ اک ہزمح  

۔۔۔  ھت  ریہ دکی بس ںیم تیفیک یک اشک  آربہ   

 اگڑی  وہےئ ےتچنیھک اےس ےس  ےصغ اور ڑکپا ہھت اک  اس  ےن زمحہ بج

۔۔۔ اھت  الای ت   

 آای رپ ٹیس ڈراویئگن رک وھگم وہ دعب ےک اھٹیبےن ںیم  اگڑی  اےس

۔۔ اھت  

۔۔۔ ھت گل  ےنرک  ابیت ےس وہا اگڑی رھپ اور  

 رہ اکپن ھت ھت  ےس  وخف   ےک  احملت واےل آےن  دل اک  آربہ 

۔ اھت  

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

۔ ںیھت  ئگ لم یہ ںیم چک اےس  امام یک امدئہ ت آیئ  ادنر وہ  

آیٹن ومکیلع االسم !!!!! 
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 ھت وبیل  ےس ادناز رھبے ایپر وہےئ ڈاےتل ابیہ ںیم ےلگ ےک  ان  وہ

 ۔۔۔۔ 

االسلم ومکیلع ! 

۔  ئگ وھبل راہتس  ےسیک یچب  ریمی آج  ۔۔ارے   

۔۔۔۔۔۔  ںیھت وبیل ےس  یگفخ رھبی  تبحم  

۔ ےھت  ئگ وہ دن  اےنت دےھکی ت یھمت  

۔۔۔ ےس  مہ  گ ولم یہ رپ اشدی  اینپ مت اب  اگل ت  ےھجم  

۔۔۔  آیٹن  سب  

۔۔۔  یہ وہیت اینت یہ ۔۔۔۔۔رصموایفت  

ل
ب لک
۔۔  وہات ںیہن اٹمئ اک ےنلکن ےس رھگ یھب ۔  

 گ دوں  رک دور وکشے  ےلگ اسرے  ےک آپ ںیم آج  گم

 ۔۔۔۔۔۔ 
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 رکی  ابیت اسری ڈریھ ںیم رات وہں۔۔ت یہی ںیم  آج ہک ویکں

۔ ےگ  

اج۔۔۔۔  یہ دےنی  رک دور یہ وکشے  اسرے  ےک ۔۔آپ  

 رکیت  ابیت ےس آپ رک آ رھپ آوں لم ےس امدئہ  ذرا ںیم ااھچ

 وہں۔

ھا رے  یہو  ںیم اجؤ مت ےہ کیھٹ  ولچ

م

 

ت

 وھجبایت اچےئ یل  

 وہں۔۔۔۔ 

۔۔ ںیھت وبیل  وہےئ وھچےت اگل  اک اس  ےس  ایپر  وہ   

۔ ئگ لکن ےس وہں وہیئ رکسمایت رپ ادناز اس  ےک ان  ازنہل  

 وخاب یٹیل رپ  رتسب وہ ت وہیئ دالخ ںیم رمکے ےک  امدئہ 

۔ ھت ریہ ےل زمے ےک رخوگش  
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 ےک  اس  یھب وخد اور اھجمس  ںیہن انمبس اھٹان اےس  ےن ازنہل

۔۔  ھت ئگ ٹیل یہ اسھت  

 ابرے  ےک واعق  واےل  وہےن  ںیم دن  ےک آج وہ رھک  ہھت رپ آوھکنں

۔۔۔۔  ھت ریہ  وسچ  ںیم  

ئگ۔  گل آکن یک  اس  بک اجنےن ۔ہک  

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

۔۔۔  ھت  ریہ اج یہ ڑبیتھ اجبےئ ےک وہےن مک راتفر یک اگڑی  

۔۔۔۔   اھت رہ  آ ںیہن ھچک  یہ ںیم ھجمس  ت یک  آربہ   

۔  ھت ریہ  یہ وسچ  اک  اھبنسےنل وک احالت ایھب وہ  

۔۔۔ یچب رکٹاےت رکٹاےت  اگڑی اسھت ےک رٹلی  آےت ےس  اسنم  ہک  

۔۔ ںیھت ںیل  چیم آںیھکن ےس دشت یک  وخف  ےن  آربہ   

ھت  رہ دڑھک ےس زیتی  اینت دل  
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۔۔۔۔  اگ  اجےئ وہ نب ایھب  سب ےسیج  

  یس وھتڑی اگڑی

 
 

۔۔۔۔  اھت اکچ  اھبنسل اےس زمحہ  یہ دلج گم  ھت ڈاگمگئ  

۔۔  ھت یہ  مک راتفر یک اگڑی اب  

۔۔۔  داھکی وک آربہ یس  یمہس ڈری رظن اکی  ےن زمحہ  

 ھت ریہ گل امدنن یک  یچب وخزفدہ  یھنن یسک ےیک نب  آںیھکن وہ

 ۔۔۔۔۔ 

۔۔ ےل اپھچ ںیم  وخد اےس ایک دل اک زمحہ  

۔۔۔  دے  اگھب  دور وخف اسرے  ڈر اسرے  ےک اس   

۔۔ اھت ںیہن  یہ اایتخر  وکیئ ااسی  اپس   ےک اس ایھب گم  

۔۔۔۔  اھت رکان ااظتنر اک وتق  یہس اےس  

 رپ راےتس  ےک رھگ ےک آربہ  اگڑی ےن اس  وسےتچوہےئ وک ابتں اںیھن

دی۔  ڈال   
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ھا را ارتو ولچ

م

 

ت

ےہ  ایگ آ  رھگ    

۔۔۔۔  اھت وبال وہےئ  روےتک اسنم ےک رھگ ےک اس اگڑی وہ  

۔۔۔ ںیھت وھکیل آںیھکن ےس یزیت  ےن  آربہ   

۔۔۔  اھت داھکی وک رھگ اےنپ ےس ینیقی ےب  دح ےب  

 وھکل دروازہ اک اگڑی دےھکی وک زمحہ  ای وسےچ ھچک  انب وہ لپ یہ  اےلگ رھپ اور

۔۔  ھت ئگ  اھبگ  ادنر ےک رھگ  رک  

 رکسماٹہ رپ وبلں ےک  زمحہ  رپ اھبےنگ  رطح  اس  ےک اس 

۔۔۔۔ ھت ئگ  ھکب  

 یھب دھک اور وہ رکےت اینت  ےس اس  یھب تبحم  زمحہ وہ ربے ےنتک مت

۔۔۔۔۔  وہ دےتی اانت اےس  

 وہ اشلم ںیم زدنگ  ریمی دعف اکی ںیہن ابت  وکیئ

۔۔ مت اجؤ  
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۔۔۔۔ اگ دوں  رک التف  یک ویطلغں اسری ںیم  

 س رپ ٹیس اسنھپےئ  اایلگنں ںیم ابولں اےنپ وہےئ رکسماےت وہ

۔۔۔۔  اھت  رہ وسچ اکٹےئ  

۔۔۔۔  ھت دی  رک  اٹسرٹ  اگڑی  رک کٹھج س رھپ  

۔۔ اھت اکچ  وہ وخوگشار  اب  ومڈ اک  اس   

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

۔۔۔  اھت ایگ وہ نب ںیم  رمکے  اےنپ وہ  رک  آ  رھگ  

۔۔۔۔ اھت ابرہ ےس ھجمس یک اس  روہی  اک ازنہل  

۔۔۔  رہ یہ  ااسی روہی اک اس  اگ زدنگ گ زگرے  ےسیک  

۔۔۔ اجؤں  ان یہ  ھت ںیم  ںیہک  

 یہ  ںیم  دن  دو ہک ےہ ںیہن ت زمکور اینت  تبحم ریمی  ںیہن

۔  اجےئ ھت  
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۔۔۔ اےس اگ  ولں انم  ںیم  

۔ اگ  وہ یہ انمان ےھجم  

۔۔۔۔  اھت رہ  وسچ ےس زعم اکی وہ  

 اھت اھٹ  ےس وفرا   یل ےک رکےن مع  رپ الپن ےک رات اےنپ رھپ

 ۔۔ 

۔۔۔ اھت ایگ لکن  ابرہ وہ رک دکی وک  وخد رظن اکی ںیم آنیئ  

۔۔۔۔  اھت رطف یک رمکے ےک ادمح لع  رخ اک  اس   

۔۔۔۔  اھت راک  دری وھتڑی وہ رک  دے  دتس یس کلہ رپ  دروازے   

۔۔۔۔۔  اھت  ایگ وہ دالخ ادنر  رپ نلم  ااجزت  لپ یہ اےلگ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اچوچ ومکیلع االسم  

 ابل اسنم ےک  لبیٹ ڈرنسی  ےھت آےئ  رک ےل اشور ایھب ادمح  لع

۔۔۔۔۔  ےھت رےہ  انب  
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۔۔۔۔۔  ربوخردار  وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ےسیک االسلم  مکیلعو  

 ےھت وبےل ےس  اانپتیئ اور تبحم وہےئ  دےتھکی اےس یہ ںیم آنیئ وہ

 ۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔  اھت زعزی تہب یھب لہپ اںیھن ت  اجیتھب اولکات  

۔۔۔۔۔  اھت اگل ےنگل ااھچ زمدی ےس تبسن یک ٹیب  اب گم  

۔۔ ۔۔ ےہ  رکین ابت  رضوری  اکی   ےس آپ  ےھجم اچوچ  

۔۔۔۔۔  اھت وہا وگای ےس آیگتسہ اکھجےئ س وہ  

؟؟؟؟؟  وہا ایک  

۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟  ےہ ت  ریختی بس  

۔۔۔۔  ےھت  وبےل  وہےئ ریھپےت رخ اجبن یک  اس  وہ  

۔۔۔۔۔۔  ےہ ریختی بس اچوچ یج  
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  وہ   ےس اسدگ تہب اشدی  ہک وہں  اچاتہ ںیم سب وہ

 ۔۔۔۔۔۔ 

۔ دی دے  رشپیسی  اس لپمس سب ان ویکں ےہ  اکچ یہ وہ ت اکنح  

۔۔۔۔۔۔   ےہ رکین وجایئ  دوابرہ  ڈوییٹ ےھجم  یھب وےسی   

۔۔۔۔ گ اجےئ  زگر رکےت ایترایں ت  یٹھچ اسری  

۔۔۔۔  اگ لم رپ ابڈر  دواہل  وک آپ دن  واےل اشدی  رھپ اور  

ہ قہ رپ  ابت آرخی اینپ  وہ
۔۔۔۔ اھت  اسنہ یہ وخد  رک  اگل ق  

۔۔۔۔۔ ےھت رکسماےئ رپ ابت  یک اس  یھب ادمح  لع  

 ااظتنر زایدہ  اک ےننب دواہل  ہک وہ  ےتہک ںیہن ویکں ےس رطح  یھدیس

۔۔۔۔۔۔ رہ  وہ  ںیہن  

۔۔۔۔۔  ےھت وبےل وہےئ ےتچنیھک اکن ےک  اس  وہ  

۔۔۔ ےہ  ابت یہی ےس مسق اچوچ ںیہن ارے   
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۔۔۔۔۔۔   ںیم بس اس  اگ وہ وٹسی اٹمئ  انتک انں دیھکی  اب  

۔۔۔۔۔  اھت وبال وہےئ انبےت  لکش یس نیکسم وہ  

؟؟؟؟؟  ت امونں  ان ںیم اگ  اور ااھچ  

؟؟؟؟؟  ت  

۔۔۔۔۔  اگل  رکےن اگنٹکی یک وسےنچ  رک رھک  ہھت رپ اگل وہ  

 تہب  ںیم  آف  ےک آپ ہک  اگ دوں اتب وک امں اچیچ  ںیم  ت

یہ۔۔۔۔۔۔۔  رکیت اکم  وخایت وخوصبرت  اسری  

۔۔۔۔۔   یہ یہ آپ واےل رےنھک وک بس ان  اور   

۔۔۔  اھت وبال ےئ وہ وہےت دراز رپ ڈیب ےک  ان  وہ  

 بس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ارےےےے ارےےےے۔

۔۔۔۔۔ ےہ ایگ راھک اںیھن  ت  یہ  اقلب اس   

  یہ  ےن مت اسری  تہب ےس ںیم  ان  اور

 
 

 

 

۔۔۔ ںیھت  رکوایئ ااپئ  
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۔۔۔۔۔۔  انں یہ  امں اچیچ  ریمی وج  گم ےہ ولعمم  ت ےھجم ہں  

۔۔  ںیگ رکی ںیہن یہ  نیقی رپ  ابت اس  یھب یھبک  وہ  

۔۔۔۔۔  اھت  وبال وہےئ اےٹھٹ لب ےک نہک  وہ  

وہ؟؟؟؟؟؟؟  رےہ  رک لیم کیلب ےھجم مت  

۔۔۔ ےھت رےہ  وپھچ ےس ینیقی ےب وہ  

۔ وہں  اکچ رک لیم کیلب ںیم اچوچ دئی  ںیہن ارے   

۔۔۔۔ وہں رہ دکی رزیل  ت اب  

۔۔۔۔۔  اھت وبال ںیم ادناز ایس اےنپ وہ  

۔۔۔ ےچب ےک  ہرش   

۔۔ ہوھتں ےریم  آج  ےگ چب  ںیہن چب مت  

۔۔۔ ےھت ڑبےھ  اجبن یک اس  ےس زیتی  یل یگفخ ونصمیع وہ  
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 اھت اکچ  ارت ےس اجبن  دوسی یک ڈیب یہ لہپ ےس  ان  وہ گم

 ۔۔۔۔ 

۔۔ آپ یہ اچےتہ رکان  اقمہلب ت ااھچ  

۔۔۔۔۔  یہس یہ اےسی  ت  اےسی  

۔۔ اھت  راک رک چنہپ  رپ  دروازے  وہ  

۔۔۔  اھت ابرہ ےس دروازے  حمل یہ اےلگ اور  

۔۔۔۔۔ ےھت ےکپل ےھچیپ  ےک اس  یھب ادمح  لع  

۔۔۔۔۔  اھت ایگ  ارت ڑیسایھں وہ  ت  ےنلکن  ےک  ان  گم  

۔۔۔ ےھت  ےتکس رک ںیہن  اقمہلب اک راتفر یک  اس  وہ  

۔۔۔۔۔۔ ےھت اھبےگ یھب رھپ  گم  

۔۔ امں اچیچ امں اچیچ  

۔ اھت  الچای ےس زور زور یہ تچنہپ  ےچین وہ  
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۔۔۔۔  ںیھت  لکن ےس چک یس رپاشین مگیب اثہین  

۔  ےھت کچ چنہپ ت  ہرش  ادمح لع ت بت  گم  

ل  ےھت  وہےئ رھک  ہھت دوونں رپ نم ےک اس  ےس ےھچیپ  اب اور
لل
۔۔  

 رک دوونں  ہی ہک اھت رہ  آ ںیہن یہ  ںیم  ھجمس ت یک  مگیب اثہین

۔ یہ  رےہ ایک  

 اےس  دی ۔۔۔۔۔۔وبےنل ےہ راھک ڑکپ ۔۔اےسی ویکں اےس  وھچڑی  لع

 ۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔  ںیھت وہںیئ  اخمبط ےس  ادمح  لع  ےس یگفخ  وہ  

ر  کیلب
ب ل
م

ھا ری رانھک نب نم  اانپ ااسنن  

م

 

ت

 ےہ وظنمر  ابت ۔۔۔۔۔۔

 ےھجم۔۔۔۔

 دن  ئک  ت ںیئگ وہ افخ مگیب اثہین دعف اکی ہک ےھت اجتن 

۔۔ ںیگ امین ںیہن ت   
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۔۔۔۔  وک ےچب یہ رےہ  ںیہن ویکں  وھچڑ آپ   

۔۔۔ رہ آ  ںیہن یہ  اسن وک اچبرے   

 یہ وھچتٹ  ۔۔۔۔ہرش  ںیھت وبیل وہےئ  ڑھچواےت  وخد رک  آ  اپس وہ

۔۔ اھت ایگ ڈےھ رپ  وصےف  

۔۔  ںیھت ڑبںیھ اجبن یک اس ےس  رپاشیین مگیب اثہین  

 اھت وھگرا ےس رظنوں  وایل  اجےن اھک اےس ےن ادمح  لع  ہکبج

 ۔۔۔ 

 وہا  نلب  ہہقہق رھبوپر  اک ہرش  رپ دےنھکی  رطح اس  ےک اس 

۔۔۔۔  اھت  

 ایک چ  ہک  اھت رہ آ  ںیہن  یہ ںیم ھجمس اب یک  مگیب اثہین

۔۔   ےہ رہ  
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 ئگ  ھگ ںیم چک  واسپ وہےئ وھگرےت ےس  یگفخ اںیہن ۔۔یھبت

۔۔ ںیھت  

         

 اول ےک ےچمچ دسرھ اجؤ مت ۔۔۔ 

 اور ذرا رھگ ےس ابرہ انلم ےھجم رھپ اتبؤں اگ ۔۔۔۔۔۔ 

ھا ری ویبی وک ورالغوں اگ اب ۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ہکلب ںیم 

اس ےک اسےنم واےل وصےف رپ ےتھٹیب وہےئ وبےل ےھت ۔۔۔۔۔۔ وہ   

آج تہب رعےص دعب وہ اس رطح اہرش ےک اسھت اوجناےئ رک رےہ 

 ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ارے ںیہن اچوچ ہی بضغ ان ےئجیک اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ ےلہپ یہ ںیہن اعمف رک ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 آپ اور اےس ورالغ دںی ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ری زدنیگ یہ اےس انمےن ںیم گل اجین ےہ وت رھپ یمی  وت اس 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 وہ ونصمیع وخف رہچے رپ اجسےت وہےئ اچیبریگ ےس وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ایھب یھب ںیہن امین ۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 وہ دیسےھ وہےت وہےئ دیجنسیگ ےس وپھچ رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رہچے رپ رپاشیین اور دیجنسیگ ےک اترثات امنایں ےھت۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ اہکں اچوچ ۔۔۔۔  

 ۔تہب دہعف اعمیف یھب امیگن رہ رطح ےس نیقی دالےن یک وکشش یک  

ل یھب رفق ںیہن  ڑپا۔ 
ب لک
 رگم اےس 

 وہ دیھک ےجہل ںیم وبال اھت ۔۔۔۔ 

 یہس ۔۔۔ 

 وہ اس یک ابت رپ اانت یہ وبےل ےھت ۔۔ 
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 یھبت اثہین مگیب اچےئ ےل آںیئ ںیھت 

 روم اک اموحل وخوگشار وہ ایگ اھت ۔۔۔  

 

 

 

 اور ڈرائ

  وہ اسرئہ مگیب اک وفن آای اھت ۔۔۔ یلع

 وہ اکی دو دن کت آان اچہ رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔ 

 ہی وت ایھچ ابت ےہ ان آپ اںیہن لک یہ اھکےت رپ الب ںیل ۔۔۔۔ 

 کین اکم ینتج دلجی وہ اجےئ اانت ااھچ ےہ ۔۔۔۔ 

 وہ اچےئ اک پس ےتیل وہےئ وبےل ےھت ۔۔۔۔۔ 

اٹیئ رک یتیل وہں ۔۔ںیلچ ںیم وھٹڑی دری کت  اںیہن وفن رک ےک  اون  

 اچیچ امں ںیم ذرا ابرہ اج راہ وہں ۔۔۔۔

 ۔۔وھتڑی دری وہ اجےئ یگ ۔۔ 

 اور رھپ ازنہل وک ےل رک یہ آوں اگ ۔۔۔۔۔۔ 
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 ************************* 

 وہ وسیئ وت دوابرہ اس یک آھکن امدئہ یک آواز رپ یہ یلھک یھت ۔۔۔۔۔ 

  یھت ۔۔۔وہ دیتھک آوھکنں ےس اےس دےتھکی وہےئ اھٹ یھٹیب

 یسیک وہ ۔۔؟؟؟؟ 

 امدئہ اس ےک ےلگ گل رک وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔ 

ل کیھٹ وہں ۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 ںیم 

 مت اتبؤ یسیک وہ اب ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

ل کیھٹ وہں ۔۔۔۔۔
ب لک
 ںیم یھب اب 

 ااھچ وکن وھچڑ رک ایگ ںیھمت ۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 وہ اچےئ یک رٹے ڈیب رپ یہ رےتھک وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

ںیہ ۔۔۔  وہ اہرش وھچڑ رک ےئگ   
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 ازنہل رظنںی اکھج رک وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

 اہرش اک اج اک روہی اس یک  ھجمس ںیم ںیہن آای اھت ۔۔۔۔۔ 

 یھبت وہ  ابر ابر اےس وسچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 اوہ ۔۔۔۔ 

 وت  حلص وہ یئگ یمے اھبیئ ےس ۔۔۔۔؟؟؟ 

 ازنہل اس یک ابت ےک وجاب ںیم پچ ریہ یھت  ۔۔۔۔ 

۔۔ اےس وت وخد یہ ںیہن اتپ اھت ۔  

 ایک وہا ؟؟؟؟ 

 ایک وسچ ریہ وہ۔۔۔۔۔؟؟؟ 

 امدئہ ۔۔۔۔

 وہ رصف اانت وبیل اور امدئہ ےک ےلگ گل رک زارواطقر روےن یگل ۔۔۔۔۔ 
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 ایک وہا ۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 وکیئ رپاشیین ےہ ایک ۔۔۔؟؟

 مت ھچک اتبؤ یگ وت یہ اتپ ےلچ اگ انں ۔۔ 

 امدئہ رپاشیین ےس وبیل یھت 

  آیئ یھت ۔۔۔۔۔ رگم ازنہل ےک روےن ںیم وکیئ یمک ںیہن

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

 اہرش رھگ ےس الکن وت وسچ ںیم مگ اھت ۔۔۔۔۔ 

 اس ےن اگڑی اک رخ امرٹیک یک اجبن ومڑ دای ۔۔۔۔ 

 وہ ازنہل ےک ےیل ھچک رتہبنی اس ٹفگ انیل اچاتہ اھت ۔۔۔۔ 

 ویجرل یک اشپ ےک ابرہ اگڑی روک رک وہ ادنر آ ایگ اھت ۔۔۔ 

 دنسپ آای اھت اکیف دری ادرھ ادرھ

ٹ

سلی ٹ
ن 
 دےنھکی ےک دعب ایس اکی وگڈل اک رب

 ۔۔۔۔۔۔ 
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اےس دےتھکی یہ اس ےن ازنہل یک انزک الکیئ ںیم اےس وصتر یک آھکن ےس داھکی 

 اھت ۔۔۔۔ 

 اس ےک وبلں رپ رکسماٹہ رھکب یئگ یھت ۔۔۔۔ 

 کیپ رکواای اور لب ےپ رک ےک ابرہ لکن ایگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

سلی ٹ
ن 
 اس ےن رب

ےن اینپ اپٹک ےس وفن اکنال۔۔۔۔  ابرہ لکن رک  اس   

 اور اس رپ وکیئ ربمن ڈالیئ رک ےک  اکن ےک اسھت اگل ایل اھت ۔۔۔۔۔  

 اکیف دری دعب یھب دورسی اجبن ےس وفن ںیہن ااھٹای ایگ اھت ۔ 

 اس ےن الھجنھجےت وہےئ دوابرہ ربمن ڈالیئ ایک اھت  ۔۔ 

 وفن اکن ےک اسھت اگلےئ وہےئ اگڑی ںیم ھٹیب ایگ اھت ۔۔۔ 

 اب یک ابر اس یک اکل ااھٹ یل یئگ یھت ۔۔۔

 ولیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 دورسی اجبن ےس آوسنؤں ےس یگیھب  وہیئ آواز آیئ یھت ۔
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 ایک وہا ۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 مت کیھٹ وت وہ ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟       

 رو ویکں ریہ وہ ۔۔۔۔؟؟؟         

 وکن ابت رک رےہ ںیہ آپ ۔۔،؟؟ 

اھچ ایگ اھت اس ےک اےنت وساولں ےک وجاب ںیم رصف اانت یہ وپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ازنہل مت رو ویکں ریہ وہ ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 اب یک ابر اہرش یک آواز ںیم یتخس در آیئ یھت ۔۔۔۔ 

 یھبت وہ وبال وت دورسی اجبن اخومیش اھچ یئگ یھت ۔۔۔۔

 اور اےلگ یہ لپ اکل اکٹ دی یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 رپ رسخ وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

سلٹ

 

ن
 اہرش اک رہچہ ےصغ یک شپت ےس اس ا

 اس ےن دوابرہ ربمن ڈالیئ رکےت وہےئ وفن اکن ےک اسھت اگلای ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اور اگڑی اٹسرٹ رک دی یھت ۔۔۔۔ 

 اس دہعف اس یک اکل یہ کپ ںیہن یک یئگ یھت ۔۔۔۔ 

 ہکلب ازنہل ےن اانپ ربمن یہ دنب رک دای اھت ۔۔ 

 اہرش اک دل اس ےک روےن رپ رپاشین وہ ایگ اھت ۔۔۔۔ 

  وہ اےسی رو ریہ یھت ۔۔۔۔ اتپ ںیہن ایک وہا وہ اگ وج

زیت راتفری ےس اگڑی الچےت وہےئ وہ لسلسم اس ےک ابرے ںیم یہ 

 وسچ راہ اھت ۔

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

 ازنہل اہرش یک آواز نس رک  ڈر یئگ یھت ۔۔ 

ل یھب دورسی اجبن ےس اہرش یک آواز ےننس یک ادیم ںیہن یھت 
ب لک
اےس 

 ۔۔ 

ےچ اس ےن اکل اکٹ دی یھت ۔۔۔ ایس ےیل انب ھچک وس  
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 اور رھپ وفن یہ اپور آف رک دای اھت ۔۔۔۔۔ 

 ایک وہا۔۔۔۔۔؟؟؟

 سک اک وفن اھت ھچک اتبؤیگ یھب یہس ۔۔۔۔۔۔ 

 ای آج مت اہیں رصف روےن ےک ےیل یہ آیئ وہ ۔۔

 وہ اہرش اک وفن اھت ۔ ۔۔ 

 ااھچ وت ایک ہہک رےہ ےھت وج اکٹ دای ۔۔۔۔۔ 

۔۔ےھجم ڈر گل راہ ےہ امدئہ   

 وہ ےھجم ڈاںیٹن ےگ۔۔۔۔ 

 ںیہ ۔۔۔۔؟؟؟ 

 ویکں ڈاںیٹن ےگ وہ ںیھمت ۔۔۔؟؟؟؟ 

 مت ےن ااسی ایک ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔وج وہ ڈاںیٹن ےگ۔۔۔۔ 
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 سب ےھجم اتپ ےہ وہ ڈاںیٹن ےگ۔۔۔۔

 وہ ایس رطح  آوسن اہبےت وہےئ وبیل یھت ۔۔ 

 ازنہل اب مت وٹپ یگ ھجم ےس ۔۔۔۔ 

  وہ ۔۔۔ ۔ھچک اتب ریہ ںیہن مت اور روےئ اج ریہ

 اب یک ابر اس ےک روےن رپ  امدئہ الھجنھج رک وبیل یھت 

 امدئہ ےھجم ان ےس  ڈر اتگل ےہ ۔

 وہ ےھجم ڈراےت ںیہ ۔۔۔

اورپ ےس  بس رھگ واےل یھب ان ےس یمی اشدی یک ایترایں رک رےہ ںیہ 

 ۔۔۔۔ 

 اور ےھجم ان ےس یسک تمیق رپ  اشدی ںیہن رکین ےہ ۔۔ 

یل یھت ۔۔۔ وہ آںیھکن اصف رکےت وہےئ وب   

 امدئہ اخومیش ےس اس یک ابںیت نس ریہ یھت ۔۔۔۔ 
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 وہ اچیتہ یھت آج ازنہل اےنپ دل یک  ڑھباس اکنل ےل ۔۔۔۔ 

 امدئہ وہ تہب اظمل ےہ ےھجم امر دے اگ ۔۔۔۔۔ 

 وہ رصف دض ںیم ہی بس رک راہ ےہ 

 مت دانھکی وہ تہب ملظ رکے اگ ھجم رپ ۔۔۔۔ 

 وہ روےت وہےئ وبیل یھت ۔۔ 

  ااسی ھچک ںیہن  ےہ مت طلغ ھجمس ریہ وہ۔۔۔دوھکی ازنہل

 وہ تہب اےھچ ںیہ ۔۔۔۔ 

وہ ایھب ابت یہ رک ریہ یھت ہک دروازے رپ دکتس دے رک  المزہم ادنر آ یئگ یھت  

 ۔۔۔ 

 وہ یب یب یج ازنہل یب یب وک اہرش اصبح ےنیل آےئ ںیہ ۔۔۔۔ 

 اوہ ۔۔۔۔۔۔ 

 روم ںیم اھٹیبو مہ ایھب آ

 

 

 

ےت ںیہ ۔۔۔ ااھچ ولچ مت اںیہن ڈرائ  
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 امدئہ المزہم وک دہاتی دےتی وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 ولچ مت اوھٹ ۔۔۔۔ 

 بس ےس ےلہپ وت ہنم دوھ رک آو ۔۔۔۔۔۔ 

 ورہن اھبیئ وک ےگل اگ ںیم ےن ںیھمت امرا ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

 وہ اس ےک وخف وک مک رکےن ےک ےیل وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔  ازنہل انب ھچک وبےل واش روم یک اجبن ڑبھ یئگ یھت ۔    

 وج یھب اھت اب اس اک اسانم وت رکان یہ اھت ان ۔۔۔۔۔ 

 اور وہ اہرش ےک اسےنم وخد وک زمکور اظرہ ںیہن رکان اچیتہ یھت ۔۔۔ 

 ڈنھٹے اپین ےس ہنم دوھےن ےک دعب اےس اکیف وکسن الم اھت ۔۔ 

 وہ ابرہ آیئ وت امدئہ اس ےک  ااظتنر ںیم یہ یھٹیب یھت ۔۔۔۔ 

 ںیلچ ۔؟؟؟؟؟ 
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  وہےئ وبیل ۔۔ وہ اےس دےتھکی

ھا را یہ ااظتنر رک ریہ یھت ۔۔۔۔ 

م

 

ت

 اہں ولچ ںیم وت 

 وہ ڈیب ےس اےٹھٹ وہےئ وبیل ۔۔۔ 

 اکی رظن ازنہل وک داھکی اور رھپ اس اک اہھت ڑکپ رک ابرہ لکن یئگ۔۔۔۔۔۔ 

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

 اہرش ےب ینیچ ےس ازنہل ےک آےن اک ااظتنر رک راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

دےنھکی وک لچم راہ اھت ۔۔۔۔۔ اس اک دل اےس   

 اتپ ںیہن ایک وہا وہ اگ وج وہ اےسی رو ریہ یھت ۔۔۔۔ 

 وہ ایھب یہی وسچ راہ اھت ۔۔۔۔ 

 روم ںیم دالخ وہیئ یھت ۔۔۔ 

 

 

 

 بج ازنہل آربہ ےک اسھت ڈرائ

 وہ اےس دےتھکی یہ اھٹ ڑھکا وہا اھت ۔۔۔۔ 
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 االسم ومکیلع اھبیئ ےسیک ںیہ آپ ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

ل کیھٹ وہں ۔۔۔ ومکیلع االسلم 
ب لک
۔۔۔۔۔۔۔ںیم   

ھا ری تعیبط یسیک ےہ اب ؟؟؟؟ 

م

 

ت

 

 وہ ابت امدئہ ےس رک راہ اھت رگم دھکی اسےنم ڑھکی ازنہل وک یہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

ل کیھٹ وہں ۔۔۔۔۔سب وھتڑا اس ولف ےہ وہ یھب ھچک دن 
ب لک
ںیم اب 

 ںیم اھبگ اجےئ اگ ۔۔۔۔ 

 وہ ےکلہ ےکلھپ ادناز ںیم وبیل یھت ۔

وت کیھٹ ےہ ۔۔۔۔۔ ولچ رھپ   

 دلجی ےس ہی ولف یھب اگھب دو ۔۔ 

 رھپ ںیھمت یہ امہری اشدی یک ایترایں رکین ںیہ ۔۔۔ 

 او بت کت وت ہی اھبگ یہ اجان ےہ ۔۔۔ 

 ااھچ ایھب تہب دری وہ یئگ ےہ ایھب مہ ےتلچ ںیہ رھپ یسک دن آںیئ ےگ  ۔۔۔ 
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وت ایھب ھچک ںیہن ارے اےسی ےسیک آپ ےن وت ھچک ایل یھب ںیہن اور ازنہل ےن یھب 

 اھکای ۔۔۔

اس یک ابت رپ اہرش ےن ازنہل وک داھکی اھت وج اجن وبھج رک ادرھ 

 ادرھ دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 ںیہن ںیم وت ھچک ںیہن اھکوں اگ ۔۔۔۔اکیف ٹیل وہ ایگ وہں ۔۔۔۔۔ 

 اب سب ااجزت دو۔۔

ںیلچ اج وھچڑ ریہ وہں رگم ایلگ دہعف آپ وک  اھکان اھکےئ ریغب ںیہن 

  دانی ۔۔۔۔اجےن

 وہ رکسماےت وہےئ وبیل یھت ۔۔ 

 ںیلچ؟؟ 

اہرش ےن ازنہل یک اجبن داھکی اھت وج اتپ ںیہن ایک وسےنچ ںیم نگم 

 یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 اس یک ابت رپ وہ اےنپ ایخالت ےس ابرہ لکن آیئ یھت ۔۔۔۔ 

 وہ ںیم۔۔۔

 یج آپ لچ ےک اجںیئ یگ ای ااھٹ رک ےل اجؤں ۔۔؟؟؟ 

اھت ۔۔۔۔۔  وہ اس یک ابت رپ ڑچ رک وبال  

ازنہل ےن اس یک ابت رپ اٹپٹس رک اےس داھکی اھت ۔۔۔۔رگم وبیل ھچک ںیہن 

 یھت ۔۔۔۔ 

 سب اپؤں ےتخٹپ وہےئ ابرہ لکن یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

 اس ےک اس ادناز رپ اہرش اور امدئہ اک اجدنار ہہقہق ارھبا اھت ۔۔۔ 

 سج رپ وہ اگڑی ںیم ےتھٹیب وہےئ  زمدی گلس یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

ی دوتس ےہ ای اس رفاڈےی یک ۔۔۔۔ ینیمک یم   

 یمی وت تمسق یہ رخاب ےہ ۔۔۔۔ 

 آوسن رھپ اس ےک رہچے وک وگھبےن ےگل ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e6
0

2
 

Page | 602 

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

 اگڑی وپرچ ںیم رےتک یہ وہ ابرہ لکن یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

امدئہ ےک رھگ ےس ےل رک اےنپ رھگ کت ان دوونں ںیم وکیئ ابت تیچ  

۔۔ںیہن وہیئ یھت ۔۔۔  

اہرش ےن اکی رظن اےس اجےت وہےئ داھکی اور رھپ وخد یھب ابرہ لکن آای 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 ادنر بس ان دوونں ےک آےن اک ااظتنر رک رےہ ےھت ۔۔۔۔ 

 آ ایگ یما ہچب ۔۔۔۔۔ 

 وہ وج السم رک ےک  دیساھ رمکے ںیم اجان اچیتہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 ان ےک وپےنھچ رپ وںیہ ان ےک اسھت ھٹیب یئگ ۔۔۔۔۔۔ 

  ےہ اب امدئہ یک ۔۔؟؟؟؟؟ یسیک تعیبط

 وہ رنیم ےس وپھچ رےہ ےھت ۔۔۔ 
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 کیھٹ ےہ اب ۔۔۔۔ 

 وہ رصتخم یہ ابت رک ریہ یھت ۔

 یھبت اہرش یھب آ ایگ اھت ۔۔ 

 اچیچ امں زیلپ اھکان وگلا دےئجی تہب وھبک گل ریہ ےہ ۔

 حبص ےس ھچک یھب ںیہن اھکای ۔۔۔۔ 

 آرخی ابت اس ےن ازنہل وک دےتھکی وہےئ یہک یھت ۔۔

ہجہل وت انرلم یہ اھت رگم ازنہل وک اجنےن ویکں اگل ہک اہرش ےن رصف  

 اےس اتجےن ےک ےیل وبال ےہ ۔۔۔ 

 وہ ہنم ریھپ رک یٹ وی یک رطف وتمہج وہ یئگ یھت ۔۔۔۔

 امام ںیم اھکان ںیہن اھکؤں یگ ۔۔۔۔۔ 

 امدئہ ےک اسھت اھک رک آیئ وہں ۔۔۔۔اب سب رٹسی رکوں یگ ۔۔

وبیل یھت ۔۔۔ وہ وصےف ےس اےٹھٹ وہےئ   
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 اور اہرش ےن اس ےک  دیفس وھجٹ رپ اس ڑبے وغر ےس داھکی اھت ۔۔۔ 

 رگم وہ انب رےک اےنپ رمکے ںیم آ یئگ یھت ۔۔۔ 

 اب ںیہک اتب یہ ہن دے بس وک اور رھپ ڈاٹن ڑپ اجےئ ۔۔۔۔ 

 وہ رپس رےتھک وہےئ وسچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔

 ولچ بج اتبےئ اگ وت دھکی ولں یگ اےس ۔۔۔۔۔ 

پ ےس اےنپ ڑپکے اکنل رک واش روم ںیم سھگ یئگ یھت ۔۔۔وہ وارڈ رو  

 ی  

ٹ
ٹ

 
وہ وج اشم وک وھتڑا تہب تبثم ادناز ںیم وسچ ریہ یھت ان اب رھپ پ

 ےس ارت یکچ یھت ۔۔۔

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

 اہرش ےھجم مت ےس ھچک ابںیت رکین ںیہ ۔۔۔۔

 مت وھتڑی دری کت ےھجم رمکے ںیم ولم ۔۔

اھک رک اےنھٹ یہ اگل اھت بج ۔۔۔ وہ اھکان  
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 ۔۔یلع ادمح ےن اےس اکپرا اھت 

 یج کیھٹ ےہ اچوچ ۔۔۔ 

 وہ اتدعباری ےس وبال اھت ۔ 

 اےنپ رمکے ںیم آ رک یھب اس اک دایھن وںیہ ااکٹ راہ اھت ۔۔۔۔ 

 اجنےن ایک ابت رکین ےہ اچوچ ےن ۔ 

یئ ۔۔۔۔ وہ وسچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ بج اےس ابرہ ےس یسک ےک وبےنل یک آواز آ   

 آواز وک اچہپےتن یہ اس ےک وبلں رپ رکسماٹہ رھکب یئگ یھت ۔۔

 وہ دلجی ےس ااھٹ ۔۔۔۔آےنیئ ںیم اکی رظن وخد وک داھکی۔۔۔

 رھپ دلجی ںیم یہ زیت رپویفم وخد رپ رپسے ایک ۔۔۔۔ 

 وہ رک اس ےن ریٹس اک دروازہ وھکال اھت  

 

ں
 
ئ

 

ی
م
مط

 اےنپ آپ ےس 

۔۔ ازنہل اشدی ایھب ایھب ادنر یئگ یھت  
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 یھبت دروازہ الھک اھت ۔۔۔ 

 اہرش ےن اےنپ اور اس ےک ریٹس ےک درایمن یگل 

 ۔۔۔۔وھچیٹ یس ولےہ یک رگل وک آرام ےس رکاس ایک اھت ۔۔۔۔

 ریٹس رپ آےن ےک دعب وہ ذرا اس راک اھت ۔۔۔۔ 

 ازنہل یک آواز دممھ یھت رگم اس کت چنہپ ریہ یھت ۔۔۔

ی ایر یسک دن اس دنبے ےن رم اجان ےہ

 سل
ن

  یمے اہوھتں ۔۔۔ریس

 یما وت آج یھب دل رک راہ اھت ہک الگ یہ داب دوں اس اک ۔۔۔۔۔۔۔

 ہن رےہ اگ ابسن اور ہن ےجب یگ ابرسنی ۔۔۔۔۔ 

 وہ اہھت الہ الہ رک ےصغ ےس وبل ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 اہرش ادنازہ اگل اتکس اھت ہک وہ سک ےک لتق یک الپگن رک ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

رہگی وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ یھبت اس یک رکسماٹہ زمدی    
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ل ۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اپلگ ےہ 

 وہ زری بل وبال اھت ۔۔۔۔ 

 اور رھپ اس ےک رمکے ںیم آ ایگ اھت ۔۔۔۔۔ 

 وہ اشدی ایھب ایھب اہن رک یلکن یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 یھبت ےبمل ےلیگ ابل رمک رپ ےلیھپ وہےئ ےھت ۔۔   

 اہرش ےک ادنر کت رساشری ارت یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

تہب دنسپ ےھت۔۔۔۔  اےس ازنہل ےک ےلیگ ابل  

 رگم وہ  وفراً یہ اںیہن دراریئ ےس درایئ رک یتیل یھت ۔۔۔۔ 

 اہرش اک دل ایک اےس ےک ابولں وک وھچ رک دےھکی ۔۔۔۔ 

 یھبت وہ اس ےک  رقبی ایگ اھت ۔ 

 ازنہل ایھب دورسی اجبن یک ابت نس ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 
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  رکچ لمکم رک ےک واسپ یٹلپ وت  اہرش ےک اسھت رکٹاےت رکٹاےت یچب

 یھت۔۔۔۔ 

 اس اک اپؤں رٹپ ایگ اھت ۔۔۔۔  

 رگم اس وکشش ںیم وہ وخد وک اھبنسل ںیہن یکس یھت ۔۔۔۔۔ 

اور رگےن ےس ےنچب ےک ےیل اہرش یک رشٹ وک یتخس ےس اھتم ایل اھت 

 ۔۔۔۔ 

 اہرش ےن اکی ابزو اس یک رمک ےک رگد الیھپ راھک اھت ۔۔۔۔ 

م یک ازنہل اس ےک اس دقر رقبی یھت ہک اس ےک زیت رپویف

 کہم ںیم وخد وک مگ وہات وسحمس رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

ایھب وہ مگ یہ یھت ہک  اہرش ےن اےس اکی اکلہ اکٹھج دے رک زمدی  رقبی  

 ایک اھت ۔۔۔۔ 

 ازنہل ےن رظنںی ااھٹ رک  اس یک  آوھکنں  ںیم داھکی اھت ۔۔۔۔ 
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 ایک ایک ںیہن اھت واہں ۔۔۔۔۔ 

 ایپر ۔۔۔۔ 

 ۔تبحم ۔۔۔۔۔ 

 ۔دناتم ۔۔۔

۔۔۔۔  ۔وکشے  

 رہ ذجہب وت اس یک آوھکنں ںیم وموجد اھت ۔۔۔۔ 

 ازنہل ےن رھپ رظنںی اکھج ںیل ںیھت ۔۔۔۔ 

 وہ ان آوھکنں ںیم زایدہ دری ںیہن دھکی یتکس یھت ۔۔۔۔ 

 اہرش اس ےک وصعمم رہچے وک واریگتف ےس ےکت اج راہ اھت ۔۔۔۔ 

 ہی ڑلیک اس یک  نپچپ یک تبحم یھت ۔۔ 

وڑیت یھت ۔۔۔۔اس ےک مسج ںیم وخن ےک اسھت د  
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 اس یک ویبی یھت  

 

 اور یہی اانیمطن اکیف اھت ۔۔۔۔ 

اس ےن وھتڑا اس کھج رک اےنپ ےتلج وہٹن ازنہل ےک ڈنھٹے وبلں رپ رھک 

 دےی ےھت ۔۔ 

 ازنہل یک آںیھکن وپری لھک یئگ ںیھت ۔۔

 اور ان ںیم  نیکمن اپین ااھٹک وہےن اگل اھت ۔۔۔ 

 اننخ اہرش یک رگدن رپ اگڑ دےی ےھت  اس ےن وخد وک وھچڑواےن ےک ےیل اےنپ ےبمل

 ۔۔۔۔۔۔ 

 اس ےک اننخ اہرش یک رگدن وک یئک ہگج ےس زیمخ رک رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 رگم اہرش رپ وت وکیئ ارث یہ ںیہن وہ راہ اھت ۔۔۔ 

 اس اک اسسن رےنک اگل اھت ۔۔۔ 
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 اس ےن زماتمح رتک رک دی یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 ےب یسب اوکشں یک وصرت ابرہ لکن ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 رگم رھپ اہرش ےن وخد یہ اےس اس ذعاب ےس آزاد رک دای اھت ۔۔۔۔۔ 

وہ دیساھ وہا اھت اور اےس یھب دیساھ ڑھکا وہےن ںیم دمد دی یھت 

 ۔۔۔ 

 مت کیھٹ وہ ۔۔۔؟؟؟؟ 

 وہ اس ےک آوسنؤں وک ریحاین ےس دےتھکی وہےئ وبال اھت ۔ 

 رگم ازنہل ےن وکیئ وجاب ںیہن دای اھت ۔۔۔۔ 

کت آیئ یھت ۔۔۔۔  وہ واہں ےس ٹہ رک ڈیب  

اور اسڈیئ لبیٹ رپ راھک اپین اک الگس اکی یہ اسسن ںیم یپ یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 اہرش ےن اس یک ریغ وہیت احتل وک رکسما رک داھکی اھت ۔۔۔۔۔ 
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 اینت یس رقتب ںیہن ربداتش رک یتکس ۔۔ 

 ۔۔اور یتنب ےہ اھجیسن یک راین ۔۔۔۔۔

 وہ رکسماےت وہےئ وسچ راہ اھت ۔۔۔۔

گنسی لبیٹ ےک اسےنم اج ڑھکا وہا اھت ۔۔۔۔۔ یھبت وہ ڈر  

 ازنہل ےن اس یک اسری رگدن وک اےنپ انونخں ےس اشنہن انبای اھت ۔۔۔۔ 

 اب ان زومخں ےس وخن رس راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

ففف اظمل ڑلیک ۔۔۔۔۔ 
فف
فف
فف
فف
ف

 اااااااا

 ایھب یما ہی احل ایک ےہ ۔

 دعب ںیم ایک رکے یگ ہی یمے اسھت ۔۔ 

اجزئہ ےتیل وہےئ وسچ راہ اھت ۔۔  وہ اےنپ زومخں اک  

 وبلں رپ رکسماٹہ رھکبی وہیئ یھت ۔۔۔ 
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 وہ اٹلپ اور ازنہل کت آای اھت  

 وہ مگ مص یس یھٹیب ھچک وسچ ریہ یھت ۔۔۔

 اس ےک رقبی آےن رپ ڑھکی وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 رسکلی ازنہل ۔ 

 ۔۔۔ھچک ںیہن رک راہ ںیم مت آرام رکو اج راہ وہں ںیم ۔۔۔۔ 

ھا را

م

 

ت

وفن وٹٹ ایگ اس ےک ےیل وسری ۔۔۔۔ اور   

 رگم لک ںیھمت این ال دوں اگ ۔۔۔۔ 

 آج یک رات مت یما وفن رھک ول ۔۔۔۔

 

 وہ اٹلپ اور ازنہل کت آای اھت  
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 وہ مگ مص یس یھٹیب ھچک وسچ ریہ یھت ۔۔۔

 اس ےک رقبی آےن رپ ڑھکی وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 رسکلی ازنہل ۔ 

و اج راہ وہں ںیم ۔۔۔۔ ۔۔۔ھچک ںیہن رک راہ ںیم مت آرام رک  

ھا را وفن وٹٹ ایگ اس ےک ےیل وسری ۔۔۔۔

م

 

ت

 اور 

 رگم لک ںیھمت این ال دوں اگ ۔۔۔۔ 

 آج یک رات مت یما وفن رھک ول ۔۔۔۔

 اس ےن اپٹک ےس اانپ وفن اکنل رک اسڈیئ لبیٹ رپ رھک دای اھت ۔۔۔۔ 

 رگم ازنہل اب یھب ھچک ںیہن وبیل یھت ۔۔۔

  اور ٹلپ ایگ اھت ۔۔۔۔ اہرش ےن رکسما رک اےس داھکی

*************************** 
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ھا را یہ ااظتنر رک راہ اھت ۔،۔۔

م

 

ت

 وھٹیب ںیم 

 وہ یلع ادمح ےس ےنلم ان ےک  رمکے ںیم آای اھت ۔۔۔ 

 اور اب ان ےک  اسےنم یہ وصےف رپ ھٹیب ایگ اھت ۔۔۔۔ 

 دوھکی اہرش ازنہل ےک اسھت مت ےن  وج ایک وہ طلغ اھت ۔۔۔۔۔ 

ربدیتس اکنح رکےن ےس وہ مت ےس تہب دبنظ وہ یئگ ےہ ۔۔۔۔۔اس رطح ز  

 وہ وبل رےہ ےھت اور اہرش رس اکھجےئ نس راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 اےس ادنازہ اھت ہک وہ ایس ابرے ںیم  یہ ابت رکںی ےگ ۔۔۔۔۔ 

اب بج مت ہی بس رک ےکچ وہ وت ںیھمت تہب تمہ ےس اکم انیل وہاگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رکےن وہں ےگ ۔۔۔۔۔ تہب اسرے خلت روےی ربداتش   

ھا را رطہقی طلغ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ازنہل وک نیقی دالان وہ اگ ہک 

ھا ری تین ںیم وکیئ وھکٹ ںیہن اھت  ۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 رگم 
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 ایس ےیل  ںیم ےن اکی ہلصیف ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہرش ےن اسسن روک رک اںیہن داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 اتپ ںیہن وہ ایک ےنہک واےل ےھت ۔۔۔۔۔

ھا 

م

 

ت

ری اور ازنہل یک اشدی رک رےہ ۔۔مہ اس ےتفہ   

 اہرش اک راک اسسن احبل وہا اھت 

 اور اس ےک وبلں رپ رکسماٹہ رھکب یئگ یھت ۔

 ےسج اپھچےن ےک ےئل وہ رس اکھج ایگ اھت  ۔۔۔۔۔ 

 ایک ںیھمت اینت دلجی اشدی رپ وکیئ ارتعاض ےہ؟؟؟؟؟؟ 

 وہ دیجنسیگ ےس اس ےس وپھچ رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

ورپ ااھٹای ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہرش ےن دلجی ےس رس ا  

 اچوچ ںیم اکی رشمیق ڑلاک وہں ۔۔۔۔۔ 
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 ۔۔ ڑبوں ےک ےلصیف ےس ااکنر ےسیک رک اتکس وہں  ۔۔۔۔۔ 

 آپ بج اچںیہ وھکےٹن ےس ابدنھ دںی ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔اہں سب وھکاٹن یمی رمیض اک وہان اچےیہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ رکسماٹہ دابات وصعمتیم ےس وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

یلع ادمح وک اس رپ یج رھب رک ایپر آای اھت ۔۔۔ اس ےک ادناز رپ    

 ےتیج روہ ۔۔۔۔ 

 وخش روہ ۔۔۔۔۔۔۔

آج ارگ اھبیئ اجن وہےت وت ںیھمت اس رطح رپ وکسن دھکی رک تہب وخیش  

 وہیت اںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ اےس ےلگ ےس اگلےت وہےئ وبےل ےھت ۔۔۔ 

 اہرش ےک ادنر کت رساشری ارت یئگ یھت ۔۔۔ 

۔۔۔۔ کنیھت وی وس چم اچوچ ۔  
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 یمی یطلغ وک اعمف رکےنےک ےیل ۔۔۔ 

ںیم رشدنمہ وہں اینپ رحتک رپ رگم زگرا وتق واسپ ںیہن الای  

 اج اتکس ۔۔۔ 

 نکیل ذعمرت وت یک اج یتکس ےہ ان ۔۔۔۔۔ 

 اہرش ومعق اور وتق وت انمبس ںیہن ےہ۔۔۔۔۔۔ 

 نکیل رپاین اور خلت ابںیت ںیہی الھب دو ۔۔۔۔۔۔  

  ۔۔۔ مت ےن وج ایک وہ تہب طلغ اھت

نکیل یطلغ اونپں ےس وہ وت دل ںیم اجنگشئ اکنل رک اےس اعمف رک  

 دانی اچےیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ویکہکن اانپ ابزو ارگ وٹٹ اجےئ وت اےس مسج ےس اگل ںیہن ایک اجات  

 ۔۔۔۔ 

 مت یھب اس ابت وک تم وسوچ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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آج ارگ مہ ںیھمت اعمف رک رےہ ںیہ وت اس ادیم رپ ہک مت ازنہل وک تہب 

  ےگ ۔۔وخش روھک

 اےس یھبک وکیئ اکشتی ںیہن وہین اچےیہ مت ےس ۔۔۔۔۔ 

 مہ آج اس یک  رمیض ےک الخف اج رک ہی ہلصیف رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔ 

لک وک اےس ہی ےنہک اک ومعق ںیہن انلم اچےیہ ہک داھکی آپ ولوگں ےن 

 یمی ںیہن امین یھت ۔۔۔۔۔ 

 اس وک انمان ےسیک ےہ ہی اب مت رپ ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

  وت اس دلجی اشدی یک وہج یھب یہی ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ اور چس وپوھچ

 وہ رنم ےس اےس اھجمس رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

اور اہرش  وک ان یک  اسری ابںیت یہ دل ںیم ارتیت وہیئ وسحمس وہ ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 
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اچوچ آپ وک یھبک یھب ازنہل یک رطف ےس ھجم ےس وکیئ اکشتی ںیہن  وہ 

 یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔ ہی یما اپ ےس ودعہ ےہ ۔۔۔  

 وہ ان اک اہھت اےنپ اہھت ےس دابےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔ 

 وت سب رھپ ایترایں رشوع رکو ۔۔۔

 اور رپاین ابںیت وھبل رک یئن زدنیگ یک رشواعت رکو ۔۔۔

 وہ رکسماےت وہےئ اےس اھجمس رےہ ےھت  ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔اہرش وک اگل بس دھک متخ وہےن واےل ںیہ ۔۔۔ 

یق ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اب سب وخایشں اور اکایمایبں یہ اب  

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

 آج حبص ےس یہ رھگ ںیم اگنہہم آرایئ اجری یھت ۔

 اثہین مگیب ےن حبص ےس یہ المزومں یک دوڑںی وگلایئ وہیئ ںیھت۔۔۔۔ 
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 آج اسرئہ مگیب ولگ ان ےس  ےنلم آ رےہ ےھت ۔

 اس ےیل اںیہن رہ زیچ رتہبنی اچےیہ یھت ۔۔۔ 

یک وخیش اک وسال اھت۔۔۔۔۔ آرخ وک ان ےک الڈےل   

 اشم ےک وتق امہمونں یک آدم وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 اثہین مگیب ےن یہ اںیہن رویسی ایک اھت ۔۔۔۔ 

 اہرش رھگ رپ ںیہن اھت ۔۔۔ 

 ۔۔یلع ادمح ایتر وہ رےہ ےھت ۔۔

 زمحہ اور ازنہل رھگ ںیم یہ ںیہک مگ ےھت ۔۔۔۔ 

 ایھب یھب اسرئہ مگیب ےن وخد یہ وپاھچ اھت۔۔۔۔ 

ں ںیہ ۔۔۔۔۔؟ےچب اہک  

 البںیئ ان ازنہل وک ۔۔۔ 
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 اماشءاہلل تہب ایپری یچب ےہ آپ یک ۔۔۔۔۔

 ںیم ےن ولباای ےہ سب آیت یہ وہ یگ 

 وہ المزہم وک ازنہل وک البےن ےک ےیل ےلہپ یہ جیھب ںیکچ ںیھت ۔۔    

 المزہم ان دوونں وک البےن آیئ یھت ۔۔

  کت ایتر یہ ںیہن وہ ۔۔۔۔ ازنہل دوھکی وہ ولگ چنہپ یھب ےئگ ںیہ اور مت ایھب

 ایر سب اپچن ٹنم ۔۔۔۔۔۔ 

 وہ دلجی ےس اانپ وسٹ ااھٹیت واش روم ںیم سھگ یئگ یھت ۔۔

 ۔۔وہ ایھب ایھب نچک ےس افرغ وہ رک آیئ یھت ۔۔۔ 

 وساچ اھت وھتڑا آرام رک ےک رھپ ایتر وہ اجےئ یگ ۔۔۔۔۔ 

 رگم  امہمن آ ےکچ ےھت ۔۔۔۔ 

 دلجی رکو۔ 
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ھا رے اپس ۔۔ ۔۔۔زایدہ وتق ںیہن ےہ

م

 

ت

  

 امدئہ وںیہ ےس اویچن آواز ںیم وبیل یھت ۔۔۔۔

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

 وہ دلجی دلجی ایتر وہیئ یھت ۔۔۔۔

واٹیئ وفیشن ےک رفاک ںیم مہ رگن وچری راد زبی نت ےئک تہب 

 ایپری گل ریہ یھت ۔۔۔ 

 آج تہب رعےص دعب وہ  دل ےس ایتر وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ریہ وہ آج وت اہرش اھبیئ ےئگ اکم ےس ۔   ۔۔۔  تہب ایپری گل  

ازنہل ےن پل کٹس اگلےت وہےئ اےس وھگر رک داھکی اھت رگم وبیل ھچک ںیہن 

 یھت ۔۔۔۔۔۔ 

دلجی دلجی وخد رپ رپویفم ڑھچک رک وہ امدئہ وک اسھت ےیل ابرہ لکن آیئ 

 یھت ۔۔۔۔۔ 
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 االسم ومکیلع  ۔۔۔۔۔ 

اھت ۔۔۔۔  دوونں ےن اکی اسھت یہ آہتسہ ےس السم ایک  

 ومکیلع االسلم ۔۔۔۔۔ 

 یسیک ےہ یمی یچب ۔۔۔؟

 اماشءاہلل تہب ایپری گل ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔

 اہلل اپک رہ ربی رظن ےس وفحمظ رےھک ۔۔۔۔ 

ان دوونں وک اےنپ اسھت اھٹیبےت وہےئ وہ ایپر رھبے ادناز ںیم وبںیل  

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

۔    ازنہل  رکسما رک ان ےس ابوتں ںیم رصموف وہ یئگ یھت ۔۔  

 وہ ایھب آیٹن الکن ےک اسھت یہ ابںیت رک ریہ یھت ۔۔۔۔ 

 وٹن یجب یھت ۔۔۔۔۔ 
 
ج

مئ س

 بج اس ےک اہھت ںیم وموجد ومابلئ یک 

 اس ےن وچکن رک ومابلئ یک رطف داھکی ۔۔۔۔۔ 
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ہی اہرش اک یہ وفن اھت سج ںیم اس یک اور اہرش دوونں ےک مس 

 اکرڈز آن ےھت ۔۔۔۔۔ 

  کیچ رکیت ریہ وہ رات دری کت اس ےک ومابلئ ںیم 

 

ز
چ 
مئ س

 آےن واےل 

 یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 وھکال اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
 
ج

مئ س

 ایس ےیل اب یھب دلجی ےس 

 زمحہ اک اھت۔۔۔۔
 
ج

مئ س

 رگم آےن واال 

 ےسج ڑپھ رک اس ےک وبلں رپ رکسماٹہ رھکب یئگ یھت ۔۔۔۔ 

 اس ےن امدئہ وک اےنھٹ اک ااشرہ ایک اھت ۔۔۔ 

 مہ ایھب آےت ںیہ 

اہں ےس اھٹ ںیئگ ںیھت ۔۔۔۔۔ وہ ان ےس ذعمرت رکےت وہےئ و   

رہچے رپ رشری یس رکسماٹہ اجسےئ وہ ڑیسایھں ڑچھ رک اورپ 

 آںیئ ںیھت ۔۔۔۔ 
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اکی دورسے وک ینعم زیخ رظنوں ےس دےتھکی وہےئ ۔۔اوھنں ےن زمحہ 

 ےک رمکے اک دروازہ انک ایک اھت ۔۔۔۔ 

 وج وفراً یہ وھکل دای ایگ اھت  ۔۔۔۔ 

وہں ۔۔۔؟؟؟،، ادرھ آو مت ولگ اتبؤ اسیک گل راہ   

 زایدہ اوور وت ںیہن گل راہ ایک ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 وکن وکن آای ےہ ۔۔۔۔۔؟؟؟ 

 آربہ یھب آیئ ےہ ایک ۔۔۔۔۔؟؟؟؟

 ےسیک ولگ ںیہ وہ ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 اف سب رکںی اھبیئ ایک آپ ڑلویکں یک رطح ےک وسال رک رےہ ںیہ ۔۔۔ 

۔۔ اینت وت آربہ یھب رپاشین ںیہن یھت ےنتج آپ ویفنکز وہ رےہ ںیہ ۔۔۔   

 امدئہ ہنم انبےت وہےئ ےصغ ےس وبیل یھت ۔۔۔۔ 

 ااھچ ںیم زایدہ ویفنکز وہ راہ وہں ۔۔۔
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 وہ رس اجھکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔ 

 اور اتپ ںیہن ہی اہرش اھبیئ اہکں رہ ےئگ ۔۔۔ 

آج ےک دن وکن ےس رضوری اکم ےھت ان ےک وج متخ یہ ںیہن وہ رےہ ایھب کت  

 ۔۔۔۔۔ 

  ےل رک الھجنھج راہ اھت ۔۔۔وہ اب اہرش یک ریغ وموجدیگ وک

 اھبیئ رسکلی ۔۔۔۔۔ 

 آپ تہب اےھچ گل رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔ 

 رک دے ۔ 

ٹ

 ی کٹ
 چ
ت

 ااسی وہ یہ ںیہن اتکس ہک وکیئ آپ وک ر

 آپ سب رنوس ںیہن وہں ۔۔۔۔۔ 

 بس ااھچ وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ازنہل اس اک اہھت ڑکپ رک اےس ڈیب رپ اھٹیبےت وہےئ اھجمس ریہ یھت ۔۔۔۔

  رنوس اھت ۔۔۔۔ رگم زمحہ ایھب یھب
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 اےس رہ رہ رک اہرش رپ ہصغ آ راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

دل یہ دل ںیم اہرش وک اکی وس اکی اگویلں ےس ونازات وہ ان دوونں ےس ابںیت 

 رکےن اگل اھت ۔۔۔۔۔ 

 ایھب وہ ابںیت یہ رک رےہ ےھت ہک اہرش رمکے ںیم دالخ وہا اھت ۔۔۔۔۔

ی یھت ۔۔۔۔ وہ ھچک وبےنل یہ واال اھت بج رظن ان دوونں رپ ڑپ  

 ایس ےیل وہ پچ رک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 لم ایگ اٹمئ آپ وک  ۔۔۔۔؟

 ایھب یھب ایک رضورت یھت رشتفی الےن یک ۔۔۔۔۔

 ھچک اور رضوری اکم یھب اٹپن آےت آپ ۔۔۔۔۔۔ 

 زمحہ اےس دےتھکی یہ ےصغ ےس وبال اھت ۔۔۔

 اہرش ےن اس یک ابت اک ذرا یھب ارث ںیہن ایل اھت ۔۔۔۔

۔۔ مت دوونں اجؤ۔  
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 اج رک نچک دوھکی ۔۔۔ 

 وہ ان دوونں ےس اخمبط وہا اھت ۔۔۔

 ازنہل اس یک ابت رپ امدئہ اک اہھت ڑکپیت ےصغ ےس ابرہ لکن یئگ یھت ۔۔۔ 

 اہں اب وبول مت ۔۔۔۔

۔۔۔۔ایک ہہک رےہ ےھت یمی ویبی ےک اسےنم یمے ابرے ںیم  

 ۔۔۔۔ 

 اہں وت رکش ےئجیک آپ ےک اےس زایدہ ںیہن ورالغای ۔۔۔۔

انتج ےھجم آپ رپ ہصغ آای وہا اھت ان ۔۔۔۔۔  ورہن  

 اکی زربدتس ڑلایئ رکوا اتکس اھت ںیم آپ دوونں یک ۔۔۔۔۔ 

 ہی وت ںیم ےن وساچ ہک ڑلیک وت ےلہپ یہ ںیہن رایض وہ ریہ ۔۔۔

ل یھب ںیہن امےن یگ اور یمے ااب یج  رھپ ےھجم ںیہن 
ب لک
ڑلایئ ےک دعب وت 

 وھچڑںی ےگ ۔۔۔۔۔ 
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اتب راہ اھت ۔۔۔وہ ےتسنہ وہےئ اےس   

 حیحص ےہ وچب ۔

 اب ےھجم یہ کیلب لیم رکو  ےگ مت ۔۔۔؟

 وکیئ ںیہن ذرا اجےن دو ان امہمونں وک ۔۔۔۔۔رھپ اتبات وہں ںیھمت ۔۔۔ 

 وہ ڈرگنسی ےک اسےنم ڑھکے وہ رک ابل انبےت وہےئ  وبال اھت ۔۔ 

 مت ایتر وہ وت ولچ لم ںیل امہمونں ےس ۔۔

  وتمہج وہا اھت ۔۔ اےنپ ابل انب رک وہ اس یک اجبن

 اہں سب ایتر وہں ۔

 ںیلچ ےتلچ ںیہ ۔۔۔۔۔ 

 وہ اکی رظن وخد وک آےنیئ ںیم دےتھکی وہےئ وبال اھت ۔۔ 

 ایک ںیم کیھٹ گل راہ وہں ۔۔۔؟؟؟؟ 
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 تہب اےھچ گل رےہ وہ مت ۔۔۔

 ولچ اب ولکن ۔۔۔۔۔۔ 

 وہ اےس ےل رک ےچین آ ایگ اھت ۔۔ 

 االسم ومکیلع ۔۔۔۔ 

 ومکیلع االسلم ۔۔۔۔۔ 

 ےن ٹلپ رک داھکی اھت اور اسرئہ مگیب اور زریب اصبح دوونں بس

 یہ وتمہج وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 ہی ےہ یما اٹیب زمحہ  ۔۔۔۔۔ 

 اور  اہرش ےس وت آپ ولگ لم یہ ےکچ ںیہ  ۔۔۔۔ 

 یما اجیتھب یھب ےہ اور داامد یھب۔۔۔۔۔ 

 اماشءاہلل ۔

۔۔۔۔۔ آپ ےک اس ر ے ےچب یہ اماشءاہلل تہب ذنیہ اور ایپرے ںیہ   
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 اسرئہ مگیب تبحم ےس وبںیل ںیھت ۔۔۔ 

 ان ےک ےجہل ںیم  دنسپدییگ یک واحض کلھج وموجد یھت ۔۔۔

 زریب اصبح زمحہ ےس وھچےٹ وھچےٹ وسال رکےن ےگل ےھت ۔ 

 نج اک وجاب زمحہ تہب دےمیھ ےجہل ںیم دے راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

 اہرش وھتڑی دری دعب یہ واہں ےس اھٹ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

رسکیلی وہ اکچ اھت ۔۔۔۔ زمحہ اب اکیف   

 اہرش ےن نچک ںیم ڑھکی امدئہ وک داھکی اور رھپ وںیہ آ ایگ اھت ۔۔ 

 ازنہل اہکں ےہ ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 وہ رفج ےس اپین یک وبلت اکنل رک ہنم ےس اگلےت وہےئ وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

 وہ ذرا رمکے ںیم یئگ ےہ ۔۔۔۔ 

 اکیف کھت یئگ ےہ آج ۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔ اور لک امہرا ٹسیٹ یھب ےہ   

 وہ اےس لیصفت اتبےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

 ااھچ کیھٹ ےہ ۔

رگم اب مت وپرے سیب ٹنم کت اس ےک  رمکے ےک آس 

 اپس رظن ںیہن آو یگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ںیھجمس ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟ 

 اوووہ 

 ۔۔۔۔۔اور ںیم ااسی ویکں رکوں یگ؟؟ 

 بلطم ےھجم ایک ےلم اگ ۔۔۔ 

 وہ وساہیل ادناز ںیم وبیل یھت ۔۔۔ 

ز می ا
ی ک
س

 

ن

ھا را ویفرٹ ویلفر۔۔۔ آ

م

 

ت

ور وہ یھب   

 رھپ کیھٹ ےہ ۔
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 وہ وخیش ےس وبیل یھت ۔۔۔ 

 اہرش اس ےک وچبں ےسیج ادناز رپ رکسماےت وہےئ ابرہ لکن ایگ اھت ۔۔۔۔۔  

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

 ازنہل ڈیب رپ اودنےھ ہنم یٹیل رہگی وسچ ںیم مگ یھت ۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔ بج دروازہ وھکل رک اہرش ادنر آای اھت ۔۔۔  

اس ےک ےب رتبیت ووجد وک اس ےن ڑبی ریحت اور وتہج ےس  

 داھکی اھت ۔۔۔۔۔ 

ل ادیم ںیہن یھت وہ اینت یکھت وہیئ وہ یگ۔۔۔
ب لک
 اہرش وک 

 ایک تہب کھت یئگ وہ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 وہ اس ےک اپؤں وجوتں ےس آزاد رکواےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔

ڈر رک ایھٹ یھت ۔۔۔۔۔۔ ازنہل وج آںیھکن ومدنے یٹیل یھت اس یک آواز رپ   
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ل اسھت ےھٹیب اہرش وک داھکی اھت  
ب لک
اور ربھگایئ وہیئ رظنوں ےس اےنپ 

 ۔۔۔۔۔ 

 ایک وہا ڈر یئگ ھجم ےس ۔۔۔۔ ؟؟؟؟

اہرش  ےن اس ےک  رہچے  رپ آےئ ابل اکن ےک ےھچیپ رکےت وہےئ  رنیم اور  

 تبحم ےس وپاھچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔ ازنہل اس ےک وسال رپ ھچک ںیہن وبیل یھت   

 سب اےنپ ریپوں وک دےنھکی یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ھا رے ےیل این لیس وفن الای وہں ۔۔۔۔۔۔اب مت یما وفن  

م

 

ت

ہی ںیم 

 واسپ رک دو ۔۔۔۔ 

 وہ اےس اکی ابسک امھتےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔ 

ازنہل ےن ریغ دیپسچل ےس وہ ابسک ڈیب ےک اسڈیئ لبیٹ رپ رھک دای اھت  

 ۔۔۔۔ 
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مس اکرڈ اکنل رک اےس امھت دای اھت ۔۔۔۔ اور اہرش ےک لیس ےس   

 وھکل رک دوھکی ںیھمت ااھچ ےگل اگ ۔۔۔۔۔۔ 

 ںیہن ںیم دعب ںیم دھکی ولں یگ ۔۔۔۔ 

 وہ اپسٹ ادنازںیم وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 ادناز ااسی اھت ہک اجؤ اب اجن وھچڑو۔۔۔۔۔  

 اہرش ےن ےب یسب ےس اس ایپری ڑلیک وک داھکی اھت ۔۔۔۔۔ 

ن ےس  یھب  ڑبھ رک  زعزی وہ یئگ یھت ۔۔۔۔ وج  ان اجےن بک اےس اج  

 ازنہل ایک مت ےھجم اعمف ںیہن رک ںیتکس ۔۔۔؟؟؟ 

 وہ ےب یسب ےس وپھچ راہ اھت۔۔۔ 

 ںیہن۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اپسٹ ےجہل ںیم وںیہ وجاب آای اھت ۔۔۔۔۔ 
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 اور ےھجم وت آپ ےک اسھت رانہ یہ ںیہن ےہ۔۔۔۔ 

  آزاد ۔ آپ دےیھکی اگ سب ھچک دن اور ںیگل ےگ اور رھپ ںیم 

 وہ اس یک ابت رپ ےصغ ےس وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

 اہرش یک آوھکنں ںیم فیلکت اک اترث ارھبا اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 ےسج اپھچےن ےک ےیل اس ےن رس اکھج ایل اھت ۔

 اکیف دری دوونں اخومش رےہ ےھت ۔۔۔۔۔

 رھپ اہرش ےن یہ اس اخومیش وک وتڑا اھت ۔۔۔۔ 

ھت یہ ےہ ۔۔۔۔۔۔ ازنہل ھچک یھب وہ اجےئ ںیھمت رانہ یمے اس  

اس ےیل ںیم یہی اچوہں اگ مہ اینپ یئن زدنیگ یک رشواعت بس  

 ایخلتں الھب رک رکںی ںیھمت انتج وتق اچےیہ مت ےل ول ۔ 

 رگم آدنئہ یھبک ہی تم وسانچ ہک مت ھجم ےس اگل وہ یتکس وہ ۔۔۔ 

 اور اشدی ںیھمت ملع ںیہن ےہ ہک اس ےتفہ امہری اشدی ےہ ۔۔۔۔۔ 
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اےھچ ےس اھجمس ول۔۔۔۔۔۔۔ بت کت مت وخد وک   

 وہ اینپ ابت لمکم رک ےک راک ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔ 

بج ےک  وہ رپاشیین اور ےب ینیقی یک تیفیک ںیم یھٹیب دنب دروازے وک 

 دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔ 

 

 اھبیئ اصبح رھپ ایک وساچ ےہ آپ ےن  ۔؟؟؟؟ 

 ایک وجاب دانی ےہ زمحہ یک یلمیف وک ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

  آج ۔۔۔۔۔۔ اثہین مگیب اک وفن آای اھت

وپاھچ وت ھچک یھب ںیہن سب ریخ ریختی یہ ولعمم رک رںیہ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 وہ ولگ یھب امہرے وجاب ےک ااظتنر ںیم ںیہ ۔۔۔۔۔۔ 
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اسرئہ مگیب اور زریب اصبح دوونں وک یہ زمحہ اور اس ےک رھگ  

 واےل تہب دنسپ آےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

۔۔ داھکی اجات وت ہی رہتش رہ احلظ ےس تہب ااھچ اھت ۔۔  

 وہ ولگ زمحہ ےک ابرے ںیم امتم ولعمامت ےل ےکچ ےھت ۔۔۔۔۔ 

 اس ںیم یسک مسق یک وکیئ ربی اعدت ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 اھجلس وہا دھجمسار ڑلاک اھت ۔۔۔ 

 وخد زریب اصبح وک یھب وہ تہب اھبای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

رگم رھپ یھب وہ اکی دہعف آربہ ےس وپھچ رک یہ یمتح ہلصیف رکان اچےتہ ےھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 یھبت وت ایھب کت زمحہ یک یلمیف وک وکیئ وجاب ںیہن دای ایگ اھت ۔۔۔ 

 وےسی یھب اےسی اعمالمت ڑبے وسچ ھجمس رک ےط رکےن اچںیئہ ۔۔ 

 وہ یھب اس وہج ےس وکیئ دلجی ںیہن داھک رےہ ےھت ۔۔۔۔۔ 
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 ااھچ ولچ آج لک ںیم ان وک یھب وجاب دےتی ںیہ ۔۔۔۔۔۔ 

 رکات وہں ابت آج آربہ ےس ۔۔۔۔ 

وسےتچ وہےئ وبےل ےھت ۔  وہ ھچک  

 اسرئہ مگیب ےن ھچک ےنہک ےک ےیل ہنم وھکال اھت ۔۔۔ 

 رگم رھپ اانپ ارادہ رتک رکےت وہےئ اھٹ ڑھکی وہئ یھت ۔۔۔۔ 

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

 ازنہل یسک وصرت یھب اس اشدی ےک ےئل ایتر ںیہن یھت ۔۔۔ 

۔۔ اانپ ااکنر وہ واحض وطر رپ بس کت اچنہپ یکچ یھت۔۔۔  

 رگم وکیئ یھب اس ےک ااکنر وک اخرط ںیم ںیہن ال راہ اھت ۔۔۔  

 ااسی گل راہ اھت یسک وک اس یک وکیئ رپواہ یہ ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔ 

اینپ ابت ونماےن ےک ےیل اس ےن بس ےس ابت تیچ دنب رک دی یھت 

 ۔۔۔ 
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 رگم یسک رپ وکیئ ارث وہات رظن ںیہن آ راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

اکجل یھب ںیہن اجےن دای اھت ۔۔ اثہین مگیب ےن دو دن ےس اےس   

ی ںکہ اب وہ اشدی ےک دعب یہ اکجل اجےئ ۔۔۔ 
ھ

 

ت

 وہ اچیتہ 

ازنہل ایھب یھب اےنپ رمکے ںیم دنب آےن واےل احالت ےک ابرے 

 ںیم  وسچ ریہ یھت ۔۔۔۔ 

 یھبت اس ےک ذنہ ںیم اکی ایخل آای ۔۔

 سج رپ وغر رکےت یہ وہ ٹھج ےس ایھٹ یھت۔۔۔۔ 

رک ےک اکی آرخی رظن وخد رپ ڈایل  اور رمکے ابولں وک اےھچ ےس ربش 

 ےس ابرہ لکن یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

اہرش ےک رمکے ےک ابرہ ڑھکے وہ رک اس ےن اکی ابمل اسسن  

 ادنر ےتچنیھک وہےئ وخد وک وپمکز ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور رھپ انب انک ےیک وہ دروازہ وھکل رک ادنر دالخ وہ یئگ یھت ۔۔
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  اک ادنازہ وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔ اور ادنر آےت یہ اےس اینپ یطلغ

  زمے ےس وس راہ اھت ۔۔۔ 

ٹ

 
 اہرش انب رشٹ ےک ڈیب رپ ل

 ازنہل ےلہپ وت  رشدنمہ وہیت واسپ  ےنٹلپ یگل ۔۔۔۔۔ 

 رگم رھپ دلجی یہ رشدنمیگ رپ ہصغ اغبل آ ایگ اھت ۔۔ 

 وہ ےصغ ےس آےگ ڑبیھ اور اہرش وک وھجنھجڑ رک رھک دای ۔۔۔۔ 

رکےن رپ دنین ےس رھبی آںیھکن وا  اہرش  ےن اس ےک اس رطح  

 ںیک ںیھت ۔۔۔۔۔ 

 ایک وہا ۔۔۔؟؟؟ 

 مت کیھٹ وت وہ ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 وہ اس وتق اےس اےنپ رمکے ںیم دھکی رک رپاشین وہا اھت ۔۔۔۔ 

 اسری دنین یھب لپ رھب ںیم اھبگ یئگ یھت ۔۔۔۔۔  

 ایس ےیل وہ رپاشیین ےس اس ےس وپھچ راہ اھت ۔۔ 
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مت اےنت وکسن ےس ےسیک وس ےتکس وہ  یمی آوھکنں ےس دنین نیھچ رک

 ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

ھا را ریمض ںیھمت ذرا یھب المتم ںیہن رکات ایک ۔۔؟؟؟؟ 

م

 

ت

 

 اےنت وخد رغض وہ مت ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ 

 وہ اس ےک رس رپ ڑھکی ااہتنیئ دبزیمتی ےس وگای وہیئ یھت ۔۔۔ 

 اہرش ےن اےس ڑبے وغر ےس داھکی اھت ۔۔۔ 

۔۔ اور رھپ  دیساھ وہ رک ھٹیب ایگ اھت ۔۔  

 ایک وہا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 

اس ےک اےنت اسرے وساولں وک رظن ادناز رکےت وہےئ وہ وبال وت رصف اانت 

 یہ ۔۔۔۔ 

 ایک ںیہن وہا ےہ ۔۔۔۔۔ 

 ںیھمت وت ےسیج وکیئ ربخ یہ ںیہن ےہ ان ۔۔۔۔ 
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ھا را ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ہی بس ایک درھا یہ 

 اہرش ےن اس وک ڑبے وکسن ےس داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔ 

ل اس ےک دل ںیم ارت ریہ یھت ۔۔۔۔ وہ اس وتق اس رط
ب لک
ح ڑلیت   

 وہ سب رکسماےت وہےئ اےس دےھکی اج راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

 او ولیہ ۔۔۔۔۔ 

 ںیم ےٹنھگ ےس اینت وکباس رک ریہ وہں رگم اجمل ےہ وج مت رپ وکیئ ارث وہ ۔۔۔۔ 

 وہ اس ےک اسےنم اہھت اچنےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

  دنلب وہا اھت ۔ اس ےک اس ادناز رپ اہرش اک رھبوپر ہہقہق

 ازنہل ےن انیھجمس ےس اس یک رطف داھکی اھت ۔۔۔

 اوررھپ اس اک رہچہ ےصغ یک شپت ےس گلس ااھٹ اھت ۔۔ 

 ںیھمت یسنہ آ ریہ ےہ یمی ےب یسب رپ ۔۔۔؟؟؟؟ 
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 وہ اینپ رطف ایلگن اک ااشرہ رکےت وہےئ ےصغ ےس  وبیل یھت ۔۔۔ 

دابای اھت ۔۔۔۔۔  اہرش ےن رکسماٹہ روےنک وک الچن بل داوتنں ےلت  

 رگم وبال ایھب یھب ھچک ںیہن اھت ۔۔۔ 

 ازنہل اےس ےصغ ےس وھگریت واسپ ومڑےن یگل یھت ۔۔۔ 

 بج اہرش ےن اس اک اہھت ڑکپ رک اچنیھک اھت ۔۔

ل یھب اےسی احالت ےک ےیل ایتر ںیہن یھت ۔۔۔۔ 
ب لک
 وہ 

 ایس ےیل زور ےس اس رپ رگی یھت ۔۔۔۔۔ 

ے ےس ابل ےھچیپ ےیک ےھت ۔۔۔۔ اہرش ےن رکسماےت وہےئ اےس ےک رہچ  

 ایک وہا ۔۔۔۔۔؟ 

 وکشے متخ وہ ےئگ ایک ۔۔۔۔؟؟؟؟

 وہ اس ےک وصعمم رہچے وک واریگتف ےس ےتکت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 آواز ںیم دنین اک امخر واحض اھت ۔۔۔۔۔ 

 ازنہل ےس وت ھچک وبال یہ ںیہن اج راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

وکشش رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔  وہ اس ےک ےنیس رپ اہھت ریتھک دور وہےن یک  

ل یھب وھچڑےن رپ آامدہ ںیہن اھت ۔۔۔۔۔ 
ب لک
 رگم اقملب 

 وبول آربہ ایک وبانل اھت ںیھمت ۔۔۔۔۔ 

 وہ اےس زمدی رقبی رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔ 

 وہ ےھجم آپ ےس اشدی ںیہن رکین ۔۔

 وہ آوسن اصف رکےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

 وت اج رک  عنم رک دو ۔۔۔۔۔۔لپمس ۔۔۔۔ 

وصعمتیم ےس وبال اھت ۔۔۔۔۔  وہ  

 ےسیج ہی وکیئ ہلئسم یہ ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔ 
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 ازنہل ےن رظنںی ااھٹ رک اےس داھکی اھت ۔۔۔۔ 

 وکیئ یمی ابت ںیہن اتنس ۔۔۔۔۔ 

 وہ روےت وہےئ وبیل یھت ۔۔ 

 رھپ ۔۔۔۔؟؟؟

 اہرش اس ےک لسلسم رگےت آوسنؤں ےس رظنںی رچا راہ اھت ۔۔۔

  ۔۔۔۔۔۔۔ اس اک روان اےس فیلکت دے راہ اھت

اور وہ رگمتس ۔۔۔۔۔۔اس یک وہج ےس یہ اس ےک ےنیس رپ رس رےھک رو 

 ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 اکی لپ وک وت اہرش اک دل ایک اس یک وخاشہ وپری رک دے ۔۔ 

 رگم اےلگ یہ ےحمل وہ وخد وک وبضمط رک اکچ اھت ۔۔۔۔۔ 

 رھپ آپ ااکنر رک دںی ان ۔۔۔۔ 

 ںیم آپ ےس اشدی ںیہن رکان اچیتہ ۔۔۔۔۔ 
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سک ےس رکان اچیتہ وہ۔۔۔۔؟؟؟  وت  

 وہ اپسٹ ےجہل ںیم وپھچ راہ اھت ۔۔۔ 

 ازنہل ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی اور رھپ رظنںی اکھج یئگ ۔

 اےس اگل وہ ااکنر ںیہن رک اپےئ یگ ۔۔

 یسک ےس یھب ںیہن ۔۔۔۔ 

 ںیم ایھب اشدی رکان یہ ںیہن اچیتہ وہں ۔۔۔۔ 

 ںیم رصف ڑپانھ اچیتہ وہں ۔۔

ںیم وبیل یھت ۔۔۔۔۔   وہ دےمیھ ےجہل  

 ڑپھ وت مت اشدی ےک دعب یھب یتکس وہ ۔۔۔ 

 ںیھمت یمی رطف ےس وکیئ ہلئسم ںیہن وہ اگ ۔۔۔۔ 

 مت ہی اشدی وہےن دو۔۔ 
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 ےسیج مت اچوہ یگ وےسی یہ وہ 

 ےھجم وےسی یھب ۔۔۔۔۔۔ھچک دونں ںیم ڈوییٹ دوابرہ وجانیئ رکین ےہ 

 

 مت ےب رکف وہ اجؤ ۔۔۔۔۔ 

ےل ول ۔۔۔۔ انتج وتق اچےیہ مت   

 رگم ھجم ےس اگل وہےن اک تم وسانچ 

 اکی مت یہ وت وہ یمے اپس ۔۔۔۔۔ 

ھا رے العوہ یما ےہ یہ وکن ۔۔۔ 

م

 

ت

 

 اور مت یھب اےسی رویت رھپو وت تنعل ےہ یمی تبحم ےہ ۔۔۔

 ولچ اب مت اج رک وکسن ےس وس اجؤ ۔۔۔۔۔ 

 ھچک تم وسوچ 
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 سب وخش روہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم بس کیھٹ رک دوں اگ ۔۔ 

 وہ اس یک اشیپین رپ بل رےتھک وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔ 

 اور رھپ اےس اےنپ اصحر ےس آزاد رک دای اھت ۔۔۔۔۔ 

 ازنہل اس یک ابوتں وک وسیتچ رمکے ےس لکن آیئ یھت ۔۔

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

 اسرئہ مگیب ےن وفن رک ےک وجاب اہں ںیم دای اھت ۔۔۔۔ 

 وہ ولگ آربہ ےس وپھچ ےکچ ےھت ۔۔ 

آربہ ےن رشمیق ڑلیک وہےن اک وبثت دےتی وہےئ ۔۔اور   

 ےلصیف اک اایتخر زریب اصبح وک دای اھت ۔۔۔۔ 

 اور وہ وت یٹیب یک اعسدت دنمی رپ اہنل یہ ےھت ۔۔۔۔ 

رھگ ںیم اہرش اور ازنہل یک اشدی یک ایترایں زوروں وشر ےس اجری 

 ںیھت ۔۔۔ 
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  ایگ اھت ۔۔۔ ازنہل یک ابرات واےل دن یہ  آربہ اور زمحہ اک اکنح راھک

 اثہین مگیب وت زمحہ یک یھب اشدی یہ رکان اچیتہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔ 

 رگم زریب اصبح ےن اینت دلجی اشدی ےس عنم رک دای اھت ۔۔۔۔ 

 یھبت اوھنں ےن ینگنم ےک اجبےئ اکنح راھک اھت۔۔۔۔

ل پچ اسدھ یل یھت ۔۔۔۔ 
ب لک
 اس رات ےک دعب ازنہل ےن 

دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔  وہ اینپ یہ اشدی یک ایترویں وک اےسی  

 ےسیج اس یک ںیہن یسک اور یک اشدی ےہ ۔۔۔۔۔ 

 اہرش ےن رھگ واولں وک اےس ڈرٹسب رکےن ےس عنم ایک وہا اھت ۔۔۔۔  

 وکیئ یھب اےس ںیہن ڑیھچات اھت ۔۔۔۔۔

 ان ولوگں ےک ےیل یہی تہب اھت ہک وہ اس اشدی رپ رایض وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

  وس وسال رک رےہ ےھت ۔۔۔۔ اینت دلجی اشدی رپ اخدنان واےل یھب
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 رگم یلع ادمح ےن بس یک زابن دنب رکوا دی یھت ۔۔۔۔

 ہی ان ےک رھگ اک اعمہلم اھت ۔۔۔ 

 یسک ابرہ ےک دنبے وک اس ںیم وبےنل یک ااجزت ںیہن یھت ۔۔ 

 ازنہل وک امویں اھٹیب دای ایگ اھت ۔۔۔۔۔ 

 رمکے ےس وت وہ ےلہپ یہ مک یتلکن یھت ۔۔

ل یہ رمکے ںیم 
ب لک
دنب وہ یئگ یھت ۔۔۔۔ اب   

 اس ےن وخد وک احالت ےک داھرے رپ وھچڑ دای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

ےلیپ رگن ےک رفاک ںیم انب یسک کیم اپ ےک اس اک 

 وسوگار نسح زمدی رھکن ایگ اھت ۔

 اثہین مگیب وت ان دوونں یک رظنںی ااتریت ںیہن یتکھت ںیھت ۔۔۔۔ 

 رھگ ںیم رہ وکیئ وخش اھت۔۔۔۔ 
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ادمح  ان وخویشں ےک دایمئ وہےن ےک ےیل داع وگ   ۔۔۔اثہین مگیب اور یلع

 ےھت ۔۔۔۔ 

 اہرش ےک وت اپؤں یہ زنیم رپ ںیہن کت رےہ ےھت ۔

 وہ  اےھچ ےس اجاتن اھت ۔۔۔ 

 ۔۔۔ایھب اس یک آزامشئ ابیق ےہ ۔۔۔۔

اس ۔رگم رھپ یھب وہ اس یک زدنیگ ںیم اشلم وہ ریہ یھت اس ےک 

 ےیل یہی تہب اھت ۔۔۔ 

  واےل وتق ںیم ایک وہ اگ ۔۔۔۔ رگم وکن اجاتن اھت آےن

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

 آج ازنہل اور اہرش یک دنہمی یھت ۔

 رھگ امہمونں ےس رھبا وہا اھت ۔۔۔

 ازنہل ونٹھگں رپ رس رےھک یسک رہگی وسچ ںیم مگ یھت ۔۔
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 ےلیپ رگن ےک وجڑے ںیم اداس اس روپ ےیل ۔۔۔۔۔۔ 

یھت ۔۔۔  وہ ںیہک ےس یھب اس اموحل اک ہصح ںیہن گل ریہ  

 اس دن ےک دعب ےس اس یک اہرش ےس وکیئ ابت ںیہن وہیئ یھت ۔۔۔ 

 ایک وہ اانپ ودعہ وپرا رکے اگ ۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 آج کت اس ےن وج یھب ودعہ ایک ےہ وہ وت اھبنای ےہ ۔۔۔۔ 

 ایک وہ ہی ودعہ یھب اھبن اپےئ اگ ۔۔۔؟؟؟؟؟؟ 

  یھت ۔۔۔۔ وہ وخد ےس وسال رکیت اور اےلگ یہ ےحمل وہ وخد یہ وجاب وسچ یتیل

 ےلھچپ ھچک دونں ےس وہ وخد ےس یہ اھجل ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 اس یک ھجمس ںیم ںیہن آ راہ اھت ہک وہ اس یک یہ ویکں امن ریہ ےہ ۔۔۔۔ 

اشدی اس ےیل ےک اس ےک امں ابپ یھب اس اشدی ںیم وخش 

 ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 وہ ان ےس ان یک وخایشں ںیہن نیھچ یتکس یھت ۔۔۔۔۔ 
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  یھب ںیہن یھت ۔۔۔اینت وخد رغض وت وہ یھبک

 وہ اںیھن وسوچں ںیم مگ یھت بج رمکے اک دروازہ الھک اھت اور ۔۔۔۔۔ 

اس یک ایلیہسں اہوھتں ںیم اھتل اھتےم رمکے ںیم دالخ وہیئ 

 ںیھت ۔۔۔ 

اماشءاہلل تہب ایپری گل ریہ وہ اہلل اپک رہ ربی رظن ےس وفحمظ  

 رےھک ۔۔۔۔۔ 

۔۔ بس ےس ےلہپ آربہ یہ اس ےس ےلگ یلم یھت ۔  

اور رھپ وت سب ابوتں اک اکی ان متخ وہےن واال ہلسلس رشوع وہ اکچ اھت  

 ۔۔۔۔ 

وہ ولگ االسم ےک اہوھتں رپ دنہمی ےس ڈزیانئ انبےت وہےئ اےس اہرش  

 ےک انم ےس ڑیھچ ریہ ںیھت ۔۔۔ 

 اور وہ انب اترث رہچہ ےیل اےسی یھت ےسیج واہں وہ وموجد یہ ںیہن ےہ ۔۔۔۔ 
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 *********************** ***  

 اہرش وت ےسیج آامسونں ںیم اڑ راہ اھت ۔۔۔۔ 

 اس دن ےک ےیل ا اس ےن ینتک داعںیئ امیگن ںیھت ۔۔ 

 اور آج آرخ اس یک زدنیگ ےک وہ نیسح دن آ یہ ےئگ ےھت ۔۔ 

ل اسدیگ ےس ایتر وہا اھت ۔۔
ب لک
 دیفس ولشار ضیمق ےنہپ وہ 

 ازنہل سج دن ےس امویں یھٹیب یھت 

  ۔۔۔ ۔۔وہ اےس ںیہن دھکی اکس اھت

 اور آج وت وہ اخص وطر رپ اس ےک ےیل اجسیئ اجین یھت ۔۔

 وہ زری بل رکسماات یہی وسےتچ وہےئ ابرہ لکن ایگ 

 اہجں بک ےس بس اس ےک ایتر وہےن اک ااظتنر رک رےہ ےھت ۔

 االسم ومکیلع ۔۔
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 وہ بس ےس ےلہپ اثہین مگیب ےس الم اھت ۔ 

 ومکیلع االسلم ۔۔۔

ی رظن ےس وفحمظ رےھک ۔۔۔۔ ۔۔اماشءاہلل اہلل اپک رہ رب  

 دصا اےسی یہ رکسماےت روہ ۔۔

 اوھنں ےن اےس ایپر رکےت وہےئ ڈریھوں داعںیئ دںی ںیھت ۔۔۔ 

 اچیچ امں زمحہ اہکں ےہ ۔۔۔؟؟؟؟؟  

 وہ زمحہ ےس ااظتنامت اک وپانھچ اچاتہ اھت ۔۔۔۔

 ۔۔اس ےیل اےس ڈوھڈن راہ اھت ۔

 وہ وت اشدی ازنہل ےک رمکے ںیم ایگ ےہ ۔۔۔۔۔ 

  ےچین ولچ ںیم یتجیھب وہں آےس ۔۔۔مت

 وہ ایھب ےچین اچنہپ یہ اھت ہک افکیئ ولگ آ ےئگ ےھت ۔۔۔۔ 
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 اس ےک دعب وتق زگرےن اک اتپ یہ ںیہن الچ اھت ۔۔۔۔ 

ڈوھل یک اھتپ اور ڑگنھبے ےک درایمن اےس جیٹس کت الای ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 اہرش اک دل زیت راتفری ےس دڑھک راہ اھت ۔۔

  وہ اس ےک ولہپ ںیم ےنھٹیب وایل یھت ۔۔ ھچک یہ لپ ںیم 

اور سب ااظتنر یک ہی آرخی رات یھب آہتسہ آہتسہ متخ یہ وہ اجین یھت 

 ۔۔ 

وہ وبلں رپ دشکل رکسماٹہ اجسےئ اظبرہ وت اےنپ دووتسں ےک اسھت 

 ابوتں ںیم نگم اھت ۔۔۔۔ 

 ۔۔نکیل دل اھت ہک اس دنمش اجں یک آدم اک رظتنم اھت  ۔۔۔۔ 

اورپ ازنہل ےک رمکے ےک ریٹس اک وطاف رک ریہ ںیھت۔۔ رظنںی ابر ابر  

 ایک وہا ربص ںیہن وہ راہ ایک ۔۔۔۔۔؟؟؟ 
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 افکیئ اس یک  ےب اتیب اھبےتپن وہےئ اےس ڑیھچ راہ اھت ۔۔۔ 

 اہں وت ںیہن وہ راہ ۔۔۔۔

 اےنت دن ےس مت ولوگں یک ڑسی ںیلکش یہ دھکی راہ وہں ۔۔۔۔

  وتق ویکں اگلیت ںیہ ۔۔ اتپ ںیہن ہی ڑلایکں ایتر وہےن ںیم اانت

ھل ےت وہےئ وبل راہ اھت ۔۔۔
 
ج

 

ج ٹ

 وہ افکیئ وک اتلرےن ےک دعب وخد یھب 

ل یھب ااظتنر ںیہن وہ راہ اھت ۔۔
ب لک
 اب اس ےس 

 دل وت رک راہ اھت ازنہل اک اہھت ڑکپ رک ابرہ ےل آےئ ۔۔ 

یھبت اےس وہ ڑلویکں ےک رھجٹم ںیم زمحہ اک اہھت اھتےم آیت داھکیئ 

 دی یھت 

رش اسسن روےک اےس دھکی راہ اھت ۔۔۔ اہ  

 وھپولں ےک ےنہگ ےنہپ وہےئ ۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔ےلیپ زبس اور الگیب ےگنہل ںیم وہ یھب اکی وھپل یہ گل ریہ یھت ۔
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 اداس اس روپ زمدی رھکن ایگ اھت ۔۔۔

 اےس ال رک اہرش ےک ولہپ ںیم اھٹیب دای ایگ ۔۔۔ 

  راہ اھت ۔۔۔۔۔ بت اہرش وک وسحمس وہا ازنہل اک دبن وہےل وہےل اکپن

 اہرش ےن وچکن رک اس یک رطف داھکی اھت ۔۔۔۔ 

 الٹئ ان ےک رہچوں رپ ڑپی یھت ۔۔۔۔ 

 

س

فلئ 

 ایس اٹمئ 

 اور رمیکے ےن ہی رظنم اےنپ ادنر وفحمظ رک ایل اھت ۔۔۔۔۔ 

 اہرش ےک اس رطح دےنھکی رپ ڑلےک ڑلویکں اک وخب وشر ااھٹ اھت ۔۔۔۔ 

۔۔۔ اہرش ےن دلجی ےس رہچے ریھپ ایل اھت ۔۔  

 ازنہل اےنپ آپ ںیم زمدی ٹمس یئگ یھت ۔

 ںیھت۔۔۔۔ 

 رںیمس رشوع وہ یکچ یھت 
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 رہ وکیئ ان دوونں وک دنہمی اگل رک اھٹمیئ الھک راہ اھت ۔۔۔۔ 

 ازنہل اک اھٹمیئ اھک اھک رک ربا احل وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

اس ےن دمد بلط رظنوں ےس اسھت یھٹیب آہنیئ وک داھکی اھت 

 ۔۔۔۔۔ 

۔۔۔؟؟؟؟ ایک وہا ۔۔۔۔۔   

ھا ری تعیبط وت کیھٹ ےہ ان ۔۔؟؟؟

م

 

ت

 

 وہ اس ےس وپھچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

آہنیئ یک آواز رپ یہ افکیئ  ےس ابت رکےت اہرش ےن اس یک 

 رطف داھکی اھت  ۔۔۔۔ 

 وہ اس یک احتل وخب اےھچ ےس  ھجمس راہ اھت ۔۔۔۔ 

 رگم وبال ھچک ںیہن اھت ۔۔۔۔۔ 

اجان ےہ ۔۔  آہنیئ یمی تعیبط ںیہن کیھٹ ےھجم رمکے ںیم   
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 وہ دیمیھ آواز ںیم انمنمیئ یھت ۔۔۔

 ااھچ مت رووک ۔۔۔۔۔۔۔

رںیمس وت رقتًابی اسری یہ وہ یگ ںیہ ۔۔۔۔۔۔ںیم آیٹن ےس وپھچ رک آیت  

 وہں ۔۔۔۔۔ 

 مت رپاشین تم وہ ۔۔ 

 وہ اےس یلست دیتی واہں ےس اھٹ یئگ یھت ۔۔۔

 ازنہل ےن اداس رظنوں ےس اےس اجےت داھکی ۔۔ 

ری اہھت ےن اس یک انزک یلیھتہ وک دابای اھت ۔۔۔۔۔۔ یھبت یسک ےک اھب  

 اس ےن وچکن رک اہرش یک رطف داھکی اھت ۔۔۔۔ 

 رسکلی ازنہل  ۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔ویکں ڈر ریہ وہ اانت ۔۔۔؟؟ 

 ںیم وکیئ ایبنج وھتڑی وہں وج مت اےسی رٹکی رک ریہ وہ ۔۔۔ 
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 ازنہل یک آوھکنں ںیم نیکمن اپین ااھٹک وہےن اگل اھت ۔۔۔۔۔ 

یھب وبےل انب وہ رظنںی اکھج یئگ یھت ۔۔ ھچک  

 اھھت اہتبل ایھب یھب اہرش ےک اہھت ےک ےچین داب اھت ۔۔۔۔

 وہ رپاشین یس ادرھ ادرھ دےنھکی یگل یھت ۔۔۔۔ 

وھتڑی دری دعب یہ آہنیئ ےک اسھت آربہ اور امدئہ یھب اس ےک اپس آ یئگ  

 ںیھت ۔۔

 مت کیھٹ وہ ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

  وک دےتھکی وہےئ وپاھچ اھت ۔۔آربہ ےن اس یک زرد ڑپیت رتگن

ازنہل ےس وکیئ وجاب یہ ںیہن دای ایگ وت اس ےن رصف رس الہ رک یہ اس 

 یک یلست رکوایئ یھت ۔۔۔۔ 

 نشنیٹ اور اکھتوٹ ےن اس ےک ااصعب وک رلفمک دای اھت ۔۔۔۔۔ 

 آیپ زیلپ ےھجم ادنر ےل اجںیئ ۔۔
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 ںیم تہب کھت یئگ وہں۔۔۔۔۔ 

وبیل یھت ۔۔۔۔  وہ روےت وہےئ دےمیھ ےجہل ںیم   

 اہں کیھٹ ےہ آو ںیلچ ۔۔۔۔۔۔ 

 آربہ اور امدئہ اس وک اہسرا دےتی وہےئ رمکے ںیم ےل آںیئ ںیھت ۔۔

 اور اب وہ لسلسم روےئ اج ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

بس ےن اےس پچ رکواےن یک وکشش یک یھت رگم اےس وت اور روان آ راہ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

آںیئ ںیھت ۔۔  اثہین مگیب اس یک احتل اک نس رک اےس دےنھکی  

 رگم اس وک اےسی روےت دھکی اثہین مگیب یھب طبض وھک یئگ ںیھت ۔۔ 

یج رھب رک روےن ےک دعب وہ اکی دورسے ےس اگل وہںیئ ںیھت  

 ۔۔۔۔ 

 وہ ایگ آپ دوونں اک ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e6
6

5
 

Page | 665 

 اےسی رو ریہ ںیہ ےسیج اتپ ںیہن ینتک دور اجان ےہ اس ےن ۔۔۔ 

 ربخدار وج اب وکیئ روای وت ۔۔۔۔۔۔۔ 

دئہ ان بس وک ڈاےٹن وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔ ام  

 ےکلب ںیلچ بس ابرہ ازنہل وک آرام رکےن دںی ۔۔۔ 

رو رو رک آںیھکن وسج یکچ ںیہ اس یک ۔۔۔۔۔ارگ یہی احل راہ ان وت بس ےس 

 ربی دنہل ےگل یگ لک ۔۔۔ 

 وہ رمک رپ اہھت رھک رک وبیل یھت ۔۔۔ 

 لکن ےئگ  اس یک ابت رپ بس  یہ اابثت ںیم رس الہےت وہےئ ابرہ

 ےھت ۔۔۔۔۔ 

 ازنہل ولچ مت جنیچ رک ول رھپ وس اجان ۔۔۔۔۔۔ 

 ںیم سب ایھب جنیچ رک یتیل وہں مت اجؤ ۔۔۔ 

 امدئہ ےک اجےن ےک دعب وہ آوھکنں رپ اہھت رےھک مین دراز یھت ۔۔۔۔۔ 
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آےن واےل احالت ےک ابرے ںیم وسےتچ وہےئ اجنےن بک اس یک 

 آھکن یگل یھت ۔۔

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

رات اک اجنےن وکن اس رہپ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔بج یسک ےک وھچےن یک 

 وہج ےس  اس یک آھکن وھکیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔

 دنین ےس وبلھج آںیھکن وا رک ےک اس ےن اسےنم داھکی اھت 

اور اس وتق اہرش وک اےنپ رمکے ںیم دھکی رک وہ دلجی ےس اھٹ  

 یھٹیب یھت ۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ وہ ایھب کت وپری رطح یجس وہیئ یھت   

 اس رطح اےنھٹ ےس اہوھتں ںیم ڑپی وچڑایں کنھچ ایھٹ ںیھت۔

اہرش ےن وچکن رک اس ےک دنہمی ےس ےجس اہوھتں یک اجبن داھکی  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےنتک یہ لپ وہ اس ےک اہوھتں یک دنہمی اور رجگوں ںیم وھکای راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 امی وسری ۔۔۔ 

ھا ری دنین رخاب وہ یئگ ۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ۔۔۔یمی وہج ےس 

ہ اکیف دری اس ےک اہوھتں وک دےنھکی ےک دعب وبال اھت ۔۔ و  

 اگنںیہ اب ازنہل ےک رہچے اک وطاف رک ریہ ںیھت ۔۔

 وہ اس ےک ابولں ںیم ےگل وھپل وک وھچات اس رپ اکھج اھت ۔۔۔ 

رگم اس ےس ےلہپ ہک وہ وکیئ اتسگیخ رکات ۔۔۔۔ازنہل ڈیب ےس ارت رک ڑھکی وہ  

 یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

 ھجمس ںیہن آای وت دلجی ےس ڈرگنسی لبیٹ ےک اور رھپ بج ھچک یھب

 اسےنم ڑھکی وہ رک زویر ااترےن یگل یھت ۔۔۔۔۔ 

 ےب دردی ےس وچڑایں ااترےت وہےئ اس ےن اےنپ اہھت زیمخ رک ےیل ےھت ۔۔۔۔۔ 

 ایک رک ریہ وہ مت ۔۔۔۔؟؟ 
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 ویکں اےس رطح ااتر ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔اسری الکیئ زیمخ وہ یئگ ےہ ۔۔

  رھک ںیتکس مت اانپ ۔۔۔۔۔۔ ذرا اس ایخل یھب ںیہن

 وہ اس یک زیمخ الکیئ اھتےم اس رپ ربس راہ اھت ۔۔۔ 

 وھچڑںی یما اہھت ۔۔۔ 

 ھچک ںیہن وہا ےہ ےھجم ۔۔۔۔۔ 

 ہی زمخ وت تہب ومعمیل ںیہ ۔۔ 

 ۔۔۔۔ان ےس زایدہ رہگے زمخ اگلےئ ںیہ آپ ےن یمی روح رپ ۔۔۔

ی ےہ ںیم ارگ ہی اشدی رک ریہ وہں وت ہی رصف یمی وبجمر

 ۔۔۔۔ 

 یسک وخش یمہف ںیم تم رےیہ اگ اپ۔۔۔

ااھچ ۔۔۔۔۔۔اور ھچک ۔۔۔۔۔۔۔وج انہک ےہ ہہک ول آج ںیم تہب وخش 

 وہں ۔۔۔ 
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 وہ ےنیس رپ دوونں اہھت ابدنےتھ وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔ 

 ازنہل وک اگل وہ اس یک رظنوں ےک  اسےنم ڑھکی ںیہن رہ اپےئ یگ ۔۔۔۔ 

۔۔۔سب ہی یلیشن آںیھکن  آج تہب ایپری گل ریہ وہ مت ۔۔۔۔۔

ففہ اس ےک رقبی وہا اھت ۔۔۔۔۔ 
فف
فف
فف
ف

ھا ری۔۔۔۔۔۔۔۔ا

م

 

مٹ

 

ت

 

۔اور رھپ اس یک یتلج آوھکنں رپ اس ےن اےنپ ڈنھٹے وہٹن رھک دےی 

 ےھت  ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ازنہل یک وت اسسن یہ رک یئگ یھت  ۔۔ 

 زیلپ اہرش ۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔وہ اےس وخد ےس زمدی رقبی وہات دھکی رک انمنمیئ یھت ۔۔۔ 

 اہرش ےن وغر ےس اس ےک رہچے اک اجزئہ ایل اھت ۔

 وہ اس یک رقتب ےس رنوس وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 مت ان تہب ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 
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 وہ اےس واریگتف ےس ےتکت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔ 

اس ےک ابت ادوھری وھچڑےن رپ ازنہل ےن رظنںی ااھٹ رک اےس داھکی اھت 

 ۔۔۔ 

 ایک وہں ںیم ۔۔۔؟؟؟؟ 

  وہ وہ ۔۔۔۔مت ان تہب

 اہرش الچن بل داوتنں ےلت دابےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔ 

 ایک وہں ۔۔۔۔۔؟

 وہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس وک ڑیھچ راہ اھت 

 وہ ایک ۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 اب یک ابر ازنہل رقتًابی یخیچ یھت ۔۔۔۔۔ 

 اہاہاہاہاہاہاہاہ۔۔۔۔۔

 ولچ ںیہن اتبات مت اےسی ہنم ہن انبؤ ۔۔۔۔ 
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 حیحص ےہ ۔

  یھت ۔۔۔۔۔ وہ ہنم ومڑ یئگ

 ولچ اتب یہ داتی وہں ایک اید رکو یگ ۔ 

 اب یک ابر ازنہل ےن انب ھچک وبےل رصف اےس دےنھکی رپ اافتک ایک اھت ۔۔۔۔۔ 

ھا را وت ںیہن اتبات ںیم ۔۔۔۔

م

 

ت

 ااھچ ںیہن دل 

 وہ رھپ رشاریت وہا اھت ۔۔۔ 

 اور اب یک ابر ازنہل اک دل ایک ہک وہ اہرش اک رس اھپڑ دے ۔۔۔۔۔ 

  اجںیئ آپ اور آپ یک ابںیت ۔۔۔۔۔۔اھبڑ ںیم 

 ںیلکن یمے رمکے ےس ۔۔۔

 وہ اےس دےتلیکھ وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔ 

 ارے ارے ایک وہ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔ 
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 ونس وت ںیم اتبات وہں ۔۔ 

 وہ دوونں اھھت ااھٹےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔ 

 ںیہن یننس ےھجم وکیئ ابت آپ یک  ۔۔

 مت ان تہب وخوصبرت وہ ازنہل ۔۔۔۔ 

ہل ےک اگل رشم ےس رسخ وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رظنںی ایح ےس  اور ازن

 کھج ںیئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔ 

آپ سب ںیلکن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اےس دروازے ےس ابرہ رکےت وہےئ وبیل یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور دروازے ےس ابرہ اہرش اک دنلب ہہقہق ارھبا اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 ازنہل ےن لجخ وہ رک دنب دروازے وک داھکی اھت ۔

رڈ روپ ےس اےنپ ڑپکے اکنل رک وہ واش روم ںیم سھگ یئگ  اور رھپ وا

 یھت ۔

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e6
7

3
 

Page | 673 

 

 اہرش وگڈلن ریشواین ںیم یسک تنطلس اک زہشادہ گل راہ اھت وت  

 

ازنہل یھب ڈلب رڈی اھبری ےگنہل ںیم یسک رایتس یک ہکلم یہ گل ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہل ںیم  وموجد رہ یسک یک رظنوں ںیم اس وجڑی ےک ےیل اتسشیئ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ربھگایئ وہیئ رظنوں ےس وپرے اہل اک اجزئہ ےل ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہکبج اہرش وت ےسیج آامسونں ںیم اڑ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ۔رکسماٹہ یھت ہک وبلں ےس دجا ںیہن وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ انتک وخش اھت ہی رہ وکیئ اس اک رہچہ دھکی رک یہ اتب اتکس اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اثہین مگیب ابر ابر ان یک رظن ارتوا ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زمحہ اور آربہ ےک اکنح ےک دعب یہ رںیمس رشوع وہ یئگ ںیھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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بس وخش ویپگں ںیم نگم ےھت بج اکی ونوجان جیٹس رپ آای اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 االسم ومکیلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہرش ےن آےن واےل وک داھکی اھت

 

اور اس وک اچہپےتن یہ اہرش اک ےصغ ےس وخن وھکل ااھٹ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشدی ابمرک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 مت ولوگں  ےن وت ےھجم اوناٹیئ کت ںیہن ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ےک یھب الچ آای وہں 

 

ں

 

 س
ئ

ٹ

 ی
پ

ہی وت یمی یہ تبحم ےہ ہک  انب اون

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  چس ںیم آج اینت وخوصبرت گل ریہ وہ ای رصف ہی یمی وےسی ازنی مت

 یہ رظنوں اک امکل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ازنہل ےک اسھت ےتھٹیب وہےئ وبےل اج راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ی 

 

فئ

 را

 

ہی اجےن ریغب ےک اس یک اس ابت رپ اہرش ےک دل یک ایک  

 احتل وہیئ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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س صخش وک اہیں ےس ںیہک دور کنیھپ آےئ ہکبج اہرش اک دل رک راہ اھت ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم ہی اس ےک سب ںیم ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایس ےیل وہ  بل یتخس ےس داوتنں ںیم دابےئ اانپ ہصغ طبض رکےن یک  وکشش 

 رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اظبرہ وت وہ اےنپ دووتسں ںیم نگم اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

 

فئ

ل یک اجبن یہ اگل وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم دایھن اسرا ازنہل اور را
ی 
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وہ دوونں لسلسم دممھ آواز ںیم اجنےن ایک ابںیت رک رےہ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل یک یسک ابت رپ رکسما ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ی 

 

فئ

 ازنہل را

 

 بج اہرش یک ربداتش وجاب دے یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یمے اسھت وت یھبک اےسی ںیہن رکسمایئ ۔۔۔  

 

 ہکلب ھجم رپ وت اکی رظن کت ڈاانل وگارا ںیہن ےہ اےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور اس وگنلر ےک اسھت ےسیک سنہ سنہ رک ابںیت رک ریہ ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش وک اےنپ ادنر ھچک اتلج وہا وسحمس وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم وہ  وخد وک اھبنسل ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک وبلں رپ آ رہھٹی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اکی زیمخ رکسماٹہ  

 

 ہی بس وت اب ربداتش رکان یہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اب یہ وت اس ےک ربص اک  الص ااحتمن رشوع وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اےس ازنہل اک دل ےنتیج ےک ےیل تنحم ےک اسھت اسھت ربص یھب رکان اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ہی ابت ایھچ رطح  اجن ایگ

 

 وہ ازنہل وک رتصخ رکوا رک اینپ رپاین وایل وحیلی ںیم الای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی ویہ وحیلی یھت اہجں اس اک اور ازنہل اک اکنح وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل وک روم ںیم  اچنہپ دای ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رک راہ اھت اہنتی افنتس ےس اجس رمکہ وسےئ وہےئ وحاوسں وک دیبار 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رہ رطف الل الگب یک  ایتپں اھچبیئ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور ان ویتپں ےک درایمن یہ وھچےٹ ڑبے فلتخم اسزئ یک ومم ایتبں  

 الجیئ یئگ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ازنہل وج بس وھبل اجےن یک وکشش ںیم یھت 
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 ھت ئگ  وہ اتزہ  اید ربی رہ زایدیت رہ یہ  آےت ںیم رمکے اس  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک  آوھکنں ںیم ےصغ ےک رشارے ےکپل ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ وج ڈیب رپ یھٹیب یھت ۔۔۔۔۔۔اکی دم اھٹ ڑھکی وہیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڈرگنسی لبیٹ ےک اسےنم ڑھکے وہ رک اسرے زویر ااترے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رھپ وخد وک اھبری دوےٹپ ےس آزاد رکواای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ےنپ افنتس ےس ےجس روپ وک داھکی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکی رظن ا  

 

 ںیم روم واش   رک ےل ڑپکے  اےنپ ےس  روپ وارڈ رھپ اور 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت  ئگ ھگ  

 

 دلجی ےس ڑپکے دبتلی رک ےک وہ اےنپ گیب کت آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ںیم ےس دنین یک دوا اکنل رک الگس ںیم اپین ادنالی

 

 ھت ئگ اھپن وگیلں دو اسھت ےک اپین وھگٹن اکی  اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 مت ےھجم یھبک یھب  احلص ںیہن رک ےتکس اہرش ادمح ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت تیج رک یھب ہی ابزی اہر ےکچ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ زیمخ رکسماٹہ وبلں رپ اجسےئ وسےتچ وہےئ  ٹیل یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ای ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اےلگ ھچک یہ لپ ںیم  دوا ےن اانپ ارث داھکی د  

 

وہ رہ زیچ ےس ےب ربخ  دنین یک رہگاویئں ںیم اج یکچ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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*************************************************

* 

 

 وہ ولگ ایھب ایھب رھگ ےچنہپ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اشدی اور اکنح ےک اگنہومں ےن اےس اکھت رک رھک دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دلجی دلجی وہا اھت ہک وہ کیھٹ ےس ھجمس یھب ںیہن  یکس  بس ھچک اینت 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اس ےس اس یک زدنیگ اس اظمل ااسنن ےک انم وہ یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ اس ےس زایدہ اس اک دقحار نب ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی ںیہن اھت ہک وہ اس ےس ڈریت یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  سب وہ اےس اندنسپ رکیت یھت  

 

اور اس اندنسپدییگ ںیم یھب بس ےس  زایدہ اہھت وخد زمحہ یک ایٹل دیسیھ 

 رحوتکں اک یہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایھب وہ ڑپکے دبتلی رک ےک یلکن یہ یھت  بج اس اک وفن جب ااھٹ اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رکسنی رپ ےنکمچ واال ربمن اس ےک ےیل ااجنن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایس شکمشک ںیم یھت ہک  وفن ااھٹےئ ای ںیہن ہک وفن دنب وہ ایگ اھت  وہ ایھب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےن وسےتچ وہےئ وفن اسڈیئ لبیٹ رپ رھک دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ااجنےن ںیم یہ آج زگرے دن ےک ابرے ںیم  وسےتچ وہےئ وہ اےنپ ےلگ 

 ںیم  ڑپے الٹک رپ ایلگن ریھپےن یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ااسحس یھب ںیہن  وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اےس

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e6
8

8
 

Page | 688 

 

 آج ہی الٹک اےس زمحہ ےن اکنح ےک ٹفگ ےک وطر رپ  دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ل واسی یہ الٹک اھت اسیج ھچک رعےص ےلہپ زمحہ ےن ازنہل وک 
ب لک
ہی 

 اس یک اسرگلہ رپ ٹفگ ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آج زمحہ ےن بس ےک اسےنم ہی الٹک اس ےک ےلگ ںیم ڈاال 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت

 

اور آربہ ےن ایس وتق وسچ ایل اھت ہک وہ رھگ اجےت یہ اےس اےنپ ےلگ ےس 

 اکنل دے یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ اینپ وسوچں ںیم مگ یھت ہک وفن اکی دہعف رھپ جب ااھٹ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےن اےنپ ایخولں ےس وچےتکن وہےئ اہھت ڑباھ رک اسڈیئ لبیٹ ےس وفن 

۔۔۔۔۔ ااھٹ ایل اھت ۔۔۔۔۔  

 

 اسےنم رکسنی رپ رھپ ویہ ااجنن ربمن اگمگج راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےن ھچک لپ وسےنچ ےک دعب  اکل کپ رکےت وہےئ  وفن اکن ےس اگل ایل 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ولیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ رنیم ےس وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 االسم ومکیلع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یسیک وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

 

دورسی اجبن ےس دشکل رمداہن آواز ارھبی یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یج آپ وکن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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اس ےن ریحاین ےس ےلہپ وفن وک داھکی اور رھپ وپاھچ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اینت دلجی وھبل ںیئگ ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

را ۔۔۔۔۔۔۔۔ آج یہ وت اانت وبضمط دنبنھ دنباھ ےہ امہ  

 

 وہ رکسماےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہکبج آربہ اس ےک وظفلں اک وہفمم ےنھجمس وہےئ اھٹ یھٹیب یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ل یھب وتعق ںیہن یھت ہک اس اٹمئ آےن وایل اکل زمحہ یک یھب وہ یتکس ےہ 
ب لک
اےس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ولیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

؟؟؟؟؟؟ ۔۔۔۔۔۔۔ایک وہا ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟  

 

 اہکں وھک یئگ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 دورسی رطف ےس رھپ وہ وبل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e6
9

3
 

Page | 693 

آربہ ےن دلجی ےس اکل اکیٹ اور وفن اپور آف رک ےک اسڈیئ لبیٹ رپ خٹپ دای 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اینت یس دری ںیم یہ وہ ےنیسپ ےس وپری رطح گیھب یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  رک ابرہ آےن وک ایتر اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دل اھت ہک ہنیس ریچ 

 

وہ دل رپ اہھت رھک رک اینپ ےب اقوب وہیت دڑھونکں وک اھبنسےنل ںیم 

 رصموف وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

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

** 
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 اہرش رمکے ںیم آای وت اسری السٹئ آف ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ویتبں یک روینش یھت ۔۔۔۔۔۔۔  رمکے ںیم رصف ومم  

 

 وہ ایس رطح  آےگ ڑباھ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڈیب ےک اپس رک رک اس ےن رہگا اسسن ادنر ےتچنیھک وہےئ وسیئ وہیئ 

 ازنہل وک داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رھپ اانپ ومابلئ اور دورسی زیچںی وںیہ اسڈیئ لبیٹ رپ رھک رک وہ واش 

 روم ںیم سھگ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ڈنھٹے اپین ےس اشور ےنیل ےک دعب بج وہ ابرہ الکن وت اس یک آںیھکن 

 رسخ وہ یکچ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دیفس ولشار ضیمق ںیم اس یک تیصخش زمدی دشکل گل ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم واہں اےس دےنھکی واال وکن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی یھت  ےسج دانھکی اور داھکان اھت وہ وت وہش و رخد ےس اگیبہن ڑپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اہرش اےس دنہل ےک روپ ںیم  دانھکی اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دن ںیم وہ اےس کیھٹ ےہ دھکی یہ ںیہن اپای اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یھبت وہ دلجی دلجی اسرے اعمالمت اٹپن رک رمکے ںیم آای اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔ رگم وہ اظمل ہنیسح وت اس رپ زمدی متس ڈاھ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

 اہرش ڈیب یک دورسی اسڈیئ رپ آ رک ٹیل ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رظنںی لسلسم ےب ربخ وسےئ وہےئ ووجد رپ یمج وہیئ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اس ےن اہھت ڑباھ رک اےس اینپ اجبن اچنیھک اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ےب اجن یس ڑگای یک رطح اس یک تمس یچنیھک یلچ آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ں ابزوں ںیم رھب رک  وخد ںیم اپھچ ایل اھت اہرش ےن اےس دوون 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےسیج اس ےک وھک اجےن اک ڈر وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اےنپ وبلں ےس اس ےک ابولں وک وھچےت وہےئ اس یک وموجدیگ وک وسحمس ایک  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رھپ رکسماےت وہےئ آںیھکن دنب رک ںیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وخاب دانھکی اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔  

 

 نیسح وخاب سج ںیم  وکیئ ربیق وموجد ںیہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 سج ںیم وکیئ وکشہ وکیئ اکشتی ںیہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 وی وت                                
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 دورسے دن ان ےک وےمیل یک رقتبی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںی ابر ابر ازنہل ےک رہچے اک وطاف رک ریہ ںیھت اہرش یک رظن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اظبرہ وت وہ اےنپ دووتسں ےک اسھت ابوتں ںیم نگم اھت رگم دایھن 

 اسرا ازنہل یک رطف یہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آج یھب کیلب رھتی سیپ وسٹ ںیم وہ تہب  ڈنیہمس گل راہ 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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یک اگنوہں اک رمزک ینب وہیئ یھت  ہکبج ازنہل الٹئ رگنی ےگنہل ںیم بس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رہچے رپ اداس رکسماٹہ اس ےک نسح وک زمدی اھکنر ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دل وت رک راہ اھت دلجی ہی ڈراام متخ وہ ۔۔۔ 

 

 ۔۔۔۔اور وہ آرام رکے۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

گنت آ یئگ یھت دل ںیم درد اپھچ رک رہچے رپ رکسماٹہ اجسےئ رہ  

رکےن ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکی وک نئمطم   
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 وہ اہرش یک رظنوں وک اےنپ ادنر ارتات وسحمس رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم اس یک رطف دےنھکی ےس رگزیاں یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اہلل اہلل رک ےک رقتبی متخ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اےنپ رھگ اجان اچیتہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یھبت اس ےن یہی ابت اثہین مگیب وک یھب  
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 ںیھت ئگ یلچ اپس ےک ہرش  رک اھٹ  رپ  ابت یک اس  وہ  اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل دور ےس یہ اںیھن اجےت وہےئ دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اسمئ ےس ابت رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

بج اثہین مگیب یک آواز رپ ان یک اجبن وتمہج وہا اھت 

۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔  
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 یج اچیچ امں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اسمئ ےس ذعمرت رکات ان ےک اپس آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت ولوگں اک ایک ارادہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 وحیلی اجؤ ےگ ای رھپ رھگ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟،؟؟؟؟؟؟ 

 

 ازنہل وت رھگ اجےناک وبل ریہ ےہ  مت اانپ اتب دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل وک داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔  اہرش ےن اکی رظن جیٹس رپ یھٹیب  
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وہ اےس یہ دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔اس ےک دےتھکی یہ رظنوں اک زاوہی دبل ایل 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس یک اس رحتک رپ اہرش ےک وبلں رپ رکسماٹہ رھکب یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایھب وت وحیلی اجںیئ ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےس دنین  الص ںیم رھگ رپ آج یھب تہب امہمن وہں ےگ وت کیھٹ

 ںیہن آیت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس ےیل ارگ آپ ااجزت دںی وت اکی دو دن وحیلی یہ رانک اچاتہ  

 وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ان ےک اہھت اھتےتموہےئ رنیم ےس ااجزت امگن راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اس لپ اثہین مگیب وک اس رپ ےب ااہتن رخف وسحمس وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ابت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ اس ںیم ااجزت وایل ایک

 

 ںیم وت وخد یہی اچہ ریہ یھت ہک ھچک دن وحیلی یہ رک اجےت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی وت سب ازنہل یک دض رپ وپھچ ایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ااھچ وت بلطم ےھجم اسنھپ ریہ ںیہ آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اتپ یھب ےہ آپ وک یمی ویبی ےلہپ یہ  ھجم ےس  انراض ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےلچ اگ ہک ںیم ےن رواک ےہ وت رھپ وت یما اہلل یہ اب بج اےس اتپ 

 احظف ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اہھت ااھٹ رک ولظمتیم ےس وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک اس ادناز ےس وبےنل رپ اثہین مگیب یھب رکسماےئ ریغب ںیہن رہ 

 یکس ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھا ری ویبی ےہ مت وتگھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مہ ویکں ربے ںینب ۔

م

 

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   

 

۔۔۔۔۔۔۔۔  ےہ  رہ  اج انبای ربا ےھجم انں وبںیل اےسی ت  ااھچ   

 

ںیلچ وکیئ ابت ںیہن اب سنھپ وج ایگ وہں وت ہی احمذ یھب تیج  

 اجؤں اگ ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اےنپ دوونں اہوھتں یک اایلگنں ابولں ںیم الچےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔ وت کیھٹ ےہ رھپ مت ولگ ولکن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 ےلہپ یہ اکیف رات وہ یکچ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم امدئہ وک وبیتل وہں ازنہل وک اگڑی کت اچنہپ دے۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ابت وک رصتخم رکےت وہےئ وبںیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ارے ارے رںیک وت حیحص ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آج ےک دن ایک ہی یما قح ںیہن 

 اتنب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ یگفخ ےس وپھچ راہ اھت   

 

 اثہین مگیب ےن ریحاین ےس اس یک رطف داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اور رھپ ابت ےتھجمس وہےئ رکسما دںی ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ے ںیھمت اانت یہ وشق ےہ وت مت وپرا رک ول ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
کہ
 
ی
ھ

ٹ

ت

 

 

 رگم ںیم ےلہپ یہ اتب ریہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیئ ےگ ںیھمت ۔۔۔۔۔۔ ارگ وکیئ وگال ابری وہیئ وت مہ رظن ںیہن آ   

 

 وہ اےس آےن واےل وتق ےس ربخدار رکےت وہےئ وبںیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اہرش ےن وخزفدہ رظنوں ےس اںیھن داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وکیئ ابت ںیہن مہ اجمدہ وت رہ احمذ ےک ےیل ایتر وہےت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آپ سب داع ےئجیک اگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےگ ڑبھ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ان ےس داع ےتیل  وہےئ دلجی ےس آ   

 

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

 

 آربہ آیپ دلجی رکںی ینتک دری اور اگلںیئ یگ آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ 
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آہنیئ رسیتی دہعف رمکے ںیم آیئ وت اےس ایھب کت ایتر ہن 

 دھکی رک الھجنھجےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔سب اپچن ٹنم دے دو ۔۔۔  

 

 آداھ ہٹنھگ ےلہپ یھب آپ ےن یہی اہک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ہنم انبےت وہےئ ےصغ ےس وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

 

اہں وت امہرا وکن اس وکیئ اٹمئ سکف ےہ ایک رفق ڑپات ےہ اپچن دس ٹنم  

 ےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ےلہپ وت ںیھمت ااچکن یہ اشگنپ یک وسیھج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اگ  اجےئ وہ ایک ںیہن اتپ ےسیج وہ  ریہ  چم  دلجی اےسی اب  اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہں وت دلجی ںیلکن ےگ بت یہ وت اٹمئ رپ واسپ آںیئ ےگ ان۔۔۔۔۔۔ 

 

ورہن رھپ بس ےس  زایدہ آپ وک یہ وہات ےہ ہک وھپھپ ااظتنر رک ریہ وہں یگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وتہب آہنیئ انتک وبےنل یگل وہ مت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ اب دلجی اوھٹ ںیلچ

 

 وہ اانپ ومابلئ اچرگنج ےس ااترےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

جب ےکچ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  7وہ ولگ اشگنپ ےس افرغ وہںیئ وت   

 

 آیپ یما  گیب اشپ رپ یہ رہ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آپ ںیہی رںیک ںیم ایھب ےل ےک آیت وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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دےی ریغب دلجی ےس ٹلپ یئگ یھت آہنیئ اس وک ھچک یھب وبےنل اک ومعق 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آربہ ےن ےب یسب اور ےصغ ےس اس اجےت وہےئ داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایھب آہنیئ وک ےئگ ھچک لپ یہ وہےئ ےھت بج یسک ےن رنیم ےس اس اک انم اکپرا اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آواز رپ وہ اےنپ ایخالت ےس ابرہ یلکن وت اسےنم ڑھکا زمحہ اےس یہ دھکی راہ

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آربہ ےن ریحاین ےس اس یک رطف داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ ایھب یھب ایس یک واہں وموجدیگ اک نیقی ںیہن رک اپ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہکبج وہ دوونں اہھت اپٹک ںیم ڈاےل ڑبی رفتص ےس ادرھ ادرھ  

 دھکی راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔ ےسیج اس ےس رضوری وت وکیئ اکم یہ ںیہن ےہ ۔  

 

 آیب سب رکو۔۔۔۔۔۔۔۔۔انتک دانھکی ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 

ل یھب انمبس ںیہن ےہ 
ب لک
اور ارگ اےسی یہ دانھکی ےہ وت ہی ہگج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ رکسماےت وہےئ رشاریت ےجہل ںیم وبال اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ابت رپ آربہ ےن ےصغ ےس اس یک رطف داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔

 

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم وبیل ھچک ںیہن   

 

 ایک وہا ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 انراض وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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 وہ رھپ یھب ںیہن وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 سب ےصغ ےس اےنپ وفن وک دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ ےن وغبر اس وک داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آیب امی وسری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔ ےھجم اتپ ےہ مت انراض وہ ۔۔۔۔  

 

ھا رے اعمےلم ںیم وخد وک  ےب سب وسحمس رکات وہں 

م

 

ت

رگم ںیم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 نکیل آدنئہ ااسی ھچک ںیہن وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی یما مت ےس ودعہ ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 یھبک وکیئ اکشتی وہیئ وت وج اچےہ زسا دے انیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اف کت ںیہن  رکوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ےیل وبل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اس وک رظنوں ںیم 
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 رگم آربہ وت اےسی یھت ےسیج ھچک نس یہ ںیہن ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ ھچک دری اس ےک وبےنل اک ااظتنر رکات راہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم بج وہ اکیف دری ںیہن وبیل وت وہ اس یک رطف اٹلپ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی ایلگن ںیم انزک اوگنیھٹ انب ھچک وبےل اس اک دیساھ اہھت ڑکپ رک رسیت

 ڈال دی یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

آربہ ےن ریحاین ےس ےلہپ اےس اور رھپ اےنپ اہھت وک داھکی اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھچک وبےنل ےک ےیل  بل وھکےل یہ ےھت ہک وہ رظن ادناز رکےتوہےئ واہں ےس الچ 

 ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔ اینت وتنیہ رپ آربہ ےک اگل ےصغ ےس رسخ وہ  ےئگ ےھت   

 

 اتھجمس ایک ےہ وخد وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایھچ زربدیتس ےہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ہی وکن اس رطہقی ےہ ہفحت  

 دےنی اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےسی ےسیج ااسحن ایک وہ یمی است ولسنں رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ ےصغ اور دھک ےس وسچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

وہ اےنپ وفن وک دھکی ریہ یھت بج اس ےک اسےنم یسک اک اھھت آای اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےن رس ااھٹ رک اسےنم واےل وک داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم اسےنم ےک رظنم ےن اس یک اسسن روک دی یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔ اہرش اہھت ڑباھےئ اس ےک اھتےنم اک ااظتنر رک راہ اھت ۔۔۔   

 

 ازنہل ےن اےس ےصغےس وھگرا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رھپ ادرھ ادرھ اگنہ دوڑایئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہل ںیم وموجد یھبس ولگ ان دوونں یک رطف یہ وتمہج ےھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےن رھپ ےس اکی دہعف اہرش ےک ڑبےھ وہےئ اہھت وک داھکی اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہھت رپ رھک دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور اےلگ یہ لپ اانپ اہھت اس ےک  

 

 ےسج اہرش ےن وبضمیط ےس اھتم ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وبلں رپ اجدنار رکسماٹہ اجسےئ ازنہل وک ڑھکے وہےن ںیم دمد دی یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور ایس رطح اےس اپرگنک کت الای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اگڑی اک دروازہ وھکل راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e7
2

4
 

Page | 724 

دردی ےس اس ےک اہھت ںیم ےس اانپ اہھت اچنیھک  ۔۔بج ازنہل ےن ےب

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک وہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 ایک وہا ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 

 بلطم ھچک وہان ابیق ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ 

 

 رٹسم اہرش ادمح آرخ آپ اچےتہ ایک ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 
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اہرش ےن اکی رظن اےس ےک ےصغ ےس رھبے رہچے رپ ڈایل 

۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔  

 

اور رھپ اگڑی ےک اسھت کیٹ اگلےئ اےنپ اہوھتں وک ےنیس رپ ابدنےھ اےس وپری  

 وتہج ےس دےنھکی اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اےسی ایک دھکی رےہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 ھچک وپاھچ ےہ ںیم ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اچےتہ ایک وہ مت ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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وت اب رھپ ہی بس  ۔۔اکی ابت ےط وہیئ یھت انں امہرے درایمن 

 ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ولچ دری وہ ریہ ےہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابیق ڑلایئ رھگ اج رک  رک انیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش اس ےک ےیل دروازہ وھکےتل وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ یھب اکیف کھت یکچ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اچیتہ یھت ۔۔اور دلج ےس دلج اس اھبری ےگنہل ےس اجن رھچواان 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بت یہ  پچ اچپ  ھٹیب یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رھگ آ رک یھب اس اک ومڈ آف یہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اہرش ےن اس ےس ابت رکےن یک وکشش یک یھت

 

 وبجمر رپ اجےن رک  پچ اےس ےن ردمع  سد ےک اےس  گم 

۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت دای رک  
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  اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ پچ اچپ ڑپکے دبل رک وصےف رپ  ٹیل ایگ

 

ہک ایھب حبص یہ ازنہل ےن اےس ڈیب رپ وسات دھکی رک وخب اگنہہم ایک اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

 زدنیگ آہتسہ آہتسہ اینپ راتفر رپ آ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش واسپ ڈوییٹ وجانیئ رک اکچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اجان رشوع رک دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ازنہل ےن یھب اکجل  
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 اہرش ےس لمکم وطر رپ اس ےن رہ راہطب متخ رک دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اثہین مگیب اور یلع ادمح یھب ان دوونں یک اس احتل رپ رپاشین ےھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اشدی وک آھٹ ےنیہم وہےن واےل ےھت اور اہرش ایھب کت واسپ ںیہن آای  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اک اموحل اکیف دیجنسہ رےنہ اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔  رھگ  

 

 ازنہل ےن انسنہ وبانل بس وھچڑ دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ تہب مک وگ وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رصف رضورت ےک وتق وبیتل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اس یک اس احتل ےن اثہین مگیب اور یلع ادمح وک اےنپ ےلصیف رپ  

۔۔۔۔۔۔۔۔ اتھچپےن رپ وبجمر رک دای اھت ۔   

 

 یلع امہرے ےچب بک کت اےسی رںیہ ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 وہں اس رھگ ںیم یھب وکیئ وبےل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم وت رتس گ
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 اثہین ںیہک مہ ےن ازنہل ےک اسھت زایدیت وت ںیہن رک دی ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مہ ےن اینپ وخیش ںیم اینپ یچب یک وخیش وک رظنادناز رک دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ایسی احتل دھکی رک  ےھجم اےنپ ےلصیف رپ رہ روز اتھچپوا وہےن اگل  اب اس یک

 ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ دیھک ےجہل ںیم وبےل ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےسی تم وساچ رکںی آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بس کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 سب ان دوونں وک ھچک وتق اچےیہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

رکوں یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔اور اہرش ےس ںیم لک وخد ابت   

 

 آپ رپاشین تم وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ااھچ وہ ںیم وسچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔آربہ اور زمحہ ےک اکنح وک اب اکیف وتق وہ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e7
3

3
 

Page | 733 

 دوونں یک ڈٹسزی یھب ٹیلپمک وہ یکچ ںیہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔۔اور زمحہ ےن آسف یھب اےھچ ےس اھبنسال وہا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ں یک یھب اب اشدی رک دی اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ویکں ان ان دوون  

 

 رھگ ںیم روقن یھب وہ اجےئ یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اشدی ایس اہبےن اہرش اور ازنہل اکی دورسے ےک رقبی ا  

 اجںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رنیم ےس اانپ دماع ایبن رک یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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رک ےک  ہی وت تہب ایھچ ابت ےہ  آپ ااسی رکںی لک اسرئہ آاپ وک وفن 

 اھکےن رپ الب ںیل ۔۔۔۔۔۔ 

 

رھپ ان ولوگں ےس اس ابرے ںیم ابت تیچ یھب وہ اجےئ یگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اہرش ےس یھب الزیم ابت رکںی لک ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی وکیئ رطہقی ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔اےسی ویبی وک وھچڑ رک ایگ ےہ ہک ربخ کت ںیہن یل۔۔۔۔۔۔ 
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لکن ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اںیہن اتدیک رکےت وہےئ رمکے ےس یہ   

 

 اثہین مگیب ےن اتفس ےس رس اکٹھج اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رھگ ےک احالت ےن اںیہن یئک ونیہمں ےس رپاشین ایک وہا اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رات ےک دو جب رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بج دروازہ وھکل رک وہ رمکے ںیم دالخ وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمکے ںیم رہگی اتریکی اھچیئ وہیئ   

 

 اےس دےنھکی ےک ےیل اےنپ ومابلئ یک الٹیئ اک اہسرا انیل ڑپا اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ڈیب رپ ےٹیل ووجد ےک آرام ںیم للخ ہن ڑپے اس ےیل اس ےن الٹیئ 

 ںیہن الجیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اانپ گیب وارڈ روپ ںیم رھک رک وہ واش روم ںیم سھگ ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ر ےنیل ےک دعب بج ابرہ الکن وت رمکے اک اموحل ایھب ڈنھٹے اپین ےس اشو

 یھب واسی یہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رسدایں رشوع وہ یکچ ںیھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ایس ےیل ڈیب رپ اتٹیل ووجد وخد وک اےھچ ےس لبمک ںیم ےٹیپل اٹمس وہا اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اتلچ وہا ڈیب ےک اپس آ راک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

مگ ووجد وک دےتھکی رےنہ ےک دعب وہ ذرا اس اکھج ھچک لپ وغر ےس اس دنین ںیم 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اکی اہھت ےس اس ےک رہچے رپ آےئ ابل ےھچیپ رکےت وہےئ اس ےن  
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رنیم ےس اس یک اشیپین وک اےنپ ڈنھٹے وہوٹنں ےس وھچا اھت اور رھپ اےلگ یہ  

 لپ ےھچیپ وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔ےٹیل وہےئ ووجد ںیم وکیئ دبتیلی ںیہن   

 

وہ رکسماےت وہےئ ڈیب یک دورسی اجبن آ رک ٹیل ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رات ےک اس رہپ اہنےن یک وہج ےس اےس رسدی گل ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رگم لبمک وت ازنہل اصہبح ےٹیپل وہےئ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آرخ وہ اینپ ہگج ےس ااھٹ اور اس ےک رقبی وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یہ لپ ازنہل ےک اورپ ےس لبمک آہتسہ ےس چنیھک ایل اھت ۔۔۔اور اےلگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سا یئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
م
کس

 وہ ذرا اس 

 

اہرش ےن رکسماےت وہےئ اےنپ اور ازنہل رپ لبمک درتس ایک اھت ۔۔۔۔۔  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےنتک یہ لپ وہ اس ےک وخوصبرت رہچے وک اتکت راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم وہ ےلھچپ ےنتک ونیہمں ےس وخد وک وخار ےیک  اس ےس دور رےنہ یک  وکشش

 وہےئ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 رگم اب وہ وخد رپ ربج رکےت وہےئ کھت اکچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اینپ وسوچں ںیم مگ اھت بج ازنہل اس ےک رقبی وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےس اشدی رسدی گل ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔  اہرش ےک ےیل وخد رپ طبض رکان لکشم اثتب وہ  

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e7
4

1
 

Page | 741 

 

 رگم اب وت وہ وخد اس یک انپوہں ںیم آ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےن آےگ ڑبھ رک اےس ٹیمس ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےن اس یک  اتسگویخں رپ دنین ےس وبلھج آںیھکن وا ںیک ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یھت  اور رات ےک اس رہپ اہرش وک اےنپ اسےنم دھکی رک وہ رپاشین وہ یئگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زیلپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔وہ رصف اانت یہ وبل اپیئ یھت ربھگاٹہ یک وہج ےس اس ےس وبال یہ 

 ںیہن اج راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم تہب دور ےس آای وہں ازنہل ۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔مت کت آےن ےک رفس ںیم یما ووجد رزیہ رزیہ وہ اکچ ےہ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

دو یگ وت  ۔اب ارگ مت آج یھب ےھجم داکتھر   

 اشدی ںیم زدنہ ںیہن رہ اپؤں اگ ۔۔۔۔۔ 
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 ۔۔۔۔۔زیلپ ےھجم ٹیمس ول ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔تہب رھکب ایگ وہں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اےس ابوہں ںیم رھبے وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک ےجہل ںیم اجنےن ایک اھت ہک ازنہل یک روح کت اکپن یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںی اکھج یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اخومیش ےس رظن  

 

 اور رھپ اکی وخوصبرت رات اےنپ ااتتخم وک یچنہپ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 سج ںیم اکی ووجد لمکم اور رساشر وہ ایگ اھت ۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔ہکبج دورسا اخومیش ےک ابلدے ںیم پھچ ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

رش ےس افخ ںیہن یھت سب پچ وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اہ  

 

 اور پچ وت وہ اس اشدی ےک دعب ےس یہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 گل اھٹےن س ںیم ووجد ےک اس  ینیچ ےب اکی اب  گم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت  

 

رگم وہ اس ابت اک ارتعاف اہرش ےس وت ایک وخد ےس یھب ںیہن رکان 

 اچیتہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

لک اکیف رپوکسن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   اہرش اہتبل آج   

 

اس ےک وبلں رپ اکی دشکل رکسماٹہ رہ وتق ااحہط ےیک ریتہ  

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اےس وپری ادیم یھت ہک اب وہ دن دور ںیہن ےہ بج بس ھچک کیھٹ وہ 

 اجےئ اگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل واسی یہ اسیج اس ےن ہشیمہ ےس وساچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک

 

 

ں یتلچ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم زدنیگ امہرے وسےنچ رپ اہک  

 

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

** 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےھت آےئ رھگ ےک  ان   آج  ولگ مگیب اسرئہ    
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 روم ںیم وموجد ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

 

 بس ڑبے ڈرائ

 

ہکبج ڑلایکں اسری یہ ازنہل ےک رمکے ںیم ڈریہ امجےئ وہےئ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زمہ آےئ اگ ان زمحہ اھبیئ یک اشدی رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ایر ازنہل انتک   

 

 ںیم وت ہنیہم ےلہپ ےس یہ  ڈوھکل روھکں یگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 امدئہ ےتکہچ وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e7
4

8
 

Page | 748 

 اہں ان ںیم یھب ڈوھکل روھکں یگ ۔۔۔۔۔۔اور وخب الہ الگ وہاگ 

 

 انتک زمہ آےئ اگ اشدی رپ ۔۔۔۔۔۔ ۔۔

 

  ہن وہےت ان وت

 
 

 

 

آج ےس یہ ڈوھکل رھک ےتیل ۔۔۔۔۔۔  سب امہرے افی  

 

 ولچ سب رھپ لک ےس یہ  اشگنپ رشوع رکےت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایھب ےس رشوع رکںی ےگ وت یہ اشدی کت لمکم رک اپںیئ ےگ ان ۔۔۔۔۔۔ 

 

ورہن ازنہل یک اشدی یک رطح آرخی دن کت زیچںی یہ وپری ںیہن 

 وہں یگ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔ آہنیئ رکفدنمی ےس وبیل یھت  یھت ۔۔۔۔۔۔۔   

 

 ںیھمت ایک وہا ےہ ازنہل ویکں اینت پچ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ 

 

 آربہ بک ےس اےس پچ ےھٹیب دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابآلرخ وپھچ یہ یھٹیب یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ھچک ںیہن اھبیھب ۔۔۔۔۔ 
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  وہےن واےل ںیہ اور اشدی یھب رقبی یہ ےہ  وت ےسیک 

 
 

 

 

۔۔۔۔۔سب افی

 جنیم وہ اگ بس ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔  اوووووو  

 

 ولگ مت ےس آرام  ےہ ایھب اس وکن اشدی  وہ  ریہ وہ ویکں رپاشین  ت 

۔۔۔۔۔۔۔  رکو ایتری یک رپیپز  

 

  ےس ےلہپ یسک اشگنپ رٹنیس ےک رکچ 

 
 

 

 

وکیئ رضورت ںیہن ےہ افی

 اکےنٹ یک ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےک ڈاےنٹن رپ دوونں یک وبیتل زابونں وک ربکی یگل یھت ۔۔۔۔۔۔
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************************************************ 

 

 زمحہ رھگ آای وت امہمونں وک دھکی رک ریحان وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل یہ ان ولوگں یک آدم ےس الملع اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 وہ 

 

 اینپ ریحت اپھچےت وہےئ وہ ان بس ےس اےھچ ےس الم اھت ۔۔۔۔۔ 

 

اس یک آدم یک وہج ےس زبروگں ںیم وہےن وایل وگتفگ رک یئگ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔  
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 اور اس ابت اک ااسحس اےس اےھچ ےس وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایس ےیل وہ زایدہ دری ان ےک اپس ںیہن راک اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔اور ان ےس ذعمرت رکےت وہےئ اھٹ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےک رمکے اک دروازہ وھکےتل یہ اس یک آںیھکن ریحت ےس لیھپ  

 یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل یھب 
ب لک
آربہ یک وموجدیگ یک وتعق ںیہن رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ وہ   

 

 ایک وہا اھبیئ ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 
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 ھچک اچےیہ اھت ۔۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 

ازنہل ےن اےس دروازے ںیم ڑھکے دھکی رک ریحت ےس وپاھچ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

اہں وہ اچےئ اچےیہ یھت ۔۔۔۔۔۔ٹب مت زبی وہ وت ںیم وخد انب اتیل وہں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیھت ریہ اج یہ انبےن  اچےئ ایھب یھب  مہ اھبیئ ںیہن  ارے  

 ۔۔۔۔۔۔ 
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آپ ںیہی رںیک ذرا مہ ایھب اچےئ الےت ںیہ رھپ لم رک  اشدی یک  

 الپگنن رکںی ےگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 امدئہ ےتکہچ وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ ےن ریحاین ےس اس یک رطف داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 سک یک اشدی یک الپگنن رکین ےہ ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ 

 

 وہ اکی آربو ااھٹ رک اس یک اجبن دےتھکی وہےئ وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ارے اھبیئ آپ یک  اور آربہ آیپ یک اشدی یک ابت رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ایس ےیل وت ےچین بس ولوگں یک گنٹیم لچ ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آہنیئ رکسماےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھت ۔۔۔۔۔۔۔  زمحہ ےن آربہ یک اجبن داھکی  

 

رس اکھجےئ اےنپ اہوھتں ںیم اجنےن ایک ڈوھڈنےنںیم نگم یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےکلہ آامسین رگن یک اسدہ یس رفاک زبی نت ےئک رچینل کیم 

 ںیم یہ وہ زمحہ وک اےنپ دل ںیم ارتیت وہیئ وسحمس وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یک اس ےن اکی رظن ان ونیتں وک داھکی اور اےلگ یہ ےحمل وہ بس 

 بس رمکے ےس ابرہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آربہ ےن ریحاین ےس اںیہن اجےت وہےئ داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔اور رھپ وخد  

 یھب اھٹ ڑھکی وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رگم اس ےک راےتس ںیم زمحہ یسک دویار یک امدنن ڑھکا اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رظنںی اکھجےئ ڑھکی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دل اھت ہک زوروں ےس دڑھک   

 

 زیلپ ےھجم اجےن دںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اکےتپن وہوٹنں ےس انمنمیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آں اہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب اجےن اک ںیہن آےن اک وتق ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم ولچ اکی رشط رپ ںیم ںیھمت آج اجےن دے اتکس وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اےکس ےلھک ابولں وک ڑیھچےت وہےئ وبال اھت   
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 آربہ ےن اس یک ابت رپ رظنںی ااھٹ رک اےس داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم اےلگ یہ لپ وہ رظنںی اکھجےن رپ وبجمر وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ارگ ںیھمت ابرہ اجان ےہ وت ےلہپ اکی ودعہ رکو ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس یک وھتڑی وک دو اویلگنں ےس اواچن رکےت وہےئ۔۔۔۔۔۔  

ں دھکی رک  وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔اس یک آوھکن
 
مئ

ں  

 

 ج ۔۔۔۔۔۔۔۔یج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ رپاشین ںیم آںیھکن دنب ےیک وہےئ رصف اانت یہ وبل اپیئ یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ ےن رنیم ےس اس ےک وہوٹنں رپ اانپ سمل وھچڑا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وھکل آںیھکن وپری ےس ینیقی ےب اور ریحت  ےن اس  لپ یہ اےلگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیھت دی  

 

ںیم رفشی وہےن اج راہ وہں زیلپ یمی اچےئ روم ںیم دے  

 دانی ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ آربہ وک زمدی رپاشین رکےن اک ارادہ رتک رکےت وہےئ رمکے ےس لکن 

 ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےک اجےن رپ آربہ ےن ھکس اک اسسن ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 دل اھت ہک دنب وہےن ےک رقبی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےس ےلہپ ہک ازنہل ولگ رمکے ںیم آںیت اور اس وک اےسی 

 دںیتھکی وہ واش روم ںیم سھگ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

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

** 
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 الم اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 
ج

مئ س

 اہرش وس راہ اھت بج اےس اکی 

 

 وھکال  ذرا یس آںیھکن وا رک ےک اس ےن ومابلئ ان الک ایک او 
 
ج

مئ س

ر آےن واال 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےتلھک یہ اس یک آںیھکن وپری یک وپری لھک یئگ ںیھت 
 
ج

مئ س

رگم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ زیتی ےس رتسب ےس الکن اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔اےس لک رات ےس یہ اخبر اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رگم اس وتق اےس اینپ وکیئ رپواہ ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ں اور ومابلئ ااھٹ رک ےچین اھباگ اھت وہ رھپیت ےس اگڑی یک اچایب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اسےنم یہ الوجن ںیم اثہین مگیب یٹ وی رپ ےنلچ وایل ربخ رپ رہااسں 

 داھکیئ دے ریہ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس وک ارتات دھکی رک اس یک اجبن ڑبںیھ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش وہ ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےن وایل یکسس ےن ان یک ابت ۔۔وہ اانت یہ وبل اپیئ ںیھت ہک وبلں رپ ارھب

 لمکم ںیہن وہےن دی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےن ےب یسب ےس اںیہن داھکی اھت ۔۔۔۔ 

 

۔۔۔وہ اںیہن یلست دانی اچاتہ اھت رگم اس ےک اپس اانت وتق 

 ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 آپ داع رکںی ۔۔

 

 ۔۔۔۔اےس ھچک ںیہن وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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  داتی آےگ ڑبھ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ان ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک یلست

 

 اس اک دامغ زیتی ےس اکم رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اکی اہھت ےس اگڑی ڈراویئ رکےت وہےئ  اےنپ ومابلئ رپ ربمن ڈالیئ رک راہ اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رس اخبر یک وہج ےس اھبری وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھت  دورسی اجبن ےس یلہپ لیب رپ یہ وفن ااھٹ ایل ایگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وصراحتل ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟

 

 دورسی اجبن ھچک وبال اج راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےنتک ولگ وہں ےگ ادنازاً ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 اور ڈامیڈنز ایک ںیہ ان یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ دیجنسیگ ےس ڑسک رپ دےتھکی وہےئ وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 کیھٹ ےہ  ںیم یھب  چنہپ راہ وہں ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔یمے آےن کت وکیئ ھچک ںیہن رکے اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اینپ ابت متخ رک ےک  وفن رھک اکچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

آےن واےل احالت ےس ےنٹپن ےک ےیل اس اک ذنہ زیتی ےس  وصنمہب 

 دنبی رکےن ںیم رصموف اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رھگ ےس ازنہل ےک اکجل اک راہتس دنپرہ ٹنم اک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس ےن ہی راہتس دس ٹنم ںیم ےط ایک اھت   رگم آج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اجاتن اھت اس اک اکی اکی ٹنم یتمیق ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

اس یک ذرا یس یطلغ تہب ڑبے اصقنن اک ابثع نب یتکس یھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےیل اس اک دامغ زیتی ےس اکم رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

اس وک اگڑویں یک اطقر رظن آ یئگ    اکجل یک  امعرت ےس ھچک افےلص رپ یہ

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اس ےن یھب اگڑی وںیہ روک دی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک اگڑی ےک رےتک یہ اس یک میٹ اس یک اجبن ڑبیھ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

بس ےس ےلہپ اس ےک اسانم افکیئ ےس یہ وہا اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔ العےق وک رنیلک رکواےن ںیم انتک وتق ےگل اگ ۔۔  

 

 وہ زیتی ےس وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 سب زمدی وکیئ اپچن ٹنم ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 آرخدیہعف افرئگن ینتک دری ےلہپ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 

 دو ٹنم ےلہپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےک وجاب رپ اہرش ےن اینپ آںیھکن دنب یک ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ں وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک اسےنم یہ ازنہل اک رکسماات وہا رہچہ امنای  

 

 یل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

  

 اہرش ےن طبض ےس ایھٹمں پ
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*********************************************** 

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

 ادنازاً ےنتک ولگ ںیہ ادنر ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ 

 

 وہ اپسٹ ےجہل ںیم وپھچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وکیئ نیت وس رتس ولگ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رقتًابی   

 

 وکیئ نیت وس اچپس  وٹسڈسٹن ںیہ اور سیب رچیٹز ںیہ ۔۔۔۔۔۔ 
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 افکیئ دلجی ےس اےس ولعمامت دے راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ز اردرگد یک ڈلبزگن رپ وپزنشی اھبنسل ےکچ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔ 
 

 

 انسئ

 

 مت دلجی ےس ہی نہپ ول ۔۔۔ 

 

وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔وہ اےس ٹلب رپوف ٹکیج امھتےت   

 

اہرش ےن اکی رظن اسےنم ڑھکی اشدنار امعرت وک داھکی اھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 
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اس ےک ادنر ہن رصف ازنہل وموجد یھت ہکلب زمدی یئک ڑلویکں یک زدنیگ داو رپ یگل  

 وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی بس اس ےک ےیل این ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وج اس ےک وخن ںیم  رگم اس ابر رطخے ںیم وہ ڑلیک یھب یھت 

 دڑھنک نب رک دڑھیتک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس اک سب ںیہن لچ راہ اھت ہک وہ ادنر وموجد ہلمح آوروں وک وگویلں ےس وھبن 

 ڈاےل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اس ےن انب ھچک وبےل پچ اچپ ٹکیج نہپ یل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e7
7

3
 

Page | 773 

 

 امہرے اپس زایدہ وتق ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اگ ۔۔۔۔۔۔۔ ںیم بس ےس ےلہپ ادنر اجؤں   

 

 ےگ  وہں ارٹن ولگ آس اور ااسبم ےس اسڈیئ  یب  

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افکئ مت ولگ ابرہ اک اریای وکر رکو ےگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وکیئ یھب ان ںیم ےس زدنہ اھبانگ ںیہن اچےئیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھچک یھب وہ اجےئ ںیمہ رہ احل ںیم ادنر وموجد ولوگں وک ابرہ اکنانل ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  الپن انبےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔ وہ دلجی ےس

 

 بس اس یک دہاایت وک وغر ےس  نس رےہ ےھت ۔۔۔۔

 

 ۔بج افکیئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم ںیہن اتگل ںیمہ اکیٹ رکےن یک  ااجزت ےلم یگ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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آرسیفز ایھب کت ان یک  رطف ےس یسک ڈامیڈن اک ااظتنر رک رےہ ںیہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یہ وکیئ ہلصیف رکںی ےگ ہک ہلمح رکان ےہ ای رھپ ان ےک یسک وفن اکل ےک دعب

 ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اہرش ےن ےصغ ےس اےس داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ونس افکیئ ۔۔۔۔ 

 

 ۔۔ادنر ان اچر وس  ولوگں ںیم ےس اکی یمی ویبی یھب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ںیم اکی ہحمل یھب اےس اس رطح ےک رطخے ںیم ںیہن وھچڑ 

 اتکس ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اظتنر ںیم ںیہن ھٹیب اتکس اےسی اہھت رپ اہھت درھے مت ولگ رکو ا

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ وبال وت ےجہل ںیم رگج امنایں یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اکی لپ وک بس ےک رہچے رپ اسای زگرا اھت ۔۔ 

 

 ۔۔۔۔رگم اےلگ یہ ےحمل وہ ولگ لھبنس ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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یھت  اہرش یک ازنہل ےک ےیل تبحم ان ںیم ےس یسک ےس یھب یپھچ وہیئ ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش دوھکی ںیمہ یھب اھبیھب یک رکف ےہ ہکلب ان ےک  اسھت وموجد دورسے  

 ولوگں یک یھب اینت یہ رپوا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 نکیل ںیمہ وہش ےس اکم انیل وہاگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 امہری دلج ابزی اںیہن زمدی رطخے ںیم ڈال یتکس ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اےس رنیم ےس دنکوھن ےس اھتےتم وہےئ اھجمس 
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 اہرش  اس ےک اہھت اٹہےت وہےئ واہں ےس ٹہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےس ےنلھبنس اور وسےنچ ےک ےیل ھچک وتق اچےیہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

اگڑی اک دروازہ وھکل رک وہ رھکبے رھکبے ادناز ںیم ادنر ھٹیب ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسےنم یہ ڈشی وبرڈ رپ ازنہل ےک ونسٹ رےھک ےھت   

 

ےلھچپ ھچک دونں ےس ویہ اےس وھچڑےن آات اھت رگم آج اخبر یک وہج ےس وہ  

 زمحہ ےک اسھت آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 یک اکجل ےس یسب ےب ےن  ہرش  وہےئ اھتےتم ںیم  ہھت ونٹ  

۔۔۔۔۔۔۔۔  داھکی وک امعرت   

 

 اس یک آوھکنں ںیم آج حبص اک رظنم رہلاای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یک آھکن ازنہل یک وہج ےس یلھک یھت ۔۔۔۔۔۔   حبص حبص یہ اس   

 

 اہکں اج ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ وج دےب اپؤں رتسب ےس لکن ریہ یھت اس یک آواز رپ وچکن یئگ یھت  ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اکجل اجان ےہ دری وہ اجےئ یگ ارگ زمدی وسیئ وت۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ آیگتسہ ےس وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہرش ےن وغر ےس اس ےک رہچے وک د  

 

 ایر آج یٹھچ رک ول ان ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یمی تعیبط یھب کیھٹ ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت ںیہن وہ یگ وت یما ایخل وکن رےھک اگ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ اس ےک ےبمل ابولں ںیم  ہنم اپھچےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن رپاشین اگنوہں ےس اےس داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

پ وک ۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ ایک وہا آ   

 

 وہ رپاشیین ےس وپھچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک رپاشین وہےن رپ اہرش ےک وبلں رپ رکسماٹہ رھکب یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وت وگای تبحم اانپ رس ااھٹ ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ رکسماےت وہےئ وسچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔

 

وسحمس وہ راہ اھت  ھچک ںیہن ایر مت رپاشین تم وہ سب وھتڑا اس اخبر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 نکیل مت رکف تم رکو ۔۔۔

 

 ۔۔۔اور اکجل اجؤ ۔۔۔

 

 ۔۔۔اب وشرہ ےک ےیل رپیپ وت ںیہن وھچڑا اج اتکس ان ۔۔۔۔۔۔ 
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 وےسی یھب اانت زیت ںیہن ےہ رپمٹرچی ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔مت ےب رکف وہ رک اجو ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس ےک رپاشین رہچے وک ےتکت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  رھپ آپ آرام رکںی ۔۔۔۔ ںیلچ

 

 ۔۔۔۔ںیم رپیپ دے رک  دلجی یہ آ اجؤں یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہکلب آپ ےک  اےنھٹ ےس ےلہپ واسپ آ اجؤں یگ ۔۔۔۔۔۔۔
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 ازنہل رکسماےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اجنےن ینتک دری زمدی اےسی یہ ایخالت ںیم وھکای راتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم داین یک وہش اےس  افرئگن وایل وہےن  یہ رقبی گم 

۔۔۔۔۔۔۔  ھت  آیئ  ےل واسپ  

 

 اہرش ےن وچکن رک اسےنم داھکی اھت ۔۔۔ 

 

۔۔۔امعرت ےک داںیئ اجبن ےس دوھںیئ ےک ابدل اھٹ رےہ ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔  
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 وہ دلجی ےس ابرہ لکن رک اھباگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک وہا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 

۔۔۔۔۔۔۔ وہ اھبےتگ وہےئ آس کت اچنہپ اھت   

 

۔۔۔وج وفن اکن وک اگلےئ دورسی اجبن ےس ےنلم وایل ولعمامت نس 

 ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش یک ابت رپ اس ےن اہھت ےک ااشرے ےس اےس پچ رےنہ وک وبال  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اہرش وخد وک طبض یک ااہتن رپ  وسحمس رک راہ اھت۔  ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وک ادنر ےس  اکنل الےئ اس اک سب ںیہن لچ راہ اھت یسک رطح ازنہل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اب اس یک وپری میٹ اردرگد ایھٹک وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 بس یک رظنںی آس رپ یمج وہیئ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اہلل اہلل رک ےک اس ےن وفن دنب ایک اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 ایک اڈپٹی ےہ ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 

 ایک وہا ےہ ایھب ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 

ےس وبال اھت ۔۔۔۔۔۔  بس ےس ےلہپ اہرش یہ ےب اتیب  

 

 رسکلی اہرش ۔۔۔۔۔۔۔۔یب ربوی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 امعرےکت ادنر ےس ڑگڈین اکنیھپ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سج یک وہج ےس داںیئ اجبن اک ہصح ربی رطح اتمرث وہا ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ایھب کت ہی ولعمم ںیہن وہا ےہ ہک آرخ اوھنں ےن ااسی ویکں ایک ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہےئ ےنلم وایل لیصفت اتب ریہ یھت  وہ ان بس ےک رہچے دےتھکی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایک اتگل ےہ ایک دصقم وہ اگ اس رطح ےس امعرت اک اکی وپرا  

 ہصح ابتہ رک ےن اک ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم اتگل ےہ وہ ںیمہ رپرشیرازئ رکےن ےک ےیل ااسی رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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رپ اتکس ےہ ںیمہ رہ رطح ےس ایتر رانہ وہ اگ اب یسک یھب وتق ہلمح رکان 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

ی کٹ

ٹ

ئ

 

ب
 ےھجم یھب یہی اتگل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔آس مت دوابرہ وک

 

 اور ےلمح یک رپنشیم اموگن ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

افکئ اور اہرش اےس زمدی ھچک دہاایت دے رک آےگ ڑبھ ےئگ ےھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

* 

 

 ےھت چنہپ  رھگ رپ رکےن اکل ےک مگیب اثہین   ادمح لع اور زمحہ   

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

الوجن ںیم دالخ وہےت یہ ان یک رظن اثہین مگیب ےک ےب دسھ ڑپے 

 ووجد رپ ڑپی یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 امام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ اھبگ رک ان کت اچنہپ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ن یک ایسی احتل دےتھکی یہ زمدی وٹٹ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔ یلع ادمح وت ا  

 

 ازنہل یک رپاشیین ےن یہ ان یک تمہ وچنڑ یل یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اب ریہ یہس رسک اثہین مگیب یک ایسی احتل ےن وپری رک دی یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ لکشمب دویار اک اہسرا ےیل ڑھکے ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اباب امام رصف ےب وہش ںیہ ۔۔ 
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۔ںیم اںیہن ایھب اہلٹپس ےل رک اج راہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔  

 

 آپ رپاشین تم وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیمہ تمہ ےس اکم انیل وہاگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےسیج یہ ھچک اتپ ےلچ ای اکاک اک وفن آےئ ےھجم رضور اافنرم ےئجیک اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ دلجی دلجی اںیہن یلست داتی اثہین مگیب وک اینپ ابوہں ںیم ااھٹ رک  

 ابرہ لکن ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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یلع ادمح  ےن وریان  رظنوں ےس اےنپ اخیل رھگ وک داھکی اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ان یک  وھچیٹ یس داین آج رطخے ںیم  یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور یہی وسچ اںیہن ڈناھل رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

** 

 

ھٹیب ھٹیب رک اس اک مسج دےنھک اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔  ونٹھگں ےک لب  
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 اس ےک ابزو رپ رگےن یک وہج ےس وچٹ یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دیفس آنیتس رپ ہگج ہگج وخن امج وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم اس وتق درد ےس زایدہ وخف اس رپ احوی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یھت وہ ےلھچپ اچر وٹنھگں ےس اکی یہ وپزنشی ںیم یھٹیب وہیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رہ رطف وخف و رہاس یک اضف یلیھپ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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وہ ولگ رپیپ لح رکےن ںیم رصموف ںیھت  بج رہ 

رطف خیچ و ےک اسھت وہےن وایل افرئگن ےن اںیہن وحاس 

 ابہتخ رک دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےس ےلہپ ہک وہ ولگ ھچک ھجمس اپںیت نیت بیجع و رغبی آدیم  

 

 

ں

 

 س
ئ

 

 ی
مئ

احل ںیم دالخ وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ازگیا  

 

ان ےک  اہوھتں ںیم وموجد اہحلس ےن یہ وصراحتل وک واحض رک دای اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم ان ےک وبےنل ےن وت وکیئ ہبش یہ ںیہن وھچڑا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e7
9

6
 

Page | 796 

 آج ڈنکیس ارئی واولں اک رپیپ اھت ۔۔۔۔۔

 

 ۔۔۔ہکبج رفٹس ارئی واولں یک یٹھچ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایس ےیل اکجل ںیم وموجد رقتًابی یھبس وٹسڈسٹن ایس اہل ںیم وموجد  

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بس ولگ اینپ اینپ ہگج رپ ڑھکے وہ اجؤ ۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔اور وکیئ وہایشری رکےن یک وکشش ہن رکے ورہن اےنپ ااجنم اک 

 ذہم دار وہ وخد وہ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 آےن واےل نیت ارفاد ںیم ےس وج بس ےس رمع  

گل راہ اھت ۔۔۔۔۔  ںیم زایدہ   

 

 ۔۔۔رگج دار آواز ںیم وبال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 امتم ڑلایکں مہس یئگ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بس یہ اینپ اینپ ہگج ےس ےھچیپ وہیئ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بس اجؤ  ھٹیب ےچین  اسھت ےک دویار  بس یک بس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 االگ مکح اجری وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھت یہ امتم ڑلایکں ےچین ھٹیب یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ اس آواز ےک اس  

 

رپاشیین اور دمکھ لیپ ںیم بس اکی دورسے رپ رگ ریہ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اےس ںیہن اتپ اھت ایک وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سب ےھچیپ وہےت وہےئ اس اک اپؤں رٹپ ایگ اھت اور وہ ڈنھٹی اٹلئ رپ ینہک  

 ےک لب رگی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ےس اس یک آںیھکن رھب آیئ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فیلکت یک دشت   

 

اس وتق اہحلس ربداروں ںیم ےس یسک ےن افرئگن یک یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وپرا احل وسناین وخیچں ےس وگجن ااھٹ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

 افرئگن یک وہج ےس ڑلایکں زمدی ڈر یئگ ںیھت۔۔۔۔۔۔ 

 

ے اک رظنم وہانلک وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ رمک  
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 ازنہل  اےنپ رشتنم ااصعب وک اھبنسےنل وہےئ دیسیھ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل اسھت یہ اکی ڑلیک وخن ںیم تل تپ ڑپی یھت  
ب لک
اس ےک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل یک آںیھکن وخف ےس  لیھپ یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ڑپی ںیھت واہں اس ےک آس اپس تہب اسری ڑلایکں زیمخ

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وخف ےس اس ےک ااصعب ولفمج وہ رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
0

1
 

Page | 801 

 

آرخی رظنم وج اس ےن داھکی وہ ولگ زدنہ ےنچب وایل ڑلویکں وک واہں ےس 

 ےل اج رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

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

 

ر ج وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
 م
ہ ٹ

 اثہین مگیب وک ربنی 

 

ان ولوگں وک آےن ںیم ذرا یس یھب دری وہ اجیت وت اتپ ںیہن ایک وہات  ۔۔۔ارگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ اس ےس آےگ ھچک وسانچ ںیہن اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ وکرڈیور ںیم اھٹیب دوونں اہوھتں ےس رس وک اھتےم وہےئ اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےشیش ےک اس اپر اس یک اجن ےس زعزی یتسہ زدنیگ اور ومت یک  

ںیم التبم یھت ۔۔۔۔۔۔   شکمشک  

 

اور ایس رہش ںیم یہ اس یک الڈیل نہب اور دووتسں اسیج اھبیئ دنمش ےک 

 اسےنم ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زمحہ وک اانپ اسسن راتک وہا وسحمس وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 زدنیگ ےک اس اقمم رپ اس اک بس ھچک داو رپ اگل وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔ رگم اےلگ یہ لپ وہ ااھٹ اھت ۔۔۔۔  

 

 اےس راہتس لم ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ زیت زیت دقم ااھٹےت وہےئ واہں ےس لکن ایگ اھت ۔۔۔۔ 

 

 ۔اس اک رخ رقیبی دجسم یک اجبن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس وتق ںیم اس ےک رب ےک وسا وکیئ اس اک اہسرا ںیہن اھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 
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************************************************ 

 

 
ب 
ل ایتر ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ولگ 

لک
 

 

 وتق زیتی ےس زگر راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ےب ربخ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 وہ ولگ ایھب کت ادنر ےک احالت ےس 

 

 وےفق وےفق ےس وہےن وایل افرئگن اس وتق ریک وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اےنپ الپن ےک اطمقب بس ےس ےلہپ اہرش یہ آےگ ڑباھ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ےئ اس اک رخ اسےنم وموجد درتخ یک اجبن  ابںیئ اجبن ےتلچ وہ 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

سج ںیم پھچ رک اےس ادنر اک اجزئہ ےنیل ےک دعب یہ آےگ وسانچ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےک اہھت زیتی ےس رحتک رک رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اورپ ڑچےتھ یہ اےس اسےنم ےک انمرظ رظن آےن ےگل ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ل وریان ڑپ
ب لک
ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔ اکجل اک ہی ہصح   

 

۔۔ربی رطح رھکبی زیچںی اہیں ےنتیب وایل ایقتم یک یلغچ اھک ریہ  

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش اےلگ یہ لپ ادنر وکد ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رہ رطف ےس اانیمطن رکےن ےک دعب وہ زیت زیت اتلچ دویار ےک  

 رقبی یہ ریمعت دشہ ےصح ںیم دالخ وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

واش روزم ےنب وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اطقر در اطقر ہی    
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 اہرش بس ےس آرخی واش روم ںیم سھگ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ںیم اگل ازگیاتس نیف اکنل رک اگل ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہی اینت وچڑی ہگج یھت ہک اکی دنبہ اب آاسین ادنر سھگ اتکس اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وک اورپ ااھٹ رک ابرہ اھجاکن دوونں اہھت اخیل ہگج رپ رھک رک ان یک دمد ےس اےنپ مسج 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اکیف ہگج ےہ مت ابیق ولوگں وک ںیہی ےس ادنر جیھب دو ۔۔۔۔۔۔۔ 
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واسپ زنیم رپ دقم رےتھک وہےئ وہ اکن ںیم ےگل ولب وٹھت ےس دہاایت  

 اجری رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابرہ لکن اس ےن رھپ اردرگد اک اجزئہ ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

کت وکیئ ذی روح وموجد ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم دور دور   

 

 اس ےک اپس وتق ااہتنیئ مک اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔یسک یھب وتق ھچک یھب وہ اتکس اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ زیتی ےس ےتلچ وہےئ ان ےنھگ دروتخں ںیم آ ایگ ۔۔۔ 
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 ۔۔وج ریبوین دویار وک اےنپ بقع ںیم  اپھچےئ وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ادنر ےتلچ وہےئ وہ امعرت یک اجبن ڑبھ راہ اھت   دروتخں ےک ادنر یہ

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ااچکن یہ اہرش وک اکی اگل گلھت زہنی رظن آای ۔۔۔۔

 

وہ رہ تحلصم وک البےئ اطق رےتھک وہےئ اس زےنی یک رطف ڑباھ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ھکا  دای  

ٹ

ھٹ

ٹ

ت

ایھب وہ زےنی ںیم دالخ وہا یہ اھت ہک اورپ ےس آےن وایل آواز ےن اےس 

۔۔۔۔۔۔۔ اھت ۔۔  

 

 وہ اکی دم وچانک وہ رک دویار یک اوٹ ںیم وہ ایگ  اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آےن واال ان دتشہ رگدوں ںیم ےس یہ اکی اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےن اکی یہ رظن ںیم اس اک اجزئہ ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔رباون وسٹ رپ اھبری ٹکیج ےنہپ سج ےک دوونں رطف ڑبی ڑبی 

 اپسٹک ینب وہیئ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےبمل ابل وج رگد ےس اےٹ وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رالفئ ٹلیب یک دمد ےس ےلگ ںیم ڈایل وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یسک یھب رطح اےس یک رمع سیب ابسیئ اسل ےس زایدہ ںیہن یھت   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رگم مسج ااھچ اخاص اھبری اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےک اپس وتق ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ہنی ارتا ۔۔۔۔۔۔ےسیج یہ وہ ز  
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 ۔۔۔۔۔اہرش ےن اس رپ اٹپھج امر رک اس وک ڑکج ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس اک داایئں ابزو اس یک رگدن ےس ویں اٹپل اھت ہک اس ےک ہنم ےس  

 آواز کت ںیہن لکن یکس یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ےن ابںیئ ابزو ےس اس ڑلےک یک رمک وک ویں ڑکجا اھت ہک اس ےک  

  آ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دوونں ابزو یھب اس ےجنکش ںیم 

 

ے یک یس اطتق یھت 
س

 

ئ

 

ی
 ھ
ت

ڑلےک ےک رچےلیب مسج ںیم یلگنج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اےلگ اپچن ھچ ڈنکیس ںیم اس ےن اینپ رگدن ابزو ےک وخانفک ےجنکش ےس  

 آزاد رکواےن ےک ےیل اڑیی وچیٹ اک زور اگل دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔ ہی اینپ اجن اچبےن اک اکی رطفی لمع اھت ۔۔۔۔۔۔  

 

اس یک ومیٹ رگدن اہرش یک رگتف ںیم اہنتی کلہم اور ان اقلب 

 تسکش یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اہرش یک رگتف ںیم رھپاتک راہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس اک ہنم لھک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 آںیھکن وقلحں ےس ابرہ لکن آںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک زماتمح زمکور وہیت یلچ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔  اور رھپ متخ وہ یئگ  

 

 اہرش اس ےک مسج وک ےٹیسھگ وہےئ ابالیئ زےنی کت ےل آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑلےک ےک رس ںیم ےگل وہےئ ایٹھگ لیت اور رطع یک وبشخ اہرش ےک 

 رس وک ڑچھ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابالیئ زےنی رپ چنہپ رک اس ےن اایتحط ےس  داںیئ ابںیئ  داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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یئ دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔ اکی اخیل ربآدمہ داھک  

 

ل اپس یہ اکی رمکے اک آدھ الھک دروازہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 زونیں ےک 

 

 الش وک وںیہ دروازے ےک ےھچیپ رھک رک وہ ابرہ لکن آای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہی امعرت یک ابالیئ زنمل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور دقرے اسنسن 

 وسحمس وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہرش ادنروین رادہاری ںیم الچ ایگ
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اہیں مین اتریکی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔اکی ڑھکیک ےس اس ےن ےچین داھکی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابرہ ایھب یھب وکیئ وموجد ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اکیکی رقبی ےس ارھبےن وایل آوازوں ےن اےس وچاکن دای اھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی آوازںی اکی ادنروین رمکے ےس آ ریہ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زر رپ وبضمط یک اور دنب رمکے یک اجبن ڑبھ  اہرش ےن اینپ 

 

رگتف امئ

 ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔
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 دروازہ دنب اھت۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےن کھج رک یک وہل ںیم داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اسےنم اک رظنم اس یک وتعق ےک ربسکع اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےک اسےنم دو ولگ وموجد ےھت ۔۔۔۔ 

 

  اھتےم وہےئ ےھت

 

ز
ی فل

 

پ

۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔اہوھتں ںیم اھبری را  
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 وہ دیساھ وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رھپ اےلگ یہ  لپ وہ اسڈیئ رپ وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رمکے ےس وھتڑے ےس افےلص رپ اج رک وہ رک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےک اسیھت رقبی یہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 داںیئ رطف اکی زہنی ےہ اس ےس ابالیئ زنمل رپ وچنہپ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یمے ایخل ےس بس ولگ ںیہی   
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 اہرش ےن ولب وٹھت رپ اھھت رھک رک وبیل اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ھچک دری ادرھ ادرھ دےنھکی ےک دعب وہ رھپ دروازے ےک اسےنم آ ڑھکا وہا  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اکی لپ وک اکھج اور رھپ ےس آھکن یک وہل رپ رھک رک دےنھکی اگل ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اسےنم اک رظنم اب ھچک دبال وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ان ںیم ےس اکی اب رمیکے وک ڈنیٹس رپ ٹیس رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
2

0
 

Page | 820 

 دورسے اک رخ دورسی اجبن اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ایھب کت اس اک رہچہ ںیہن دھکی اکس اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رمیکے واال ڑلاک  اب رمکے یک دورسی اجبن الچ ایگ اھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

  اہرش وک رصف رمیکے اک ڈنیٹس اور دورسے دنبے یک تشپ یہ

 رظن آ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایھب وہ دیساھ یہ وہےن اگل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 بج اسےنم ےک رظنم ےن اس اک وخن وھکال دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ڑلاک اکی ڑلیک وک ربی رطح ڑکپے وہےئ اھت اکی اہھت ںیم وموجد  

 رجنخ اس ڑلیک یک رگدن رپ راھک وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رطح ڑھکا وہا اھت ہک رصف  وہ اےس ےل رک رمیکے ےک اسےنم اس 

 ڑلیک اک رہچہ یہ رظن آات ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور اس ڑلیک وک اچہپےنن ںیم اہرش وک اکی ٹنم ےس یھب مک وتق اگل  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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اس اناپک ااسنن یک رگتف ںیم  وموجد وہ ڑلیک وکیئ اور ںیہن رنجل 

 زریب یک یٹیب آہنیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہرش ےک اپس ااظتنر رکےن اک وتق

 

 وہ زیتےسی دیساھ وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یھبت اس ےک دنکےھ رپ یسک ےک اھھت اک دابؤ وسحمس وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زر رپ وبضمط وہیئ یھت ۔۔۔۔ 

 

 اس یک رگتف رھپیت ےس اےنپ اہھت ںیم وموجد امئ

 

 ۔۔۔وہ زیتی ےس اٹلپ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔
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مھت ایگ اھت ۔۔۔۔۔ رگم اسےنم ڑھکے ااسبم وک دھکی رک  

 

 اس ےک اسیھت چنہپ ےکچ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےن ااشروں ںیم یہ بس وک وپززنشی اھبنسےنل یک دہاتی دی 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

اکی ابر ان بس وک  داھکی اور رھپ اےلگ یہ  لپ  دروازے ےک ڈنیہل رپ اہھت رھک 

 رک امھگ دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔  اس ےک امھگےن یک وہج ےس دروازہ لھک ایگ اھت  
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 دروازے ےک ےنلھک رپ رمکے اک رظنم واحض وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اےلگ یہ  لپ وہ دوونں ووجد وخن ںیم تل تپ ڑپے ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

 اھت  رہ اج ٹھپ ےس  درد  س ت لھک  آکن یک اس بج دوابرہ  

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

یھب دشدی درد وسحمس وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ینہک اور ےنٹھگ ںیم   
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 وہ دےتھک رس وک اھتےتم وہےئ دیسیھ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زگرے وااعقت وک اید رکےن ںیم اےس دنچ ڈنکیس ےس یھب مک وتق اگل  

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ دلجی ےس واہں ےس ڑھکی وہیئ یھت  ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

زیتی ےس اھٹ رک اس  اس وک ڑھکا وہےت دھکی رک  اسےنم یھٹیب ڑلیک 

 کت آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت کیھٹ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
2

6
 

Page | 826 

 رکش ےہ یمے العوہ یھب وکیئ زدنہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن وبلھج ااصعب ےک اسھت اس ڑلیک وک داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ وخد یھب زیمخ یھت رگم رھپ یھب اس ےک زومخں اک اجزئہ ےل ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  اچب؟؟؟؟؟؟؟ ایک وکیئ یھب ںیہن

 

 ازنہل ےن ڈرےت وہےئ ےس وپاھچ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیہن وہ تہب اسری ڑلویکں وک ےل ےئگ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اور تہب اسری اہیں ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔

 

 وہ ےب اجن ڑپی الوشں وک دےتھکی وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک ہی بس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اینپ ابت لمکم ںیہن رک اپیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

دی بس ۔۔۔۔۔۔۔ےلہپ بس زیمخ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔اہں اش  

 

 ۔۔۔۔رگم رھپ ان ںیم ےس اکی دوابرہ آای اور بس وک امر دای ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ںیم ےب وہش ںیہن یھت سب ےتکس ںیم لہ یھب ںیہن یکس یھت  

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایس ےیل چب گ

 

 رگم مہ اہیں ےس ےسیک ںیلکن ےگ اب۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دری ےلہپ یھب آوازںی آ ریہ ںیھت ان ےک وبےنل  ابرہ ایھب یھب وہ ولگ ںیہ ھچک

 یک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیمہ ںیہی پھچ رک یہ ااظتنر رکان وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔  اھت اقرص ےس  ےنھجمس یھب  ھچک  دامغ اک  ازنہل   

 

 وہ رھپ وہش و وحاس ےس اگیبہن وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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

 

ز د منہج والص وہ ےکچ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
گ

 

ی

 

س
ہ 

 ےلہپ یہ وار ںیم دوونں د

 

 آہنیئ وخف یک وہج ےس ےب وہش وہ یکچ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ز د وموجد ںیہن اھت 
گ

 

ی

 

س
ہ 

رمکے ںیم اس وتق ان دو ےک العوہ اور وکیئ د

 ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اہرش ےن اکی رظن ان بس ڑلویکں وک داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ہک وہ ازنہل وک ںیہن  ڈوھڈن اپای اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دعتاد اینت زایدہ یھت  

 

نکیل آہنیئ وک دھکی رک اےس ہی یلست وہ یئگ یھت ہک ازنہل یھب اںیہن ڑلویکں  

 ںیم وموجد ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک اپس اانت وتق ںیہن اھت ہک وہ آہنیئ ےس ابت رکات ای ازنہل وک  

 ڈوھڈنات ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ی ےس ابرہ لکن ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ یھب اےنپ اسویھتں ےک اسھت زیت  
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 ڑلویکں وک ایھب ایس رمکے ںیم رےنہ دای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہتبل اب ان یک  افحتظ ےک ےیل اکیف ولگ وموجد ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابرہ ےس زمدی وفرس وگنمایئ اج ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 احالت اکیف دح کت رٹنکول ںیم ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔  ھت ریہ  اج یل التش  یک ڈلبگن اسری   
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ز د اس اکروایئ اک ہصح ےھت ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
گ

 

ی

 

س
ہ 

 لک دنپرہ د

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےھت ئگ  امرے  ایگرہ  ےس  ںیم نج    

 

 زدنہ ےچب اجےن واےل اچر یھب دشدی زیمخ ےھت ۔۔۔۔۔ 

 

 رہ رطف ارفارفتی لیھپ یئگ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ڈلبگن وک ایھچ رطح کیچ رکےن ےک دعب ٹیگ وھکل دےی ےئگ ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ڑلویکں وک یھب ابرہ اکنل ایل ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اہرش ازنہل وک دےنھکی ےک ےیل ےب اتب وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔رگم اس اٹمئ 

 رفض اھبنان زایدہ رضوری اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےیل  وہ اینپ وخاشہ رپ اقوب اپ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل اک انم و اشنن نکیل بس ریلک رکواےن ےک دعب بج وہ واسپ آای وت 

 کت ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 آہنیئ وک اہلٹپس جیھب دای ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 امدئہ یک احتل یھب وشتانشیک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 نکیل ازنہل ازنہل وت ںیہک وموجد یہ ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوہ یمے دخاای ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رپ ھٹیب ایگ ۔۔وہ دوونں اہوھتں ےس رس وک اھتےم وہےئ ونٹھگں ےک لب زنیم 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اںیہن اکی رمکے ےس یلج وہیئ الںیش ںیلم ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 نج یک انشتخ رقتًابی اننکمم یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ایک ازنہل یھب ان ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ںیہن ۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ھچک یھب طلغ ںیہن وسانچ اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  دی یھت ۔۔۔۔۔۔افکیئ ےن اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک اےس یلست

 

 ربے ایخالت وک ذنہ ےس ےکٹھج وہےئ وہ اھٹ ڑھکا وہا اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

************************************************* 
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وہ دوونں ربھگایئ وہیئ ڑکسی یٹمس اکی اسڈیئ رپ دویار ےک اسھت  

 گل رک یھٹیب وہیئ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 وتق زیتی ےس زگر راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ایھب کت وہ ولگ ابرہ ےنلکن یک تمہ ںیہن رک اپںیئ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔رگم

 

 ےھجم تہب ایپس گل ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افہمط  ےن وکیئ رسیتی دہعف یہی ابت وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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ازنہل ےن اکی ےب یسب رھبی رظن اس رپ ڈایل اور رھپ اھٹ ڑھکی وہیئ  

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

یک ریپوی یک یھت  اےس ڑھکے وہےت دھکی رک افہمط ےن یھب اس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک وہا ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 

 وہ رپاشیین ےس وپھچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ھچک ںیہن ولچ ابرہ ںیلچ ۔۔۔۔۔۔ 
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 رگم ابرہ تہب رطخہ ےہ ازنہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 افہمط ےن اےس اھجمسان اچاہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دوھکی ابرہ رطخہ ےہ وت ادنر یھب رطخہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  رک  ھٹیب ںیتکس ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔ مہ بک کت اہیں پھچ

 

 ایھب ایپس یگل ےہ  ۔۔ 

 

 ۔۔۔ھچک دری دعب وھبک ےگل یگ ۔۔۔۔۔۔
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 رھپ ایک رکںی ےگ مہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 

 اہیں ھٹیب رک وھبےک رمےن ےس ااھچ ےہ ہک مہ ابرہ ںیلکن ۔۔ 

 

۔۔۔۔ایک ولعمم مہ اہیں ےس زدنہ ےنلکن ںیم اکایمب وہ اجںیئ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وت دوونں رطح یہ رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔ ورہن رم   

 

 ازنہل ےن ہلصیف رک ایل اھت ۔۔۔۔ 
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 ۔۔افہمط وک یھب اس یک ابت ےس اافتق اھت۔۔۔۔۔۔

 

 اور وکیئ اچرہ یہ ںیہن اھت ۔۔۔۔ 

 

 ۔رہ رطف ومت ہنم وھکےل ڑھکی یھت ۔۔۔۔۔۔۔

 

اےسی وتق ںیم وبکرت یک رطح آںیھکن دنب رک ےک ےنھٹیب ےس وکیئ 

اال اھت ۔۔۔۔۔۔ افدئہ ںیہن وہےن و  

 

ازنہل ےن افہمط اک اہھت وبضمیط ےس اھتم رک دروازے یک اجبن ڑبیھ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 
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اایتحط ےس انب وکیئ آواز ےیک اس ےن دروازہ وھکل رک ذرا اس رس ابرہ اکنال اھت   

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وکرڈیور ںیم دور دور کت وکیئ ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ دلجی ےس ابرہ لکن آیئ ںیھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

دےب اپؤں اایتحط ےس ےتلچ وہےئ ان ےک دل یک دڑھنک ومعمل ےس زیت یھت  

 ۔۔۔۔۔ 

 

 مسج اکپن رےہ ےھت ۔۔۔ 
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 ۔۔رگم وحےلصدنلب ےھت۔۔۔۔۔ 

 

 وکرڈیور رکاس رک ےک وہ ابرہ رگاوڈن ںیم آ ںیئگ ںیھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

اکی دورسے اک اہھت ڑکپے دوونں دویار ےک اسھت آہتسہ آہتسہ لچ ریہ  

 ںیھت ۔۔۔۔ 

 

  وکیئ آواز ںیہن آیئ یھت ۔۔۔۔۔ ایھب کت 

 

 ولچ دلجی ےس اپین یپ ول مہ زایدہ وتق اہیں ںیہن رک ےتکس ںیہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ولگ وارٹ وکرل ےک اپس چنہپ ںیئگ ںیھت ۔۔۔۔۔
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 افہمط انب ھچک وبےل دلجےسی اپین ےنیپ یگل یھت ۔۔۔۔ 

 

 ۔۔رگم اس یک ایپس متخ وہےن اک انم یہ ںیہن ےل ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

آلرخ ازنہل وک یہ اس وٹانک ڑپا اھت ۔۔۔۔۔۔۔ اب  

 

ھا ری ایپس یہ ےنھجب اک 

م

 

ت

سب یھب رکو اب اسےنم ومت ڑھکی ےہ اور 

 انم ںیہن ےل ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس اک اہھت ڑکپ رک ےتچنیھک وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 
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 اب مہ اہکں اجںیئ ےگ ۔۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟؟ 

 

۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟؟ ایک واسپ رمکے ںیم یہ انلچ اچےیہ ۔۔۔۔  

 

 افہمط اکیف ڈری وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن مہ واسپ اج رک ایک رکںی ےگ ۔۔۔۔۔۔وہ ولگ واہں یھب آ ےتکس ںیہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہیں رہ رطف رطخہ ےہ ںیمہ یسک یھب رطح ابرہ ےنلکن یک وکشش رکین 

 اچےیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ل رقبی ےگل وکرل رپ 
ب لک
وگیل یگل یھت  ایھب وہ  ابت یہ رک ریہ ںیھت ہک ان ےک 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 دوونں یہ ڑگڑبا یئگ ںیھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن زیتی ےس افہمط اک اہھت ڑکپ رک اچنیھک اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اےس ےل رک دویار یک اوٹ ںیم وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رطخہ ان ےک رس رپ اھت اور ان ےک اپس وخد وک اچبےن ےک ےیل وکیئ زیچ  

 یھب ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔
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دےھ دیسیھ ڑھکی وہیئ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ دم اس  

 

 وکیئ آ راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اھبری دقومں یک آواز ےتنس یہ ازنہل آہتسہ ےس وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 دقومں یک آواز اب رقبی وہیت اج ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اب ایک رکںی ےگ مہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
4

7
 

Page | 847 

 ھچک ںیہن سب پچ روہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک دری دعب یہ وکیئ واہں آےن و  

 

 وہ وج وکیئ یھب اھت ان اک ریخوخاہ رہزگ ںیہن اھت 

 

 وہ ولگ اےس دھکی ںیہن یتکس ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 رصف آواز نس رک یہ ادنازے اگل ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیمہ اہیں ےس انلکن اچےیہ ۔۔۔۔۔۔۔ 
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  ۔۔ارگ مہ اس یک رظنوں ںیم آ ےئگ وت امہرا وکیئ ااھچ رشح ںیہن وہ اگ

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل تہب دیمیھ آواز ںیم وبیل یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

وجاب ںیم افہمط ےن رصف رظنںی ااھٹ رک یہ اےس داھکی اھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن اب یک ابر ادرھ داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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۔اںیہن واہں ےس ےنلکن ےک ےیل دویار یک اوٹ ےس انلکن ڑپات اور تہب نکمم 

یت ۔۔۔۔۔۔ اھت ہک آےن واےل یک رظن ان رپ رپ اج  

 

 ازنہل وکیئ رکس ںیہن انیل اچیتہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےن ادرھ ادرھ داھکی ۔۔۔۔ 

 

 یھت ۔۔۔۔۔ 

 

ں

 

 س
ی لئ

ٹ

ئ

 

 ی
پ

 اہجں وہ دوونں  ڑھکی ںیھت ہی اکی وھچیٹ یس و

 

اکی اسڈیئ رپ ھچک اکھٹ ابکر راھک اھت سج ےک اسےنم یہ وہ دوونں  

 ڑکسی یٹمس ڑھکی ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ڑکپ رک اےس اسےنم ایک ۔۔۔۔۔۔۔ ازنہل ےن افہمط اک ابزو   

 

 دلجی وھٹیب ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اےس اھجمسےت وہےئ وبیل یھت ۔۔۔۔۔ 

 

اس یک ابت رپ افہمط ےن وفراً لمع ایک اھت وہ ڈرےت ڈرےت ھٹیب یئگ 

 یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک ےتھٹیب یہ ازنہل ےن دلجی ےس اکھٹ ابکڑ اس ےک اسےنم رھک رک  

 اےس اس ںیم اپھچ دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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ہمط وت پھچ یئگ یھت رگم ازنہل زایدہ ںیہن پھچ یتکس یھت   ۔۔۔۔۔۔۔۔ اف  

 

 اسامن اانت زایدہ ںیہن اھت ہک وہ دوونں وک اپھچ اتیل ۔۔۔۔۔۔

 

رگم ازنہل وک ادیم یھت ہک وہ دوونں یہ ان یک  رظن ںیم ںیہن آںیئ ںیگ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ولگ افہمط وک  دھکی ےکچ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ےک ےھچیپ وہےن یک وہج ےس اشدی ان یک رظن ںیم ہن  نکیل وخد وہ وکرل 

 آیئ یھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ھت امرین  اھچن ہگج اسری ےن  ولوگں ان  رپ نلم  ہن ےک ان  

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور اس وصرت ںیم وہ دوونں یہ ڑکپی اجیت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 دقومں یک آواز رقبی آ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہکں یئگ وہ ڑلیک ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  ںیہک یپھچ وہ یئگ ۔۔۔۔۔۔ دوھکی اےس وہ ںیہی

 

 اکنل رک ابرہ الو اےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ازنہل ےک اکونں کت یھب آواز یچنہپ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔ےسج نس رک وہ روح کت اکپن یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےن اینپ آںیھکن زور ےس چیم ںیل ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ومت اےس اسےنم ڑھکی رظن آ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش اک رکسماات رہچہ اس ےک اسےنم آای اھت   آںیھکن دنب رکےت یہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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اور اسھت یہ اس ےک اسھت یک یئگ اسری زایدایتں یھب اید آ یئگ 

 ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایھب وت مت ےس تبحم وہان رشوع وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا ری رقتب وک وسحمس رکان رشوع ایک اھت 

م

 

ت

اب یہ وت ںیم ےن 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  یتکس ہک مت تیج ےئگ وہ ۔۔۔۔۔۔ اکش ںیم یھبک ںیھمت اتب

 

ھا را دوعا اچس الکن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت
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 اکش مت دھکی اپےت یمے رجنب دل رپ تبحم ےک ےتلھک وھپل ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ آںیھکن ےچیم وسچ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اور آوسن پٹ پٹ اس ےک راسخروں رپ ہہب رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے ااظتنر ںیم 

م

 

ت

اہیں یھٹیب وہ یگ ۔۔۔۔۔۔ ارے ےب ووقف وہ ایک   

 

اب کت اھبگ یئگ وہ یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ادنر اج رک اکی اکی  

 رمکے ںیم دوھکی ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رضور ںیہک یپھچ وہیئ وہ یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 آواز رپ ازنہل اےنپ ایخالت یک داین ےس ابرہ لکن آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےک ولفمج وہےت دامغ ےن زیتی ےس اکم رکان رشوع ایک اھت 

۔۔۔۔۔۔ ۔  

 

ارگ وہ ولگ رمکوں یک رطف اجےت وت ہی اس ےک ےیل اکی 

 ااھچ ومعق اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ واہں ےس اھبگ یتکس یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس وسچ ےک آےت یہ وہ زیتےسی ڑھکی وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اےنپ اہھت یک تشپ ےس آںیھکن زور ےس رڑگںی  ںیھت۔۔۔۔۔۔ 

 

را رگاوڈن اخیل ڑپا اھت ۔۔۔۔۔۔ اایتحط ےس  داںیئ ابںیئ داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔اس  

 

 آوازںی اب دور وہیت اج ریہ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےک دامغ ےن زیتی ےس اتےن ابےن ےننب رشوع رک دےی ےھت ۔۔۔۔۔ 

 

 دلجی ولکن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وہ افہمط اک اہھت اھتم رک زیتےسی اھبیگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی امعرت اک یبقع ہصح اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےک ےیل اںیہن ٹیگ کت انچنہپ اھت ۔۔۔۔۔۔۔وج اےسی احالت ابرہ ےنلکن

 ںیم یسک یھب رطح نکمم ںیہن اھت ۔۔۔۔۔ 

 

اور ہن اس ابت یک  اگریٹن یھت ہک ان ہک ٹیگ رپ ےنچنہپ رپ واہں ان ولوگں ےس 

 اسانم ںیہن وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اظرہ یس ابت یھت ہک اوھنں ےن ٹیگ رپ رظن رضور ریھک وہیئ وہ یگ 

۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔  
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 اےس یسک یھب رطح اہرش وک وفن رکان اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اکی ویہ اھت وج اےس اہیں ےس اکنل اتکس اھت ۔۔۔۔۔۔رگم وہ وت رھگ رپ  وس راہ 

 اھت ۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل افہمط وک ےیل اےگ ڑبھ ریہ یھت بج یسک ےن اےس ےکلہ ےس اکپرا اھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔ اس اکپررپ ان دوونں ےن وچکن رک ادرھ ادرھ د  
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آواز اسےنم واےل رمکے ںیم ےس آ ریہ یھت۔۔۔۔۔سج اک دروازہ ذرا اس 

 الھک وہا اھت ۔۔۔۔۔۔

 

 ان دوونں ےن اکی دورسے یک اجبن داھکی اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اب یک ابر ازنہل ےن اہھت ڑباھ رک دروازہ زمدی وا ایک اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ادنر آو دلجی۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

یک یھت ۔۔۔۔۔ وہ وکیئ اےکن یسیج یہ ڑل  

 

 دوونں دلجی ےس رمکے ںیم دالخ وہیئ ںیھت ۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
6

1
 

Page | 861 

 

 ان ےک دالخ وہےت یہ  دروازہ اےھچ ےس دنب رک ایل اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

احالہکن اس ےک دنب ای ےلھک رےنہ ےس وکیئ رفق ںیہن ڑپات اھت  

 ۔۔۔۔۔۔رگم دل وک ھچک اہسرا وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔ ادنر رمکے ںیم وکیئ ابرہ ڑلایکں وموجد ںیھت   

 

 بس یہ ڈری یمہس یس اکی دویار ےک اسھت یگل ںیھٹیب ںیھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ابرہ ایک وہ راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 وکیئ دمد ےک ےیل آای ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ ڑلایکں ابری ابری ڑبی ادیم ےس وسال رک رںیہ ںیھت رگم ازنہل ےک اپس ان 

 ےک وسال اک وکیئ وجاب ںیہن اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔  ےیہاچ وفن اکی ںیمہ   

 

 یسک یھب رطح ںیمہ ابرہ وفن رکان وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک ولعمم ابرہ یسک وک اتپ یھب ےہ ای ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔ 
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یمے ایخل ںیم  اتپ وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔دوھکی ان ۔۔۔۔ینتک افرئگن وہیئ  

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

حبص ےس اشم وہےن وک ےہ ۔۔۔۔۔۔الھب ہی ےسیک نکمم ےہ ہک ابرہ کت  

۔۔۔۔۔۔ آواز ںیہن یئگ وہ ۔  

 

اور ہی ولگ اےسی یہ وت ںیہن ہی بس رک رےہ رضور ان ولوگں ےن وکیئ  

 ڈامیڈن یک وہ یگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ڑلیک  یک ابت ازنہل وک یھب درتس یگل یھت ۔۔۔۔۔ 
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رگم اب ایک ایک اجےئ ۔۔۔۔۔اتپ ںیہن ابیق بس اک ایک انب وہ اگ۔ 

 ۔۔۔۔۔ 

 

 ایک مہ اےلیک یہ زدنہ ےچب ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  اج اتکس ۔۔۔۔۔۔ ھچک ںیہن اہک

 

 اتپ ںیہن مہ یھب ںیچب ےگ ای ںیہن ۔۔۔۔۔۔ 

 

ے زگر یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
س
 

ئ

 

س

 اکیف دری اخوم
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ان ںیم ےس وکیئ ہن وت ھچک وبال اھت اور ہن یہ ان یک  تسشن ےک ادناز ںیم  

 وکیئ دبتیلی آیئ یھت ۔۔۔ 

 

 وتق اکیف زگر ایگ اھت رگم ان یک دمد ےک ےیل وکیئ ںیہن آای اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم ںیہن اتگل مہ زدنہ ابرہ اج ںیکس ےگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایھب کت وکیئ دمد ےک ےیل ںیہن آای ۔۔۔۔۔ 

 

 یسک وک امہری رپوا ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔ 
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مہ اےسی یہ رم اجںیئ یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔وگیل ےس چب ےئگ وت وھبک امر دے یگ 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ان ںیم ےس اکی ڑلیک اکیف دربلداہتش  یھت ۔۔۔۔۔ 

 

ےجہل ںیم ادا وہےن واےل ان وظفلں ےن ابیق بس وک یھب رال  آوسنؤں ےس ےگیھب 

 دای اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ بس انزک یس ااھٹرہ اسن اسل یک ڑلایکں ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اب ان یک تمہ وجاب دےنی یگل یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
6

7
 

Page | 867 

۔۔۔۔۔  ھت ریہ  آ آواز  یک اذان  یک  رغمب ےس جسم  ںیہک دور   

 

آیئ یھت ۔۔۔۔۔ بج ابرہ زیت دقومں  ےس اھبےنگ یک آواز   

 

 بس ےن مہس رک اکی دورسے یک اجبن داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اب ابرہ رمکوں ےک دروازے ےنلھک یک آوازںی آ ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔ 

 

وہ ولگ  ٹمس رک زمدی اکی دورسے ےک رقبی وہ ںیئگ  

 ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 بس یک رظنںی اسےنم وموجد دنب دروازے رپ یمج یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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یک انب امھگیئ یئگ رگم دروازہ ادنر ےس لفقم وہےن  بت یہ ان ےک دروازے 

 یک وہج ےس ںیہن لھک اکس اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ھچک لپ ابرہ اخومیش ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اور رھپ دور انب رپ افزئ وہا اھت ۔۔۔۔۔سج یک وہج ےس انب ےک 

 رپےچخ اڑ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیئ ںیھت افرئ یک آواز ےک اسھت یہ ڑلویکں یک درخلاش ںیخیچ دنلب وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہ بس اکونں رپ اہھت رےھک آںیھکن ےچیم وہےئ ںیھت بج ان ےک اکونں  

 ںیم رس وھگیتل آواز ڑپی یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ل وفحمظ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 رسکلی رگزل ۔۔۔۔۔۔۔۔آپ ولگ 

 

 رطخہ رہ رطح ےس لٹ اکچ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 آواز رپ بس ےن رس ااھٹےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  اسرے وجان وموجد ےھت ۔۔۔۔۔۔۔اسےنم آریم ےک تہب

 

 بس ےک رہچوں رپ رکسماٹہ یجس یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اس اک بلطم اںیھن اکایمیب احلص وہیئ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن وساچ ۔۔۔۔۔ 

 

 اب وہ بس رمکے ےس ابرہ اج رےہ ےھت ۔۔۔۔۔

 

 ایک وہ ولگ ڑکپے ےئگ ۔۔۔۔۔ 

 

 ان ںیم ےس اکی ڑلیک ےن وسال ایک اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 سی ۔۔۔

 

 ۔۔ٹب ایھب اسری ڈلبگن یک لتیش یل اج ریہ ےہ ۔۔۔۔۔ 

 

 آپ ولگ یمے اسھت آںیئ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ولگ رگاوڈن ںیم آںیئ وت رظنم یہ دبل اکچ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 رہ رطف آریم اور وپسیل ےک ونوجان وموجد ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوبمیسنیل  ےک اسرئن یک آواز دل دالہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
7

2
 

Page | 872 

 

  ےک ےھچیپ لچ ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔ وہ ولگ پچ اچپ آرسیف

 

اںیہن رگاوڈن ںیم یہ اکی رطف وموجد ڑلویکں ںیم اچنہپدای ایگ 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 اہجں بس اےنپ ایپروں ےس رلمیہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ازنہل ےن دور کت رظن دوڑایئ رگم اےس اہرش زمحہ ولوگں ںیم ےس وکیئ 

 رظن ںیہن آای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

  یگل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چب اجےن یک وخیش امدن ڑپےن
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 اس یک آںیھکن آوسنؤں ےس رھبےن یگل ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل اھبیھب ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ  رس اکھجےئ آوسن اہبےن ںیم رصموف یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔  اھت  اکپرا وک اس  ےن یسک  بج   

 

 آواز رپ اس ےن ادرھ ادرھ داھکی اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 افکیئ اھبگ رک اس ےک اپس آای اھت ۔۔۔۔۔

 

 رکش ےہ آپ کیھٹ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔

 

 مہ ےن رہ ہگج آپ وک ڈوھڈنا اھت ۔۔۔۔۔ 

 

آپ ےک ںیہن ےنلم ےس اہرش یک احتل تہب رخاب وہ یئگ یھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 

 دلجی ںیلچ یمے اسھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل وک اس یک اکی یھب ابت ھجمس ںیہن آیئ یھت ۔۔۔۔۔ 
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 رگم وہ اہرش ےک اس دوتس وک اےھچ ےس اجیتن یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ولفمج وہےت ااصعب ےک اسھت وہ اس ےک اسھت آ یئگ یھت ۔۔۔۔

 

 اھبیھب آپ اکی ٹنم رںیک ۔۔۔۔ 

 

 افکیئ  اکی رمکے ےک ابرہ رک رک وبال اھت ۔۔۔۔ 

 

افکیئ ےن دروازہ وھکل رک اہرش ےک العوہ بس وک ابرہ وبال ایل اھت  

 ۔۔۔۔۔ 
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وہیت ازنہل وک  اہرش ےن  وبےنل ےک ےیل ہنم وھکال یہ اھت ہک اسےنم ےس دالخ 

 دھکی رک وہ اکی دم ڑھکا وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔وہ ڑتپ رک اس کت اچنہپ اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ۔۔۔اور اےس اکی ےکٹھج ےس اےنپ ادنر اپھچ ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وفحمظ انپہ اپےت یہ ازنہل ےک وسےئ وہےئ ااصعب دیبار وہےن ےگل 

 ےھت۔۔۔۔۔۔ 
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ھچک لپ اےس دیتھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔  وہ اس ےس اگل وہ رک  

 

 ےسیج اس ےک وہےن اک نیقی رکان اچیتہ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اینت دری رک دی آپ ےن آےن ںیم ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ںیم ےن انتک ااظتنر رک دای آپ اک ۔۔۔۔ 

 

 ںیم ںیم تہب ڈر یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ آوسنؤں رھبی آںیھکن ےیل اےس اتب ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ 
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 ںیھت ںیل ومدن  آںیھکن  رک کھٹ  رپ ےنیس ےک  اس  س  یہ وخد رھپ 

 ۔۔۔۔۔ 

 

 دنب آوھکنں ےس اوکشں یک رباست اجری یھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم اعمف رک دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ازنہل ۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت یمی ذہم داری ںیھت۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے اپس آان اچےیہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 ےھجم بس ےس ےلہپ 
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۔۔۔۔ وہ بل اس ےک ابولں رپ رےتھک وہےئ وبال اھت ۔۔۔   

 

 اجنےن ینتک یہ دری وہ دوونں آوسن اہبےت رےہ ےھت ۔۔۔۔ 

 

 وہ دوونں یہ اکی دورسے یک احتل ھجمس رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیھمت اتپ ےہ ازنہل ںیھمت وھکےن ےک وصتر ےس یہ یمی اسسن رےنک یگل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 مت ںیم یمی اجن یتسب ےہ ۔۔۔۔۔ 

 

  رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔ وہ اس ےک رگد اےنپ ابزوں اک اصحر زمدی گنت
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اہرش ےک اس رطح رکےن ےس ازنہل ےک وبلں ےس یکلہ یس رکاہ یلکن یھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےن رس ےچین رک ےک اےس داھکی اھت ۔۔

 

۔۔اور رھپ اس ےس دو دقم دور وہ رک اس اک یلیصفت اجزئہ ایل اھت 

 ۔۔۔۔ 

 

 ازنہل یک واٹیئ رشٹ رپ ہگج ہگج وخن امج وہا اھت ۔۔۔۔ 

 

  بلطم اھت وہ ایھچ اخیص زیمخ یھت ۔۔۔ اکسج
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اہرش وک وخد رپ ہصغ آ راہ اھت ہک اس ےن اب کت اس یک احتل  

 ویکں ںیہن دیھکی ۔۔۔۔

 

  اس اک اہھت ڑکپ رک ابرہ ےل آای اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 

 

 وہ بل یتخس ےس پ

 

 پچ اچپ اےس اگڑی کت الای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ای اھت۔۔۔۔ ےلہپ اس یک اسڈیئ اک دروازہ وھکل رک اےس اھٹیب  

 اور رھپ وھگم رک ڈراویئگن ٹیس رپ آای اھت ۔۔۔۔  
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اکجل ےس اہلٹپس کت اک راہتس دوونں ےن یہ اخومیش ےس ےط ایک اھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 

 یلست ھچک وک ہرش  دعب  ےک رکواےن اپ  کیچ ےس اےھچ اک  ازنہل 

۔۔۔۔۔۔  ھت  وہیئ  

 

 ڈارٹک ےن اس ےک زومخں یک ڈرگنسی رک دی یھت ۔۔۔۔۔ 

 

  یھب اخومیش ےس ٹک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ وایسپ اک رفس

 

 اہرش ےن زمحہ ےس ابت رک یل یھت...... 
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رگم اثہین مگیب یک احتل وچہکن اب رطخے ےس ابرہ یھت اس ےیل  

 ازنہل وک اس ابرے ںیم ھچک ںیہن اتبای اھت ۔۔۔۔۔ 

 

رمکے ںیم آےت یہ ازنہل اےنپ ڑپکے ےل رک واش روم ںیم سھگ  

 یئگ یھت۔۔۔۔۔ 

 

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

* 

 

 اہرش ےن بس ےس ےلہپ یلع ادمح ےک رمکے اک رخ ایک اھت ۔۔۔۔۔

 

 دروازے رپ یکلہ یس دکتس دے رک وہ ادنر دالخ وہا اھت ۔۔۔  
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 اسےنم یہ وہ ڈیب رپ مین دراز ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یسک یک آٹہ اپ رک اوھنں ےن  آںیھکن وھکیل ںیھت ۔۔۔۔ 

 

لپ اہرش وک اےنپ اسےنم دھکی رک وہ دلجی ےس اس یک رطف اےلگ یہ 

 ڑبےھ ےھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش ازنہل اہکں ےہ ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 

 ایک وہ کیھٹ ےہ ۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 
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ل کیھٹ ےہ اےنپ روم ںیم ےہ ۔۔۔۔۔ 
ب لک
 یج اچوچ ازنہل 

 

 اہرش وک وہ ےلہپ ےس زمکور ےگل ےھت ۔۔۔۔ 

 

س ابت ےس وہ ےب  اکی یہ دن ںیم ان رپ ایک ایقتم زگر یئگ یھت ا 

 ربخ وت ںیہن اھت ۔۔۔۔ 

 

 ھچک ےٹنھگ ےلہپ اس یک اینپ احتل یھب وکیئ زایدہ فلتخم وت ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس یک ابت رپ اوھنں ےن رہگا اسسن ادنر اچنیھک اھت ۔۔۔۔ 
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رکش ےہ اس امکل اک یمی یچب حیحص الستم رھگ واسپ آ یئگ  

 ۔۔۔۔۔ 

 

ھا ری اچیچ یھب اہلٹپس ںیم ںیہ ۔۔

م

 

ت

۔۔۔   

 

 ھچک دری ےلہپ یہ آای وہں اہلٹپس ےس ۔۔۔۔

 

 ایھب ازنہل ےس لم رک رھپ اجؤں اگ ۔۔۔۔ 

 وت اںیہن یھب ہی وخیش یک ربخ انسؤں اگ ۔۔۔۔ 

 

 یج اچوچ یمی ایھب زمحہ ےس ابت وہیئ یھت ۔۔۔

 ۔ںیم ےن اےس ازنہل ےک ابرے ںیم اتب دای ےہ ۔۔۔۔۔ 
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 ہی وت ااھچ ایک مت ےن ۔۔۔۔۔ 

 

  مت ازنہل وک اس ابرے ںیم ھچک تم اتبان ۔۔۔۔۔ ااسی رکو ایھب

 

 وہ ےلہپ یہ ذینہ دابؤ ںیم وہ یگ ۔۔۔۔۔ 

 امں اک نس رک اور رپاشین وہ اجےئ یگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایس ےیل وت ںیم ےن ایھب کت اےس ںیہن اتبای ۔۔۔۔ 

 

 اس ےک دعب وہ ازنہل ےس لم رک اہلٹپس ےلچ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔ 
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اھت ۔۔۔۔  اہرش اںیہن وپرچ کت وھچڑےن آای  

 ازنہل ان ےک اجےن ےس ےب ربخ یھت ۔۔۔۔ 

 

 اہرش رمکے ںیم آای وت وہ ڈیب رپ  مگ مص یھٹیب وہیئ یھت۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےن اکی رظن اس رپ ڈایل ۔۔۔۔ 

 

 ۔وہ اجاتن اھت ازنہل ایک وسچ ریہ ےہ ۔۔۔۔ 

 

 رگم وہ زگرا وتق دبل ںیہن اتکس اھت ۔۔۔۔ 
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 ازنہل یمے ڑپکے اکنل دو ایر۔۔۔۔ 

 

ف اس یک  وتہج اینپ اجبن ذبمول رکواےن ےک ےیل وبال اھت  وہ رص 

 ۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن اےنپ ایخالت ےس وچکن رک اےس داھکی اھت ۔۔۔۔ 

 

 اور رھپ رس الہ رک ڑھکی وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش اہن رک الکن وت وہ رمکے ںیم وموجد ںیہن یھت۔۔۔۔

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
9

0
 

Page | 890 

اھت ۔۔۔۔۔۔ ۔ابولں وک ربش رکےت وہےئ وہ ایس ےک ابرے ںیم وسچ راہ   

 

ایھب وہ  رپویفم یہ رپسے رک راہ اھت بج وہ اچےئ یک رٹے ےیل رمکے  

 ںیم دالخ وہیئ یھت۔۔۔۔ 

 

 اہرش ےن وخوگشار ریحت ےس اےس داھکی ۔۔۔۔

 

 آج تہب رعےص دعب ازنہل ےن اس ےک ےیل اچےئ انبیئ یھت ۔۔۔۔ 

 

 اےسی ایک دھکی رےہ ںیہ ۔۔۔۔ںیم ےن وساچ آج اکھتوٹ تہب وہ یئگ ےہ وت

 اچےئ یپ یل اجےئ ۔۔۔ 
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 ازنہل ایک وج ںیم ھجمس راہ وہں ازنہل وہ چس ےہ ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟

 

 وہ اس ےک رقبی آ رک وبال اھت ۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےن اینپ آںیھکن دنب رک ےک وھکںیل ںیھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ینتک زایدایتں رک یئگ یھت وہ اینپ اان ںیم اس ےک اسھت ۔۔۔

 

 ڑبنھ  آےگ اب  رک الوھب درد  اسرے  دھک  اسرے  ےک زدنگ  اینپ 

۔۔۔۔   ھت اچیتہ  
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اہرش یک آوھکنں ںیم ےتلج ادیم ےک دپی اب اےس ےنھجب ںیہن دےنی ےھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ویکں ایک آپ وک ااھچ ںیہن اگل ۔۔۔۔۔۔

 

 وہ ڑتے اسڈیئ لبیٹ رپ رےتھک وہےئ دیجنسیگ ےس وبیل یھت ۔۔۔۔ 

 

 ںیہن ےھجم وت تہب ااھچ اگل ۔۔۔۔۔۔ 

 

 

 

ت

ھا رے اہھت یک ینب اچےئ تہب دنسپ ےہ ۔۔۔۔۔ مت اجیتن وہ ےھجم 

م

 

 

 اور اےنت رعےص ںیم بس ےس زایدہ ایس وک سم ایک ںیم ےن ۔۔۔۔۔ 
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 وہ اچےئ اک پک وبلں ےس اگلےت ںیہ وبال اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ااھچ وت رصف اچےئ وک سم ایک ےھجم ذرا یھب سم ںیہن ایک ۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔ ہی وت ںیم یہ اپلگ یھت وج آپ ےس تبحم رک یھٹیب ۔۔۔  

 

 یما یہ دامغ رخاب وہا اھت وج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رمک رپ اہھت رھک رک زیت زیت وبل ریہ یھت ۔۔ 
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۔۔بج ااچکن یہ اس ےک دامغ ےن اکم رکےت وہےئ اس یک زابن وک  

 ربکی اگلےئ ےھت۔۔۔۔۔ 

 

 اےنپ وظفلں اک ااسحس وہےت یہ اس ےن اہرش وک داھکی اھت ۔۔۔ ۔۔۔۔۔ 

 

ھکی راہ اھت ۔۔۔۔۔ےسیج ایھب کت اےس اےنپ ےنس رپ نیقی  وہ ہنم وھکےل اےس یہ د

 یہ ںیہن آ راہ وہ ۔۔۔۔۔

 

 اس یک تیفیک دےتھکی یہ ازنہل یک رظنںی کھج یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔ 

 

 رہچے رپ یئک رگن رھکب ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔ 

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
9

5
 

Page | 895 

 اہرش وت اس ےک رہچے ےک روگنں ںیم یہ وھک ایگ اھت ۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن یگل یھت ۔۔۔۔ آج ےس ےلہپ وہ یھبک اس دقر وخوصبرت   

 

 وہ پک رھک رک اس یک رطف ڑباھ ۔۔۔۔۔ 

 

 ایک اہک مت ےن ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 

 وہ ےسیج یسک وخاب یک تیفیک ںیم اھت ۔۔۔۔ 

 

 ایر اشدی ازنہل ےک ارقار ےن اےس دموہش رک دای اھت ۔۔۔

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e8
9

6
 

Page | 896 

 

 ازنہل ایک اہک ےہ مت ےن ایھب ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رھپ وپھچ راہ اھت ۔۔۔ 

 

  ںیم وت پچ وہں ۔۔۔ھچک یھب وت ںیہن اہک ںیم ےن

 

 وہ دریھے ےس انمنمیئ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 رظنںی ونہز یکھج وہیئ ںیھت ۔۔۔۔۔
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 ااھچ ھچک ںیہن اہک ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس ےک زمدی رقبی آےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔ 

 

 ازنہل اس وک زندکی آےت دھکی رک دو دقم ےھچیپ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

اک ابزو  ڑکپ رک ےتچنیھکوہےئ اس ےس ےلہپ ہک وہ زمدی ےھچیپ وہیت اہرش ےن اس 

 اےس دویار ےک اسھت اگلای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوچ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رکایہ یھت ۔۔۔۔ 
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 اتبؤ ایک ہہک ریہ ںیھت مت۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل یک ںیکلپ اھبری وہ ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اہرش وک ااٹل وجاب دانی اچیتہ یھت ۔۔۔رگم رشم و ایح آڑے آ

 

احتل ھجمس رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ وہ دوونں یہ اکی دورسے یک   

 

ںیھمت اتپ ےہ ازنہل ںیھمت وھکےن ےک وصتر ےس یہ یمی اسسن رےنک یگل یھت 

 ۔۔۔۔۔۔ 
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 مت ںیم یمی اجن یتسب ےہ ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس ےک رگد اےنپ ابزوں اک اصحر زمدی گنت رکےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔ 

 

 یھت اہرش ےک اس رطح رکےن ےس ازنہل ےک وبلں ےس یکلہ یس رکاہ یلکن

 ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اس ےن رس ےچین رک ےک اےس داھکی اھت ۔۔

 

۔۔اور رھپ اس ےس دو دقم دور وہ رک اس اک یلیصفت اجزئہ ایل اھت 

 ۔۔۔۔ 
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 ازنہل یک واٹیئ رشٹ رپ ہگج ہگج وخن امج وہا اھت ۔۔۔۔ 

 

 اکسج بلطم اھت وہ ایھچ اخیص زیمخ یھت ۔۔۔ 

 

س یک احتل  اہرش وک وخد رپ ہصغ آ راہ اھت ہک اس ےن اب کت ا 

 ویکں ںیہن دیھکی ۔۔۔۔

 

  اس اک اہھت ڑکپ رک ابرہ ےل آای اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 

 

 وہ بل یتخس ےس پ

 

 پچ اچپ اےس اگڑی کت الای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ےلہپ اس یک اسڈیئ اک دروازہ وھکل رک اےس اھٹیبای اھت۔۔۔۔ 
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 اور رھپ وھگم رک ڈراویئگن ٹیس رپ آای اھت ۔۔۔۔  

 

 دوونں ےن یہ اخومیش ےس ےط ایک اھت اکجل ےس اہلٹپس کت اک راہتس

 ۔۔۔۔۔ 

 

 یلست ھچک وک ہرش  دعب  ےک رکواےن اپ  کیچ ےس اےھچ اک  ازنہل 

۔۔۔۔۔۔  ھت  وہیئ  

 

 ڈارٹک ےن اس ےک زومخں یک ڈرگنسی رک دی یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 وایسپ اک رفس یھب اخومیش ےس ٹک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 اہرش ےن زمحہ ےس ابت رک یل یھت...... 

مگیب یک احتل وچہکن اب رطخے ےس ابرہ یھت اس ےیل رگم اثہین  

 ازنہل وک اس ابرے ںیم ھچک ںیہن اتبای اھت ۔۔۔۔۔ 

 

رمکے ںیم آےت یہ ازنہل اےنپ ڑپکے ےل رک واش روم ںیم سھگ  

 یئگ یھت۔۔۔۔۔ 

 

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

* 

 

  اھت ۔۔۔۔۔اہرش ےن بس ےس ےلہپ یلع ادمح ےک رمکے اک رخ ایک
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 دروازے رپ یکلہ یس دکتس دے رک وہ ادنر دالخ وہا اھت ۔۔۔  

 

 اسےنم یہ وہ ڈیب رپ مین دراز ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یسک یک آٹہ اپ رک اوھنں ےن  آںیھکن وھکیل ںیھت ۔۔۔۔ 

 

اےلگ یہ لپ اہرش وک اےنپ اسےنم دھکی رک وہ دلجی ےس اس یک رطف 

 ڑبےھ ےھت ۔۔۔۔۔ 

 

ےہ ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ اہرش ازنہل اہکں    

 

 ایک وہ کیھٹ ےہ ۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 
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ل کیھٹ ےہ اےنپ روم ںیم ےہ ۔۔۔۔۔ 
ب لک
 یج اچوچ ازنہل 

 

 اہرش وک وہ ےلہپ ےس زمکور ےگل ےھت ۔۔۔۔ 

 

اکی یہ دن ںیم ان رپ ایک ایقتم زگر یئگ یھت اس ابت ےس وہ ےب  

 ربخ وت ںیہن اھت ۔۔۔۔ 

 

فلتخم وت ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔ ھچک ےٹنھگ ےلہپ اس یک اینپ احتل یھب وکیئ زایدہ   

 

 اس یک ابت رپ اوھنں ےن رہگا اسسن ادنر اچنیھک اھت ۔۔۔۔ 
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رکش ےہ اس امکل اک یمی یچب حیحص الستم رھگ واسپ آ یئگ  

 ۔۔۔۔۔ 

 

ھا ری اچیچ یھب اہلٹپس ںیم ںیہ ۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 

 

 ھچک دری ےلہپ یہ آای وہں اہلٹپس ےس ۔۔۔۔

 

 ایھب ازنہل ےس لم رک رھپ اجؤں اگ ۔۔۔۔ 

  اںیہن یھب ہی وخیش یک ربخ انسؤں اگ ۔۔۔۔ وت

 

 یج اچوچ یمی ایھب زمحہ ےس ابت وہیئ یھت ۔۔۔

 ۔ںیم ےن اےس ازنہل ےک ابرے ںیم اتب دای ےہ ۔۔۔۔۔ 
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 ہی وت ااھچ ایک مت ےن ۔۔۔۔۔ 

 

 ااسی رکو ایھب مت ازنہل وک اس ابرے ںیم ھچک تم اتبان ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ ےلہپ یہ ذینہ دابؤ ںیم وہ یگ ۔۔۔۔۔ 

 امں اک نس رک اور رپاشین وہ اجےئ یگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایس ےیل وت ںیم ےن ایھب کت اےس ںیہن اتبای ۔۔۔۔ 

 

 اس ےک دعب وہ ازنہل ےس لم رک اہلٹپس ےلچ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔ 
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 اہرش اںیہن وپرچ کت وھچڑےن آای اھت ۔۔۔۔ 

 ازنہل ان ےک اجےن ےس ےب ربخ یھت ۔۔۔۔ 

 

  یھٹیب وہیئ یھت۔۔۔۔ اہرش رمکے ںیم آای وت وہ ڈیب رپ  مگ مص

 

 اہرش ےن اکی رظن اس رپ ڈایل ۔۔۔۔ 

 

 ۔وہ اجاتن اھت ازنہل ایک وسچ ریہ ےہ ۔۔۔۔ 

 

 رگم وہ زگرا وتق دبل ںیہن اتکس اھت ۔۔۔۔ 
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 ازنہل یمے ڑپکے اکنل دو ایر۔۔۔۔ 

 

وہ رصف اس یک  وتہج اینپ اجبن ذبمول رکواےن ےک ےیل وبال اھت  

 ۔۔۔۔ 

 

وچکن رک اےس داھکی اھت ۔۔۔۔  ازنہل ےن اےنپ ایخالت ےس  

 

 اور رھپ رس الہ رک ڑھکی وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 اہرش اہن رک الکن وت وہ رمکے ںیم وموجد ںیہن یھت۔۔۔۔

 

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


CrAZy FaNs of NoVeL 

CrAZy FaNs of NoVeL | By Sabahat Khan 
Mera Ishq Vi Tu Mera Yaar Vi Tu | By Maha Saif (Compleat Novel) 
Do not Copy Witout Permisson of Author or CrAZy FaNs of NoVeL 

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

P
ag

e9
0

9
 

Page | 909 

 ۔ابولں وک ربش رکےت وہےئ وہ ایس ےک ابرے ںیم وسچ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

ایھب وہ  رپویفم یہ رپسے رک راہ اھت بج وہ اچےئ یک رٹے ےیل رمکے  

وہیئ یھت۔۔۔۔ ںیم دالخ   

 

 اہرش ےن وخوگشار ریحت ےس اےس داھکی ۔۔۔۔

 

 آج تہب رعےص دعب ازنہل ےن اس ےک ےیل اچےئ انبیئ یھت ۔۔۔۔ 

 

اےسی ایک دھکی رےہ ںیہ ۔۔۔۔ںیم ےن وساچ آج اکھتوٹ تہب وہ یئگ ےہ وت 

 اچےئ یپ یل اجےئ ۔۔۔ 
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 ازنہل ایک وج ںیم ھجمس راہ وہں ازنہل وہ چس ےہ ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟

 

اس ےک رقبی آ رک وبال اھت ۔۔۔۔ وہ   

 

 ازنہل ےن اینپ آںیھکن دنب رک ےک وھکںیل ںیھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ینتک زایدایتں رک یئگ یھت وہ اینپ اان ںیم اس ےک اسھت ۔۔۔

 

 ڑبنھ  آےگ اب  رک وھبال درد  اسرے  دھک  اسرے  ےک زدنگ  اینپ 

۔۔۔۔   ھت اچیتہ  
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 ںیہن دےنی ےھت اہرش یک آوھکنں ںیم ےتلج ادیم ےک دپی اب اےس ےنھجب

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ویکں ایک آپ وک ااھچ ںیہن اگل ۔۔۔۔۔۔

 

 وہ ڑتے اسڈیئ لبیٹ رپ رےتھک وہےئ دیجنسیگ ےس وبیل یھت ۔۔۔۔ 

 

 ںیہن ےھجم وت تہب ااھچ اگل ۔۔۔۔۔۔ 

 

ھا رے اہھت یک ینب اچےئ تہب دنسپ ےہ ۔۔۔۔۔ 

م

 

ت

 مت اجیتن وہ ےھجم 

 

  ںیم ےن ۔۔۔۔۔ اور اےنت رعےص ںیم بس ےس زایدہ ایس وک سم ایک
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 وہ اچےئ اک پک وبلں ےس اگلےت ںیہ وبال اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 ااھچ وت رصف اچےئ وک سم ایک ےھجم ذرا یھب سم ںیہن ایک ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ہی وت ںیم یہ اپلگ یھت وج آپ ےس تبحم رک یھٹیب ۔۔۔۔۔ 

 

 یما یہ دامغ رخاب وہا اھت وج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ریہ یھت ۔۔ وہ رمک رپ اہھت رھک رک زیت زیت وبل   
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۔۔بج ااچکن یہ اس ےک دامغ ےن اکم رکےت وہےئ اس یک زابن وک  

 ربکی اگلےئ ےھت۔۔۔۔۔ 

 

 اےنپ وظفلں اک ااسحس وہےت یہ اس ےن اہرش وک داھکی اھت ۔۔۔ ۔۔۔۔۔ 

 

وہ ہنم وھکےل اےس یہ دھکی راہ اھت ۔۔۔۔۔ےسیج ایھب کت اےس اےنپ ےنس رپ نیقی  

 یہ ںیہن آ راہ وہ ۔۔۔۔۔

 

  دےتھکی یہ ازنہل یک رظنںی کھج یئگ ںیھت ۔۔۔۔۔ اس یک تیفیک

 

 رہچے رپ یئک رگن رھکب ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔ 
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 اہرش وت اس ےک رہچے ےک روگنں ںیم یہ وھک ایگ اھت ۔۔۔۔۔ 

 

 آج ےس ےلہپ وہ یھبک اس دقر وخوصبرت ںیہن یگل یھت ۔۔۔۔ 

 

 وہ پک رھک رک اس یک رطف ڑباھ ۔۔۔۔۔ 

 

 ایک اہک مت ےن ۔۔۔۔؟؟؟؟ 

 

  یسک وخاب یک تیفیک ںیم اھت ۔۔۔۔ وہ ےسیج

 

 ایر اشدی ازنہل ےک ارقار ےن اےس دموہش رک دای اھت ۔۔۔
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 ازنہل ایک اہک ےہ مت ےن ایھب ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ رھپ وپھچ راہ اھت ۔۔۔ 

 

 ھچک یھب وت ںیہن اہک ںیم ےن ںیم وت پچ وہں ۔۔۔

 

 وہ دریھے ےس انمنمیئ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

 رظنںی ونہز یکھج وہیئ ںیھت ۔۔۔۔۔
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 ااھچ ھچک ںیہن اہک ۔۔۔۔۔ 

 

 وہ اس ےک زمدی رقبی آےت وہےئ وبال اھت ۔۔۔۔ 

 

 ازنہل اس وک زندکی آےت دھکی رک دو دقم ےھچیپ وہیئ یھت ۔۔۔۔۔ 

 

اس ےس ےلہپ ہک وہ زمدی ےھچیپ وہیت اہرش ےن اس اک ابزو  ڑکپ رک ےتچنیھکوہےئ 

 اےس دویار ےک اسھت اگلای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 اوچ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ایہ یھت ۔۔۔۔ وہ رک  
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 اتبؤ ایک ہہک ریہ ںیھت مت۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل یک ںیکلپ اھبری وہ ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وہ اہرش وک ااٹل وجاب دانی اچیتہ یھت ۔۔۔رگم رشم و ایح آڑے آ 

 ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔ 

 

 وبول ان اب ۔۔۔۔۔۔ایھب وت تہب وبل ریہ ںیھت مت ۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔ وہ اس ےک ابولں وک ڑیھچےت وہےئ وبال اھت ۔۔  
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 اہنےن یک وہج ےس اس ےک ابل ایھب یھب ےلیگ ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

اہرش ان یک کہم وسحمس رکےت وہےئ اےس سیھب ےک اکن ےک  

 رقبی وہا اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ازنہل ےک ےیل اس اک سمل این ںیہن اھت ۔ 

 

 ۔۔۔رگم اب ااسحاست دبل ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔ 

 

 کھجھج آڑےآ راہ یھت ۔۔۔۔۔۔ 
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 زمدی رقبی وہا وت ازنہل ےن اےس  اہرش زیلپ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ےک

 دور اٹہای اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ویکں ۔۔۔۔۔؟؟؟؟؟ 

 

 وہ ۔۔۔۔ 

 

 ایک وہ ۔۔۔۔ 

 

 وہ رھپ ےس رقبی آای اھت ۔۔۔۔۔

 

 ےھجم بیجع گل راہ ےہ وہ دوونں اہھت ہنم رپ رےتھک وہےئ وبیل یھت  ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ایکس ابت رپ رمکے ںیم اہرش اک اجدنار ہہقہق وگاجن اھت ۔۔۔۔۔ 

 

ی ازنہل ہی مت وہ ۔۔۔۔۔۔ ریس

 سل
ن

 

 

 ںیم ےن یھبک ںیہن وساچ اھت ۔۔۔۔ 

 

 ۔۔ہک مت یھبک اےسی یمے اسےنم ڑھکی وہ یئگ ۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔ اچےیہ ںیہن ھچک  زمدی ےھجم  ںیم زدنگ   
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 ۔۔اب ارگ ومت یھب آےئ یگ وت وکسن ےس ےلگ اگل ولں اگ ۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایسی ابںیت ازنہل ےن اس یک ابت رپ ڑتپ رک اےس داھکی اھت اہرش زیلپ

 تم رکںی ۔۔۔۔

 

 ۔ایھب وت ںیم کیھٹ ےس آپ وک وسحمس یھب ںیہن رک یکس وہں ۔۔۔۔۔ 

 

آج یہ وت یئن زدنیگ یلم ےہ ۔۔۔۔۔۔ارگ آپ وک یھبک ھچک وہ ایگ وت ںیم یھب زدنہ  

 ںیہن رہ اپؤں یگ ۔۔۔۔

 

اور  ےھجم وت اتگل ےہ آپ یک ایسی ابںیت وتق ےس ےلہپ یہ یمی اجن ےل 

۔۔۔ ۔۔۔۔۔  ںیل یگ  
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اہرش ےن اس یک لیھج یس رہگی آوھکنں ںیم یئک وکشے دےھکی ےھت  

 ۔۔۔۔۔۔  

 

 اہرش وک اےنپ آپ رپ ےب ااہتن ہصغ آای اھت ۔۔۔۔۔

 

 امی وسری ازنہل ۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم ںیہن اتپ اھت مت اےسی رٹکی رکو یگ ۔۔۔۔۔ 

 

  وہ اس ےک آوسن اےنپ اہشدت یک ایلگن رپ ےتنچ وہےئ اےس اےنپ اصحر ںیم 

 دیق رک ایگ اھت ۔۔۔۔۔ 
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 ازنہل ھچک ںیہن وبیل یھت ۔۔۔۔ 

 وبیتل یھب ویکں ۔۔۔۔اسرے وکشے وت تم ےئگ ےھت ۔۔۔۔ 

اب سب وخایشں ںیھت ۔۔۔۔۔ودعے ےھت۔۔۔۔۔۔اور رکسماںیٹہ  

 ںیھت ۔۔۔۔ 

اس اک روم روم اےنپ رب ےک آےگ رکشزگار اھت ۔۔۔۔۔۔سج ےن لکشم 

 ےک دعب اےس اانت ونازا اھت ۔۔۔۔۔۔ 

 اہرش یک رگم آوغش ںیم وخد وک اپھچےئ وہ آںیھکن ومدن یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 

               (  THE  END ) 
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________________ _________________________ 

ادیم ےہ آپ وک ی انول دنسپ آای وہاگ اینپ یتمیق راےئ ےس ںیمہ رضور آاگہ  

 ئجیک 

 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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